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คานา
มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสัมมนาวิชาการนาเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ซึ่งประกอบไปด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง จัดขึ้น
ครั้งนี้เป็นครั้งที่ ๑๘ โดยจัดร่วมกับลาปางวิจัยครั้งที่ ๔ ในวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลาปาง ภายใต้หัวข้อ “บูรณาการงานวิจัยสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน” โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเป็นเวทีสาธารณะ
ด้านการวิจัย และวิชาการให้กับคณาจารย์ นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา ได้แลกเปลี่ยนความรู้ อันจะนาไปสู่การสร้าง
เครือข่ ายความร่ว มมือทางวิชาการเพื่อให้เกิด การพั ฒนาผลงานวิ จัย สร้างสรรค์งาน วิ ชาการที่เข้ มแข็ง ยั่งยื น
ตอบสนองความต้องการทางสังคม และประเทศชาติต่อไป โดยผ่านเวทีนาเสนอผลงานวิชาการต่อที่ประชุมวิชาการที่
มีรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) ตลอดจนนักศึกษาสามารถนาผลงานวิจัยไปต่อยอด หรือใช้
ประโยชน์และสามารถบูรณาการเข้ากับศาสตร์ต่าง ๆ ได้
บทความทุกบทความที่นาเสนอในรายงานสืบเนื่องการประชุมสัมมนาวิชาการ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ ๑๘ และลาปางวิจัยครั้งที่ ๔ นี้จะได้รับการกลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มี
ความเชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ที่ประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่
กลั่นกรองบทความวิจัย (Peer reviews) ก่อนจัดการประชุมสัมมนาวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิในการวิพากษ์บทความ
ทั้งภาคบรรยาย (Oral presentation) และภาคโปสเตอร์ (Poster presentation) รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจ
บทความหลั งจากการจั ด ประชุ ม ทางวิชาการดั งกล่ า ว โดยแบ่ งเป็ น ๘ กลุ่ม ดั งนี้ ๑. กลุ่ ม การศึ ก ษา ๒. กลุ่ ม
วิท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ๓. กลุ่ม วิ ท ยาศาสตร์ สุข ภาพ ๔. กลุ่ มวิ ท ยาการจัด การและการสื่อ สาร ๕. กลุ่ ม
มนุษยศาสตร์/สังคมศาสตร์ ๖. กลุ่มเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ๗. กลุ่มเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม
และ ๘. กลุ่มอื่นๆ เช่นวิจัยสถาบัน ซึ่งทั้ง ๘ กลุ่ม แบ่งเป็นภาคบรรยาย และภาคโปสเตอร์ รายงานสืบเนื่องการ
ประชุมวิชาการดังกล่าว จัดทาขึ้นเพื่อเป็นแหล่งรวบรวมความรู้ทางวิชาการเพื่อเผยแพร่และอ้างอิงต่อไป
ในนามของผู้จัดการประชุมสัมมนาวิชาการ ขอขอบพระคุณคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการ
อานวยการ คณะกรรมการด าเนิ น งานทุ ก ท่ านที่ เ สี ย สละเวลาในการคั ด เลื อ กบทความและด าเนิ น การให้ งาน
ประชุมสัมมนาวิชาการนี้สาเร็จลุล่วงไปด้วยดี และขอขอบคุณนักวิจัย เจ้าของผลงานวิจัยที่นาเสนอและผู้เกี่ยวข้อง
ทุกคนที่เสียสละเวลา แรงกาย แรงใจ เพื่อให้การประชุมสัมมนาวิชาการในครั้งนี้สาเร็จลุล่วงไปด้วยดี

คณะกรรมการจัดทารายงานสืบเนือ่ งจากการประชุมวิชาการ
และนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
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การนาเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย (Oral Presentation)
กำรพัฒนำเอกสำรประกอบกำรสอน รำยวิชำกำรตลำด
บริกำรสำหรับนักศึกษำระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ
ชั้นสูงสำขำวิชำกำรตลำด
ปัจจัยที่มีผลต่อควำมตั้งใจเลือกใช้บริกำรโรงเรียนสอน
ศิลปะกำรป้องกันตัวเทควันโด ในภำคเหนือตอนล่ำง
กลยุทธ์กำรเรียนรู้ขององค์กรที่มีอิทธิพลต่อควำมสำเร็จ
ขององค์กร : กำรศึกษำเชิงประจักษ์ของธุรกิจอำหำรใน
ประเทศไทย
กำรผลักดันกำรบัญชีเพื่อสิ่งแวดล้อมในยุค Thailand
4.0
กำรเลื อ กปฏิ บั ติ ที่ มี ต่ อ เควี ย ร์ ใ นสั ง คมกำรท ำงำน :
กรณีศึกษำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก
กำรจัดกำรกำรตลำดเพื่อพัฒนำศักยภำพกำรแข่งขันที่
พึ่งพำตนเองได้อย่ำงยั่งยืนของกลุ่มผู้ผลิตไม้แกะสลัก
ตำบลทำทุ่งหลวง อำเภอแม่ทำ จังหวัดลำพูน
สภำวะแวดล้อ มทำงกำรแข่งขันกั บทฤษฎี มุม มองเชิ ง
ฐำนทรัพยำกร
ปัจจัย ที่ส่งผลต่อ กำรบริหำรจัด กำรของกลุ่มวิส ำหกิ จ
ชุมชนในตำบลป่ำก่อดำ อำเภอแม่ลำว จังหวัดเชียงรำย
พฤติกรรมกำรใช้ ปัจจัยจูงใจ และควำมพึงพอใจในกำร
ใช้บริกำรเครือข่ำยสังคมออนไลน์ของผู้สูงอำยุ ในเขต
อำเภอเมืองเชียงใหม่
กำรสื่ อ สำรธรรมะผ่ ำ นโครงกำรค่ ำ ยอบรมคุ ณ ธรรม
จริยธรรมเด็กและเยำวชนของวัดไทรงำม (ป่ำ) จังหวัด
กำแพงเพชร

เพียงแพน อุปทอง

2

ธนสำร สิกขีธรรมำกร

16

กำนต์ธีรำ พละบุตร

35

วนิดำ ทองคำโฮ้ง

55

สิริวิมล พยัฆษี

71

มำนพชุ่มอุ่น

92

สุมนำ จันทรำช

110

ธนีนุช เร็วกำร

120

ชยกร โสตถิกุล

141

วำสนำ ยุทธชุม

159
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หน้า
พฤติกรรมผู้บริโภคและปัจจัยส่วนประสมทำงกำรตลำด
ในกำรเลื อ กใช้ บ ริ ก ำรสำยกำรบิ น ต้ น ทุ น ต่ ำ เส้ น ทำง
ภำยในประเทศของผู้โดยสำรในจังหวัดเชียงใหม่
กำรเปรี ยบเทียบประสิท ธิภำพทำงเศรษฐกิจ ระหว่ำ ง
อุตสำหกรรมโรงแรมในจังหวัด เชียงใหม่ และจังหวั ด
ประจวบคีรีขันธ์
ค่ำนิยมในกำรทำงำนของพนักงำนขับรถบรรทุกที่ส่งผล
ต่อพฤติกรรมกำรเป็นสมำชิกที่ดีขององค์กรในเจนเนอ
เรชั่นต่ำงๆ
ส่ ว นประสมทำงกำรตลำดที่ ส่ ง ผลต่ อ กำรตั ด สิ น ใจ
เลื อ กใช้ บ ริ ก ำรโรงแรมของ นั ก ท่ อ งเที่ ย วชำวจี น ใน
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
ผลกระทบของส่วนประสมทำงกำรตลำดบริกำร ค่ำนิยม
ทำงสั ง คม และกลุ่ ม อ้ ำ งอิ ง ที่ มี ต่ อ กำรตั ด สิ น ใจของ
ผู้ บ ริ โ ภคที่ ใ ช้ บ ริ ก ำรคลิ นิ ก เสริ ม ควำมงำมในจั ง หวั ด
ลำปำง
จรรยำบรรณของผู้ ป ระกอบวิ ชำชี พ บั ญ ชี กั บ ปรั ชญำ
เศรษฐกิจพอเพียง
กำรใช้ บ ริ ก ำรซ้ ำของผู้ บ ริ โ ภคที่ ใ ช้ บ ริ ก ำรผั บ และ
ภัตตำคำร ในเขตเทศบำลนครลำปำง จังหวัดลำปำง
กลยุทธ์กำรจัดจ้ำงผู้ดำเนินกำรแทนของอุตสำหกรรม
โรงแรมในภำคใต้ของประเทศไทย
กำรศึ ก ษำเปรี ย บเที ย บปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ รู ป แบบกำร
ท่ อ งเที่ ย วของผู้ สู ง อำยุ : กรณี ศึ ก ษำผู้ สู ง อำยุ ใ นเขต
กรุงเทพฯ และปริมณฑล
เจตคติและแรงจูงใจต่อกำรเลือกเรียนในมหำวิทยำลัย
เอกชนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำยใน
โรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษำเอกชนขนำดใหญ่ ใ นเขตภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
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กำไรในอนำคต: กรณีศึกษำบริษัทจดทะเบียนในตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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กำรยอมรั บ กำรใช้ เ ทคโนโลยี ส่ ง ผลต่ อ ควำมตั้ งใจสั่ ง
อำหำรผ่ำนแอพพลิเคชั่น Wongnai โดยบริกำรของ
Line man
กำรบั ญ ชี ต ำมควำมรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมกั บ กำร
บริหำรธุรกิจอย่ำงยั่งยืนยุคดิจิทัล
ควำมสำมำรถเชิ ง พลวั ต กำรมุ่ ง เน้ น ควำมเป็ น
ผู้ประกอบกำรและควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขัน
กำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ระหว่ำงประเทศ
กำรปรับตัวทำงด้ำนกลยุทธ์กำรตลำดของธุรกิจผ้ำไทยที่
มีผลต่อพฤติกรรมทำงกำรตลำดของผู้บริโภค จังหวัด
พิจิตร
ปัจ จั ย ที่ ส่งผลต่ อ ควำมผั น ผวนของกำไรภำยใต้ ค วำม
ระมัดระวังทำงบัญชีของ
กำรศึกษำควำมเป็นไปได้ทำงด้ำนกำรตลำดในกำรสร้ำง
หอพัก เจดับเบิลยู เรสซิเดนท์ ใกล้บริเวณมหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีสุรนำรี
ส่วนประสมทำงกำรตลำดที่มีผลต่อกำรตัดสินใจซื้อน้ำ
สมุนไพรพร้อมดื่มของผู้บริโภคในจังหวัดลำปำง
กำรศึ ก ษำควำมเป็ นไปได้ ท ำงกำรตลำดในกำรลงทุ น
ธุ ร กิ จ จ ำหน่ ำ ยอุ ป กรณ์ ค อมพิ ว เตอร์ เ พื่ อ ใช้ ใ นกำร
ประมวลผลสกุลเงินดิจิทัล ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น
อิทธิ พลของกำรสื่อสำรกำรตลำดออนไลน์ที่ มีต่อ กำร
รับรู้ตรำสินค้ำ Rabbit LINE Pay สังคมไร้เงินสด ใน
เขตกรุงเทพมหำนคร
กำรศึกษำต้นทุนและผลตอบแทน : ข้ำวหน้ำธัญพืช
คุณภำพกำรบริกำรที่ส่งผลต่อกำรเลือกใช้บริกำรร้ำน
Matchbox
กลยุทธ์ธุรกิจขนส่งประเภทด่วนพิเศษ
แนวทำงกำรเตรีย มควำมพร้ อมสู่ กำรเป็น นักบั ญชียุ ค
เศรษฐกิจดิจิทัล
โอกำสทำงกำรตลำด ของธนำคำรพำณิชย์ไทย ในนคร
หลวงเวียงจันทน์ สำธำรณรัฐประชำธิปไตย ประชำชน
ลำว
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กำรศึ ก ษำสมรรถนะพนั ก งำนองค์ ก รธุ ร กิ จ กำรค้ ำ
สมัยใหม่ ในจังหวัดสงขลำ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรตัดสินใจเลือกซื้อสินค้ำผ่ำนร้ำนค้ำ
ออนไลน์ในจังหวัดนนทบุรี
ควำมสัมพันธ์ของกำรรับรู้และกำรเลือกซื้อสินค้ำบรรจุ
ภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม: กรณีศึกษำในจังหวัดชลบุรี
กลยุทธ์ทำงกำรตลำดเพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำร
ประกอบกิจกำรของวิสำหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์สมุนไพร
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ กระบวนกำรตั ด สิ น ใจเลื อ กชม
ภำพยนตร์ออนไลน์บนเว็บไซต์
กำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวอำเภอนครไทยเพื่อเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยกำรมีส่วนร่วมของชุมชน
กำรศึ ก ษำทั ศ นคติ แ ละกำรมี ส่ ว นร่ ว มของประชำชน
ตำบลเกำะหลัก ในกำรพัฒนำพื้นที่อ่ำวมะนำว กองบิน
5 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน
กำรจั ด กำรสำรสนเทศงำนวิ จั ย เพื่ อ ท้ อ งถิ่ น ของ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
แนวทำงกำรส่งเสริมสุขภำพด้วยกิจกรรมทำงกำยแบบมี
ส่วนร่วมของผู้สูงอำยุในเขตเทศบำลตำบลท่ำผำ อำเภอ
เกำะคำ จังหวัดลำปำง
แนวทำงกำรส่งเสริมสุขภำพแบบมีส่วนร่วมด้วยกำรออก
ก ำลั ง กำยของผู้ สู ง อำยุ ใ นเขตเทศบำลต ำบลวั ง ชิ้ น
อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อกำรตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อฮำวำย
ของนักศึกษำมหำวิทยำลัยศิลปำกรวิทยำเขตเพชรบุรี
กำรรับรู้แคมเปญปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่ำงยั่งยืนที่
ส่งผลต่อควำมตั้งใจเดินทำงท่องเที่ยวในประเทศไทย
ของนักท่องเที่ยวชำวไทย
ทั ศ นคติ ต่ อ กำรซื้ อ สิ น ค้ ำ แฟชั่ น และส่ ว นประสมทำง
กำรตลำดออนไลน์ที่มีผลต่อกำรตัดสินใจซื้อสินค้ำแฟชั่น
ออนไลน์ของผู้บริโภค
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ปัจจัยที่มีผลต่อกำรออมเงินเพื่อเตรียมควำมพร้อมกำร
เกษียณอำยุของพนักงำนธนำคำรพำณิชย์ในเขตอำเภอ
เมือง จังหวัดพิจิตร
ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ จ ำนวนนั ก เรี ย นที่ ศึ ก ษำต่ อ ระดั บ
ประกำศนียบัตรวิชำชีพ
กำรวำงแผนผลิตพืชที่เหมำะสมของเกษตรกรกลุ่มผู้ใช้
น้ำบำดำลบ้ำนหนองเขำควำย เทศบำลตำบลบำงระกำ
เมืองใหม่ อำเภอบำงระกำ จังหวัดพิษณุโลก
พฤติ ก รรมกำรใช้ บ ริ ก ำร และควำมพึ ง พอใจของ
ผู้โดยสำรต่อกำรใช้บริกำรท่ำอำกำศยำนนครพนม
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กำรพัฒนำบรรจุภณ
ั ฑ์สินค้ำกำรเกษตรปลอดภัย
ของวิสำหกิจชุมชนเพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำร
แข่งขัน กรณีศึกษำ กลุ่มวิสำหกิจชุมชนฅนรักษ์...แม่
หนองหลวง ตำบลหนองหลวง อำเภอลำนกระบือ
จังหวัดกำแพงเพชร
คุณสมบัติของนักประชำสัมพันธ์และปัจจัยในกำรเลือก
รับเข้ำทำงำนของหน่วยงำนรำชกำรและธุรกิจในเขต
จังหวัดพิษณุโลก
กำรวิเครำะห์ต้นทุนและผลตอบแทนทำงเศรษฐศำสตร์
ของกำรปลู ก ข้ำ วแบบเกษตรเคมี แบบข้ ำวปลอดภั ย
และแบบเกษตรอินทรีย์ กรณีศึกษำ: ตำบลหนองหลวง
อำเภอลำนกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร
กำรประเมินควำมคุ้มค่ำในกำรปฏิบัติพันธกิจด้ำนกำร
ผลิตนักศึกษำของมหำวิทยำลัยรำชภัฏภูเก็ต
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ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง สร้ ำ งสรรค์ อ ย่ ำ งยั่ ง ยื น อ ำเภอเขำค้ อ
จังหวัดเพชรบูรณ์
ปัจจัยที่มีผลต่อกำรเลือกใช้บริกำรท่ำข้ำมขนส่งสินค้ำไป นรเศรษฐ วำสะสิริ
ยังประเทศพม่ ำ ในเขตต ำบลท่ำสำยลวด อำเภอแม่
สอด จังหวัดตำก
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สภำพกำรดำเนินงำนของระบบกำรบริหำรงำนกำรเงิน
กำรคลังของเทศบำลตำบลโกรกพระ อำเภอโกรกพระ
จังหวัดนครสวรรค์
พฤติกรรมกำรท่องเที่ยวโดยชำวต่ำงชำติต่อพิพิธภัณฑ์
บ้ำนดำ เชียงรำย
กำรบริ ห ำรจั ด กำรแม่ วั ง ฟำร์ ม เห็ ด ในมหำวิ ท ยำลั ย
เทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ ลำปำง
กลยุทธ์กำรวำงแผนภำษีเพื่อกำรส่งเสริมกำรขำย ของ
ธุรกิจ SMEs ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
กำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์ในกำรจัดเก็บภำษีสรรพสำมิตสุรำ
ของผู้ประกอบกำรสุรำกลั่ นชุมชนในเขตพื้น ที่จังหวั ด
สงขลำ ตรัง พัทลุง
ควำมพึงพอใจด้ำนกำรจัดกำรโลจิสติกส์เพื่อกำรเดินทำง
ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชำวต่ำงชำติ ในจังหวัดตรัง
กระบวนกำรสื่อสำรเพื่อสืบทอดประเพณีปักธงชัยในยุค
โลกำภิวัตน์ อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
ควำมพึ ง พอใจของนั ก ท่ อ งเที่ ย วต่ อ กำรจั ด กำรกำร
ท่องเที่ยวเชิงกำรเกษตรของศูนย์พัฒนำโครงกำรหลวง
ม่อนเงำะ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
ควำมคำดหวั งและกำรรั บรู้ ต่อ คุณ ภำพกำรให้ บริ กำร
ตำมศำสตร์กำรแพทย์แผนไทยของมำรดำหลังคลอด ใน
จังหวัดสงขลำ
กำรจั ด กำรเชิ ง กลยุ ท ธ์ ส ถำบั น พั ฒ นำบุ ค ลำกรของ
ข้ ำ รำชกำรในเขตพื้ น ที่ 3 จั ง หวั ด ชำยแดนภำคใต้
(กรณีศึกษำ โรงแรมชำงลี)
กำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์ธุรกิจร้ำนเสื้อกีฬำในเขตเทศบำล
นครยะลำ
กำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนกวดวิชำในเขตพื้นที่
3 จังหวัดชำยแดนภำคใต้ (กรณีศึกษำโรงแรมชำงลี)
ปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรเลือกใช้งำนแอปพลิเคชันธุรกรรม
ทำงกำรเงินในยุคไทยแลนด์ 4.0
กำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์บ้ำนพักข้ำรำชกำร Full Service
Apartment (กรณีศึกษำโรงแรมชำงลี)

สุทธิชัย ปัญญโรจน์

965

กุลพรภัสร์ ภรำดรภิบำล

977

นำงสำวกรณิศ เปี้ยอุดร

996

วนิดำ จันทร์ศรี

1005

ซัยยีนำ สำและ

1025

สัญชัย ลั้งแท้กุล

1044

ภำคภูมิ อัศวสถิตทิพย์

1059

ปิยพงษ์ ยำเมฆ

1072

ธุมำวดี ศรีชัย

1089

หัสบูนำ อำบู

1102

พีรพงษ์

1122

เซะสะแม

ชุตินธร ปำนบัว

1142

เกตุวดี สมบูรณ์ทวี

1162

กนกอร หะยีมะ

1174
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การพัฒนาเอกสารประกอบการสอน รายวิชาการตลาดบริการ
สาหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาขาวิชาการตลาด
The Development ofthe Instructional Material
onMarketing Service Subjectfor High Vocational Certificate
Marketing Students in Marketing Department
เพียงแพน อุปทอง(Peingpan Uptong)1
1

สาขาการตลาด วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพรํ สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1
Department of Marketing, Phrae Vocational College,
The office of the Vocational Education Commission.
Thailand Email: Peingpan.bee@gmail.com

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค๑เพื่อ 1) พัฒนาและหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการ
สอนวิชาการตลาดบริการ2)ศึกษาคําดัชนีประสิทธิผลของการสอนโดยใช๎เอกสารประกอบการสอน
วิชาการตลาดบริการ3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู๎เรียนกํอนและหลังการเรียนรู๎โดยใช๎
เอกสารประกอบการสอนวิชาการตลาดบริการและ4) ศึกษาความพึงพอใจของผู๎เรียนที่มีตํอการเรียนรู๎
โดยใช๎เอกสารประกอบการสอนวิชาการตลาดบริการ ประชากรที่ใช๎ในการวิจัยคือ นักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการตลาด ภาคเรียนที่ 2ปีการศึกษา 2560วิทยาลัย
อาชีวศึกษาแพรํ ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาการตลาดบริการ ทั้งหมด จานวน 44คนเครื่องมือที่ใช๎ในการ
วิจัย ได๎แกํ1) เอกสารประกอบการสอนวิชาการตลาดบริการ2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรี ย น วิช าการตลาดบริ การ และ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจตํอการเรียนรู๎โดยใช๎เอกสาร
ประกอบการสอนวิชาการตลาดบริการสถิติที่ใช๎ในการวิเคราะห๑ข๎อมูล คือ คําร๎อยละ คําเฉลี่ย และคํา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัย พบวํา 1) เอกสารประกอบการสอนวิชาการตลาดบริการมีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ๑ที่กาหนด 80/80 (E1/E2) เทํากับ 84.65/83.782) คําดัชนีประสิทธิผลของเอกสารประกอบการ
สอนวิชาการตลาดบริการมีคําเทํากับ 0.651หรือมีความก๎าวหน๎าทางการเรียนคิดเป็นร๎อยละ65.17
3) ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู๎เรียนโดยใช๎เอกสารประกอบการสอนวิชาการ
ตลาดบริการ กํอนเรียนและหลังเรียนพบวําคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวํากํอนเรียน
คิดเป็นร๎อยละ 49.10และ 4) ผู๎เรียนมีความพึงพอใจตํอการเรียนรู๎โดยใช๎เอกสารประกอบการสอน
วิชาการตลาดบริการในภาพรวมอยูํในระดับมาก
คาสาคัญ: เอกสารประกอบการสอน รายวิชาการตลาดบริการ
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ABSTRACT
The purposes of this study were; 1) to development of the Instructional
Materials on Marketing Service Subject for criterion; 2) to determine the
effectiveness index of learning bythe Instructional Materials on Marketing Service
Subject; 3) to compare the achievements of learning by the InstructionalMaterials on
Marketing Service Subject between the pretest and the posttest on Marketing Service
Subject; and 4) to study the VocationalCertificate students, satisfaction about
Learning by the InstructionalMaterials on Marketing Service Subject. The populationof
this research consisted of 44 High VocationalCertificate marketing students studying in
thesecond semester of academic the 2017in Phrae Vocational College. Thetool in
this research were 1) InstructionalMaterials on Marketing Service Subject 2) The
achievements test and 3) The questionnaire about student’ satisfactions. The data
were analyzed by: percentage, mean and standard deviation.
The research findings showed that; 1) Instructional Materials on Marketing
Service Subject were efficientat 84.65/83.78; 2) The efficiency index of Corporate
Communication subject was 0.651 of learning progress was 65.17 percent; 3) The
learning achievement of the students who learned byInstructional Materialsbetween
the pre-test and the post-test on Marketing Service Subject the post-test was higher
than pre-testat 49.10percent;and (4) the satisfaction of the students on the
qualityaboutlearning on Marketing Service Subject by Instructional Materialswere at
the high level.
Key words:Instructional Material, Marketing ServiceSubject

3

การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
เครือขํายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลาปางวิจยั ครั้งที่ 4

บทนา
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีหน๎าที่ในการพัฒนาการศึกษาด๎านอาชีวศึกษาและ
ผลิตแรงงานให๎มีคุณภาพเพื่อการพัฒนาประเทศโดยเฉพาะในด๎านการพัฒนาผู๎เรียนให๎มีทักษะฝีมือ
ตรงกับความต๎องการของตลาดแรงงานและเป็นผู๎มีคุณธรรมจริยธรรมดังนั้นการจัดการเรียนการสอน
อาชี ว ศึ กษาจึ งต๎ องด าเนิ น การวางแผนการจั ดการเรีย นรู๎ ให๎ บรรลุ วั ตถุ ประสงค๑ ตามหลั กการของ
หลั ก สู ต ร มาตรฐานการศึ ก ษาจุ ด ประสงค๑ส าขาวิ ช ารวมทั้ ง ข๎ อ มูล ที่ เ กี่ ย วข๎อ งเพื่ อ น ามาวางแผน
ออกแบบการจัดการเรียนรู๎จัดเตรียมความพร๎อมของสื่อและสิ่งอานวยความสะดวกที่ จะสนับสนุน
สํ ง เสริ ม การจั ด การเรี ย นรู๎ ใ ห๎ ผู๎ เ รี ย นเกิ ด ผลสั มฤทธิ์ ต ามสมรรถนะที่ ก าหนดและเป็ น ไปตามแนว
พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ 2542 และที่แก๎ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545และ (ฉบับที่
3) พ.ศ. 2553โดยมุํงเน๎นการปฏิรูปการศึกษาทั้ง ด๎านการบริหารและการจัดการเรียนการสอนเพื่อให๎
ผู๎เรียนมีโอกาสเรียนรู๎ตลอดชีวิตตามความถนัด และความสนใจโดยคานึงถึงความแตกตํางระหวําง
บุคคลของผู๎เรียนเน๎นการฝึกทักษะกระบวนการคิดการจัดการการเผชิญสถานการณ๑และประยุกต๑
ความรู๎มาใช๎เพื่อปูองกันและแก๎ป๓ญหาจัดกิจกรรมให๎ผู๎ เรียนได๎เรียนรู๎จากประสบการณ๑จริงฝึกการ
ปฏิบัติให๎ทาได๎คิดเป็นทาเป็น รวมทั้งสํงเสริมสนับสนุนให๎ผู๎สอนสามารถจัดสภาพแวดล๎อมสื่อการ
เรียนรู๎และสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อให๎ผู๎เรียนเกิดการเรียนรู๎ (สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
,2546)ทั้งนี้ผู๎สอนและผู๎เรียนอาจเรียนรู๎ไปพร๎อมกันจากสื่อการเรียนการสอนและแหลํงวิทยาการ
ประเภทตํางๆ
รายวิชาการตลาดบริการเป็นรายวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช
2557 สาขาวิชาการตลาด(สานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ , 2557) โดยสถานศึกษาได๎
นามาใช๎ในการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558มีจุดประสงค๑รายวิชาเพื่อให๎
ผู๎เรียนมีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับหลักการและกลยุทธ๑ตลาดบริการ มีทักษะการกาหนดกลยุทธ๑
การตลาดบริ การได๎อยํางเหมาะสมตามสมรรถนะรายวิช า ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนจึงต๎อง
มุํงเน๎นให๎ผู๎เรียนได๎ปฏิบัติจริงเพื่อให๎ผู๎เรียนสามารถประยุกต๑ใช๎ความรู๎และทักษะในวิชาการที่สัมพันธ๑
กับวิชาชีพในการวางแผนการแก๎ป๓ญหาและจัดการทรัพยากรในการดาเนินงานได๎อยํางเหมาะสมและมี
สํวนรํวมเกี่ยวกับการวางแผนการประสานงานและการประเมินผลควบคูํไปกับการพัฒนาทักษะใหมํ ๆ
ที่จาเป็นสาหรับการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ซึ่งการเรียนรู๎ในเนื้อหาสาระวิชาควรเป็นการเรียนรู๎จาก
การค๎นคว๎าแสวงหาความรู๎ รู๎จักคิดวิเคราะห๑สังเคราะห๑ด๎วยตนเองโดยครูชํวยแนะนาและออกแบบ
กิจกรรมที่ชํวยให๎ผู๎เรียนแตํละคนสามารถประเมินความก๎าวหน๎าของการเรียนรู๎ของตนเองได๎และ
สามารถดารงชีวิตอยํางมีคุณภาพและมีความสุข
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จากข๎อมูลการจัดการเรียนการสอน รายวิชาการตลาดบริการ ปีการศึกษา2558-2559 พบวํา
ผู๎เรี ย นประสบป๓ ญหาประการหนึ่งคือการไมํมีตาราหรือเอกสารประกอบการสอนที่เพียงพอและ
ทั น สมั ย สอดคล๎ อ งกั บ สภาวะแวดล๎ อ มที่ เ ปลี่ ย นแปลงไปอยํ า งรวดเร็ ว ในป๓ จ จุ บั น ซึ่ ง เอกสาร
ประกอบการสอนจัดเป็นสื่อการเรียนรู๎ที่สาคัญที่สถาบันการศึกษาควรมีการจัดเตรียมไว๎สาหรับการ
เรียนรู๎ ของผู๎เรียน เพื่อให๎ มีความสอดคล๎องกับหลักสู ตรและเรียนรู๎แล๎วเข๎าใจงํายนาไปสูํการสร๎าง
ทักษะและความชานาญซึ่งเอกสารประกอบการสอนมีประโยชน๑และคุณคําตํอการเรียนการสอนอยูํ
หลายประการเชํนทาให๎ผู๎เรียนได๎รับความรู๎ในแนวเดียวกันชํวยให๎เกิดประสิทธิภาพในการสอนอยําง
เชื่อถือได๎ชํวยลดภาระและชํวยสร๎างความพร๎อมและความมั่นใจแกํ ครูผู๎สอนสํงผลให๎การจัดกิจกรรม
การเรียนรู๎ทั้งครูผู๎สอนและผู๎เรียนให๎มีประสิทธิภาพมากขึ้นด๎วยเหตุผลและความจาเป็นดังกลําวผู๎วิจัย
จึงดาเนินการพัฒนาเอกสารประกอบการสอนวิชาการตลาดบริการ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง พุทธศักราช 2557เพื่อใช๎ในการจัดการเรียนการสอนและเพื่อให๎ผู๎เรียนได๎ค๎นคว๎าหาความรู๎ตาม
ความถนั ดและความสามารถของแตํละบุคคลตลอดจนสร๎างเสริมคุณลั กษณะอันพึงประสงค๑ของ
ผู๎สาเร็จการอาชีวศึกษาเพื่อเตรียมพร๎อมที่จะออกไปทางานได๎จริงตามสาขาวิชาชีพตํอไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อพัฒนาเอกสารประกอบการสอนวิชาการตลาดบริการ ให๎มีประสิทธิภาพตามเกณฑ๑ที่
กาหนด 80/80
2. เพื่อศึกษาคําดัชนีประสิทธิผลของการสอนโดยใช๎เอกสารประกอบการสอน วิชาการตลาด
บริการ
3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู๎เรียนที่เรียนรู๎ด๎วยเอกสารประกอบการสอน
วิชาการตลาดบริการ กํอนเรียนและหลังเรียน
4.เพื่อ ศึกษาความพึงพอใจของผู๎ เ รียนที่มี ตํอการเรีย นรู๎โ ดยใช๎เ อกสารประกอบการสอน
วิชาการตลาดบริการ
ขอบเขตการวิจัย
1. ขอบเขตด้านประชากร
ประชากรในการวิจั ย ครั้ งนี้ คือ นักศึก ษาระดั บประกาศนีย บัตรวิช าชีพชั้ นสู ง ชั้ นปีที่ 1
สาขาวิชาการตลาดที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาการตลาดบริการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
ทั้งหมด จานวน44 คน

5

การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
เครือขํายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลาปางวิจยั ครั้งที่ 4

6

2. ขอบเขตด้านตัวแปร
2.1 ตัวแปรอิสระ ได๎แกํ เอกสารประกอบการสอนวิชาการตลาดบริการ หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557
2.2 ตัวแปรตาม ได๎แกํ 1) ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอน วิชาการตลาด
บริการ 2) ดัชนีประสิทธิผลของการสอนโดยใช๎เกสารประกอบการสอน 3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของผู๎เรียนที่เรียนรู๎ด๎วยเอกสารประกอบการสอนและ 4) ความพึงพอใจของผู๎เรียนที่มีตํอการเรียนรู๎
โดยใช๎เอกสารประกอบการสอน วิชาการตลาดบริการ
3. ขอบเขตด้านเนื้อหา
เนื้อหาที่กาหนดในเอกสารประกอบการสอนวิชาการตลาดบริการ หลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557มีจานวน 11 หนํวยการเรียน ประกอบด๎วย 1) แนวคิดพื้นฐาน
เกี่ยวกับตลาดธุรกิจบริการ 2) พฤติกรรมผู๎บริโภคในตลาดธุรกิจบริการ3) การวางตาแหนํงผลิตภัณฑ๑
บริการ 4) ผลิตภัณฑ๑บริการ 5)กลยุทธ๑ราคาผลิตภัณฑ๑บริการ6) การจัดจาหนํายผลิตภัณฑ๑บริการ7)
การสื่อสารการตลาดบริการ 8) กระบวนการบริการ9) บุคลากรในตลาดบริการ10) หลักฐานทาง
กายภาพในธุรกิจบริการ และ 11) การบริหารคุณภาพการบริการ
4. ขอบเขตด้านระยะเวลา
ระยะเวลาที่ใช๎ในการวิจัยในครั้งนี้ ผู๎วิจัยได๎ดาเนินการในระหวําง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา
2559 ถึง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ:
เอกสารประกอบการสอน
วิชาการตลาดบริการ หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
พุทธศักราช 2557

ตัวแปรตาม:
1. ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอน วิชาการตลาด
บริการ
2. ดัชนีประสิทธิผลของการสอนโดยใช๎เอกสารประกอบการ
สอน วิชาการตลาดบริการ
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเ๎ รียน
4. ความพึงพอใจของผู๎เรียนที่มีตํอการเรียนรู๎โดยใช๎เอกสาร
ประกอบการสอน วิชาการตลาดบริการ

วิธีดาเนินการวิจัย
การพัฒนาเอกสารประกอบการสอนวิชาการตลาดบริการ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง พุทธศักราช 2557 มีรายละเอียดในการศึกษาวิจัย ดังนี้
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1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัย
ในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ เป็ น นั ก ศึ ก ษาระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง (ปวส.) ชั้ น ปี ที่ 1
สาขาวิชาการตลาด ทุกคนที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาการตลาดบริการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา
2560 ทั้งหมด จานวน 44 คน
2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด๎วย
2.1 เอกสารประกอบการสอนวิชาการตลาดบริการ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง พุทธศักราช 2557 จานวน 11 หนํวยการเรียน
2.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกํอนเรียนและหลังเรียนหนํวยที่ 1-11เป็น
ข๎อสอบแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก ซึ่งเป็นแบบทดสอบคูํขนาน
2.3 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู๎เรียนที่มีตํอการเรียนรู๎โดยใช๎ เอกสารประกอบการ
สอนวิชาการตลาดบริการ โดยใช๎มาตราสํวนประมาณคํา (Rating Scale) 5 ระดับ
3. การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ
3.1 การสร๎ างเอกสารประกอบการสอนวิช าการตลาดบริการ หลั กสู ตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 มีขั้นตอน ดังนี้
3.1.1 วิเคราะห๑หลักสูตรและศึกษาจุดประสงค๑วิชาสมรรถนะวิชาและคาอธิบาย
รายวิชาจากหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง พุทธศักราช 2557ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการตลาดเพื่อใช๎ในการสร๎างเอกสารประกอบการสอน
3.1.2 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการ งานวิจัยที่เกี่ยวข๎องเพื่อเป็นแนวทางในการ
สร๎างและหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอน
3.1.3 สร๎างเอกสารประกอบการสอนวิชาการตลาดบริการ รหั สวิชา 3202-2102
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 จานวน 11 หนํวยการเรียน
3.1.4 น าเอกสารประกอบการสอนวิ ช าการตลาดบริ ก าร ที่ ส ร๎ า งขึ้ น ไปเสนอตํ อ
ผู๎เชี่ยวชาญจานวน5 คน ประกอบด๎วย ผู๎เชี่ยวชาญด๎านการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาการตลาด
ด๎านเนื้อหา และด๎านการวัดผลและประเมินผลเพื่อตรวจสอบความถูกต๎องและประเมินคุณภาพกํอน
นามาปรับปรุงแก๎ไขให๎เป็นไปตามเกณฑ๑ที่กาหนด คือ มีคําตั้งแตํ 0.6 - 1.00
3.1.5 นาเอกสารประกอบการสอนวิชาการตลาดบริการ ไปแก๎ไขตามข๎อเสนอแนะ
แล๎วนาไปให๎ผู๎เชี่ยวชาญตรวจสอบอีกครั้ง
3.1.6 นาเอกสารประกอบการสอนวิชาการตลาดบริการ ที่ได๎รับการปรับปรุงแก๎ไข
แล๎วนาไปในการทดสอบประสิทธิภาพ(Try out) โดยนาไปใช๎กับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 1/1 สาขาการตลาด ภาคเรียนที่ 2/2559 จานวน 28 คน เพื่อหาข๎อบกพรํองและ
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นาเอกสารประกอบการสอนที่ปรับปรุงแก๎ไขแล๎วไปใช๎กับประชากรที่ใช๎ในการวิจัย คือ นักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560จานวน 44 คน
3.2 การสร๎างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
3.2.1 ศึกษารายละเอียด วิธีการวัดผลและประเมินผลวิชาการตลาดบริการ รหัส
วิชา 3202-2102 โดยศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับหลักการและเทคนิคการสร๎างแบบทดสอบ การ
ตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบเพื่อเป็นแนวทางในการสร๎างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนให๎สอดคล๎องกับเนื้อหาวิชา
3.2.2 สร๎างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบปรนัยชนิดเลือกตอบแบบ
คูํขนานโดยสร๎างให๎ครอบคลุมเนื้อหา ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู๎ และจุดประสงค๑การเรียนรู๎
3.2.3 นาแบบทดสอบที่สร๎างขึ้นไปให๎ผู๎เชี่ยวชาญจานวน5 ทําน ตรวจสอบความตรง
ตามเนื้อหาโดยวิธีการหาคําดัชนีความสอดคล๎องของข๎อคาถาม (IOC.) โดยคัดเลือกข๎อสอบที่มีคํา
IOC. ตั้งแตํ 0.5ขึ้นไป
3.2.4 นาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่มีความตรงตามเนื้อหาไปหาคํา
ความยากงําย (p) และคําอานาจจาแนก (r) ตามเกณฑ๑ที่ใช๎ได๎ คือ ตั้งแตํ 0.2 - 0.8
3.2.5 นาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ผํานการคัดเลื อกแล๎วมาหาคํา
ความเชื่อมั่น (Reliabilit) ตามวิธีของ Kuder Richardson ซึ่งเป็นแบบที่มีระบบการให๎คะแนนแบบ
0,1 (ผิด 0, ถูก 1) โดยได๎คําความเชื่อมั่น เทํากับ 0.95
3.2.6 จัดพิมพ๑แบบทดสอบฉบับสมบูรณ๑ เพื่อนาไปทดลองใช๎จริงกับประชากรที่ใช๎ใน
การวิจัย คือนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการตลาด ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2560จานวน 44 คน
3.3 การสร๎ างแบบสอบถามความพึงพอใจของผู๎ เรียนที่มีตํอการเรียนรู๎โดยใช๎ เอกสาร
ประกอบการสอนวิชาการตลาดบริการมีขั้นตอนการสร๎างและหาคุณภาพดังนี้
3.3.1 ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องกับวิธีการสร๎างแบบสอบถาม
ความพึงพอใจเพื่อนาข๎อมูลมากาหนดประเด็นและโครงสร๎างของแบบประเมินโดยสร๎างกรอบคาถาม
ให๎สอดคล๎องกับวัตถุประสงค๑ของการศึกษา
3.3.2 จั ด ทารํ า งแบบสอบถามความพึ งพอใจของผู๎ เ รีย นที่มี ตํอ การเรีย นรู๎ โ ดยใช๎
เอกสารประกอบการสอนวิชาการตลาดบริการโดยใช๎มาตราสํวนประมาณคํา (Rating Scale) 5 ระดับ
จานวน 20 ข๎อ ประกอบด๎วย 1) ด๎านเนื้อหา 2) ด๎านกิจกรรมการเรียนรู๎ 3) ด๎านสื่อการเรียนรู๎ และ
4) ด๎านการวัดและประเมินผลแล๎วนารํางแบบสอบถามเสนอตํอผู๎เชี่ยวชาญ 5 คน เพื่อตรวจสอบความ
ถูกต๎อง ความสอดคล๎อง (IOC.) ตามโครงสร๎างของแบบสอบถาม ความตรงตามเนื้อหาและความ
เหมาะสมของภาษาที่ใช๎
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3.3.3 ปรับปรุงแก๎ไขแบบสอบถามที่สร๎างขึ้นตามคาแนะนาของผู๎เชี่ยวชาญ
3.3.4 นาแบบสอบถามความคิดเห็นไปทดลองใช๎ (Try-out) กับนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1/1 สาขาวิชาการตลาด ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา
2559 จานวน 28 คนเพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของภาษาที่ใช๎ การใช๎คาถามและวิเคราะห๑หาคํา
ความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามและคานวณหาคําสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha–
Coefficient) โดยใช๎สูตรของครอนบัค(Cronbach) โดยได๎คําความเชื่อมั่น เทํากับ 0.84
3.3.5 พิมพ๑แบบสอบถามความพึงพอใจของผู๎เรียนที่มีตํอการเรียนรู๎ โดยใช๎ เอกสาร
ประกอบการสอนวิ ช าการตลาดบริ ก าร ฉบั บ สมบู ร ณ๑ เ พื่ อ น าไปใช๎ ใ นการเก็ บ รวบรวมข๎ อ มู ล กั บ
ประชากรที่ ใ ช๎ ใ นการวิ จั ย คื อ นั ก ศึ ก ษาระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง ชั้ น ปี ที่ 1 สาขาวิ ช า
การตลาด ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560จานวน 44 คน
4. การรวบรวมข้อมูล ผู๎วิจัยดาเนินการรวบรวมข๎อมูลโดยดาเนินการดังนี้
4.1 ปฐมนิ เ ทศผู๎ เ รี ย น ในการจั ด การเรี ย นการสอนโดยใช๎ เ อกสารประกอบการสอน
รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎โดยเน๎นการศึกษาด๎วยตนเองกระบวนการกลุํมการแก๎ป๓ญหา และ
ทักษะการใช๎เหตุผล
4.2 ผู๎เรียนทาแบบทดสอบกํอนเรียน(Pre-test) โดยใช๎แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน
4.3 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช๎เอกสารประกอบการสอน การใช๎กิจกรรมกลุํม
และรายบุคคลตามแผนการจัดการเรียนรู๎ จานวน 11 หนํวยการเรียน ใช๎เวลาสอน 54 ชั่วโมง โดยใช๎
รูปแบบการสอนแบบMIAP ซึ่งประกอบด๎วย 4ขั้นตอน ได๎แกํ(1)ขั้นสนใจป๓ญหา (Motivation) (2)ขั้น
ศึกษาข๎อมูล (Information) (3) ขั้นพยายาม (Application) และ (4) ขั้นสาเร็จผล (Progress)
4.4 เมื่อสิ้นสุดการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนผู๎วิจัยได๎ให๎ผู๎เรียนทาแบบทดสอบหลัง
เรียน (Post-test)เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู๎ และให๎ผู๎เรียนประเมินความพึงพอใจที่มี
ตํอการเรียนรู๎โดยใช๎เอกสารประกอบการสอนจากแบบสอบถามที่กาหนดไว๎
5. การวิเคราะห์ข้อมูลดาเนินการวิเคราะห๑ข๎อมูลด๎วยโปรแกรมคอมพิวเตอร๑สาเร็จรูป เพื่อ
หาคําสถิติ ดังนี้
5.1 วิเคราะห๑หาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอนวิชาการตลาดบริการด๎วยคํา
ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) และประสิทธิภาพของผลลัพธ๑ (E2) ตามเกณฑ๑ 80/80 โดยหาคํา
ร๎อยละ
5.2 ศึกษาคําดัชนีประสิทธิผลของการสอนโดยใช๎เอกสารประกอบการสอนโดยหาคําร๎อย
ละ
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5.3 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวํางคะแนนที่ได๎จากการทดสอบกํอนเรียน
และหลังเรียนโดยใช๎คําทีเฉลี่ย (t-score)
5.4การวิเคราะห๑ความพึงพอใจของผู๎เรียนนาผลการวิจัยมาวิเคราะห๑ข๎อมูลด๎วยวิธีการทาง
สถิติได๎แกํ คําเฉลี่ยและสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัย
1. ผลการหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอน วิชาการตลาดบริการ
ตาราง 1 ผลการวิเคราะห๑หาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอน วิชาการตลาดบริการ
รายการ
จานวนผู้เรียน คะแนนเต็ม μ
σ คิดเป็นร้อยละ
ประสิทธิภาพกระบวนการ (E1) 44
110
93.11 2.81 84.65
ประสิทธิภาพผลลัพธ๑
(E2) 44
110
92.16 2.00 83.78
จากตารางที1่ ผลการหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอน วิชาการตลาดบริการกับ
ผู๎เรียนที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาการตลาดบริการทั้งหมดจานวน 44 คนพบวํา คะแนนแบบฝึกหัด/ใบ
งาน หนํวยที่ 1-11(ประสิทธิภาพกระบวนการ: E1) และคะแนนทดสอบหลังเรียน(ประสิทธิภาพ
ผลลัพธ๑: E2) เทํากับ 84.65/83.78แสดงวําเอกสารประกอบการสอนที่สร๎างขึ้นได๎พัฒนาตามขั้นตอน
และปรับปรุงแก๎ไขจนมีประสิทธิภาพเกณฑ๑ 80/80 ตามที่กาหนด
2. ผลการศึกษาคําดัชนีประสิทธิผลของการสอนโดยใช๎เอกสารประกอบการสอน วิชาการ
ตลาดบริการ
ตาราง 2 ผลการศึกษาคําดัชนีประสิทธิผลของเอกสารประกอบการสอน วิชาการตลาดบริการ
รายการ
จานวนผู้เรียน μ
σ ดัชนีประสิทธิผล (E.I.)
คะแนนทดสอบกํอนเรียน 44
58.77 4.07
0.651
คะแนนทดสอบหลังเรียน 44
92.16 1.99
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จากตารางที่ 2
ผลการศึกษาคําดัช นีประสิทธิผ ลของการเรียนรู๎โ ดยใช๎ ของเอกสาร
ประกอบการสอนวิชาการตลาดบริการพบวํา คําดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรู๎มีคําเทํากับ 0.651
หรือมีความก๎าวหน๎าทางการเรียนคิดเป็นร๎อยละ65.17
ตาราง 3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กํอนและหลังการใช๎เอกสารประกอบการสอน
วิชาการตลาดบริการ
รายการ
จานวนผู้เรียน คะแนนเต็ม T-score
คะแนนกํอนเรียน 44
60
40.15
คะแนนหลังเรียน 44
60
59.86

ความแตกต่าง
= ร๎อยละ 49.10

จากตารางที่ 3 ผลการเปรี ยบเทีย บผลสั ม ฤทธิ์ทางการเรีย นกํอ นและหลั ง การใช๎ เอกสาร
ประกอบการสอน วิชาการตลาดบริการของผู๎เรียนจานวน 44 คน พบวํา คะแนนT-scoreเฉลี่ยหลัง
เรียน (59.86) สูงกวําคะแนน T-scoreเฉลี่ย กํอนเรียน (40.15)คิดเป็นร๎อยละ 49.10
3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู๎เรียนที่มีตํอการเรียนรู๎โดยใช๎เอกสารประกอบการสอน
วิชาการตลาดบริการ
ตาราง4ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู๎เรียนที่มีตํอการเรียนการสอนโดยใช๎เอกสารประกอบการ
สอน วิชาการตลาดบริการ
รายการ
1. ด๎านเนื้อหา
2. ด๎านกิจกรรมการเรียนรู๎
3. ด๎านสื่อการเรียนรู๎
4. ด๎านการวัดผลและประเมินผล
รวม

μ
4.63
4.51
4.25
4.40
4.45

σ
0.21
0.25
0.23
0.25
0.15

ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
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จากตารางที4่ พบวํานักศึกษามีความพึงพอใจตํอการเรียนการสอนโดยใช๎เอกสารประกอบการ
สอนวิชาการตลาดบริการในภาพรวมทั้ง 4 ด๎าน ในระดับมาก (μ= 4.45) และเมื่อพิจารณาเป็นราย
ข๎อพบวํา มีระดับความพึงพอใจในระดับมากที่สุด คือ ด๎านเนื้อหา (μ = 4.63) รองลงมาคือ ด๎าน
กิจกรรมการเรียนรู๎ (μ = 4.51) และน๎อยที่สุด คือ ด๎านสื่อการเรียนรู๎ (μ = 4.25)
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
จากการวิจั ย เรื่ องการพัฒ นาเอกสารประกอบการสอนรายวิชาการตลาดบริการ ส าหรับ
นั ก ศึก ษาระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิช าชี พ ชั้น สู ง สาขาวิช าการตลาดผู๎ วิ จัย อภิ ป รายผลโดยจ าแนก
รายละเอียดดังนี้
1. อภิปรายผล
1.1 ผลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอนวิชาการตลาดบริการ
พบวํา เอกสารประกอบการสอนมีประสิทธิภาพ(E1/E2) ตามเกณฑ๑ที่กาหนด 80/80 แสดงวําเอกสาร
ประกอบการสอนที่ผู๎วิจัยสร๎างขึ้นมีประสิทธิภาพสามารถนาไปใช๎พัฒนาการเรียนรู๎ของผู๎เรียนได๎ จริง
ทั้งนี้ เนื่องจากเอกสารประกอบการสอนที่ผู๎วิจัยสร๎างขึ้นมี การสร๎างและหาคุณภาพตามขั้นตอนที่
เหมาะสมโดยเริ่มจากการวิเคราะห๑หลักสูตรศึกษาจุดประสงค๑รายวิชาคาอธิบายรายวิชาและสมรรถนะ
รายวิชาเพื่อใช๎ในการสร๎างเอกสารประกอบการสอนและการประเมินคุณภาพจากผู๎เชี่ยวชาญด๎าน
เนื้ อหา ด๎านภาษาที่ใช๎ และด๎านการวัดและประเมินผลเพื่อตรวจสอบความถูกต๎องและประเมิ น
คุณภาพแล๎วนามาปรับปรุงแก๎ไขให๎ถูกต๎องตามแนวทางของชัยยงค๑พรหมวงศ๑ (2534 : 199-200) ที่
กลําวไว๎วําขั้นตอนการจัดทาเอกสารประกอบการสอนประกอบด๎วย 1)กาหนดหมวดหมูํเนื้ อหาสาระ
และประสบการณ๑ตามหมวดวิชาหรือตามความเหมาะสม2)กาหนดหนํวยการสอนโดยแบํงเนื้อหาวิชา
ออกเป็นหนํวยการสอนที่ผู๎สอนสามารถถํายทอดความรู๎แกํผู๎ เรียนได๎ใน 1 สัปดาห๑หรือ 1 ครั้ง3) การ
กาหนดหัวเรื่องโดยในการสอนแตํละหนํวยควรให๎ประสบการณ๑อะไรแกํผู๎เรียนบ๎างแล๎วกาหนดหัวข๎อ
เรื่องออกเป็นหนํวยการเรียนยํอยๆ4)กาหนดหลักการและมโนมติต๎องสอดคล๎องกับหนํวยและหัวเรื่อง
โดยสรุปรวมแนวคิดสาระและหลักเกณฑ๑ที่สาคัญไว๎เพื่อเป็นแนวทางจัดเนื้อหามาสอนให๎สอดคล๎องกัน
5)กาหนดวัตถุประสงค๑ให๎สอดคล๎องกับหัวเรื่องโดยเขียนเป็นวัตถุประสงค๑เชิงพฤติกรรมที่ต๎องมีเกณฑ๑
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไว๎ทุกครั้ง 6)กาหนดกิจกรรมการเรียนให๎สอดคล๎องกับวัตถุประสงค๑เชิง
พฤติกรรมซึ่งจะเป็นแนวทางการเลือกและการผลิตสื่อการสอน 7)กาหนดแบบประเมินผลโดยต๎อง
ประเมินผลผู๎เรียนให๎ตรงกับจุดประสงค๑เชิงพฤติกรรมโดยใช๎แบบทดสอบอิงเกณฑ๑เพื่อให๎ ผู๎สอนทราบ
วําหลังจากการเรียนรู๎ด๎วยเอกสารประกอบการสอนแล๎วผู๎เรียนได๎เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู๎
ตามวัตถุประสงค๑ที่ตั้งไว๎หรือไมํ 8) เลือกและผลิตสื่อการสอนโดยไว๎เป็นหมวดหมูํในกลํองที่เตรียมไว๎
เพื่อน าไปทดลองหาประสิ ทธิภ าพตามเกณฑ๑มาตรฐานที่ตั้งไว๎สํ วนมากจะกาหนดเกณฑ๑ไมํต่ากวํา
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80/80และ 9) การใช๎เอกสารประกอบการสอนเป็นขั้นการนาเอกสารประกอบการสอนไปใช๎ซึ่งจะต๎อง
มีการตรวจสอบและปรับปรุงอยูํตลอดเวลาทั้งนี้ ผู๎วิจัยได๎นาเอกสารประกอบการสอนไปทดลองใช๎กับ
ผู๎เรียนแบบเดี่ยว กลุํมยํอยและกลุํมใหญํ ซึ่งผลจากการทดลองได๎นามาปรับปรุงแก๎ไขตามข๎อบกพรํอง
ที่ค๎นพบจนได๎เครื่องมือฉบับสมบูรณ๑เพื่อนาไปทดลองใช๎จริงกับกลุํมตัวอยํางตํอไป ผลการศึกษาครั้งนี้
สอดคล๎องกับงานวิจัยของธรรมนูญ นวมบางขวัญ (2556) คมกฤษ แสงสุรินทร๑ (2557) และธัชชัย
อมรปิติโชติ (2559) ที่พบวําเอกสารประกอบการสอนที่สร๎างขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ๑ 80/80 ที่
กาหนดไว๎
1.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู๎เรียน พบวําผู๎เรียนมีผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนหลังเรียนสูงกวํากํอนเรียนเนื่องมาจากเอกสารประกอบการสอนที่สร๎างขึ้นได๎กาหนดเนื้อหาที่
เหมาะกับวัยผู๎เรียน มีกิจกรรมท๎ายหนํวยการเรียน แบบฝึกหัด และแบบทดสอบกํอนเรียนและหลัง
เรียน เพื่อให๎ผู๎เรียนนาไปศึกษาความรู๎ด๎วยตนเองและผํานกระบวนการกลุํมโดยอาศัยหลักการจัดการ
เรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสาคัญอันมีหลักการที่สาคัญ 2 ประการคือการจัดการเรียนรู๎โดยคานึงถึงความ
แตกตํา งของผู๎ เรียนและการสํงเสริมให๎ ผู๎เรียนได๎นาเอาสิ่งที่เรียนรู๎ไปปฏิบัติในการดาเนินชีวิตเพื่อ
พัฒนาตนเองไปสูํศักยภาพสูงสุดที่แตํละคนจะมีและเป็นได๎ ซึ่งการจัดกิจกรรมในการเรียนรู๎ในครั้งนี้
ผู๎วิจัยได๎นารูปแบบการเรียนรู๎จากกระบวนการคิดรํวมกันโดยใช๎กระบวนการเรียนรู๎แบบMIAP ที่เริ่ม
จาก1) ขั้นสนใจป๓ญหา2) ขั้นศึกษาข๎อมูล 3) ขั้นพยายามและ4)ขั้นสาเร็จผล ทาให๎กลุํมผู๎เรียนอํอนได๎
เรียนรู๎มากขึ้นเพราะมีกลุํมผู๎เรียนเกํงและปานกลางคอยดูแลชํวยเหลืออธิบายในสิ่งที่ไมํเข๎าใจให๎เข๎าใจ
ดียิ่งขึ้นผลการค๎นพบนี้ทาให๎เกิดการกระตุ๎นและเร๎าความสนใจของผู๎เรียนผู๎เรียนสามารถลงมือปฏิบัติ
จริงได๎มากขึ้น เมื่อเกิดข๎อสงสัยก็สามารถซักถามครูหรือจากเพื่อนในชั้นเรียนได๎ทันที สํงผลให๎ผู๎เรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ย นหลั งเรี ยนสู งกวํากํอนเรียนสอดคล๎ องกับงานวิจัยของอัจฉรียา แก๎ว เจริญ
(2555) ธรรมนูญ นวมบางขวัญ (2556)คมกฤษ แสงสุรินทร๑ (2557)และสุขุม แปูนศรี (2557)
1.3 ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตํอการเรียนรู๎โดยใช๎เอกสารประกอบการสอนวิชาการ
ตลาดบริการโดยภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับมาก ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับการศึกษาของ
อัจฉรียา แก๎วเจริญ (2557) สุขุม แปูนศรี (2557) และ ธัชชัยอมรปิติโชติ (2559) ทั้งนี้ เนื่องจากการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู๎โดยมีขั้นตอนและกิจกรรมที่เน๎นให๎ผู๎เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู๎จากการลงมือ
ปฏิบัติกิจกรรมที่มีครูเป็นผู๎แนะนาและชี้นาไปสูํคาตอบที่ถูกต๎อง อีกทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อ
กระตุ๎นให๎ ผู๎เรียนให๎ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎รํวมกันตลอดจนสามารถทางานรํวมกับผู๎ อื่นอยํางมี
ความสุข
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2. ข๎อเสนอแนะ
2.1 ข๎อเสนอแนะสาหรับการนาผลการวิจัยไปประยุกต๑ใช๎
2.1.1 การนาเอกสารประกอบการสอนวิชาการตลาดบริการไปใช๎ ครูผู๎สอนควร
ศึกษารายละเอียดและคาชี้แจงของเอกสารประกอบการสอน กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการ
เรี ย นรู๎ พร๎ อ มทั้ ง ปฐมนิ เ ทศให๎ ผู๎ เ รี ย นเข๎ า ใจกระบวนการและขั้ น ตอนในการเรี ย นเพื่ อ ให๎ เ กิ ด
ประสิทธิภาพในการเรียนรู๎
2.1.2 แหลํงเรียนรู๎ต๎องมีห๎องฝึกปฏิบัติการที่อยํางเพียงพอสาหรับการสืบค๎นข๎อมูล
อิเล็กทรอนิกส๑และการนาเสนอข๎อมูลของผู๎เรียนโดยจัดสื่อ เอกสาร ทรัพยากรการเรียนรู๎ที่หลากหลาย
ทันสมัย และจัดบรรยากาศที่เอื้อตํอการเรียนรู๎
2.2 ข๎อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งตํอไป
2.2.1 ควรมีการพัฒนาเอกสารประกอบการสอนในรายวิชาอื่นๆ ภายในสาขาวิชา
การตลาดเพื่อแสดงให๎ เห็ นวําเอกสารประกอบการสอนที่สร๎างขึ้นตามขั้นตอนและกระบวนการที่
เหมาะสมและมีความทันสมัยสามารถใช๎ในการจัดการเรียนการสอนได๎ทุกรายวิชา
2.2.2 ควรมีการพัฒนาด๎านสื่อประกอบการสอนให๎ผู๎เรียนสามารถเรียนรู๎ได๎ตนเอง
เชํนบทเรียนอิเล็กทรอนิกส๑ผํานระบบเครือขํายอินเทอร๑เน็ต (E-learning)เป็นต๎น
เอกสารอ้างอิง
คมกฤษ แสงสุรินทร๑. (2557). การพัฒนาและใช้เอกสารประกอบการสอนประจารายวิชาระบบ
ควบคุมในงานอุตสาหกรรม สาหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงแผนก
วิชาช่างไฟฟ้ากาลังสาขางานติดตั้งไฟฟ้าวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย.แผนกวิชาชํางไฟฟูา
กาลังวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย.
ธัชชัยอมรปิติโชติ. (2559). รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนวิชางานเครื่องยนต์ดีเซล
รหัสวิชา 2101-2002 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช 2556. สาขาวิชา
ชํางยนต๑สาขางานยานยนต๑วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ๑.
ธรรมนูญ นวมบางขวัญ. (2556). การสร้างและหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนการ
สอนวิชาเครื่ องวัด ไฟฟ้า รหัสวิชา 2104-2104 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546).แผนกชํางไฟฟูากาลังวิทยาลัยเทคนิค
ฉะเชิงเทรา.
บุญชม ศรีสะอาด. (2553). การวิจัยเบื้องต้น ฉบับปรับปรุงใหม่ (พิมพ๑ครั้งที่ 9). กรุงเทพฯ: สุวีริย
สาส๑น.

14

การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
เครือขํายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลาปางวิจยั ครั้งที่ 4

พงษ๑อนันต๑ อนันตภักดิ์ . (2556). การพัฒนาเอกสารประกอบการสอน เรื่อง วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น
วิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1.กรุงเทพฯ:
บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยนอร๑ทกรุงเทพ.
สุขุม แปูนศรี. (2557). รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการสอน วิชาการสร้างเว็บเพจรหัส วิชา
2201-2414โดยใช้ ก ระบวนการสอนรู ป แบบ MIAP. แผนกวิ ช าคอมพิ ว เตอร๑ ธุ ร กิ จ
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช.
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2546). พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545. สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหํ งชาติ สานัก
นายกรัฐมนตรี.กรุงเทพฯ: พริกหวานกราฟิก.
สานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ . (2557). หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
พุทธศักราช 2557. [Online]. แหลํงที่มา : hhp://www.vec.go.th. วันที่สืบค๎น 21
กันยายน 2559.
อัจ ฉรี ย า แก๎ว เจริ ญ .(2555). รายงานการใช้เ อกสารประกอบการสอน รายวิ ชาคณิ ต ศาสตร์
ประยุกต์ 1 รหัสวิชา 2000 -1501 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545
(ปรั บปรุ ง พ.ศ. 2546) ด้ว ยกระบวนการสอนแบบ MIAP. แผนกวิช าสามั ญ .
วิทยาลัยเทคนิคยะลา.

15

การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
เครือขํายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลาปางวิจยั ครั้งที่ 4
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บทคัดย่อ
งานวิจัยศึกษาเกี่ยวกับป๓จจัยด๎านประชากรศาสตร๑ รูปแบบการใช๎ชีวิตและสํวนประสมทาง
การตลาดบริการมีป๓จจัยใดบ๎างที่มีอิทธิพลตํอความตั้งใจเลือกใช๎บริการโรงเรียนสอนศิลปะการปูองกัน
ตัวเทควันโดในภาคเหนือตอนลําง เครื่องมือที่ใช๎คือแบบสอบถามจานวน 400 ชุด นามาวิเคราะห๑โดยใช๎
สถิติt-test,F-testและ Multiple Regression Analysis ผลการศึกษาพบวําผู๎ตอบแบบสอบถามสํวน
ใหญํเป็นเพศหญิงอายุ 30 – 39 ปี อาชีพธุรกิจสํวนตัว การศึกษาปริญญาตรี รายได๎ 10,001 – 20,000
บาท และมีบุตร-หลาน 1 คน การเปรียบเทียบป๓จจัยประชากรศาสตร๑ พบวํา เพศ อายุ ระดับการศึกษา
รายได๎ มีความตั้งใจเลื อกใช๎บริการโรงเรียนไมํแตกตํางกัน แตํอาชีพพนักงานรัฐวิสากิจมีความตั้งใจ
เลือกใช๎บริการโรงเรียนมากกวําอาชีพพนักงานเอกชน อยํางมีนัยความสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ป๓จจัย
ด๎านรูปแบบการใช๎ชีวิตพบวําด๎านกิจกรรม (X1) และด๎านความสนใจ (X2) มีผลตํอความตั้งใจเลือกใช๎
บริ ก ารโรงเรี ย น(y) อยํ า งมี นั ย ความส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .05โดยมี ส มการถดถอยดั ง นี้ Y=
1.95+(0.26)X1+(0.32)X2 และ ป๓จจัยด๎านสํวนประสมทางการตลาดบริการ (X) พบวําด๎านกระบวนการ
(X1 ) ด๎านสิ นค๎า/หลั กสู ตร(X2) และด๎านสํ งเสริ มการตลาด (X3 ) มี ผลตํอความตั้ งใจเลื อกใช๎บริ การ
โ ร ง เ รี ย น อ ยํ า ง มี นั ย ค ว า ม ส า คั ญ ท า ง ส ถิ ติ ที่ ร ะ ดั บ . 05 โ ด ย มี ส ม ก า ร ถ ด ถ อ ย ดั ง นี้
Y=1.20+(0.29)X1+(0.27)X2+(0.14)X3
คาสาคัญ: เทควันโดรูปแบบการใช๎ชีวิตความตั้งใจเลือกใช๎บริการ
Abstract
This research should be studying in people lifestyle and market-mix that
influence customer to choose to study with Taekwondo school in the lowernorthern
of Thailand.
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The subjects of this research are the 400guardians of the students in the
lower northern of Thailand. The questionnaire will collect and analyze by statically,
Independent Sample t-Test, F-test and Multiple Regression Analysis, to nominal
comparison.
The result of this research is demonstrated that the guardians of the student
are female, 30-39 years old, bachelor degree, income is 10,001 to 20,000 THBand
they almost have 1 child.
When compare between age sex education and income is not different
however the career, state enterprise officer guardian and private employee is
significant at 0.05 statistic. Meanwhile, the influence to choosing the Taekwondo
school compare from lifestyle(X) with activity(X1)and interest(X2) is significant in
statistic and hasan influence to choose a school(Y) at 0.05 with a
regressionequationY=1.95+(0.26)X1+(0.32)X2. Furthermore, the finding of market-mix
influencein service(X) that had an influence to the intent of choose the Taekwondo
school(Y) show that Process(X1), Product/course(X2) and Promotion(X3) is effect to the
decision when choosing the Taekwondo school with significant in statistic 0.05
withcould make regression equation Y=1.20+(0.29)X1+(0.27)X2+(0.14)X3.
Keywords: Taekwondo, lifestyle, Intention
บทนา
ในอดีตกีฬาเป็นกิจกรรมการเลํนเพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลิน หรือเพื่อความแข็งแรงของ
รํางกาย แตํในป๓จจุบันกีฬามีบทบาทตํอการพัฒนาและสร๎างมูลคําเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคมให๎กับ
ชาติตําง ๆ เป็นอยํางมาก (รัฐพงศ๑ บุญญานุวัตร , 2559) ดังเชํน การทาธุรกิจด๎าน ฟุตบอลหญ๎าเทียม
ฟิตเนส สระวํายน้า สนามกอล๑ฟ สนามแบดมินตันการฝึกสอนมวยไทย เทควันโด ยูโด ยูยิตสู คาราเต๎
ไอคิโด ดาน้ า ฯลฯ ซึ่งการออกกาลั งกายด๎ว ยการเลํนกีฬาของแตํล ะบุคคลจะแตกตํางกันออกไป
ขึ้นอยูํกับวิถีรูปแบบการดาเนินชีวิต โดยอาจจะได๎รับอิทธิพลจากครอบครัว สังคม กลุํมเพื่อน ในการ
สร๎างการรับรู๎ถึงประโยชน๑ของการออกกาลังกาย การทาให๎เกิดแรงจูงใจ และความตั้งใจ ที่สํงผลให๎
เกิดพฤติกรรมตํอการทากิจกรรมทางด๎านการกีฬาให๎เกิดประโยชน๑ตํอตนเอง
จากการทบทวนวรรณกรรมพบวํา มีกลุํมธุรกิจด๎านกีฬากลุํมหนึ่งที่นําสนใจ มีการขยายตัว
และพัฒนาอยํางตํอเนื่องคือกลุํมธุรกิจกีฬาเกี่ยวกับศิลปะการตํอสู๎ปูองกันตัว เชํน มวยไทย เทควันโด
คาราเต๎ ยูโด ยูยิตสู ไอคิโด เป็นต๎น ธุรกิจกลุํมนี้มีกีฬาชนิดหนึ่งที่นําสนใจและเป็นผู๎นาทางการตลาด
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ของกลุํมธุรกิจกีฬาประเภทนี้ โดยมีการเปิดโรงเรียนสอนศิลปะการปูองตัวเทควันโดในทุกจังหวัดทั่ว
ประเทศ ได๎รั บ ความนิ ย มอยํ างแพรํห ลาย ทุกชํว งอายุ ตั้งแตํ เด็กเยาวชนระดั บอนุบาลจนไปถึ ง
ประชาชนทั่วไป โดยมีการจัดการแขํงขันในระดับตําง ๆ เชํน 1. ระดับทั่วไป หรือระดับทัวร๑นาเมนต๑
การแขํงขันในระดับนี้มีการจัดการแขํงขันขึ้นทั่วประเทศเป็นประจาทุก ๆ เดือน 2. ระดับประเทศ
อาทิเชํน การแขํงขัน กีฬายุ ว ชน-เยาวชนแหํ งชาติ การแขํงขันกีฬาแหํ งชาติ และการแขํงขันกีฬา
มหาวิทยาลัยแหํงประเทศไทย ซึ่งการจัดการแขํงขันในระดับนี้มีการจัดเป็นประจาในแตํละปีอยําง
ตํอเนื่อง 3. ระดับนานาชาติ อาทิเชํน การแขํงขันกีฬาเทควันโดชิงแชมป์โลก การแขํงขันกีฬาเทควัน
โดโอลิ มปิ ก จากการแขํงขันในกีฬาโอลิ มปิกนี้ได๎สร๎างชื่อเสี ยงให๎แกํประเทศไทยไว๎อยํางมากมาย
นักกีฬาได๎รับรางวัลเหรียญเงินและเหรียญทองแดงในการแขํงขันกีฬาโอลิมปิก (สมาคมเทควันโดแหํง
ประเทศไทย , 2557) รวมไปถึงการแขํงขันในระดับนานาชาติ รายการการแขํงขันอื่นที่นักกีฬาเทควัน
โดทีมชาติไทยได๎ส ร๎ างผลงานไว๎เป็ นที่ประจักษ๑อยํางมากมายเป็นเหตุส าคัญที่ทาให๎ ประชาชนใน
ประเทศเกิดการรับรู๎ เป็นที่รู๎จักกีฬาดังกลําวอยํางกว๎างขวาง ซึ่งเป็นป๓จจัยสาคัญประการหนึ่งที่ทาให๎
เกิ ด โอกาสในการทาธุ ร กิจ เกี่ย วกั บโรงเรี ย นสอนศิ ล ปะการปู อ งกัน ตั ว เทควัน โดเป็ น ที่นิ ย มอยํ า ง
แพรํหลาย จะเห็นได๎จาก โรงเรียนสอนศิลปะการปูองกันตัวเทควันโดในประเทศไทยได๎รับการขึ้น
ทะเบียนสถานที่ฝึกการรับรองจากสถาบันการศึกษาเทควันโดโลก (Kukkiwon: World Taekwondo
Academy) จานวน 82 แหํงทั่วประเทศ (Kukkiwon ,2017) และจากสถิติการขึ้นทะเบียนนักกีฬาเท
ควันโดสังกัดจังหวัดทั่วประเทศ จานวน กวํา 15,136 คน (การกีฬาแหํงประเทศไทย , 2560) จาก
ข๎อมูลที่กลําวมาข๎างต๎นนั้นจะเห็นวําแนวโน๎มความสนใจของประชาชนตํอกีฬาเทควันโดยังคงมีอยําง
สม่าเสมอ และมีการแขํงขัน ในเชิงธุรกิจ โรงเรียนสอนศิล ปะการปูอ งกันตัว เทควัน โดเพิ่มมากขึ้ น
โรงเรียนสอนศิลปะปูองกันตัวเทควันโดในประเทศไทยที่ได๎มีการเปิดสอนได๎ขึ้นทะเบียนรับรองสถานที่
ฝึกกับสถาบันการศึกษาเทควันโด (Kukkiwon: World Taekwondo Academy) จานวน 82 แหํง
(Kukkiwon
,2017) และมี ผู๎ ไ ด๎ รั บ คุ ณ วุ ฒิ ส ายด าจ านวนทั้ ง สิ้ น กวํ า 18,000 คน ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีการขึ้นทะเบียนเป็นสถานที่ฝึก จานวน 49 แหํง และในตํางจังหวัด
กวํา 30 แหํง แบํงเป็นภาคเหนือ 11 แหํง, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 แหํง, ภาคใต๎ 6 แหํงและภาค
กลาง (ไมํรวมกรุงเทพมหานครและปริมณฑล) 11 แหํง โดยการแบํงภาคตามสานั กงานสถิติแหํงชาติ
ข๎อมูล ณ ปี พ.ศ.2560 พบวํา เขตตํางจังหวัดในภาคเหนือและภาคกลาง มีจานวนสถานที่ฝึก ที่ได๎รับ
การขึ้นทะเบียนรับรองกับสถาบันการศึกษาเทควันโดโลกมีจานวนสูงกวําภาคอื่น ๆ และมีจานวน
ใกล๎เคียงกัน ในภาคเหนือตอนลํางโดยมีจานวนโรงเรียนสอนศิลปะปูองกันตัว เทควันโดเป็นจานวน
มากได๎ ก ระจุ ก ตั ว จั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลก และ จั ง หวั ด นครสวรรค๑ ที่ มี อั ต ราการเจริ ญ เติ บ โตทางด๎ า น
ประชากร ในด๎านประชากรศาสตร๑จังหวัดพิษณุโ ลก มีจานวนประชากร 912,827 คน ในขณะที่
จังหวัดนครสวรรค๑มีจานวนประชากร 992,749 คน (สานักงานสถิติแหํงชาติ , 2553) ทั้งสองจังหวัด
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ดังกลําวมีจานวนประชากรที่อาศัยอยูํในเขตในเมืองซึ่งได๎รับการจัดตั้งขึ้นเป็นเทศบาลนคร ซึ่งการ
จัดตั้งเป็นเขตเทศบาลนครในแตํละจังหวัดจะต๎องมีความหนาแนํนของจานวนประชากร โดยป๓จจุบันมี
เทศบาลนครอยูํ 30 แหํงทั่วประเทศ (ไมํนับรวมกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา) โดยในเขตเทศบาล
จังหวัดพิษณุโลกมีจานวนประชากร 69,906 คน และจังหวัดนครสวรรค๑ 85,931 คน ตามลาดับ
จะเห็นได๎วํา โรงเรียนสอนเทควันโดเป็นศิลปะการปูองกันตัวมีการขยายตัวในเชิงธุรกิจอยําง
ตํอเนื่อง โดยมีจานวนโรงเรียนที่เปิดเพิ่มขึ้นในจังหวัดตําง ๆ ทั่วประเทศ ในเขตภาคเหนือตอนลํางมี
โรงเรี ย นสอนศิ ล ปะปู อ งกั น ตั ว เทควั น โดอยูํ ทุ ก จั ง หวั ด โดยเฉพาะในจั ง หวั ด ที่ มี ค วามเจริ ญ ด๎ า น
ประชากรเชํน จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดนครสวรรค๑ มีโรงเรียนสอนศิลปะการปูองกันตัวเทควันโด
มากเป็นอันดับต๎นๆ ของเขตจังหวัดภาคเหนือตอนลําง โดยจังหวัดพิษณุโลกมีโรงเรียนดังกลําวอยูํ
จ านวน 7 แหํ ง และจั งหวัด นครสวรรค๑ มี อยูํ 3 แหํ ง โดยรวบรวมจากชมรมเทควั นโดจัง หวัดซึ่ ง
โรงเรียนทั้ง 2 จังหวัดมีการเปิดสอนในรูปแบบของธุรกิจการกีฬา จากการเพิ่มขึ้นของจานวนโรงเรียน
ทาให๎เกิดสภาวะการแขํงขันในการทาธุรกิจเพิ่มขึ้นและพฤติกรรมการตั้งใจเลือกใช๎บริการโรงเรียน
สอนศิลปะการปู องกันตัวเทควันโดจากกลุํมผู๎บริโภคจะขึ้นอยูํกับรูปแบบการใช๎ชีวิต หรือ วิถีการ
ดาเนินชีวิตของแตํละบุคคลกลุํมสังคม และครอบครัว ดังนั้นผู๎วิจัยต๎องการจะศึกษาป๓จจัยที่มีผลตํอ
ความตั้งใจเลือกใช๎บริการโรงเรียนสอนศิลปะการปูองกันตัวเทควันโดในภาคเหนือตอนลําง เพื่อศึกษา
ความตั้งใจใช๎บริการหลักสูตรการเรียนเทควันโดจากรูปแบบการใช๎ชีวิต (AIO) และสํวนประสมทาง
การตลาดบริการ (7Ps) วํามีป๓จจัยใดบ๎างที่มีผลตํอความตั้งใจเลือกใช๎บริการดังกลําว ผลที่ได๎จาก
การศึกษาครั้งนี้ จะทาให๎ทราบถึงรูปแบบการใช๎ชีวิต (AIO) และสํวนประสมทางการตลาดบริการ มีผล
ตํอพฤติกรรมการตั้งใจเลือกใช๎บริการโรงเรียนสอนศิลปะการปูองกันตัวเทควั นโด ของผู๎บริโภค และ
สามารถใช๎เป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการดาเนินงานเพื่อให๎เกิดแรงจูงใจในการเข๎ารับ
บริการหลักสูตรเทควันโด
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อเปรียบเทียบด๎านประชากรศาสตร๑กับความตั้งใจเลือกใช๎บริการโรงเรียนสอนศิลปะการ
ปูองกันตัวเทควันโดในภาคเหนือตอนลําง
2. เพื่อศึ กษาป๓ จ จั ย ทางด๎า นรูป แบบการใช๎ ชีวิ ตที่มี อิท ธิพลตํอความตั้ง ใจเลื อ กใช๎บริ การ
โรงเรียนสอนศิลปะการปูองกันตัวเทควันโดในภาคเหนือตอนลําง
3. เพื่อศึกษาป๓จจัยด๎านสํวนประสมทางการตลาดบริการที่มีอิทธิพลตํอความตั้งใจเลือกใช๎
บริการโรงเรียนสอนศิลปะการปูองกันตัวเทควันโดในภาคเหนือตอนลําง
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วิธีดาเนินการวิจัย
งานวิจัยนี้ศึกษาในเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยมีวิธีการดาเนินการวิจัย ดังนี้
1.ประชากร ที่ใช๎ในการวิจัย คือ ประชากรในภาคเหนือตอนลํางประกอบด๎วย จังหวัดกาแพงเพชร
จังหวัดตาก จังหวัดนครสวรรค๑ จังหวัดพิจิตร จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเพชรบูรณ๑ จังหวัดสุโขทัย
จังหวัดอุตรดิตถ๑ และจังหวัดอุทัยธานี โดยในภาคเหนือตอนลํางมีจานวนโรงเรียนสอนศิลปะปูองกัน
ตัวเทควันโดในแตํละจังหวัด แตกตํางกันแตํจะมีจานวนโรงเรียนสอนศิลปะปูองกันตัวเทควันโดมากใน
จังหวัดพิษณุโลก (จานวน 7 แหํง)และ จังหวัดนครสวรรค๑(จานวน 3 แหํง) อีกทั้งสองจังหวัดมีการ
เจริญเติบโตทั้งทางด๎านประชากรและด๎านเศรษฐกิจ ซึ่งจะสังเกตได๎จากสองจังหวัดดังกลําวมีการแบํง
เขตการปกครองออกเป็นเทศบาลนคร ในป๓จจุบันมีเทศบาลนครอยูํ 30 แหํง ทั่วประเทศ (ไมํนับรวม
กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา) ดังนั้นผู๎ศึกษางานวิจัยครั้งนี้จึงใช๎จานวนโรงเรียนสอนศิลปะปูองกัน
ตัว เทควัน โด การเจริ ญเติบ โตทั้งทางด๎านประชากรและด๎านเศรษฐกิจ เป็น criteria ในการเลื อก
จังหวัดในเขตภาคเหนือตอนลําง
2.กลุ่ม ตั วอย่า งเนื่ อ งจากไมํทราบขนาดประชากรของผู๎ ปกครองในจังหวัด พิษณุโ ลกและจังหวั ด
นครสวรรค๑ ผู๎วิจัยจึงใช๎สูตรของ W.G.Cochran (1953)
n =
โดยที่ n =
จานวนกลุํมตัวอยํางที่ต๎องการ
P =
สัดสํวนของประชากรที่ผู๎วิจัยต๎องการสุํม (0.5)
Z =
ระดับความเชื่อมั่นที่กาหนดไว๎ Z มีคําเทํากับ 1.96 ที่ระดับความเชื่อมั่น
95% (ระดับ .05)
D =
สัดสํวนความคลาดเคลื่อนที่ยอมให๎เกิดขึ้นได๎ที่ระดับ 0.05
ขนาดของกลุํมตัวอยํางแทนสูตรดังนี้ n=
= 384.16
ดังนั้นขนาดของกลุํมตัวอยํางในการศึกษางานวิจัยครั้งนี้ เป็นจานวนทั้งสิ้น 385 ตัวอยําง
และเพื่อความแมํนยาของข๎อมูลจากการเก็บตัวอยําง ผู๎วิจัยจึงเก็บตัวอยํางเพิ่มอีก 15 ชุด รวมเป็น
จานวน 400 ตัวอยําง โดยวิธีการสุํมกลุํมตัวอยํางตามขั้นตอนดังตํอไปนี้
3.วิธีการเลือกตัวอย่างประชากร
ขั้นตอนที่ 1 การวิจัยครั้งนี้ใช๎ การเก็บรวบรวมข๎อมูลแบบ กับผู๎ปกครองของนักเรียนเทควัน
โดในเขตอาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก และ จังหวัดนครสวรรค๑ เนื่องจากกลุํมตัวอยํางดังกลําวอยูํใน
เขตเทศบาลนคร ที่มีความเจริญเติบโตด๎านประชากรศาสตร๑และเศรษฐกิจที่ดี กลุํมตัวอยํางจานวน
400 ตัวอยําง
ขั้นตอนที่ 2ทาการสุํมแบบโควตา (Quota Sampling) ตามสัดสํวนของโรงเรียนแตํละจังหวัด
โดยในจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดนครสวรรค๑ มีโรงเรียนสอนศิลปะการปูองกันตัวเทควันโดในเชิง
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ธุรกิจกีฬาเป็นจานวน 7 แหํง และ 3 แหํงตามลาดับ ผู๎วิจัยทาการสุํมแบบโควตา เพื่อหากลุํ มตัวอยําง
คือ จังหวัดพิษณุโลก 280 ชุดและ จังหวัดนครสวรรค๑ 120 ชุด
ขั้นตอนที่ 3 ทาการสุํมตัวอยํางแบบตามความสะดวก (Convenience Sampling) ในแตํละ
กลุํมตัวอยํางโดยแจกแบบสอบถามไปยังโรงเรียนสอนศิลปะการปูองกันตัวเทควันโด
ตัวแปรที่ใช๎ในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) X คือ 1.ป๓จจัยด๎านประชากรศาสตร๑ 2.ป๓จจัยด๎าน
รูปแบบการใช๎ชีวิต (AIO)และ 3. ป๓จจัยด๎านสํวนประสมทางการตลาดบริการ (Marketing Mix 7Ps)
ตัวแปรตาม (Dependent Variable) Y คือ ความตั้งใจเลือกใช๎บริการโรงเรียนสอนศิลปะ
การปูองตัวเทควันโด
4.เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม ในการเก็บข๎อมูล 5 สํวน
สํวนที่ 1 : ข๎อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู๎ตอบแบบสอบถามทางประชากรศาสตร๑มีลักษณะเป็นแบบ
สารวจรายการ (check list ) ซึ่งได๎แกํ เพศ ชํวงอายุ อาชีพและชํวงรายได๎
สํว นที่ 2 : ข๎อมูลเกี่ยวกับรูปแบบการใช๎ชีวิต (AIO) มีลั กษณะเป็นแบบมาตราสํ ว น
ประมาณคํา (Rating Scale 6 ระดับ) ซึ่งได๎แกํ Activity (กิจกรรม) Interest (ความสนใจ) และ
Opinion (ความคิดเห็น ) ตามพฤติกรรมของผู๎ตอบแบบสอบถาม
สํวนที่ 3 : ข๎อมูลเกี่ยวกับสํวนประสมทางการตลาดบริการ (Marketing Mix 7Ps)มี
ลักษณะเป็นแบบมาตราสํวนประมาณคํา ด๎านสินค๎า/หลักสูตร (Product) ด๎านราคา (Price) ด๎าน
สถานที่ (Place)ด๎านสํงเสริมการตลาด (Promotion)ด๎านบุคคล (People)ด๎านการสร๎างและนาเสนอ
ลักษณะทางกายภาพ(Physical Evidence and Presentation) และด๎านกระบวนการ (Process)
สํวนที่ 4 : ข๎อมูลเกี่ยวกับความตั้งใจใช๎บริการโรงเรียนสอนศิลปะการปูองกันตัวเทควันโด
มีลั กษณะเป็ น แบบมาตราสํ ว นประมาณคํา โดยแบบสอบถามสํ ว นที่ 2 ถึง สํ ว นที่ 4 มาตราสํ ว น
ประมาณคํา 6 ระดับ (เติมศักดิ์ สุขวิบูลย๑,2552)
โดยแบบสอบถามในสํวนที่ 2 – สํวนที่ 4 แบํงระดับออกเป็น 6 ระดับ โดยมีความหมาย
ดังนี้
6 หมายถึง ผู๎ตอบแบบสอบถามมีรูปแบบการใช๎ใช๎ชีวิต, มีความต๎องการและมีความเห็นด๎วยด๎าน
นั้นมากที่สุด
5 หมายถึง ผู๎ตอบแบบสอบถามมีรูปแบบการใช๎ใช๎ชีวิต, มีความต๎องการและมีความเห็นด๎วยด๎าน
นั้นมาก
4 หมายถึง ผู๎ตอบแบบสอบถามมีรูปแบบการใช๎ใช๎ชีวิต, มีความต๎องการและมีความเห็นด๎วยด๎าน
นั้นคํอนข๎างมาก
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3 หมายถึง ผู๎ตอบแบบสอบถามมีรูปแบบการใช๎ใช๎ชีวิต, มีความต๎องการและมีความเห็นด๎วยด๎าน
นั้นคํอนข๎างน๎อย
2 หมายถึง ผู๎ตอบแบบสอบถามมีรูปแบบการใช๎ใช๎ชีวิต, มีความต๎องการและมีความเห็นด๎วยด๎าน
นั้นน๎อย
1 หมายถึง ผู๎ตอบแบบสอบถามมีรูปแบบการใช๎ใช๎ชีวิต, มีความต๎องการและมีความเห็นด๎วยด๎าน
นั้นน๎อยที่สุด
เกณฑ๑ที่ใช๎ในการแปลผลสํวนที่ 2 ถึงสํวนที่ 4 โดยใช๎คําเฉลี่ยของผลคะแนนเป็นตัวชี้วัด
ตามเกณฑ๑ในการวิเคราะห๑ (มนัชยา จันทเขต ,2551) มีรายละเอียดดังนี้
คะแนนสูงสุด

คะแนนต่าสุด

ความกว๎างของอันตรภาคชั้น=
=
= 0.83
จานวนชั้น
นาไปจัดชํวงคะแนนเป็น 6 ระดับได๎ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย 5.18 - 6.00หมายถึง มีความต๎องการด๎านนั้นมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 4.34 - 5.17 หมายถึง มีความต๎องการด๎านนั้นมาก
คะแนนเฉลี่ย 3.50 - 4.33 หมายถึง มีความต๎องการด๎านนั้นคํอนข๎างมาก
คะแนนเฉลี่ย 2.68 - 3.49 หมายถึง มีความต๎องการด๎านนั้นคํอนข๎างน๎อย
คะแนนเฉลี่ย1.83 - 2.65 หมายถึง มีความต๎องการด๎านนั้นน๎อย
คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.82หมายถึง มีความต๎องการด๎านนั้นน๎อยที่สุด
สํวนที่ 5 : ข๎อเสนอแนะด๎านอื่น ๆ เกี่ยวกับการเลือกใช๎บริการโรงเรียนสอนศิลปะการ
ปูองกันตัวเทควันโดมีลักษณะเป็นแบบปลายเปิด (Open-ended Form)
5.การตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของเครื่องมือ
1. การทดสอบความเที่ยงของเนื้อหา (Content Validity Test)
ผู๎วิจัยนาแบบสอบถามมอบให๎ผู๎ทรงคุณวุฒิ 3 ทําน ตรวจสอบความถูกต๎องของเนื้อหาพบวํา
แบบสอบถามมีความเหมาะสมตรงกับสิ่งที่ต๎องการวัดโดยมีคําดัชนี้ความสอดคล๎องIOC = 1.00
2. การทดสอบความนําเชื่อถือ (Reliability Test)
หลังจากผู๎วิจัยนาแบบสอบถามให๎ผู๎ทรงคุณวุฒิตรวจสอบและปรับแก๎เรียบร๎อยแล๎ว โดย
แจกกลุํมตัวอยํางโรงเรียนสอนศิลปะการปูองกันตัวในจังหวัดสกลนคร จานวน 30 คน เพื่อตรวจสอบ
ความนําเชื่อถือพบวํา คําความเชื่อมั่นภาพรวมแบบสอบถามได๎ 0.762
6.การเก็บรวมรวมข้อมูล
1. ผู๎วิจัยได๎จัดทาแบบสอบถามสาหรับผู๎ปกครองนักเรียนโรงเรียนสอนศิลปะการปูองกันตัว
เทควันโดในจังหวัดพิษณุโลก จานวน 280 ชุด และ จังหวัดนครสวรรค๑จานวน 120 ชุด
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2. นาแบบสอบถามไปเก็บรวบรวมข๎อมูลจากกลุํมตัวอยําง โดยผู๎วิจัยรวบรวมข๎อมูลด๎วย
ตนเองและเก็ บ ข๎ อมูล จากกลุํ ม ตั ว อยํา งแบบ Quota และแบบตามความสะดวก (Convenience
Sampling)
3. ตรวจสอบความสมบูรณ๑ของแบบสอบถามที่ได๎รวบรวมแตํละชุด เพื่อดาเนินการตํอไป
4. ลงบันทึกรหัสชุดแบบสอบถาม เพื่อประมวลผล
7.การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห๑โดยใช๎วิธีการประมวลผลคําทางสถิติด๎วยคอมพิวเตอร๑
8.สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
1. ข๎อมูลด๎านลักษณะทางประชากรศาสตร๑ และด๎านความตั้งใจเลือกใช๎บริการโรงเรียน
สอนศิลปะการปูองกันตัวเทควันโด จาแนกตามสถานภาพสํวนบุคคล วิเคราะห๑ข๎อมูล
โดยใช๎สถิติ การวิเคราะห๑ความอิสระตํอกัน โดยใช๎ t-test และF-test ผลที่ได๎จากการ
วิเคราะห๑ที่มีนัยยะสาคัญทางสถิติจะนามาทดสอบการเปรียบเทียบความแตกตํางเป็น
รายคูํ โดยใช๎วิธีเชฟเฟุ (Scheffe’s Method)
2. ข๎อมูลด๎านรูป แบบการใช๎ชีวิต (AIO) ประกอบด๎ว ยกิจกรรม ความสนใจ และความ
คิดเห็น มีความสัมพันธ๑ตํอความตั้งใจเลือกใช๎บริการโรงเรียนสอนศิลปะการปูองกันตัว
เทควันโด สถิติที่ใช๎ในการทดสอบคือ Multiple Regression Analysis
3. ข๎อมูลด๎านสํวนประสมทางการตลาดบริการ (Marketing Mix 7Ps) ประกอบด๎วย ด๎าน
สิ น ค๎ า /หลั ก สู ต ร (Product) ด๎า นราคา (Price) ด๎ า นสถานที่ (Place) ด๎ า นสํ ง เสริ ม
การตลาด (Promotion) ด๎านบุคคล (People) ด๎านการสร๎างและนาเสนอลักษณะทาง
กายภาพ (Physical Evidence and Presentation) และ ด๎านกระบวนการ
(Process) มีความสัมพันธ๑ตํอความตั้งใจเลือกใช๎บริการโรงเรียนสอนศิลปะการปูองกัน
ตัวเทควันโด สถิติที่ใช๎ในการทดสอบ คือ Multiple Regression Analysis
สรุปและอภิปรายผล
จากการวิจัยเรื่องป๓จจัยที่มีผลตํอความตั้งใจเลือกใช๎บริการโรงเรียนสอนศิลปะการปูองกันตัว
เทควันโดในภาคเหนือตอนลําง สรุปผลการวิจัยได๎ดังนี้
ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา
ตอนที่ 1.1 สรุปผลการวิเคราะห๑ข๎อมูลทั่วไปเกี่ยวกับด๎านประชากรศาสตร๑ของผู๎ตอบ
แบบสอบถาม
ผู๎ ตอบแบบถามจ านวน 400 คนสํ ว นใหญํเป็ นเพศหญิง จ านวน 276 คน คิดเป็น ร๎อยละ
69.00 ชํวงอายุระหวําง 30 – 39 ปี จานวน 172 คน คิดเป็นร๎อยละ 43.00 สํวนใหญํประกอบอาชีพ
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ธุรกิจสํวนตัว จานวน 173 คน คิดเป็นร๎อยละ 43.25 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จานวน 293 คน
คิดเป็นร๎อยละ 73.25 สํวนใหญํมีชํวงรายได๎เฉลี่ยตํอเดือน 10,001– 20,000 บาท จานวน 120 คน
คิดเป็นร๎อยละ 30.00 สํวนใหญํมีจานวนบุตร/หลาน 1คน จานวน 243 คน คิดเป็นร๎อยละ 60.75
ตอนที่ 1.2 สรุปผลการวิเคราะห๑ข๎อมูลรูปแบบการใช๎ชีวิต
รูปแบบการใช๎ชีวิต ของผู๎ปกครองนักเรียนที่มีผลตํอความตั้งใจเลือกใช๎บริการโรงเรียนสอน
ศิลปะการปูองกันตัวเทควันโดในภาคเหนือตอนลําง ในด๎านกิจกรรม โดยรวมอยูํในระดับคํอนข๎างมาก
( x = 3.82, S.D = 0.81) ป๓จจัยที่มีผลตํอความตั้งใจเลือกใช๎บริการโรงเรียน มากที่สุด ได๎แกํ การใช๎
เวลาสํวนใหญํอยูํกับบุตร/หลาน ( x = 4.67, S.D = 1.03 ) และ การนาบุตร / หลานออกกาลังกาย
หรือเลํนกีฬาอยํางสม่าเสมอ ( x = 4.32, S.D = 1.05 ) รูปแบบการใช๎ชีวิต ของผู๎ปกครองนักเรียนที่มี
ผลตํอความตั้งใจเลือกใช๎บริการโรงเรียนสอนศิลปะการปูองกันตัวเทควันโดในภาคเหนือตอนลําง ใน
ด๎านความสนใจ โดยรวมอยูํในระดับมาก ( x = 5.06, S.D = 0.62 ) ป๓จจัยที่มีผลตํอความตั้งใจ
เลือกใช๎บริการโรงเรียน มากที่สุด ได๎แกํ การใสํใจด๎านสุขภาพของบุตร /หลาน ( x = 5.28, S.D =
0.79) และการใสํใจกิจกรรมการออกกาลังกาย ให๎แกํบุตรหลาน ( x = 5.03, S.D = 0.89)และ
รูปแบบการใช๎ชีวิต ของผู๎ปกครองนักเรียนที่มีผลตํอความตั้งใจเลือกใช๎บริการโรงเรียนสอนศิลปะการ
ปูองกันตัวเทควันโดในภาคเหนือตอนลําง ในด๎านความคิดเห็น โดยรวมอยูํในระดับมาก ( x = 5.06,
S.D = 0.62) ป๓จจัยที่มีผลตํอความตั้งใจเลือกใช๎บริ การโรงเรียน มากที่สุด ได๎แกํ คิดวําการเรียนเท
ควันโดทาให๎บุตรหลาน ใช๎เวลาวํางให๎เกิดประโยชน๑ ( x = 5.13,S.D = 0.76) และคิดวําการเรียนเท
ควันโดทาให๎สุขภาพทางกายดีขึ้น ( x = 5.10, S.D = 0.72 )
ตอนที่ 1.3 สรุปผลการวิเคราะห๑ข๎อมูลสํวนประสมทางการตลาดบริการโรงเรียนสอนศิลปะ
การปูองกันตัวเทควันโดในภาคเหนือตอนลําง
ด๎านสินค๎าหรือหลักสูตร ที่มีผลตํอความตั้งใจเลือกใช๎บริการโรงเรียนสอนศิลปะการปูองกัน
ตัวเทควันโดในภาคเหนือตอนลําง โดยรวมอยูํในระดับมาก ( x = 4.87, S.D = 0.63 ) ป๓จจัยที่มีผลตํอ
ความตั้งใจเลือกใช๎บริการโรงเรียน มากที่สุด ได๎แกํ หลักสูตรการสอนเทควันโดมีมาตรฐานระดับสากล
( x = 4.95, S.D = 0.78) และหลักสูตรการสอนเทควันโดมีความนําเชื่อถือ ( x = 4.90, S.D =
0.78)
ด๎านราคา ที่มีผลตํอความตั้งใจเลือกใช๎บริการโรงเรียนสอนศิลปะการปูองกันตัวเทควันโดใน
ภาคเหนือตอนลําง โดยรวมอยูํในระดับมาก ( x = 4.59, S.D = 0.68) ป๓จจัยที่มีผลตํอความตั้งใจ
เลือกใช๎บ ริการโรงเรียนมากที่สุด ได๎แกํ ความเหมาะสมของคําเรี ยน ในหลักสูตรโดยการคานึงถึง
คุณภาพการเรียนการสอน ( x = 4.90,S.D = 0.78) และ ชํวงเวลาการจํายคําใช๎จํายตําง ๆ มีความ
ยืดหยุํน ( x = 4.72, S.D=0.84)
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ด๎านสถานที่ ที่มีผลตํอความตั้งใจเลือกใช๎บริการโรงเรียนสอนศิลปะการปูองกันตัวเทควันโด
ในภาคเหนือตอนลําง โดยรวมอยูํในระดับมาก ( x = 4.64, S.D = 0.74) ป๓จจัยที่มีผลตํอความตั้งใจ
เลือกใช๎บริการโรงเรียนมากที่สุด ได๎แกํ สถานที่ตั้งของโรงเรียนใกล๎แหํงชุมชน ( x = 4.99, S.D =
0.92) และ การเดินทางไป-กลับโรงเรียน สะดวก สบาย ( x = 4.96, S.D = 0.93 )
ด๎านสํงเสริมการตลาด ที่มีผลตํอความตั้งใจเลือกใช๎บริการโรงเรียนสอนศิลปะการปูองกันตัว
เทควันโดในภาคเหนือตอนลําง โดยรวมอยูํในระดับคํอนข๎างมาก ( x = 3.93, S.D = 0.92) ป๓จจัยที่มี
ผลตํอความตั้งใจเลือกใช๎บริการโรงเรียน มากที่สุด ได๎แกํ ฟรีคําธรรมเนียมแรกเข๎าของสมาชิก ( x =
4.47,S.D= 1.31)และ โรงเรียนมีการประชาสัมพันธ๑ทางเครือขํายสังคมออนไลน๑ ( x = 4.54, S.D =
1.15)
ด๎านบุคคล ที่มีผลตํอความตั้งใจเลือกใช๎บริการโรงเรียนสอนศิลปะการปูองกันตัวเทควันโดใน
ภาคเหนือตอนลําง โดยรวมอยูํในระดับมาก ( x = 5.15, S.D = 0.66 ) ป๓จจัยที่มีผลตํอความตั้งใจ
เลือกใช๎บริการโรงเรียนมากที่สุด ได๎แกํ วัยวุฒิของผู๎สอน ( x = 5.17, S.D = 0.78) และ ผลงานการ
แขํงขันของผู๎สอน / ประสบการณ๑ การสอนของผู๎สอน ( x = 5.16, S.D = 0.75)
ด๎านการสร๎างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ ที่มีผลตํอความตั้งใจเลือกใช๎บริการโรงเรียน
สอนศิลปะการปูองกันตัวเทควันโดในภาคเหนือตอนลําง โดยรวมอยูํในระดับมาก ( x = 4.73, S.D =
0.75) ป๓จจัยที่มีผลตํอความตั้งใจเลือกใช๎บริการโรงเรียน มากที่สุด ได๎แกํ การสร๎างบรรยากาศในการ
เรียนให๎นําเรียน ( x = 4.96, S.D = 0.85) และ สถานที่เรียนและห๎องน้าสะอาด ( x = 4.95, S.D =
0.89)
และด๎านกระบวนการ ที่มีผลตํอความตั้งใจเลือกใช๎บริการโรงเรียนสอนศิลปะการปูองกันตัว
เทควันโดในภาคเหนื อตอนลํางโดยรวมอยูํในระดับมาก ( x = 4.98, S.D = 0.71) ป๓จจัยที่มีผลตํอ
ความตั้งใจเลือกใช๎บริการโรงเรียน มากที่สุด ได๎แกํ ความงํายในขั้นตอนการสมัครเข๎าเรียน ( x =
5.20, S.D = 0.76) และ ความเหมาะสมของระยะเวลาในการเรียน ( x = 5.02, S.D = 0.92)
ตอนที่ 1.4 สรุปผลการวิเคราะห๑ข๎อมูลความตั้งใจใช๎บริการโรงเรียนสอนศิลปะการปูองกันตัว
เทควันโดในภาคเหนือตอนลําง
ความตั้งใจใช๎บริการโรงเรียนสอนศิลปะการปูองกันตัวเทควันโดในภาคเหนือตอนลํางพบวํา
โดยรวมอยูํในระดับมาก ( x = 4.52, S.D = 0.71) ป๓จจัยที่มีผลตํอความตั้งใจเลือกใช๎บริการโรงเรียน
มากที่สุด ได๎แกํ ถ๎ามีโอกาสจะแนะนาให๎บุตรหลานมาเรียนเทควันโด ( x = 4.91, S.D = 0.96) และ
ยินดีแนะนาให๎บุตรหลานของคนใกล๎ตัวให๎เรียนกีฬาเทควันโดเสมอ ( x = 4.89, S.D = 0.85)
ส่วนที่ 2 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน
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สมมติฐานที่ 1ป๓จจัยด๎านประชากรศาสตร๑ที่แตกตํางกันมีผลตํอความตั้งใจเลือกใช๎บริการ
โรงเรียนสอนศิลปะการปูองกันตัวเทควันโดแตกตํางกัน
ผลการเปรียบเทียบป๓จจัยด๎านประชากรศาสตร๑ตํอความตั้งใจเลือกใช๎บริการโรงเรียนสอน
ศิลปะการปูองกันตัวเทควันโด พบวํา เพศ ชํวงอายุ ระดับการศึกษา ชํ วงรายได๎เฉลี่ยตํอเดือน และ
จานวนบุตร/หลาน ของผู๎ปกครองนักเรียนมีความตั้งใจเลือกใช๎บริการโรงเรียนสอนศิลปะการปูองกัน
ตัวเทควัน โดไมํแตกตํางกัน อยํางมีนัยความสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สํว นอาชีพของผู๎ปกครอง
นักเรียนมีความตั้งใจเลือกใช๎บริการโรงเรียนสอนศิลปะการปูองกันตัวเทควันโดแตกตํางกันโดย พบวํา
ผู๎ปกครองนักเรียนที่ประกอบอาชีพ พนักงานรัฐวิสาหกิจมีความตั้งใจเลือกใช๎บริการโรงเรียนสอน
ศิลปะการปูองกันตัวเทควันโด สูงกวําผู๎ปกครองนักเรียนที่ประกอบอาชีพ พนักงานเอกชน/ลูกจ๎างใน
สํวนภาคเอกชนอยํางมีนัยความสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05
สมมติฐานที่ 2 ป๓จจัยด๎านรูปแบบการใช๎ชีวิตมีผลตํอความตั้งใจเลือกใช๎บริการโรงเรียนสอน
ศิลปะการปูองกันตัวเทควันโด
จากการทดสอบความสั มพันธ๑ ระหวํ างรูป แบบการใช๎ ชีวิต กับความตั้ง ใจเลื อกใช๎ บริการ
โรงเรียนสอนศิลปะการปูองกันตัวเทควันโดในภาคเหนือตอนลําง โดยรวม พบวําด๎านกิจกรรมและ
ด๎านความสนใจ มีความสัมพันธ๑กับตัวแปรตามคือความตั้งใจเลือกใช๎บริการโรงเรียนสอนศิลปะการ
ปูองกันตัวเทควันโดในภาคเหนือตอนลําง (Y) โดยที่สามารถสร๎างสมการถดถอยดังนี้ Y = 1.95 +
(0.26)X1 + (0.32)X2
สํวนตัวแปรด๎านความคิดเห็น ใช๎สถิติ Person Correlation ในการทดสอบที่ระดับนัยสาคัญ
0.01พบวํา มีคําความสัมพันธ๑เกิน 0.8 คือ ป๓จจัยด๎านความคิดเห็นกับป๓จจัย ด๎านความสนใจ มีคํา
ความสัมพันธ๑เป็น 1.000 ซึ่งแสดงวําทั้ง 2 ป๓จจัยมีความสัมพันธ๑กันเอง (Multicollinearity) จึงไมํ
สามารถนาตัวแปรมาใช๎ในสมการถดถอยได๎
จากการวิ เ คราะห๑ ป๓ จ จั ย ด๎ า นรู ป แบบการใช๎ ชี วิ ต (AIO) พบวํ า ผลการวิ เ คราะห๑ ใ ห๎ คํ า
สัมประสิทธิ์ (R) ระหวํางตัวแปรอิสระหรือตัวแปรพยากรณ๑ คือ ป๓จจัยด๎านรูปแบบการใช๎ชีวิต (AIO) มี
คํา (R = 0.45) หมายความวํา ป๓จจัยด๎านรูปแบบการใช๎ชีวิต (AIO) มีความสัมพันธ๑กับความตั้งใจ
เลือกใช๎บริการโรงเรียนสอนศิลปะการปูองกันตัวเทควันโดในภาคเหนือตอนลําง (Y) เทํากับ 0.45 หรือ
ร๎อยละ 45 โดยตัวแปรอิสระทั้ง 2 ตัวนี้ มีอานาจพยากรณ๑คํา ความตั้งใจเลือกใช๎บริการโรงเรียนสอน
ศิลปะการปูองกันตัวเทควันโดในภาคเหนือตอนลําง (Y) รวมกันได๎ (R2 = 0.20) หรือร๎อยละ 20 โดย
สํวนที่เหลือ ร๎อยละ 80 เกิดจากอิทธิพลจากป๓จจัยอื่นๆ และมีความคลาดเคลื่อนของการพยากรณ๑
หรื อ การประมาณคํ า ความตั้ ง ใจเลื อ กใช๎บ ริ ก ารโรงเรี ย นสอนศิ ล ปะการปู อ งกั น ตัว เทควั น โดใน
ภาคเหนือตอนลําง (Y) SE(est.) = 0.65 มีคํา Sig. เทํากับ 0.00 ซึ่งคําน๎อยกวําระดับนัยสาคัญของ
การทดสอบที่ได๎กาหนดไว๎ที่ 0.05 ป๓จจัยที่มีผลตํอความตั้งใจเลือกใช๎บริการโรงเรียนสอนศิลปะการ
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ปูองกันตัวเทควันโดในภาคเหนือตอนลําง อยํางมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีทั้งหมด 2 ป๓จจัย
คือ ป๓จจัยด๎านกิจกรรม และ ป๓จจัย ด๎านความสนใจ หมายความวํารูปแบบการใช๎ชีวิตของผู๎ปกครอง
นักเรียนที่มีตํอป๓จจัยด๎านกิจกรรม และป๓จจัยด๎านความสนใจ ทั้ง 2 ด๎าน สามารถพยากรณ๑โมเดลนี้ได๎
เพียงร๎อยละ 20.00นั่นมีผลน๎อยตํอความตั้งใจเลือกใช๎บริการโรงเรียนสอนศิลปะการปูองกันตัวเทควัน
โดในภาคเหนือตอนลําง แตํอยํางไรก็ตามสามารถสรุปได๎วําเป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว๎
สมมติฐานที่ 3ป๓จจัยด๎านสํวนประสมทางการตลาดบริการมีผลตํอความตั้งใจเลือกใช๎บริการ
โรงเรียนสอนศิลปะการปูองกันตัวเทควันโด
จากการทดสอบความสัมพันธ๑สํวนประสมทางการตลาดบริการกับความตั้งใจเลือกใช๎บริการ
โรงเรียนสอนศิลปะการปูองกันตัวเทควันโดในภาคเหนือตอนลําง โดยรวม พบวําสํวนประสมทาง
การตลาดบริการ มีผลตํอความตั้งใจเลือกใช๎บริการโรงเรียนสอนศิลปะการปูองกันตัวเทควันโดใน
ภาคเหนือตอนลําง และสามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลสํวนประสมทางการตลาดบริการ ได๎ร๎อยละ
27.70 มีคํา Sig. เทํากับ .00 อยํางมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลการวิเคราะห๑ทาให๎ทราบถึงตัว
แปรที่สามารถพยากรณ๑ได๎ดังนี้ ด๎านกระบวนการ ด๎านสินค๎า/หลักสูตร และด๎านสํงเสริมการตลาด มี
ความสัมพันธ๑กับตัวแปรตามคือความตั้งใจเลือกใช๎บริการโรงเรียนสอนศิลปะการปูองกันตัวเทควันโด
ในภาคเหนือตอนลําง (Y) โดยที่สามารถ สร๎างสมการถดถอยดังนี้ Y = 1.20 + (0.29) X1 + (0.27)
X2 + (0.14)X3
และจากผลการศึกษายังพบวํา ผลการวิเคราะห๑ให๎คําสัมประสิทธิ์ (R) ระหวํางตัวแปรอิสระ
หรือตัวแปรพยากรณ๑ คือ ป๓จจัยสํวนประสมทางการตลาดบริการ (7Ps) มีคํา (R = 0.54) หมายความ
วํา ป๓จจัยป๓จจัยสํวนประสมทางการตลาดบริการ (7Ps) มีความสัมพันธ๑กับความตั้งใจเลือกใช๎บริการ
โรงเรียนสอนศิลปะการปูองกันตัวเทควันโดในภาคเหนือตอนลําง (Y) เทํากับ 0.54 หรือ ร๎อยละ 54
โดยตัวแปรอิสระทั้ง 7 ตัวนี้ มีอานาจพยากรณ๑คํา ความตั้งใจเลือกใช๎บริการโรงเรียนสอนศิลปะการ
ปูองกันตัวเทควันโดในภาคเหนือตอนลําง (Y) รํวมกันได๎ (R2 = 0.29) หรือร๎อยละ 29 โดยสํวนที่เหลือ
ร๎ อยละ 71 เกิดจากอิทธิพลจากป๓จจัยอื่นๆ และมีความคลาดเคลื่ อนของการพยากรณ๑ห รือการ
ประมาณคํา ความตั้งใจเลื อกใช๎บ ริการโรงเรียนสอนศิล ปะการปูองกันตัว เทควันโดในภาคเหนือ
ตอนลําง (Y) SE(est.) = 18.20 ที่ระดับนัยสาคัญ ∝ = 0.05 ผลที่ได๎จากการทดสอบตามตาราง 33
พบวํามีคํา Sig. เทํากับ 0.00 ซึ่งคําน๎อยกวําระดับนัยสาคัญของการทดสอบที่ได๎กาหนดไว๎ที่ 0.05
ป๓จจัยที่มีผลตํอความตั้งใจเลือกใช๎บริการโรงเรียนสอนศิลปะการปูองกันตัวเทควันโดในภาคเหนือ
ตอนลําง อยํางมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีทั้งหมด 3 ป๓จจัย คือ ป๓จจัยด๎านกระบวนการ ป๓จจัย
ด๎านสินค๎า/หลักสูตร และป๓จจัยด๎านสํงเสริมการตลาด กลําวได๎วําป๓จจัยสํวนประสมทางการตลาด ที่มี
ผลตํอความตั้งใจเลือกใช๎บริการโรงเรียนสอนศิลปะการปูองกันตัวเทควันโดในภาคเหนือตอนลํางได๎แกํ
ป๓จจัยด๎านกระบวนการ ป๓จจัยด๎านสินค๎า/หลักสูตร และป๓จจัยด๎านการสํงเสริมการตลาดแตํผลการ
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วิเคราะห๑ แสดงให๎ เห็ น วําป๓ จ จั ย ทั้ง สามด๎าน สามารถพยากรณ๑โ มเดลนี้ได๎เพียงร๎อยละ 29.00นั่น
หมายความวําความพึงพอใจของผู๎ปกครองนักเรียนที่มีตํอป๓จจัยด๎านกระบวนการ ป๓จจัยด๎านสินค๎า/
หลักสูตร และป๓จจัยด๎านการสํงเสริมการตลาดมีผลน๎อยความตั้งใจเลือกใช๎บริการโรงเรียนสอนศิลปะ
การปูองกันตัวเทควันโดในภาคเหนือตอนลําง แตํอยํางไรก็ตามสามารถสรุปได๎วําเป็นไปตามสมมุติฐาน
ที่ตั้งไว๎
อภิปรายผล
การวิจัยเรื่องป๓จจัยที่มีผลตํอความตั้งใจเลือกใช๎บริการโรงเรียนสอนศิลปะการปูองกันตัว เท
ควันโดในภาคเหนือตอนลําง ผู๎วิจัยอภิปรายผลตามจุดมุํงหมายของการศึกษามีประเด็นสาคัญสามารถ
อภิปรายผลดังนี้
จุดมุ่งหมายที่ 1. เพื่อเปรียบเทียบด๎านประชากรศาสตร๑กับความตั้งใจเลือกใช๎บริการโรงเรียน
สอนศิลปะการปูองกันตัวเทควันโดในภาคเหนือตอนลําง
ผลการศึกษาพบวํา ผู๎ตอบแบบถามสํวนใหญํเป็นเพศหญิง ซึ่งสอดคล๎องกับ สถิติทางการ
ทะเบียนของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (2559) ที่แสดงให๎เห็นวํามีจานวนประชากรในเขต
อาเภอเทศบาลนคร ในภาคเหนือตอนลํางมีจานวนเพศหญิงสูงกวําเพศชาย นอกจากนี้ยังพบวํา ผู๎ตอบ
แบบถามสํวนใหญํมีชํวงอายุ 30 – 39 ปี คิดเป็นร๎อยละ 43.00 ซึ่งใกล๎เคียงกับงานวิจัยของ ณัฐวุฒิ
พิมพิสุทธิ์ (2559) ทาการวิจัยเรื่องความคาดหวังและความพึงพอใจของผู๎ปกครองที่มีตํอคุณภาพการ
ให๎บริการของสถาบันกวดวิชาสแควร๑พลัส จังหวัดกาญจนบุรี ที่มีผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํ อายุ
35 – 44 ปี ร๎อยละ 42.60 รองลงมาอายุ 25 – 34 ปี ร๎อยละ 35.96 ปี ทาให๎ ทราบถึงประชากร
ในชํวงอายุดังกลําวอยูํชํวงอายุการสร๎างครอบครัวมีบุตรหลาน การสํงเสริมให๎บุตรหลานพัฒนาความรู๎
ความสามารถทางวิชาการและกิจกรรมเสริมตําง
ในขณะเดียวกันพบวํา ผู๎ปกครองนักเรียนสํวนใหญํ มีรายได๎ระหวําง 10,000 – 20,000 บาท
มีการศึกษาระดับการศึกษาปริญญาตรี สอดคล๎องกับงานวิจัยของเสาวนีย๑ พรหมโลก (2553) ที่ศึกษา
เรื่อง แรงจูงใจและพฤติกรรมในการเลือกโรงเรียนกวดวิชาของผู๎ปกครองนักเรียนระดับประถมศึกษา
เขตรังสิต-องครักษ๑คลอง 1-7 จังหวัดปทุมธานี ที่ผู๎ปกครองนักเรียนสํวนใหญํ มีรายได๎ระหวําง 10,000
– 20,000 บาท และมีการศึกษาระดับการศึกษาปริญญาตรี อีกทั้งยังสอดคล๎องกับ สานักงานสถิติ
แหํงชาติทาการสารวจประชากรในปี พ.ศ. 2560 พบวําประชากรในภาคเหนือมีรายได๎เฉลี่ยตํอเดือน
19,843 บาท
นอกจากนี้ ผู๎ตอบแบบถามสํวนใหญํมีจานวนบุตร / หลาน 1 คน ซึ่งสอดคล๎องกับงานสารวจ
ของ วิราภรณ๑ โพธิศิริ (2560) ที่ทาการสารวจการเปลี่ยนแปลงทางประชากรและความอยูํดีมีสุขใน
บริบทสังคมสูงวัย : ยุคเด็กเกิดน๎อย ที่พบวําในปี 2560 ความอยากมีบุตร 1.69 คน ลดลงจากปี 2544
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อยูํ ที่ 1.86 คน และเมื่อ ดูตามเขตที่อยูํอาศัย พบวําเขตชนบทมีบุต รสู งกวําเขตเมืองจึ งเห็ นได๎ วํ า
โรงเรียนสอนศิลปะการปูองกันตัวเทควันโดในภาคเหนือตอนลํางซึ่งตั้งอยูํในเขตเทศบาลเมืองจึงมี
ผู๎ปกครองที่มีจานวนบุตร / หลาน 1 คน
จุดมุ่งหมายที่ 2. เพื่อศึกษาป๓จจัยทางด๎านรูปแบบการใช๎ชีวิตที่มีผลตํอความตั้งใจเลือกใช๎
บริการโรงเรียนสอนศิลปะการปูองกันตัวเทควันโดในภาคเหนือตอนลําง
การวิเคราะห๑ป๓จจัยด๎านรูปแบบการใช๎ชีวิต (Lifestyle) ที่มีผลตํอความตั้งใจเลือกใช๎บริการ
โรงเรีย นสอนศิลปะการปูองกันตัวเทควันโด พบวํา ตัวแปรที่ความสัมพันธ๑ทางบวกกับความตั้งใจ
เลือกใช๎บริการโรงเรียนสอนศิลปะการปูองกันตัวเทควันโด ได๎แกํ ด๎านกิจกรรม และ ด๎านความสนใจ
สอดคล๎องกับอดุลย๑ จาตุรงคกุล , และดลยา จาตุรงคกุล (2550,หน๎า 277) และฉัตยาพร เสมอใจ
(2550,หน๎า 178) ที่กลําววํา การใช๎ชีวิตของคนในแตํละยุคสมัยนั้นไมํได๎เป็นไปอยํางไมํมีหลักเกณฑ๑
เมื่ อ คนรวมตั ว กั น เป็ น กลุํ ม แล๎ ว แตํ ล ะกลุํ ม นั้ น จะมี ก ฎหรื อ เกณฑ๑ ที่ ทุ ก คนในกลุํ ม นั้ น จะต๎ อ งท า
เพราะฉะนั้นการกระทาหรือการแสดงออกของแตํละคนในกลุํมจึงมีลักษณะที่ ไปในทิศทางเดียวกัน
โดยกลุํมตํางๆ นั้นจะมีวัฒนธรรมในแตํละกลุํมที่แตกตํางกันทาให๎แตํละกลุํมมีการพัฒนาแบบแผนการ
ใช๎ชีวิตและรวมไปถึงแบบแผนการบริโภคขึ้นมาใช๎ในสังคม ซึ่งถือเป็น รูปแบบการใช๎ชีวิต (Life style)
หรือ วิถีการดาเนินชีวิตของบุคคลหรือแตํละครอบครัว รูปแบบการใช๎ชีวิตจะถูกกาหนดโดยใช๎เกณฑ๑
ด๎านกิจ กรรม ด๎านความสนใจ และความคิดเห็ น อีกทั้งยังสอดคล๎ องกับ คานาย อภิปรัช ญาสกุล
(2558, หน๎า 55) ได๎กลําวถึง การเลือกผลิตภัณฑ๑ ของบุคคลขึ้นอยูํกับแบบการดารงชีวิต (Life Style)
และยั งเชื่อวําแบบของการดารงชีวิตของผู๎บริโภคเป็นผลรวมของกิจกรรมที่บุคคลทา (Activities)
ความสนใจของบุคคล (Interest) ความคิดเห็นของบุคคลตํอสิ่งตําง ๆ (Opinions)
จุดมุ่งหมายที่ 3. เพื่อศึกษาป๓จจัยด๎านสํวนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลตํอความตั้งใจ
เลือกใช๎บริการโรงเรียนสอนศิลปะการปูองกันตัวเทควันโดในภาคเหนือตอนลําง
จากการวิเคราะห๑ป๓จจัยด๎านสํวนประสมทางการตลาดบริการ (Marketing Mix 7Ps)ที่มีผล
ตํอความตั้งใจเลือกใช๎บริการโรงเรียนสอนศิลปะการปูองกันตัวเทควันโด พบวํา ตัวแปรที่ความสัมพันธ๑
ทางบวกกับ ความตั้ ง ใจเลื อกใช๎บ ริ การโรงเรี ย นสอนศิล ปะการปู อ งกั น ตั ว เทควั น โด ได๎ แ กํ ด๎ า น
กระบวนการ ด๎านสินค๎า/หลักสูตร และด๎านสํงเสริมการตลาด สอดคล๎องกับงานวิจัยของ ณัฐวุฒิ พิม
พิสุทธิ์ (2559) ในด๎านสินค๎า/หลักสูตร และด๎านสํงเสริมการตลาด อาจจะเป็นเพราะวําหลักสูตรมี
รูปแบบการสอนที่หลากหลายเหมาะสมกับความต๎องการของผู๎เรียน อีกทั้งยังมีการประชาสัมพันธ๑ ให๎
ข๎อมูลขําวสารได๎อยํางรวดเร็ว ทันสมัย ซึ่งผู๎บริโภคในป๓จจุบันต๎องการรับข๎อมูลที่รวดเร็วเพื่องํายตํอ
การตัดสินใจ สํวนด๎านกระบวนการจะดูในรายละเอียดสํวนครูผู๎สอนที่มีเทคนิคการสอน กระบวนการ
สอนให๎นักเรียนเข๎าใจงําย
ข้อเสนอแนะ
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จากผลการวิจัยพบวํา ด๎านกระบวนการ ด๎านสินค๎า/หลักสูตร และด๎านสํงเสริมการตลาด
ดังนั้น ผู๎ประกอบการควรพัฒนาปรับปรุงรูปแบบการดาเนินกิจการโรงเรียนสอนศิลปะการปู องกันตัว
เทควันโด เรียงลาดับตามความสาคัญ ที่มีผลตํอความตั้งใจเลือกใช๎บริการโรงเรียนสอนศิลปะการ
ปูองกันตัวเทควันโด ดังนี้
1.
ด๎านกระบวนการ
ปรับปรุงพัฒนาพัฒนารูปแบบกระบวนการรับสมัครนักเรียนมีความงํายในขั้นตอนการสมัคร
เข๎าเรี ย น กระบวนการเรี ย นการสอนมีความเหมาะสมของระยะเวลาและความหลากหลายของ
โปรแกรมหรือรูปแบบการเรียนการสอน กระบวนการสอบเลื่อนคุณวุฒิสายคาดเอวที่เป็นมาตรฐาน
กระบวนการออกใบประกาศให๎เร็วและตรงความต๎องการของผู๎ปกครองนักเรียน
2.
ด๎านสินค๎า/หลักสูตร
โรงเรียนสอนศิลปะการปูองกันตัวเทควันโดควรใช๎หลักสูตรที่ได๎รับมาตรฐาน สากล
สามารถนาไปตํอยอดการเรียนได๎ทั้งในประเทศและตํางประเทศ หลักสูตรการสอนเทควันโดมีความ
นําเชื่อถือ สามารถนาความรู๎จากการเรียนไปประยุกต๑ใช๎ ในชีวิตประจาวันได๎
3.
ด๎านสํงเสริมการตลาด
โรงเรียนสอนศิลปะการปูองกันตัวเทควันโดควรใช๎วิธีการประชาสัมพันธ๑ ให๎เข๎าถึงลูกค๎าหรือ
ผู๎ปกครองนักเรียน โดย มีการประชาสัมพันธ๑ทางเครือขํายสังคมออนไลน๑เชํน เฟสบุ๏ค ไลน๑ เวปไซต๑
ฯลฯ เพื่อการติดตํอสื่อสาร ฟรีคําธรรมเนียมแรกเข๎าของสมาชิก และมีการประชาสัมพันธ๑ทางสิ่งพิมพ๑
เป็นต๎น
กิตติกรรมประกาศ
ผู๎ วิจั ย ขอกราบขอบพระคุ ณเป็ นอยํ างสู งในความกรุณ าของ ดร.นัน ทวัน เหลี่ ยมปรีช า
ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ๑ ที่ได๎อุตสําห๑สละเวลาอันมีคํามาเป็นที่ปรึกษา พร๎อมทั้งให๎คาแนะนา
ตลอดระยะเวลาในการท าวิ ท ยานิ พนธ๑ ฉบั บ นี้ ขอกราบขอบพระคุ ณ และขอกราบขอบพระคุ ณ
คณะกรรมการวิ ท ยานิ พ นธ๑ อั น ประกอบไปด๎ ว ย ดร.นั น ทวั น เหลี่ ย มปรี ช า กรรมการที่ ป รึ ก ษา
วิทยานิพนธ๑ ผู๎ชํวยศาสตราจารย๑ ดร.ธัมมะทินนา ศรีสุพรรณ ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ๑ และ
ดร. นลินี เหมาะประสิทธิ์ กรรมการผู๎ทรงคุณวุฒิ ที่ได๎กรุณาให๎คาแนะนาตลอดจนแก๎ไขข๎อบกพรํอง
ของวิทยานิ พนธ๑ด๎วยความเอาใจใสํ จนทาให๎ วิทยานิพนธ๑ฉบับนี้ส าเร็จลุลํ ว งได๎อยํางสมบูรณ๑และ
ทรงคุณคํารวมถึงผู๎ฝึกสอนและผู๎ปกครองนักเรียน โรงเรียนสอนศิลปะการปูองกันตัวเทควันโดใน
ภาคเหนือตอนลํางทุกทํานเป็นอยํางสูง ที่ได๎กรุณาให๎ความอนุเคราะห๑เก็บข๎อมูลแบบสอบถามในการ
ทาวิจัย ขอขอบพระคุณ อาจารย๑สุภาพ อารยะพงศ๑ ผู๎ฝึกสอนเทควันโดสากล ที่ได๎ให๎ความรู๎ แนวคิด
กระบวนการ ตลอดจนเนื้อหาศิลปะการปูองกันตัวด๎านเทควันโด แกํผู๎วิจัย ในการทาวิจัยในครั้งนี้
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และอาจารย๑ธนเดชน๑ ลิขิตสุธาการ ผู๎ฝึกสอนเทควันโดสากล ที่ได๎ให๎ความอนุเคราะห๑เก็บแบบสอบถาม
ในการทาวิจัย ในโรงเรียนเดชน๑ลิขิต เทควันโด จังหวัดสกลนคร เพื่อพัฒนาเครื่องมือแบบสอบถาม
และให๎คาแนะนา สนับสนุนผู๎วิจัยเป็นอยํางดี ขอขอบพระคุณ พันเอก นายแพทย๑ทวีศักดิ์ นพเกสร
อาจารย๑แพทย๑ด๎านวิจัย ที่ให๎ความอนุเคราะห๑ความรู๎ด๎านการทาวิจัย และเงินทุนบางสํวนสาหรับการ
ทาการวิจัยในครั้งนี้
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บทคัดย่อ
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค๑ เ พื่ อ ศึ ก ษากลยุ ท ธ๑ ก ารเรี ย นรู๎ ข ององค๑ ก รที่ มี อิ ท ธิ พ ลตํ อ
ความสาเร็จขององค๑กร โดยอาศัยป๓จจัยตํางๆ ได๎แกํ ความคิดสร๎างสรรค๑ขององค๑กร ความยืดหยุํนของ
องค๑กร และนวัตกรรมองค๑กร เพื่อให๎เกิดความสาเร็จขององค๑กร โดยจะใช๎ OLS Regression ในการ
วิเคราะห๑ความสัมพันธ๑ระหวํางตัวแปร โดยใช๎ข๎อมูลจากธุรกิจอาหารในประเทศไทย จานวน 220
บริ ษัท ผลการศึกษาพบวํา สองในห๎ามิติของกลยุทธ๑การเรียนรู๎ขององค๑กร คือ การมุํงเน๎นการใช๎
ความรู๎รํวมกันเชิงพลวัต และการให๎ความสาคัญในการปรับมุมมองระบบ มีอิทธิพลเชิงบวกอยํางมี
นัยส าคัญทางสถิติกับผลการดาเนินงาน ได๎แกํ ความคิดสร๎างสรรค๑ขององค๑กร ความยืดหยุํนของ
องค๑กร นวัตกรรมองค๑กร และความสาเร็จขององค๑กร
คาสาคัญ : กลยุทธ๑การเรียนรู๎ขององค๑กร การเรียนรู๎ขององค๑กร ความคิดสร๎างสรรค๑ขององค๑กร
ความยืดหยุํนขององค๑กร นวัตกรรมองค๑กร ความสาเร็จขององค๑กร
Abstract
The purpose of this study was to examine the influence of organizational
learning strategy on organizational success through the consequential factors,
namely, organizational creativity, organizational flexibility and organizational
innovation in order to achieve organizational success. OLS regression analysis is use
to analyze the relationships among these variable by using data from 220 firm of
foods businesses in Thailand. The result indicate that two of five dimensions of
organizational learning strategy are dynamic shared-knowledge focus and adaptive
system perspective emphasis are positive significant with consequential factor,
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namely, organizational creativity, organizational flexibility, organizational innovation
and organizational success.
Keyword: Organizational Learning Strategy, Organizational Learning, Organizational
Creativity, Organizational Flexibility, Organizational Innovation, Organizational Success
บทนา (Introduction)
ในสภาพแวดล๎อมที่มีการแขํงขันในระดับโลก ประกอบกับความซับซ๎อนในการแขํงขันที่มีเพิ่ม
มากขึ้นทั่วโลก องค๑กรต๎องเผชิญกับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล๎อมทั้ง
ภายใน และภายนอกองค๑กรอยูํตลอดเวลา ดังนั้นองค๑กรที่จะบรรลุความได๎เปรียบในการแขํงขันจะไมํ
สามารถหยุ ดการพัฒ นาได๎ เพราะถ๎าองค๑กรไมํพัฒ นาก็จะไมํสามารถที่จะแขํงขันกับคูํแขํงและไมํ
สามารถอยูํรอดได๎ (Porter, 1990) ผู๎บริหารองค๑กรจาเป็นจะต๎องศึกษาและกาหนดกลยุทธ๑ในการ
ปรับตัวและรับมือกับการแขํงขันที่รุนแรงในป๓จจุบัน เพราะพวกเขาจะต๎องตํอสู๎กับคูํแขํงที่มีอยูํแล๎ว
และยังต๎องตํอสูํกับคูํแขํงขันใหมํที่กาลังพยายามที่จะเข๎าสูํตลาด และมีหลายป๓จจัยที่องค๑กรไมํสามารถ
ควบคุมได๎ ดังนั้นวิธีที่ดีที่สุดสาหรับการเจริญเติบโตและความอยูํรอดขององค๑กร มักจะขึ้นอยูํกับการ
สร๎างและพัฒนากลยุทธ๑ขององค๑กรในการจัดการกับการดาเนินงานขององค๑กร (Ussahawanitchakit,
2007) โดยเฉพาะอยํางยิ่งการเรียนรู๎ขององค๑กร ที่เป็นกลยุทธ๑ที่สาคัญที่ทาให๎เกิดความได๎เปรียบ
ทางการแขํงขันอยํางยั่งยืน และเกิดความอยูํรอดขององค๑กร (Zahra, 2012)
การเรียนรู๎ขององค๑กร เป็นความสามารถในเชิงกลยุทธ๑ที่สาคัญในการอธิบายวําทาไมองค๑กร
จึงประสบความสาเร็จเหนื อคูํแขํง และอาจจะเป็นความสามารถขององค๑กรในการสร๎างมูลคําของ
ลูกค๎าที่เหนือกวําในระยะยาว อีกทั้งจะชํวยปรับตัวอยํางตํอเนื่องให๎ เข๎ากับการเปลี่ยนแปลงอยําง
รวดเร็ วกับ ความต๎องการของตลาด จึงถือเป็นความสามารถแบบไดนามิกที่แท๎จริง (Bapuji &
Crossan, 2004) การศึกษาความสัมพันธ๑ระหวํางกลยุทธ๑ขององค๑กร และการเรียนรู๎ขององค๑กร เป็น
การพิจารณาวํา การเรียนรู๎ขององค๑กรไมํใชํแคํการออกแบบเชิงกลยุทธ๑ที่เป็นความสามารถที่สาคัญ
ขององค๑กร แตํยังรวมถึงการใช๎กลยุทธ๑การแขํงขันที่มีประสิทธิภาพ (Dawson, 2000) การเรียนรู๎ของ
องค๑กรสามารถเพิ่มขีดความสามารถขององค๑กรในการรับรู๎โอกาสในการดาเนินธุรกิจใหมํได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ และได๎รับการยอมรับอยํางกว๎างขวาง (Beer et al., 2005; Lumpkin &
Lichtenstein, 2005) ดังนั้นจึงเน๎นย้าวํา การเรียนรู๎ขององค๑กรเป็นความสามารถแบบไดนามิกที่
สามารถทาได๎ในสภาพแวดล๎อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยํางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ (Madhavaram
& Hunt, 2008) แม๎วําการวิจัยเกี่ยวกับการเรียนรู๎ขององค๑กรจะให๎ข๎อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวข๎อง แตํก็ยังมี
บางแงํมุมที่ยังไมํได๎รับการวิเคราะห๑อยํางเพียงพอ (Prahalad & Hamel, 1990)
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ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงได๎ทาการศึกษาในมิติใหมํของการเรียนรู๎ขององค๑กร โดยจะทาการศึกษาใน
แงํมุมของกลยุทธ๑การเรียนรู๎ขององค๑กร โดยใช๎ทฤษฎีการเรียนรู๎ขององค๑กรเพื่ออธิบายปรากฏการณ๑ใน
งานวิจัยนี้ ซึ่งจะมุํงเน๎นศึกษากลยุทธ๑การเรียนรู๎ขององค๑กร โดยแบํงออกเป็น 5 มิติ คือ การมุํงเน๎นการ
ยอมรับฟ๓งความคิดเห็นที่แตกตํางอยํางตํอเนื่อง การมุํงเน๎นการใช๎ความรู๎รํวมกันเชิงพลวัต ความ
เกี่ยวพันกับการทดลองธุรกิจแบบยืดหยุํน การตระหนักถึงความมุํงมั่นในการบริหารจัดการขั้นสูง และ
การให๎ ความส าคัญ ในการปรั บ มุมมองระบบ ซึ่ง จะทดสอบการมีความสั มพัน ธ๑ระหวําง ความคิ ด
สร๎างสรรค๑ขององค๑กร ความยืดหยุํนขององค๑กร นวัตกรรมองค๑กร และ ความสาเร็จขององค๑กร โดย
ทาการศึกษาเชิงประจักษ๑จากธุรกิจอาหารในประเทศไทย เนื่องจากรัฐบาลมีเปูาหมายและนโยบายใน
การสํงเสริมประเทศไทยให๎เป็น “ครัวของโลก” (The Kitchen of the World) รวมทั้งสนับสนุน
ประเทศไทยให๎บรรลุเปูาหมายในการเป็นหนึ่งในผู๎สํงออกผลิตภัณฑ๑อาหารในตลาดโลก (National
Research Council of Thailand, 2013) ดังนั้นธุรกิจอาหารจึงมีความจาเป็นอยํางยิ่งที่จะต๎องพัฒนา
ในด๎านของกลยุทธ๑การดาเนินงานในด๎านตํางๆ เพื่อให๎สามารถแขํงขันกับคูํแขํงที่มีอยูํทั่ว โลก ด๎วยเหตุ
นี้จึงทาให๎ผู๎วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาธุรกิจอาหารในประเทศไทย โดยในการศึกษาครั้งนี้จะศึกษา
จากธุ ร กิ จ อาหารในประเทศไทยที่ จ ดทะเบี ย นบริ ษั ท กั บ กรมสํ ง เสริ ม อุ ต สาหกรรม กระทรวง
อุตสาหกรรม จานวน 775 บริษัท
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
วัตถุประสงค๑หลักของการวิจัย มีดังนี้
1. เพื่อศึกษาความสัมพันธ๑ระหวํางแตํละมิติของกลยุทธ๑การเรียนรู๎ขององค๑กรที่มีอิทธิพลตํอ
ความคิดสร๎างสรรค๑ขององค๑กร ความยืดหยุํนขององค๑กร นวัตกรรมองค๑กร และความส าเร็จของ
องค๑กร
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ๑ของความคิดสร๎างสรรค๑ขององค๑กรที่มีอิทธิพลตํอ ความยืดหยุํน
ขององค๑กร นวัตกรรมองค๑กร และความสาเร็จขององค๑กร
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ๑ของความยืดหยุํนขององค๑กรที่มีอิทธิพลตํอความสาเร็จขององค๑กร
4. เพื่อศึกษาความสัมพันธ๑ของนวัตกรรมองค๑กรที่มีอิทธิพลตํอความสาเร็จขององค๑กร
การทบทวนวรรณกรรมและการพัฒนาสมมติฐาน (Literature Reviews and Hypotheses
Developments)
1. กลยุทธ์การเรียนรู้ขององค์กร (Organizational Learning Strategy)
กลยุทธ๑การเรียนรู๎ขององค๑กร หมายถึง กระบวนการของการถํายโอนความรู๎ ของบุคลากร
ในองค๑ก ร และสามารถปรั บ เปลี่ ย นให๎ ส อดคล๎ องกับ สถานการณ๑ ที่เ ปลี่ ยนแปลงได๎ อยํ างตํอ เนื่ อ ง
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ยืดหยุํนและสม่าเสมอ (Zahra, 2012) งานวิจัยที่ศึกษากํอนหน๎าที่ได๎ทาการศึกษาเกี่ยวกับการเรียนรู๎
ขององค๑ ก รจะพบวํ า การเรี ย นรู๎ ข ององค๑ ก รมี อิ ท ธิ พ ลเชิ ง บวกตํ อ ความต๎ อ งการข องลู ก ค๎ า และ
ความสัมพันธ๑ระหวํางหํวงโซํอุปทาน (Hult & other, 2000) การเรียนรู๎ขององค๑กรจะทาให๎ธุรกิจได๎รับ
ทักษะใหมํๆ ความสามารถใหมํๆ และเกิดความได๎เปรียบทางการแขํงขัน สามารถนามาปรับปรุง
องค๑กรให๎ประสบความสาเร็จและอยูํรอดได๎ (Zahra, 2012) การศึกษาในครั้งนี้ผู๎ วิจัยจะพยายาม
เชื่อมโยงกลยุ ทธ๑ การเรี ย นรู๎ ขององค๑กรกับผลการดาเนินงานขององค๑กร ประกอบด๎ว ย ความคิ ด
สร๎างสรรค๑ขององค๑กร ความยืดหยุํนขององค๑กร นวัตกรรมองค๑กร และความสาเร็จขององค๑กร ดังที่
แสดงในภาพที่ 1
1.1 การมุ่ ง เน้ น การยอมรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ที่ แ ตกต่ า งอย่ า งต่ อ เนื่ อง
(Continuous Open-mindedness Orientation : COM) หมายถึง การเปิดกว๎าง และยินดีที่จะ
รับความคิดและมุมมองใหมํๆ ทั้งภายในและภายนอกองค๑กร ซึ่งจะชํวยในระดับบุคคลให๎ได๎รับการ
ปรับเปลี่ยนอยํางตํอเนื่อง เพิ่มขึ้น และดีขึ้น (Senge, 1990; Sinkula, 1994) บรรยากาศของการเปิด
กว๎างจะเป็นการยินดีที่จะรับความคิดและมุมมองใหมํๆ ทั้งภายในและภายนอก บุคลากรในองค๑กรจะ
มีใจเปิดกว๎าง สามารถเรียนรู๎ได๎ในหลายๆ ด๎านและสามารถเรียนรู๎ได๎อยํางตํอเนื่อง เพื่อความสาเร็จ
และความอยูํรอดขององค๑กร (Senge, 1990; Slocum et al., 1994; Sinkula, 1994; Huber,
1991) จึงนาไปสูํการพัฒนาสมมติฐานที่ 1a-d ดังนี้
H1 : การมุํงเน๎นการยอมรับฟ๓งความคิดเห็นที่แตกตํางอยํางตํอเนื่องมีอิทธิพลเชิง
บวกตํอ a) ความคิดสร๎างสรรค๑ขององค๑กร b) ความยืดหยุํนขององค๑กร c) นวัตกรรมองค๑กร และ d)
ความสาเร็จขององค๑กร
1.2 การมุ่ ง เน้ น การใช้ ค วามรู้ ร่ ว มกั น เชิ ง พลวั ต (Dynamic
Sharedknowledge Focus : DSK) หมายถึง การกระจาย การเผยแพรํ หรือการถํายโอนความรู๎ทั่วทั้ง
องค๑กร ผํานทางการประชุม การอภิปราย การฝึกอบรม และการปฏิสัมพันธ๑กันทั้งที่เป็นทางการและ
ไมํเป็นทางการ ระหวํางบุคคลในองค๑กร (Koffman & Senge, 1993; Day, 1994) การใช๎ความรู๎
รํวมกันจะเป็นการเรียนรู๎ขององค๑กรที่มีความสาคัญตํอความสาเร็จขององค๑กร และความอยูํรอดของ
องค๑กร รวมถึงการสร๎างทักษะใหมํๆ ความสามารถใหมํๆ ชํวยในการสร๎างสรรค๑สิ่งใหมํ นาไปสูํความ
ได๎เปรียบทางการแขํงขัน (Argote, 1999; Brown & Duguid, 2001; Chirico, 2008) จึงนาไปสูํการ
พัฒนาสมมติฐานที่ 2a-d ดังนี้
H2 : การมุํงเน๎นการใช๎ความรู๎รํวมกันเชิงพลวัตมีอิทธิพลเชิงบวกตํอ a) ความคิด
สร๎างสรรค๑ขององค๑กร b) ความยืดหยุํนขององค๑กร c) นวัตกรรมองค๑กร และ d) ความสาเร็จของ
องค๑กร
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1.3 ความเกี่ยวพัน กับการทดลองธุ ร กิจแบบยืดหยุ่น (Flexible Business
Experimentation Concern : FBE) หมายถึง การค๎นหานวัตกรรม วิธีการแก๎ไขป๓ญหาทางธุรกิจ
ในป๓จจุบันและอนาคต ที่ปรับเปลี่ยนให๎เหมาะสมได๎ตลอดเวลา ซึ่งอยูํบนพื้นฐานของการใช๎วิธีการและ
ขั้นตอนที่แตกตําง (Shimizu & Hitt, 2004) การทดลองจะเป็นลักษณะที่สาคัญสาหรับการเรียนรู๎
เป็นการค๎นพบการแก๎ป๓ญหาที่มีความยืดหยุํน สํงเสริมความคิดสร๎างสรรค๑ ความสามารถในการกล๎าได๎
กล๎าเสีย พร๎อมรับความเสี่ยง (Zahra et al., 2007) จึงนาไปสูํการพัฒนาสมมติฐานที่ 3a-d ดังนี้
H3 : ความเกี่ยวพันกับการทดลองธุรกิจแบบยืดหยุํนมีอิทธิพลเชิงบวกตํอ a)
ความคิดสร๎างสรรค๑ขององค๑กร b) ความยืดหยุํนขององค๑กร c) นวัตกรรมองค๑กร และ d) ความสาเร็จ
ขององค๑กร
1.4 การตระหนั ก ถึ ง ความมุ่ ง มั่ น ในการบริ ห ารจั ด การขั้ น สู ง (Advanced
Managerial Commitment Awareness : AMC) หมายถึง การตระหนักถึงกระบวนการในการ
พัฒนาองค๑กรที่จะทาให๎เกิดการสร๎างองค๑กรที่สามารถสร๎างรูปแบบการทางานใหมํด๎วยตัวเอง และ
เผชิญหน๎ากับความท๎าทายใหมํๆ และขจัดความเชื่อเกําๆ ที่ไมํสอดคล๎องกับสถานการณ๑ในป๓จจุบัน
รวมทั้งสํงเสริมการพัฒนาทักษะการสร๎างและการถํายทอดความรู๎ที่เป็นคุณคําพื้นฐาน (Stata, 1989;
Garvin, 1993; Nonaka, 1994) ความมุํงมั่นในการบริหารจัดการ จะเป็นความแข็งแกรํงของคนใน
องค๑กรที่มีความเชื่อมั่น และยอมรับในเปูาหมายขององค๑กร และพยายามทางานเพื่อองค๑กรให๎ประสบ
ความสาเร็จโดยปราศจากข๎อผูกมัด ใดๆ (Mowday et al., 1982; Konovsky & Cropanzano,
1991) จึงนาไปสูํการพัฒนาสมมติฐานที่ 4a-d ดังนี้
H4 : การตระหนักถึงความมุํงมั่นในการบริหารจัดการขั้นสูงมีอิทธิพลเชิงบวกตํอ a)
ความคิดสร๎างสรรค๑ขององค๑กร b) ความยืดหยุํนขององค๑กร c) นวัตกรรมองค๑กร และ d) ความสาเร็จ
ขององค๑กร
1.5 การให้ ค วามส าคั ญ ในการปรั บ มุ ม มองระบบ (Adaptive
System
Perspective Emphasis : ASP) หมายถึง การรวมสมาชิกขององค๑กรเข๎าด๎วยกัน กระทาในลักษณะ
การประสานงาน ตระหนักถึงความสาคัญของความสัมพันธ๑ที่อยูํบนพื้นฐานการแลกเปลี่ยนข๎อมูลและ
บริการ ซึ่งจะทาให๎เกิดการพัฒนาความคิด ทักษะใหมํๆ รวมถึงการพัฒนานวัตกรรมที่โดดเดํนภายใน
องค๑กร (Senge, 1990; Sinkula, 1994) บุคคลในองค๑กรควรจะมีมุมมองที่ชัดเจนเกี่ยวกับ
วัตถุประสงค๑ขององค๑กร ชํวยสนับสนุนให๎เกิดการเรียนรู๎ภายในองค๑กรของบุคลากร และกลายเป็นการ
เรียนรู๎ขององค๑กร ทาให๎เกิดทักษะ ความคิด และวิธีการใหมํๆ นาไปสูํความสาเร็จขององค๑กร (Hult &
Ferrell, 1997; Grant, 1996) จึงนาไปสูํการพัฒนาสมมติฐานที่ 5a-d ดังนี้
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H5 : การให๎ความสาคัญในการปรับมุมมองระบบมีอิทธิพลเชิงบวกตํอ a) ความคิด
สร๎างสรรค๑ขององค๑กร b) ความยืดหยุํนขององค๑กร c) นวัตกรรมองค๑กร และ d) ความสาเร็จของ
องค๑กร
2. ความคิดสร้างสรรค์ขององค์กร (Organizational Creativity : ORC)
ความคิดสร๎างสรรค๑ขององค๑กร หมายถึง การพัฒนาความคิดที่มีทั้งความแปลกใหมํ และ
เป็นประโยชน๑เกี่ยวกับผลิตภัณฑ๑ ขั้นตอน และกระบวนการในการทางานทั้งในระยะสั้นหรือระยะยาว
(Amabile, 1979; Oldham & Cummings, 1996) ความคิดสร๎างสรรค๑เป็นเครื่องมือที่ใช๎สาหรับการ
ผลิตนวัตกรรม กํอให๎เกิดการแลกเปลี่ยนข๎อมูล เกิดความยืดหยุํนที่เพิ่มขึ้นภายในองค๑กร และยังเป็น
แหลํงที่สาคัญของนวัตกรรมและความได๎เปรียบทางการแขํงขัน (Paper & Johnson, 1997;
Schoemaker, 2003; Patterson & Scotia, 2010) จึงนาไปสูํการพัฒนาสมมติฐานที่ 6a-c ดังนี้
H6 : ความคิดสร๎างสรรค๑ขององค๑กรมีอิทธิพลเชิงบวกตํอ a) ความยืดหยุํนขององค๑กร b)
นวัตกรรมองค๑กร และ c) ความสาเร็จขององค๑กร
3. ความยืดหยุ่นขององค์กร (Organizational Flexibility : ORF)
ความยื ด หยุํ น ขององค๑ ก ร หมายถึ ง การกระท าหรื อ การตอบสนองอยํ า งรวดเร็ ว ใน
สภาพแวดล๎อมทางการแขํงขันที่เปลี่ยนแปลงขององค๑กร นอกจากนี้ยังตอบสนองกับกลยุทธ๑ใหมํใน
ลักษณะเชิงรุกตํอภัยคุกคามและโอกาสทางการตลาดโดยปราศจากข๎อผูกมัด (Shimizu & Hitt,
2004) ความยืดหยุํนจะสนับสนุนการปรับปรุงกระบวนการและกิจกรรมตํางๆ ของบริษัทและเป็นหนึ่ง
ในกลยุ ทธ๑ที่ชี้นาการดาเนิ นการขององค๑กรที่มีประสิ ทธิภาพในระยะยาว และประสบความสาเร็จ
(Nadkarni & Naraynan, 2007) จึงนาไปสูํการพัฒนาสมมติฐานที่ 7 ดังนี้
H7 : ความยืดหยุํนขององค๑กรมีอิทธิพลเชิงบวกตํอความสาเร็จขององค๑กร
4. นวัตกรรมองค์กร (Organizational Innovation : ORI)
นวัตกรรมองค๑กร หมายถึง การนาเอาอุปกรณ๑ กระบวนการ ระบบ โปรแกรม นโยบาย
ผลิตภัณฑ๑ หรือบริการใหมํที่สร๎าง หรือซื้อ มาใช๎ในองค๑ กรและจะเป็นวิธีการใหมํขององค๑กร สาหรับ
การจั ด การธุ ร กิ จ ในสถานที่ ท างาน และในความสั ม พั น ธ๑ ร ะหวํ า งบริ ษั ท และตั ว แทนภายนอก
นวัตกรรมจะเป็นผลของการตอบสนองของการเพิ่มขึ้นของความรู๎และการดาเนินการสาหรับความคิด
สร๎างสรรค๑ในองค๑กร (Damanpour, 1991; Cheung et al., 2006) นวัตกรรมองค๑กรเป็น
กระบวนการที่สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต เป็นกลยุทธ๑ที่ใช๎ในการบรรลุความได๎เปรียบ
ทางการแขํงขัน และทาให๎องค๑กรประสบความสาเร็จ (Branzei & Vertinsky, 2006; McAdam &
McClelland, 2002) จึงนาไปสูํการพัฒนาสมมติฐานที่ 8 ดังนี้
H8 : นวัตกรรมองค๑กรมีอิทธิพลเชิงบวกตํอความสาเร็จขององค๑กร
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5. ความสาเร็จขององค์กร (Organizational Success : ORS)
ความสาเร็จขององค๑กร หมายถึง การบรรลุเปูาหมายและประสิทธิภาพการดาเนินงาน
ขององค๑กร มีความสามารถในการรักษาลูกค๎า และมีความเป็นเลิศในด๎านนวัตกรรม การดาเนินงาน
และการเงิน (Mohrman et al., 2003) ความสาเร็จขององค๑กรจะเกี่ยวข๎องกับกลยุทธ๑ ความสามารถ
ประสิทธิภาพการดาเนินงาน หรือความอยูํรอดขององค๑กรในสถานการณ๑ที่มีการแขํงขันสูง (Cadez &
Cuilding, 2008; Chalatharawat & Ussahawanitchakit, 2009)
รูปแบบการวิจัยในครั้งนี้จะแสดงให๎เห็นในภาพที่ 1 ซึ่งจะแสดงให๎เห็นถึงมิติของกลยุทธ๑การ
เรียนรู๎ขององค๑กรที่มีอิทธิพลตํอความคิดสร๎ างสรรค๑ขององค๑กร ความยืดหยุํนขององค๑กร นวัตกรรม
องค๑กร และความสาเร็จขององค๑กร
Organizational Learning
Strategy
1. Continuous Openmindedness
Orientation
2. Dynamic Sharedknowledge Focus
3. Flexible Business
Experimentation
Concern
4. Advanced Managerial
Commitment
Awareness
5. Adaptive System
Perspective Emphasis

H1-5b (+)

Organizational
Flexibility

H7 (+)

H6a (+)
H1-5a (+)

Organizational
Creativity

H6c (+)

Organizational
Success

H6b (+)

H1-5c (+)

Organizational
Innovation

H8 (+)

H1-5d (+)

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

Control Variable
-Organizational Capital
-Organizational Age
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วิธีดาเนินการวิจัย
1. ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง และขั้นตอนการรวบรวมข้อมูล (Population and
Sample and Data Collection Procedure)
เนื่องจากรัฐบาลไทยมีเปูาหมายและนโยบายในการสํงเสริมประเทศไทยให๎เป็น “ครัวของ
โลก” (The Kitchen of the World) รวมทั้งสนับสนุนประเทศไทยให๎บรรลุเปูาหมายในการเป็นหนึ่ง
ในผู๎สํงออกผลิตภัณฑ๑อาหารในตลาดโลก (National Research Council of Thailand, 2013) จึงทา
ให๎ผู๎วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาธุรกิจอาหารในประเทศไทย โดยในการศึกษาครั้งนี้จะศึกษาจากธุรกิจ
อาหารในประเทศไทยที่จดทะเบียนบริษัทกับกรมสํงเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม จานวน
775 บริษัท (http://www.thaidbs.com) วิธีการเก็บรวบรวมข๎อมูลจะใช๎วิธีการสํงแบบสอบถามทาง
ไปรษณีย๑ จานวน 775 ชุด และผู๎ให๎ข๎อมูลสาคัญ (Key informants) คือ กรรมการผู๎จัดการหรือ
หุ๎นสํวนผู๎จัดการของบริษัท การเก็บข๎อมูลจะมีระยะเวลาดาเนินการเก็บข๎อมูลประมาณ 6 สัปดาห๑
โดยจะแบํงออกเป็น 2 ชํวง คือ ชํวงที่ 1 สัปดาห๑ที่ 1-3 หลังสํงแบบสอบถามแล๎วจะรอแบบสอบถาม
ตอบกลับ ใน 3 สัปดาห๑นี้มีแบบสอบถามที่ไมํมีผู๎รับ ย๎ายที่อยูํ และปิดกิจการกลับคืนมาจานวนทั้งสิ้น
10 ฉบับ และได๎แบบสอบถามกลับมาทั้งสิ้น 155 ฉบับ ชํวงที่ 2 สัปดาห๑ที่ 4-6 จะเริ่มทาการ Followup แบบสอบถาม โดยการโทรศัพท๑ในสํวนที่มีเบอร๑โทร เพื่อขอบคุณและติดตามแบบสอบถามซึ่งทา
ให๎ได๎แบบสอบถามกลับคืนมาเพิ่มเติมอีก 67 ฉบับ ดังนั้นจานวนแบบสอบถามที่ได๎กลับคืนมามีจานวน
ทั้งสิ้น 222 ฉบับ แตํไมํสมบูรณ๑จานวน 2 ฉบับ จึงทาให๎มีแบบสอบถามที่ใช๎ได๎ทั้งสิ้น 220 ฉบับ คิด
เป็นอัตราการตอบสนอง 28.76% ซึ่งสามารถเป็นตัวแทนของประชากรทั้งหมดได๎ ตามการอ๎างอิงของ
Aaker Kumar และ Day (2001) ที่ระบุวําในการสํงแบบสอบถามทางไปรษณีย๑ ที่ปราศจากการ
ติดตามหรือมีการติดตามไมํทั่วถึงสามารถยอมรับได๎ที่ 20% ของประขากรทั้งหมด และได๎ทาการ
ทดสอบ non-response bias เปรียบเทียบการตอบกํอนและหลัง ของผู๎ตอบแบบสอบถาม ซึ่งผลการ
ทดสอบ t-test พบวําไมํมีความแตกตํางกันอยํางมีนัยสาคัญทางสถิติระหวํางผู๎ตอบแบบสอบถาม
ในชํวงต๎นและปลาย (Armstrong & Overton, 1979)
2. ตัวแปรตาม (Dependent Variable)
แตํละตัวแปรจะถูกวัดโดยมาตราสํวนประมาณคํา (Likert-type Scale) ตั้งแตํ 1 (ไมํเห็น
ด๎วยอยํางยิ่ง) ถึง 5 (เห็นด๎วยอยํางยิ่ง) ได๎ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข๎องกับ ความสาเร็จขององค์กร
(Organizational Success : ORS) จะเป็นตัวแปรที่ขึ้นอยูํกับการดาเนินงานที่บรรลุเปูาหมาย และ
มีประสิทธิภาพในการดาเนินงานขององค๑กร มีความสามารถในการรักษาลูกค๎า และมีความเป็นเลิศใน
ด๎านนวัตกรรม การดาเนินงาน และการเงิน จะวัดโดยข๎อคาถาม 4 ข๎อ ซึ่งเป็นกิจกรรมในองค๑กรที่
สร๎างและใช๎ความรู๎เพื่อเพิ่มความอยูํรอดขององค๑กร และลักษณะของพฤติกรรมการเรียนรู๎ที่เปิดกว๎าง
สาหรับแนวคิดใหมํๆ และการเรียนรู๎เชิงรุกที่แตกตําง (Celuch et al., 2002)
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3. ตัวแปรอิสระ (Independent Variable)
3.1 กลยุทธ์การเรียนรู้ขององค์กร (Organizational Learning Strategy) จะเป็นตัว
แปรสาคัญของการวิจัยนี้ โดยจะประกอบด๎วยมิติทั้ง 5 มิติ (Dimensions) ลาดับแรก คือ การมุ่งเน้น
การยอมรั บ ฟัง ความคิ ด เห็น ที่แ ตกต่า งอย่ า งต่อ เนื่ อง (Continuous Open-mindedness
Orientation : COM) จะวัดโดยระดับของผลการเปิดรับและยินดีของพนักงานในองค๑กรที่จะยอมรับ
ความคิดใหมํๆ มุมมองใหมํๆ ทั้งภายในและภายนอกองค๑กร (Senge, 1990; Sinkula, 1994)
โครงสร๎างนี้จะวัดโดยใช๎ข๎อคาถาม 4 ข๎อ ลาดับที่สอง คือ การมุ่งเน้นการใช้ความรู้ร่วมกันเชิงพลวัต
(Dynamic Shared-knowledge Focus : DSK) จะวัดโดยระดับของผลการแจกจําย เผยแพรํ
หรือถํายทอดความรู๎ไปทั่วทั้งองค๑กร สาหรับพนักงานผํานการประชุม การอภิปราย การฝึกอบรม และ
ปฏิสัมพันธ๑แบบเป็นทางการและไมํเป็นทางการระหวํางบุคคลในองค๑กร (Koffman & Seng, 1993;
Day, 1994) โครงสร๎างนี้จะวัดโดยใช๎ข๎อคาถาม 4 ข๎อ ลาดับที่สาม คือ ความเกี่ยวพันกับการทดลอง
ธุรกิจแบบยืดหยุ่น (Flexible Business Experimentation Concern : FBE) จะวัดจากระดับ
ของผลงานด๎ า นนวั ต กรรม วิ ธี ก ารแก๎ ป๓ ญ หาทางธุ ร กิ จ ของพนั ก งานในป๓ จ จุ บั น และอนาคตที่
ปรับเปลี่ยนให๎เหมาะสมกับเวลา (Shimizu & Hitt, 2004) โครงสร๎างนี้จะวัดโดยใช๎ข๎อคาถาม 4 ข๎อ
ลาดับที่สี่ คือ การตระหนักถึงความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการขั้นสูง (Advanced Managerial
Commitment Awareness : AMC) จะวัดจากระดับของผลของกระบวนการพัฒนาองค๑กรของ
พนักงานที่จะชํวยให๎องค๑กรสร๎างรูปแบบการทางานใหมํด๎วยตัวเอง และเผชิญกับความท๎าทายใหมํๆ
รวมทั้งการสํงเสริมการพัฒนาทักษะการสร๎างและถํายทอดความรู๎ซึ่งเป็นคุณคําพื้นฐาน (Stata, 1989;
Garvin, 1993; Nonaka, 1994) โครงสร๎างนี้จะวัดโดยใช๎ข๎อคาถาม 4 ข๎อ และลาดับสุดท๎าย คือ การ
ให้ความสาคัญในการปรับมุมมองระบบ (Adaptive System Perspective Emphasis : ASP)
จะวั ด โดยระดั บ ของผลรวมของสมาชิ ก ทั้ ง หมดขององค๑ ก ร รํ ว มกั น ท าหน๎ า ที่ ใ นลั ก ษณะที่ มี ก าร
ประสานงาน ตระหนักถึงความสาคัญของความสัมพันธ๑ที่อิงกับการแลกเปลี่ยนข๎อมูลและการบริการ
ของพนักงาน (Senge, 1990; Sinkula, 1994) โครงสร๎างนี้จะวัดโดยใช๎ข๎อคาถาม 4 ข๎อ
3.2 ความคิดสร้างสรรค์ขององค์กร (Organizational Creativity : ORC) จะวัดจาก
ระดับ ของผลการพัฒ นาความคิดของพนัก งานที่มีทั้งความแปลกใหมํ และเป็นประโยชน๑เกี่ยวกั บ
ผลิตภัณฑ๑ ขั้นตอนและกระบวนการในการทางาน (Amabile, 1979; Oldham & Cummings,
1996) โครงสร๎างนี้จะวัดโดยใช๎ข๎อคาถาม 4 ข๎อ
3.3 ความยืดหยุ่นขององค์กร (Organizational Flexibility : ORF) จะวัดจากระดับ
ผลการดาเนินงานขององค๑กรในการดาเนินการหรือตอบสนองได๎อยํางรวดเร็วในสภาพแวดล๎อมการ
แขํงขันที่เปลี่ยนแปลงตลอดจนตอบสนองกลยุทธ๑ใหมํๆ ในเชิงรุกตํอภัยคุกคามและโอกาสทางการ
ตลาดโดยไมํมีข๎อผูกมัด (Shimizu & Hitt, 2004) โครงสร๎างนี้จะวัดโดยใช๎ข๎อคาถาม 4 ข๎อ
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3.4 นวัตกรรมองค์กร (Organizational Innovation : ORI) จะวัดจากระดับผลการ
ยอมรับอุปกรณ๑ ระบบ นโยบาย โครงการ กระบวนการ ผลิตภัณฑ๑ หรือบริการใหมํๆ แกํองค๑กร และ
ยอมรับวิธีการใหมํๆ ขององค๑กรในการจั ดการธุรกิจในที่ทางานและในความสัมพันธ๑ระหวํางบริษัทกับ
ตัวแทนภายนอก (Damanpour, 1991; Cheung et al., 2006) โครงสร๎างนี้จะวัดโดยใช๎ข๎อคาถาม 4
ข๎อ
4. ตัวแปรควบคุม (Control Variables)
ตัวแปรควบคุม ประกอบด๎วย เงินลงทุนขององค์กร (Organizational Capital :
OCP) จะวัดจากเงินหรือทรัพย๑สินที่ลงทุน องค๑กรที่มีเงินลงทุนสูงอาจจะมีอานาจมากขึ้นในตลาดและ
มีข๎อได๎เปรียบด๎านตาแหนํงทางการตลาดมากกวําคูํแขํงที่มีเงินลงทุนต่ากวําที่องค๑กร (Leiblein et al.,
2002) ดังนั้น เงินลงทุนขององค๑กรจะเป็นตัวแปรดัมมี่ (Dummy variable) ประกอบด๎วย 0 (เงิน
ลงทุนไมํเกิน 15,000,000 บาท) และ 1 (เงินลงทุนมากกวํา 15,000,000 บาท) และ อายุขององค์กร
(Organizational Age : ORA) จะวัดจากจานวนปีที่องค๑กรดาเนินธุรกิจอาหาร ซึ่งองค๑กรที่มี
ระยะเวลาในการดาเนินงานที่ยาวนานอาจจะมีอานาจทางการตลาดมากกวําองค๑กรที่ มีการดาเนินงาน
ที่สั้นกวํา (Baden-Fuller & Volberda, 1997) ดังนั้น อายุขององค๑กรจะเป็นตัวแปรดัมมี่ (Dummy
variable) ประกอบด๎วย 0 (อายุไมํเกิน 15 ปี) และ 1 (อายุมากกวํา 15 ปี)
5. ค่าความเชื่อมั่น และความเที่ยงตรง (Reliability and Validity)
ความเชื่อมั่น (Reliability) จะวัดจากคํา Cronbach alpha coefficients โดยจะต๎องมี
คํามากกวํา 0.70 (Hair et al., 2010) และในการทดสอบความเที่ยงตรงของข๎อมูลในแบบสอบถามจะ
ใช๎ Exploratory Factor Analysis (EFA) ในการวัด โดยคํา Factor loading ของแตํละตัวแปร
จะต๎องมากกวํา 0.50 โดย Cut-off score จะมากกวํา 0.40 (Nunnally & Bernstein, 1994) ตาราง
ที่ 1 จะแสดงผลของคํา Factor loadings และ Cronbach’s alpha coefficients สาหรับ
multiple-items scales ที่ใช๎ในการศึกษาครั้งนี้ ซึ่งจากผลการทดสอบพบวํา คํา Factor loadings
จะอยูํระหวําง 0.691 – 0.948 ซึ่งมากกวํา 0.50 (Nunnally & Bernstein, 1994) และคํา
Cronbach’s alpha coefficients จะอยูํระหวําง 0.822 – 0.916 ซึ่งมากกวํา 0.70 (Hair et al.,
2010) จึงทาให๎เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัยมีความเที่ยงตรงและนําเชื่อถือ
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ตารางที่ 1 Results of Measure Validation and Reliability
Constructs
Continuous Open-mindedness Orientation (COM)
Dynamic Shared-knowledge Focus (DSK)
Flexible Business Experimentation Concern (FBE)
Advanced Managerial Commitment Awareness (AMC)
Adaptive System Perspective Emphasis (ASP)
Organizational Creativity (ORC)
Organizational Flexibility (ORF)
Organizational Innovation (ORI)
Organizational Success (ORS)

Factor
Loadings
0.691-0.879
0.775-0.902
0.763-0.893
0.704-0.898
0.843-0.909
0.735-0.913
0.875-0.938
0.841-0.948
0.817-0.896

Cronbach’s
Alpha
Coefficient
0.822
0.863
0.856
0.840
0.895
0.870
0.922
0.916
0.885

6. สถิติที่ใช้ (Statistical Techniques)
ในการศึกษาครั้งนี้จะใช๎ Ordinary Least Squares (OLS) Regression ในการทดสอบ
สมมติฐาน โดย OLS Regression จะเหมาะสมตํอการใช๎ตรวจสอบความสัมพันธ๑ของสมมติฐานที่ตั้งไว๎
(Hair et al., 2010) ในการศึกษาครั้งนี้จะมีรูปแบบความสัมพันธ๑ ดังตํอไปนี้
Equation 1: ORC =
∝1+ 1COM+ 2DSK+ 3FBE+ 4AMC+ 5ASP+ 6OCP+ 7ORA+ 1
Equation 2: ORF = ∝2+ 8COM+ 9DSK+ 10FBE+ 11AMC+ 12ASP+ 13OCP
+ 14ORA+ 2
Equation 3: ORI = ∝3+ 15COM+ 16DSK+ 17FBE+ 18AMC+ 19ASP+ 20OCP
+ 21ORA+ 3
Equation 4: ORS = ∝4+ 22COM+ 23DSK+ 24FBE+ 25AMC+ 26ASP+ 27OCP
+ 28ORA+ 4
Equation 5: ORF = ∝5+ 29ORC+ 30OCP+ 31ORA+ 5
Equation 6: ORI = ∝6+ 32ORC+ 33OCP+ 34ORA+ 5
Equation 7: ORS = ∝7+ 35ORC+ 36ORF+ 37ORI + 38OCP+ 39ORA+ 7
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ผลการวิจัยและอภิปรายผล (Results and Discussion)
ตารางที่ 2 จะแสดงคํ า ความสั ม พั น ธ๑ ข องตั ว แปรโดยใช๎ ส ถิ ติ เ ชิ ง พรรณนาและเมทริ ก ซ๑
ความสัมพันธ๑ส าหรับ ตัวแปรทั้งหมด โดยจะดูวํามีป๓ญหา multicollinearity หรือไมํ ซึ่งจากผล
การศึกษา ตัวแปรทั้งหมดจะมีคําความสัมพันธ๑ (Correlation coefficients) น๎อยกวํา 0.80 และคํา
VIF (Variance Inflation Factors) น๎อยกวํา 10 จึงทาให๎ไมํเกิดป๓ญหา multicollinearity ของตัว
แปรอิสระในโมเดลนี้ (Hair et al., 2010) คํา VIF ที่ใช๎ในการตรวจสอบป๓ญหา multicollinearity
ระหวํ า งตั ว แปรอิ ส ระจะมี คํ า อยูํ ร ะหวํ า ง 1.786 -2.077 ต่ า 10 ดั ง นั้ น จึ ง ไมํ เ กิ ด ป๓ ญ หา
multicollinearity ในการศึกษาครั้งนี้
ตารางที่ 2 Descriptive Statistics and Correlation Matrix
Variables
Mean
S.D.
COM
DSK
FBE
AMC
ASP
ORC
ORF
ORI
ORS
OCP
ORA

COM
4.062
0.499
1
.714***
.756***
.741***
.703***
.616***
.435***
.578***
.456***
.012
.051

DSK
3.943
0.610

FBE
3.833
0.619

AMC
3.985
0.564

ASP
3.988
0.592

ORC
3.792
0.601

ORF
3.692
0.637

ORI
3.698
0.715

ORS
3.690
0.689

OCP
-

ORA
-

1
.759***
.728***
.695***
.679***
.503***
.649***
.557***
.018
.109

1
.716***
.645***
.559***
.466***
.620***
.484***
.061
.069

1
.749***
.572***
.490***
.540***
.500***
.053
.111

1
.689***
.584***
.625***
.447***
.011
.026

1
.760***
.787***
.617***
.050
.051

1
.685***
.617***
.093
.035

1
.705***
.007
.017

1
.063
.056

1
.068

1

*

P<0.10, **P<0.05, ***P<0.01

ตารางที่ 3 จะแสดงผลการวิเคราะห๑โดย OLS Regression ของความสัมพันธ๑ระหวํางแตํละ
ตัวแปร สามารถสรุปได๎ ดังนี้
การมุ่งเน้นการยอมรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างอย่างต่อเนื่อง (COM) จะมีอิทธิพลเชิง
บวกอยํางมีนัยสาคัญทางสถิติตํอ ความคิดสร๎างสรรค๑ขององค๑กร (ORC) ( 1=0.168, p<0.05) แตํจะ
ไมํมีอิทธิพลตํอ ความยืดหยุํนขององค๑กร (ORF) ( 8= 0.095, p>0.10) นวัตกรรมองค๑กร (ORI)
( 15= 0.052, p>0.10) และความสาเร็จขององค๑กร (ORS) ( 22= 0.008, p>0.10) ดังนั้นจึงยอมรับ
สมมติฐานที่ 1a และปฏิเสธสมมติฐานที่ 1b-1d
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การมุ่งเน้นการใช้ความรู้ร่วมกันเชิงพลวัต (DSK) จะมีอิทธิพลเชิงบวกอยํางมีนัยสาคัญทาง
สถิติกับ ความคิดสร๎างสรรค๑ขององค๑กร (ORC) ( 2= 0.404, p<0.01) ความยืดหยุํนขององค๑กร
(ORF) ( 9= 0.175, p<0.10) นวัตกรรมองค๑กร (ORI) ( 16= 0.307, p<0.01) และความสาเร็จของ
องค๑กร (ORS) ( 23= 0.378, p<0.01) ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานที่ 2a-2d
ความเกี่ยวพัน กับการทดลองธุ ร กิจแบบยืดหยุ่น (FBE) จะมีอิทธิพลเชิงบวกอยํางมี
นัยสาคัญทางสถิติกับ นวัตกรรมองค๑กร (ORI) ( 17= 0.233, p<0.01) แตํจะไมํมีอิทธิพลตํอ ความคิด
สร๎างสรรค๑ขององค๑กร (ORC) ( 3= 0.068, p>0.10) ความยืดหยุํนขององค๑กร (ORF) ( 10= 0.084,
p>0.10) และความสาเร็จขององค๑กร (ORS) ( 24= 0.060, p>0.10) ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานที่ 3c
และปฏิเสธสมมติฐานที่ 3a,3b และ 3d
การตระหนักถึงความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการขั้นสูง (AMC) จะมีอิทธิพลเชิงบวกอยําง
มีนัยสาคัญทางสถิติตํอ ความสาเร็จขององค๑กร (ORS) ( 25= 0.165, p<0.10) แตํจะไมํมีอิทธิพลตํอ
ความคิดสร๎างสรรค๑ขององค๑กร (ORC) ( 4= 0.112, p>0.10) ความยืดหยุํนขององค๑กร (ORF)
( 11= 0.038, p>0.10) และนวัตกรรมองค๑กร (ORI) ( 18= 0.124, p>0.10) ดังนั้นจึงยอมรับ
สมมติฐานที่ 4d และปฏิเสธสมมติฐานที่ 4a-4c
การให้ความสาคัญในการปรับมุมมองระบบ (ASP) จะมีอิทธิพลเชิงบวกอยํางมีนัยสาคัญ
ทางสถิติตํอ ความคิดสร๎างสรรค๑ขององค๑กร (ORC) ( 5= 0.420, p<0.01) ความยืดหยุํนขององค๑กร
(ORF) ( 12= 0.452, p<0.01) และนวัตกรรมองค๑กร (ORI) ( 19= 0.319, p<0.01) แตํจะไมํมี
อิทธิพลตํอความสาเร็จขององค๑กร (ORS) ( 26= 0.019, p>0.10) ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานที่ 5a5c และปฏิเสธสมมติฐานที่ 5d
ความคิดสร้างสรรค์ขององค์กร (ORC) จะมีอิทธิพลเชิงบวกอยํางมีนัยสาคัญทางสถิติตํอ
ความยืดหยุํนขององค๑กร (ORF) ( 29= 0.759, p<0.01) และนวัตกรรมองค๑กร (ORI) ( 32= 0.789,
p<0.01) แตํจะไมํมีอิทธิพลตํอความสาเร็จขององค๑กร (ORS) ( 35= 0.013, p>0.10) ดังนั้นจึง
ยอมรับสมมติฐานที่ 6a-6b และปฏิเสธสมมติฐานที่ 6c
ความยื ด หยุํ น ขององค๑ ก ร (ORF) จะมี อิ ท ธิ พ ลเชิ ง บวกอยํ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ตํ อ
ความสาเร็จขององค๑กร (ORS) ( 36= 0.140, p<0.05) ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานที่ 7 และนวัตกรรม
องค๑กร (ORI) จะมีอิทธิพลเชิงบวกอยํางมีนัยสาคัญทางสถิติตํอความสาเร็จขององค๑กร (ORS) ( 37=
0.286, p<0.01) ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานที่ 8
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ตารางที่ 3 Results of Regression Analysis
Independent
Variables
COM
DSK
FBE
AMC
ASP

ORC
(Eq1)
0.168**
(0.080)
0.404***
(0.080)
0.068
(0.080)
0.112
(0.082)
0.420***
(0.075)

ORF
(Eq2)
0.095
(0.096)
0.175*
(0.096)
0.084
(0.096)
0.038
(0.098)
0.452***
(0.089)

ORC

Dependent Variables
ORI
ORS
ORF
(Eq3)
(Eq4)
(Eq5)
0.052
0.008
(0.086)
(0.099)
***
0.307
0.378***
(0.085)
(0.099)
***
0.233
0.060
(0.086)
(0.100)
0.124
0.165*
(0.087)
(0.101)
***
0.319
0.019
(0.080)
(0.093)
0.759***
(0.044)

ORI
(Eq6)

ORS
(Eq7)

0.789***
(0.042)

0.217*
(0.123)
0.149
(0.120)
0.578
1.808

0.115
(0.117)
0.027
(0.114)
0.616
1.808

0.013
(0.082)
0.140**
(0.072)
0.286***
(0.085)
0.078
(0.124)
0.033
(0.120)
0.580
3.791

ORF
ORI
OCP
ORA
Adjusted R2
Maximum VIF

0.196
(0.128)
0.119
(0.125)
0.553
3.279

0.336**
(0.153)
0.222
(0.150)
0.359
3.279

0.010
(0.136)
0.068
(0.134)
0.489
3.279

0.188
(0.158)
0.140
(0.155)
0.314
3.279

*

p<0.10, **p<0.05, ***p<0.01

สรุป อภิปรายผล
ในป๓จจุบันภายใต๎สภาพแวดล๎อมทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอยูํตลอดเวลา มีการแขํงขัน
ในระดับโลก ประกอบกับความซับซ๎อนในการแขํงขันที่มีเพิ่มมากขึ้นทั่วโลก องค๑กรจึงมีความจาเป็น
จะต๎องแสวงหากลยุทธ๑ที่แปลกใหมํและมีประสิทธิภาพ เพื่อที่จะนามาชํวยให๎องค๑กรดาเนินงานได๎
อยํางมีประสิทธิภาพและเกิดความได๎เปรียบทางการแขํงขัน ซึ่งกลยุทธ๑การเรียนรู๎ขององค๑กร ก็เป็นอีก
หนึ่ งกลยุ ทธ๑ที่มีความสาคัญในการดาเนินงานขององค๑กร เพราะเป็นกลยุทธ๑ที่จะชํว ยปรับเปลี่ยน
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ผลักดันองค๑กรได๎ในสภาวะการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในป๓จจุบัน และยังสมารถทาให๎องค๑ กรเกิดความ
ได๎เปรียบทางการแขํงขันอยํางยั่งยืน และอยูํรอดได๎ในอนาคต
วัตถุประสงค๑หลักของการศึกษาครั้งนี้ คือ เพื่อศึกษากลยุทธ๑การเรียนรู๎ขององค๑กรที่มีอิทธิพล
ตํอ ความส าเร็ จ ขององค๑ ก ร โดยใช๎ ข๎ อมู ล จากธุ รกิ จ อาหารในประเทศไทยจ านวน 220 แหํ ง ผล
การศึกษาแสดงให๎เห็นวํา การมุํงเน๎นการใช๎ความรู๎รํวมกันเชิงพลวัต (DSK) จะมีอิทธิพลเชิงบวกอยํางมี
นัยสาคัญทางสถิติกับทุกตัวแปร โดยเฉพาะอยํางยิ่งคือ ความคิดสร๎างสรรค๑ขององค๑กร นวัตกรรม
องค๑กร และความสาเร็จขององค๑กร ที่มีระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทาให๎สรุปได๎วํา การ
มุํงเน๎นการใช๎ความรู๎รํวมกันเชิงพลวัตนั้นจะทาให๎เกิดความคิดสร๎างสรรค๑ที่จะนามาซึ่งความยืดหยุํน
ขององค๑กร นวัตกรรมใหมํๆ ขององค๑กรและทาให๎องค๑กรประสบความสาเร็จในที่สุด โดยการมุํงเน๎น
การใช๎ความรู๎รํวมกันเชิงพลวัต จะเป็นการกระจาย การเผยแพรํ หรือการถํายโอนความรู๎ทั่วทั้งองค๑กร
ผํานทางการประชุม การอภิปราย การฝึกอบรม และการปฏิสัมพันธ๑กันของบุคคลในองค๑กรทั้งที่เป็น
ทางการและไมํเป็นทางการ โดยการใช๎ความรู๎รํวมกันนี้จะเป็นการเรียนรู๎ขององค๑กรที่มีความสาคัญตํอ
ความส าเร็ จ ขององค๑ก รและความอยูํร อดขององค๑ก ร รวมทั้ งการที่จ ะสามารถสร๎ างทัก ษะใหมํ ๆ
ความสามารถใหมํๆ ชํวยในการสร๎างสิ่งใหมํๆ นาไปสูํความได๎เปรียบทางการแขํงขัน (Koffman &
Senge, 1993; Day, 1994; Argote, 1999; Brow & Duguid, 2001; Chirico, 2008)
อีกหนึ่งตัวแปรที่มีความสาคัญตํอการดาเนินงานขององค๑กรคือ การให๎ความสาคัญในการปรับ
มุมมองระบบ (ASP) จะมีอิทธิพลอยํางมากตํอ ความคิดสร๎างสรรค๑ขององค๑กร ความยืดหยุํนของ
องค๑กร และนวัตกรรมองค๑กร ซึ่งการให๎ความสาคัญในการปรับมุมมองระบบ จะเป็นการรวมสมาชิก
ขององค๑กรเข๎าด๎วยกัน กระทาในลักษณะการประสานงาน ตระหนักถึงความสาคัญของความสัมพันธ๑ที่
อยูํบนพื้นฐานการแลกเปลี่ยนข๎อมูลและการบริการ ซึ่งจะเป็นการพัฒนาความคิด ทักษะใหมํๆ รวมถึง
การพัฒ นานวัตกรรมที่โดดเดํนภายในองค๑กร จะทาให๎บุคคลในองค๑กรมีมุมมองที่ชัดเจนเกี่ยวกับ
วัตถุประสงค๑ขององค๑กร ชํวยสนับสนุนให๎เกิดการเรียนรู๎ภายในองค๑กรของบุคลากร และกลายเป็นการ
เรียนรู๎ขององค๑กร ทาให๎เกิดทักษะ ความคิดและวิธีการใหมํๆ นาไปสูํความสาเร็จขององค๑กร (Senge,
1990; Sinkula, 1994; Hult & Ferrell, 1997; Grant, 1996)
นอกจากนี้จะพบวํา ความคิดสร๎างสรรค๑ขององค๑กรจะทาให๎เกิดความยืดหยุํนขององค๑กร ซึ่ง
เป็นการกระทาหรือการตอบสนองอยํางรวดเร็วในสภาพแวดล๎อมทางการแขํงขันที่เปลี่ยนแปลงของ
องค๑กร และยังตอบสนองกับกลยุทธ๑ใหมํในลักษณะเชิงรุกตํอภัยคุกคาม และโอกาสทางการตลาดโดย
ปราศจากข๎อผูกมัด พร๎อมทั้งยังสนับสนุนการปรับปรุงกระบวนการและกิจกรรมตํางๆ ขององค๑กรและ
เป็ น หนึ่ ง ในกลยุ ท ธ๑ ที่ ชี้ น าการด าเนิ น การขององค๑ ก รที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในระยะยาวและประสบ
ความสาเร็จ (Shimizu & Hitt, 2004; Nadkarni & Naraynan, 2007)
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ความคิดสร๎างสรรค๑ขององค๑กรยังกํอให๎เกิดนวัตกรรมองค๑กร ซึ่งจะเป็นกระบวนการ ระบบ
โปรแกรม ผลิ ตภัณฑ๑ หรื อบริ การใหมํๆ ที่ส ร๎างหรือซื้อมาใช๎ในองค๑กร และเป็นวิธีการใหมํๆ ของ
องค๑ ก ร นวั ต กรรมจะเป็ น ผลของการตอบสนองของการเพิ่ ม ขึ้ น ของความรู๎ แ ละการด าเนิ น งาน
นวัตกรรมองค๑กรจะเป็นกระบวนการที่สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต เป็นกลยุทธ๑ที่ใช๎ในการ
บรรลุความได๎เปรีย บทางการแขํงขัน และทาให๎องค๑กรประสบความสาเร็จในที่สุด (Damanpour,
1991; Cheung et al., 2006; Branzei & Vertinsky, 2006; McAdam & McClelland, 2002)
ท๎ายที่สุด ในการศึกษาครั้งนี้พบวํา เงินลงทุนขององค๑กรเป็นป๓จจัยสาคัญตํอ ความยืดหยุํน
ขององค๑กร โดยเงินลงทุนจะวัดจากเงินหรือทรัพย๑สินที่นามาลงทุน ดังนั้นงานวิจัยในอนาคตจึงควร
มุํงเน๎นให๎ความสาคัญกับเงินลงทุนขององค๑กรที่มีสํวนในผลการดาเนินงานขององค๑กร
ข้อเสนอแนะ
การศึกษาครั้งนี้จะเป็นประโยชน๑ทั้งในภาคธุรกิจ และภาครัฐบาลในการใช๎เป็นเครื่องมือใน
การตัดสินใจของผู๎นารัฐบาล กรรมการผู๎จัดการหรือหุ๎นสํวนผู๎จัดการ ในการพัฒนากลยุทธ๑การเรียนรู๎
ขององค๑กรด๎วยการบํงชี้ถึงป๓จจัยภายในที่มีความสาคัญตํอการดาเนินงาน ในสภาพแวดล๎อมที่มีการ
แชํงขันระดับโลก กลยุทธ๑การเรียนรู๎ขององค๑กร ถือเป็นกุญแจสาคัญในการสนับสนุนให๎องค๑กรตํางๆ
ประสบความสาเร็จในการดาเนินงาน และทาให๎ผลการดาเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งจาก
การศึกษาในครั้งนี้พบวํา มิติของกลยุทธ๑การเรียนรู๎ขององค๑กรที่จะสํงผลให๎เกิดความคิดสร๎างสรรค๑ของ
องค๑กร ความยืดหยุํนขององค๑กร นวัตกรรมองค๑กร และความสาเร็จขององค๑กร คือ การมุํงเน๎นการใช๎
ความรู๎รํวมกันเชิงพลวัต เนื่องจากการแชร๑ความรู๎ ใช๎ความรู๎รํวมกัน จะชํวยทาให๎องค๑กรเกิดความรู๎
ใหมํๆ ทักษะใหมํๆ น าไปสูํ การมีความคิดสร๎างสรรค๑ มีความยืดหยุํน มีนวัตกรรมใหมํๆ สํ งผลให๎
องค๑กรประสบความสาเร็จในที่สุด นอกจากนี้ยังมีการให๎ความสาคัญในการปรับมุมมองระบบ ที่เป็น
อี ก หนึ่ ง มิ ติ ที่ มี ค วามส าคั ญ ตํ อ กลยุ ท ธ๑ ก ารเรี ย นรู๎ ข ององค๑ ก ร ที่ จ ะชํ ว ยท าให๎ อ งค๑ ก รเกิ ด ความคิ ด
สร๎างสรรค๑ เกิดความยืดหยุํน และเกิดนวัตกรรมองค๑กรที่แปลกใหมํ ทาให๎ องค๑กรประสบความสาเร็จ
และได๎เปรียบทางการแขํงขันในตลาดเดิมและตลาดใหมํ งานวิจัยในอนาคตควรให๎ความสาคัญใน
การศึกษาในบริบทที่แตกตําง ในอุตสาหกรรมที่แตกตําง เพื่อจะได๎มีกลยุทธ๑ใหมํๆ ในบริบทใหมํๆ ใน
การที่จะนาไปปรับใช๎ให๎เกิดประโยชน๑ตํอองค๑กรตํอไป
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บทคัดย่อ
การศึกษาการผลักดันการบัญชีเพื่อสิ่งแวดล๎อม ในยุค Thailand 4.0 เป็นการวิจัยเชิงเอกสาร
(Documentary research) เพื่อค๎นหาคาตอบวําการผลักดันการบัญชีเพื่อสิ่งแวดล๎อมยุค Thailand
4.0 มี แ นวทางอยํ างไรโดยการเก็ บ รวบรวมข๎ อมู ล จากต ารา หนั ง สื อ รายงานการสื บ ค๎น ทาง
อินเทอร๑เน็ตแล๎วนาเสนอผลการศึกษาในเชิงวิเคราะห๑ และสังเคราะห๑ข๎อมูลที่ได๎ ผลการศึกษาพบวํา
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศไทยให๎เป็นไปตามกลไกที่เหมาะสมเข๎ากับยุค Thailand 4.0 เป็นการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด๎วยนวัตกรรม (Drive the economy with innovation) โดยคาดหวังวําจะชํวย
ผลักดันให๎ประเทศไทยหลุดพ๎นกับดักทั้งหลายและวิกฤตที่เคยเจอมาตลอดได๎ และเป็นการปรับเปลี่ยน
การรอคอย การชํวยเหลือจากรัฐอยูํตลอดเวลา เป็น Smart enterprises และ Startupหรือบริษัท
เกิดใหมํที่มีศักยภาพสูง โดยการนาเอานวัตกรรมเข๎ามาชํวย เพิ่มจุดแข็งและคุณคําให๎ธุรกิจ ในแงํของ
การบัญชีเพื่อสิ่งแวดล๎อมจะต๎องมีการแสดงสารสนเทศที่เกี่ยวข๎องกับสิ่งแวดล๎อมรวมไปถึงผลการ
ปฏิบัติงานด๎านสิ่งแวดล๎อมขององค๑กร ที่สามารถสื่อให๎ผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องขององค๑กรได๎รับรู๎ถึงต๎นทุน
และหนี้สินที่เกี่ยวข๎องกับและความรับผิดชอบตํอสังคมที่มีตํอสิ่งแวดล๎อม อันจะชํวยให๎ธุรกิจตระหนัก
ถึงความสาคัญ และหานวัตกรรมหรือวิธีการประยุกต๑ใช๎ให๎ดีขึ้นตํอไป ดังนั้นในยุค Thailand 4.0 การ
ผลักดันการบัญชีเพื่อสิ่งแวดล๎อม จาเป็นต๎องอาศัยความรํวมมือคือภาครัฐเป็นตัวหนุนเสริมซึ่งกันและ
กัน ในการรํวมผลักดันทิศทางการทางานอยํางเป็นรูปธรรม โดยอาศัยทฤษฎีกบกระโดด เพราะตํางมี
เปูาหมายรํวมกันคือเพื่อประโยชน๑ตํอสังคมอยํางยั่งยืน
คาสาคัญ: การผลักดันการบัญชีเพื่อสิ่งแวดล๎อมยุคThailand 4.0
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Abstract
The study of environmental accounting promotion in the Thailand era 4.0 is a
documentary research.To find out how to drive environmental accounting for
Thailand 4.0 era. By collecting information from the textbook, the Internet search
report, and presenting the results of the studyand synthesize information. The study
found that driving the Thai economy to the appropriate mechanism with Thailand's
4.0 era was driving the economy with innovation. It is expected that this will help
push Thailand out of all the traps and crises that have come across. And to change
the waiting.state aid is always smart enterprises and startup or high-potential
emerging companies. In terms of environmental accounting, information about the
environment, including the environmental performance of the organization, must be
provided. It can communicate to the stakeholders of the organization about the
costs and liabilities associated with it, and the social responsibility for the
environment. This will help the business realize its importance and in the era of
Thailand 4.0, the push for accounting for the environment The need for cooperation
is that the government is supporting each other. To work in a concrete direction
based on frog jump theory. They have a common goal: to benefit society
sustainably.
Keywords: Enabling, Environmental Accounting, Thailand 4.0
บทนา
ความเป็นมาของยุค Thailand 4.0 เริ่มต๎นที่ Thailand 1.0 เป็นการเน๎นการลงทุนทางภาค
เกษตรกรรม เชํน การปศุสัตว๑ พืชไรํ พืชสวน สํวนการสํงออกจะเป็นไม๎สัก ดีบุก แรํธาตุตํางๆ ตํอมา
เป็ น ยุ ค Thailand 2.0 ที่มุํงเน๎นอุตสาหกรรมเบา แตํนิยมใช๎แรงงานจานวนมากแทน เชํน
เครื่องนุํงหํม รองเท๎า กระเป๋า เครื่องประดับเป็นต๎น ป๓จจุบันนี้คือยุค Thailand 3.0 ซึ่งเป็นยุคของ
อุตสาหกรรมหนักและการสํงออก มีการลงทุนจากตํางประเทศมากขึ้น ใช๎เทคโนโลยีสูงขึ้น เน๎นเรื่อง
ชิ้นสํวนยานยนต๑ แผงวงจรไฟฟูาที่ซับซ๎อนยิ่งขึ้น และการลงทุน มีการขยับไปลงทุนในตํางประเทศ
ขณะเดียวกันเนื่องจากยุค Thailand 3.0 ที่ดาเนินการกันมาตลอดจนถึงทุกวันนี้ทาให๎รายได๎ประเทศ
อยูํในระดับปานกลางและไมํสามารถขยับหนีไปจากจุดนี้ได๎ กลําวคือเมื่อ 50 ปีกํอน ชํวง พ.ศ.25002536 เศรษฐกิจของไทยมีการเติบโตอยํางมากถึงระดับ ร๎อยละ7-8ตํอปี แตํหลังจาก พ.ศ.2537 เป็น
ต๎นมาจนถึงป๓จจุบัน เศรษฐกิจไทยเติบโตขึ้นเพียงร๎อยละ 3-4ตํอปีเทํานั้น นอกจากนั้นยังมีเรื่อง ‘ความ

56

การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
เครือขํายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลาปางวิจยั ครั้งที่ 4

เหลื่อมล้าด๎านความร่ารวย’และ ‘ความไมํสมดุลในการพัฒนา’ ซึ่งสองประเด็นหลักนี้ทาให๎รัฐบาลต๎อง
หันมาใสํใจ เรํงพัฒนาปฏิรูปโครงสร๎างเศรษฐกิจกัน เพื่อให๎ประเทศไทยก๎าวข๎ามจาก Thailand 3.0
ไปสูํ Thailand 4.0 ให๎ได๎ภายใน 3ถึง 5 ปีนี้ และการรับรู๎ถึงวิกฤตในครั้งนี้มีการฝากความหวังไว๎ที่ ยุค
Thailand 4.0 โดยคาดหวังวําจะชํวยผลักดันให๎ประเทศไทยหลุดพ๎นกับดักทั้งหลายและวิกฤตที่เคย
เจอมาตลอดได๎ ซึ่งยุคThailand 4.0 นี้เป็นการ ‘ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด๎วยนวัตกรรม’( Drive the
economy with innovation) คือเปลี่ยนจากที่แตํกํอนประเทศไทยลงมือทามาก แตํได๎ผลตอบแทน
น๎อย เปลี่ยนมาเป็น ลงมือทาน๎อย แตํได๎ผลตอบแทนมหาศาล โดยการเอาความคิดสร๎างสรรค๑เป็น
แรงผลักดัน และนานวัตกรรมเข๎ามาชํวย เปลี่ ยนจากการผลิตสินค๎าไปสูํการบริการมากขึ้น(Marr,
Bernard,2018)
ถ๎าพิจารณาวํา Thailand 4.0ในด๎านผลิตภัณฑ๑เป็นการเน๎น New S-Curve หรือ การพัฒนา
เปลี่ยนแปลงใช๎เทคโนโลยีใหมํ ๆ ซึ่งก็คล๎าย ๆ กับการ Disruptive คือเข๎ามาพัฒนาสินค๎าที่มีอยูํแล๎ว
ให๎ดียิ่งขึ้น และล๎มล๎างพฤติกรรม หรือพลิกโฉมผลิตภัณฑ๑ใหมํๆเหมือนอยํางเชํน ฟิล๑ม Kodak ที่เคย
รุํงเรืองอยูํอดีตในที่สุดบริษัทยักษ๑ใหญํรายนี้จะถูกคลื่นลูกใหมํอยํางเทคโนโลยีดิจิทัลเข๎ามาแทนที่ ต๎อง
ล๎มหายไปจากความทรงจาของเด็กรุํนใหมํ ทาให๎ยุคสมัยนี้คนอาจจะไมํรู๎จักกับ Kodak แตํรู๎จักกับ
กล๎องดิจิทัลยี่ห๎อที่มีชื่อเสียง อยํางอื่นแทน โจทย๑ที่สาคัญของ New S-Curve คือจะเคลื่อนย๎ายไป
เทคโนโลยีใหมํเมื่อไหรํ หรือจะไปป๓กหลักกับเทคโนโลยีไหนดี และจะเปลี่ยนแปลงมันไปอยํางไร และ
สุดท๎าย เมื่อไหรํควรจะปรับตัวไปยังเทคโนโลยีใหมํนั้น (ธนาคารกรุงเทพ ,2559)
ถ๎ า พิ จ ารณาในมิ ติ ข องการเปลี่ ย นแปลง วิ ธี ก าร (Method) ที่ เ กี่ ย วข๎ อ งกั บ นวั ต กรรม
(Innovation)ถือเป็ น เรื่ องส าคัญในการขับเคลื่ อนประเทศ เมื่อปรับสูํ บริบทของประเทศไทย ที่ มี
สัดสํวนการทาเกษตรกรรมคํอนข๎างสูง การเปลี่ยนแปลงในสํวนเกษตรกรรมจึงเกิดขึ้น โดยเปลี่ยนจาก
การทาเกษตรแบบธรรมดา ให๎เป็นเกษตรสมัยใหมํ หรือ Smart farming สิ่งสาคัญคือจะทาอยํางไรให๎
เกิดความสมดุลในการผลิต ให๎ความต๎องการซื้อและขายพอดีหรือเหมาะสม รวมถึง ต๎องชํวยกันคิดวํา
ผลผลิตทางการเกษตรที่เหลือสามารถนาไปแปรรูปเปลี่ยนเป็นอะไรที่มีคนต๎องการได๎บ๎าง รวมถึง
ผู๎ประกอบการ (Entrepreneur) ก็ต๎องเปลี่ยนแปลงตัวเองเชํนกัน จาก SME หรือวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยํอม (Small and Medium Enterprise: SME ) ที่ต๎องรอคอยการชํวยเหลือจากรัฐอยูํ
ตลอดเวลา เป็น Smart enterprises และ Start up หรือบริษัทเกิดใหมํที่มีศักยภาพสูง โดยการ
นาเอานวัตกรรมเข๎ามาชํว ย เพิ่มจุดแข็งและคุณคําให๎ธุรกิจ รวมไปถึงสมัยกํอนอาจจะขาด แคลน
คุณภาพแรงงาน มีแตํแรงงานทักษะต่า ไมํมีความรู๎พื้นฐานเพียงพอ ก็เป็นอีกสิ่งที่ต๎องปรับเปลี่ยน
สร๎างพื้นฐานความรู๎ ความเชี่ยวชาญ ให๎แกํแรงงานของประเทศ และการเปลี่ยนแปลงสุดท๎ายคือ การ
พลิกโฉมใหมํของการบริการ อาจต๎องเปลี่ยนแปลง จากที่เคยแคํบอกตํอกันไปปากตํอปาก (Word of
mouth) มีคนกดไลค๑จานวนมาก ( Hit light) ก็คิดวําบริการนั้นดีมาก แตํควรปรับเปลี่ยนให๎ดียิ่งขึ้น
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เชํน อาจต๎องนาเรื่องมาตรฐานเข๎ามา เพื่อให๎กลายเป็น การเพิ่มคุณคําหรือบริการ( High value
services)ต๎องมีการรับรอง มีการตรวจสอบเพื่อให๎มีความนําเชื่อถือ และมีประสิทธิภาพ เชํน บริการ
นวด ( Massage) ซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพบริการที่มีมากในประเทศไทย อาจต๎องมีการตรวจสอบและ
ผํานการรับรองเพื่อแลกกับคุณภาพที่ได๎มาตรฐาน
สํวนรัฐบาลก็กาลังพยายามที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศไทยให๎เป็นไปตามกลไกที่เหมาะสมเข๎ากับ
ยุค Thailand 4.0 หน๎าที่ของทุกคนในฐานะประชาชนชาวไทย ผู๎ประกอบการ หรือ SME ก็สามารถ
เตรี ย มตั ว ให๎ พ ร๎ อ มรั บ กั บ การเปลี่ ย นแปลงที่ ก าลั ง จะเกิ ด ขึ้ น ได๎ โดยอั น ดั บ แรกเลยคื อ เรื่ อ งของ
เทคโนโลยีที่ควรใช๎ให๎เป็น อันเนื่องจากโลกป๓จจุบันเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอยํางรวดเร็ว ในมิติที่
ดี นําสนใจคือชํวยให๎การดาเนินชีวิตงํายขึ้น ต๎องหมั่นพิจารณาอยูํเสมอวํามีอะไรที่ตรงกับบริบทของ
เรา ขององค๑กร ของชุมชน เพื่อให๎การพัฒนาเป็นไปได๎ รวดเร็ว ยิ่งขึ้น เรื่องทัศนศึกษา แลกเปลี่ยน
เรียนรู๎ หรือเยี่ยมชมงานที่ตํางประเทศก็เชํนกัน เพราะลูกค๎าในอนาคตอาจมาจากหลากหลายประเทศ
ทั่วโลก การติดตํอ มารยาท ธรรมเนียมการปฏิบัติจึงเป็นสิ่งสาคัญ ถ๎าองค๑กรหรือบริษัทไมํมีคนพูด
ภาษาอังกฤษได๎ สํงอีเมล๑มาก็ไมํสามารถตอบกลับได๎ ก็ทาให๎เสียโอกาสในการทาธุรกิจไปได๎อยํางนํา
เสียดาย และสุดท๎ายเรื่องของการอนุรักษ๑สิ่งแวดล๎อม เพราะสภาพป๓จจุ บัน สภาพแวดล๎อมมีป๓ญหา
และคนในสมัยนี้ ใสํใจในสิ่งแวดล๎อมมากขึ้น หากมีสินค๎าที่คุณสมบัติเหมือนกัน ราคาใกล๎เคียงกัน
สินค๎าที่อนุรักษ๑สิ่งแวดล๎อมจะสามารถจับใจลูกค๎าได๎มากกวํา นั่นคือกระแสความรับผิดชอบตํอสังคม
ของธุรกิจ เป็นตัวชี้วัดความอยูํรอดและยั่งยืนของธุรกิจอยํางไมํเคยล๎าสมัย ดังนั้นการผลักดันการบัญชี
เพื่อสิ่งแวดล๎อม ในยุค Thailand 4.0 จึงเป็นการสะท๎อนจึงเป็นการให๎ความสาคัญกับการบัญชีที่
เชื่อมโยงกับสิ่งแวดล๎อมได๎มากยิ่งขึ้น
ในแงํความรับผิดชอบตํอสังคมผู๎บริหารของกิจการที่เป็นสากลยอมรับวําผู๎ถือหุ๎น หรือผู๎ลงทุนไมํใชํ
กลุํมผู๎มีสํวนได๎เสียเพียงกลุํมเดียวในกิจการแตํยังรวมถึงกลุํมอื่นๆ ด๎วย และยังยอมรับวําตัวเลขกาไร
และสํวนประกอบของกาไรไมํใชํจุดมุํงเน๎นเบื้องต๎นของการรายงานทางการเงิ นเทํานั้น การบัญชีเพื่อ
สิ่งแวดล๎อมหรือการบัญชีตามความรับผิดชอบตํอสังคมจึงเข๎ามามีบทบาทในการรายงานและนาเสนอ
ข๎อมูล เชํน การเปิดเผยข๎อมูลเกี่ยวกับพนักงาน การบัญชีสิ่งแวดล๎อม และงบมูลคําเพิ่ม เป็นต๎น ดังนั้น
จึงเป็นประเด็นที่นําสนใจวํา การบัญชีเพื่อสิ่งแวดล๎อม ในยุค Thailand 4.0 เป็นอยํางไร
วัตถุประสงค์
ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary research) เพื่อค๎นหาคาตอบ
วําการผลักดันการบัญชีเพื่อสิ่งแวดล๎อมยุค Thailand 4.0 มีแนวทางอยํางไร
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ขอบเขตการศึกษา
ในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ มี ข อบเขตตั ว แปร คื อ การผลั ก ดั น การบั ญ ชี เ พื่ อ สิ่ ง แวดล๎ อ ม ในยุ ค
Thailand 4.0 โดยอาศัยข๎อมูลจากแหลํงทุติยภูมิ จากเอกสารที่เกี่ยวข๎อง โดยใช๎ระยะเวลาศึกษา
ประมาณ 6 เดือน คือ ตั้งแตํ มกราคม –มิถุนายน 2561
วิธีดาเนินการศึกษา
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary research) เป็นการสารวจสภาพ
เรื่องการผลักดันการบัญชีเพื่อสิ่งแวดล๎อม ในยุค Thailand 4.0 โดยอาศัยการวิเคราะห๑ข๎อมูลจาก
เอกสาร สิ่งพิมพ๑ รวมทั้งข๎อมูลในรูปแบบตํางๆ ที่มีนักวิชาการได๎บันทึกหรือตีพิมพ๑เผยแพรํไว๎ และการ
เก็บรวบรวมข๎อมูลจากแหลํงค๎นคว๎า ซึ่งรวบรวมข๎อมูล ตํางๆไว๎ ในการนาเสนอผลการวิเคราะห๑ข๎อมูล
จะน าเสนอในรายละเอี ย ดของผลการวิ จั ย ในลั ก ษณะการบรรยาย เพื่ อ ให๎ เ กิ ด ความเข๎ า ใจใน
ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค๑ของการวิจัย
การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
ในการศึกษาเรื่องการผลักดันการบัญชีเพื่อสิ่งแวดล๎อม ในยุค Thailand 4.0 มีรายละเอียด
ประกอบด๎วย 6 ประเด็น ดังนี้
1.ธุรกิจยุค Thailand 4.0:ความหมายและตัวชี้วัด
2.การบัญชีเพื่อสิ่งแวดล๎อม
3.ประสิทธิผลของการบัญชีสิ่งแวดล๎อม
4.การบัญชีสิ่งแวดล๎อมกับการพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล๎อม
5.ป๓จจัยแหํงความสาเร็จในการประยุกต๑ใช๎บัญชีเพื่อสิ่งแวดล๎อม
6.การผลักดันการบัญชีเพื่อสิ่งแวดล๎อม ยุค Thailand 4.0
ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
ธุรกิจยุค Thailand 4.0: ความหมายและตัวชี้วัด
ธุรกิจยุค Thailand 4.0 หมายถึง เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด๎วยนวัตกรรม ได๎แกํ( Hermann,
Pentek, Otto, 2016; Kagermann, . Wahlster and J. Helbig, , 2013) ซึ่งประกอบด๎วย
1.เปลี่ยนจากการผลักดันสินค๎าโภคภัณฑ๑ไปสูํสินค๎าเชิงนวัตกรรม
2.เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด๎วยภาคอุตสาหกรรมไปสูํการขับเคลื่อนด๎วยเทคโนโลยี
และความคิดสร๎างสรรค๑
3.เปลี่ยนจากการเน๎นภาคการผลิตสินค๎าไปสูํการเน๎น ภาคบริการมากขึ้น
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ดังนั้นลักษณะธุรกิจยุค Thailand 4.0 จะ สร๎างสิ่งที่เรียกวํา " Smart business หรือ
ธุรกิจอัจฉริยะ"โดยมีตัวชี้วัดของการประกอบธุรกิจยุค Thailand 4.0 ดังนี้ คือ
ตัวชี้วัดของการประกอบธุรกิจยุค Thailand 4.0ถึงแม๎วําการดาเนินธุรกิจยุค Thailand 4.0
จะเน๎นสินค๎าเชิงนวัตกรรม การขับเคลื่อนด๎วยเทคโนโลยีและความคิดสร๎างสรรค๑ รวมถึงการเน๎นภาค
บริการมากขึ้น แตํการสะท๎อนความสาเร็จหรือตัวชี้วัดของการประกอบธุรกิจยุค Thailand 4.0 คือ
1. กระแสเงินสด
กระแสเงินสด หมายถึง จานวนเงินสดที่ได๎รับและจํายออกจากกิจการในชํวงเวลาหนึ่ง โดย
เมื่อมีเงินสดเข๎ามา จะบันทึกเป็นกระแสเงินสดแดนบวก และเมื่อจํายเงินสดออกไปจะบันทึกเป็น
กระแสเงิน สดแดนลบ โดยใช๎เทคโนโลยีในการบันทึกกระแสเงินสด เชํน การใช๎ Application
performance dashboard เป็นการเน๎นภาพรวมของกระแสเงินสดที่แสดงถึงการบันทึกรายการเงิน
เข๎าและเงินออกโดยละเอียดตลอดชํวงเวลาที่กาหนด ซึ่งข๎อมูลสาคัญนี้เป็นข๎อมูลที่จะชํวยให๎เข๎าใจได๎
วําอะไรคือตัวการที่ทาให๎ กระแสเงินสดอยูํในแดนบวกหรือแดนลบ และต๎องวางแผนปรับเปลี่ ยน
อะไรบ๎างเพื่อให๎ธุรกิจเติบโตตํอไปได๎อยํางยั่งยืน
2. รายรับจากการขาย
รายรับจากการขาย หมายถึง รายรับจากคําสินค๎าและบริการ ที่ลูกค๎าซื้อสินค๎าจากกิจการ
ลบกับรายจํายจากการคืนสินค๎าหรือสินค๎า ที่ไมํได๎จัดสํง ผู๎ประกอบการควรจะติดตามรายรับจากการ
ขายเป็นประจาทุกเดือนหรือทุกไตรมาส เนื่องจากเป็นข๎อมูลที่มีความสาคัญตํอการวางแผนกลยุทธ๑
เพื่อให๎พร๎อมรับมือกับชํวงเดือนที่ยอดขายลดลง และใช๎เทคโนโลยีเข๎าชํวย เชํน แดชบอร๑ดรายรับ
หรือแดชบอร๑ดวิเคราะห๑ยอดขาย จะมีประโยชน๑อยํางมากในขั้นตอนการดึงข๎อมูล ที่มีความสาคัญตํอ
ธุร กิจ โดยข๎อมูลเหลํานี้ จะรวมไปถึง การเติบโตของรายรับจากการขาย ลูกค๎าที่มียอดซื้อสู งและ
พนักงานที่มีศักยภาพ เงินทุนหมุนเวียน และโอกาสของ Win Rate
3. กาไรสุทธิและกาไรขั้นต๎น
กาไรสุทธิและกาไรขั้นต๎น หมายถึง เงินที่ใช๎จํายไปสามารถคืนกาไรให๎กับกิจการอยํางคุ๎มคํา
หรือไมํ การที่ทราบกาไรขั้นต๎นและกาไรสุทธินั้นมีความสาคัญเป็นอยํางยิ่ง เพราะข๎อมูลดังกลําวจะ
สํงผลตํอประสิทธิผลของธุรกิจ กาไรขั้น ต๎นจะแสดงให๎เห็นวําต๎นทุนการผลิตสูงกวํารายรับของกิจการ
หรือไมํ ในขณะที่กาไรสุทธิจะชี้ให๎เห็นถึงระดับ ของความสามารถในการทากาไรของธุรกิจ
4. ความภักดีของลูกค๎าและการรักษาฐานลูกค๎า
ความภักดีของลูกค๎าและการรักษาฐานลูกค๎า หมายถึง ฐานลูกค๎าที่มีความภักดี เป็นป๓ จจัย
สาคัญเพื่อความยืนหยัดของธุรกิจ ซึ่งความภักดีของลูกค๎าที่มีคํามากกวํา กลยุทธ๑ทางการตลาดที่สวย
หรู เนื่องจากลูกค๎าที่มีความพึงพอใจจะมีอิทธิพลตํอการตัดสินใจของลูกค๎ารายอื่นๆ อีกทั้งยังสามารถ
ชํวยสร๎างชื่อ และความนําเชื่อถือให๎กับธุรกิจได๎เป็นอยํางดี ในการวั ดความภักดีและการรักษาฐาน
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ลูกค๎าถือเป็นสิ่งที่มีประโยชน๑ เนื่องจากข๎อมูลเหลํานี้จะเปลี่ยนเป็นเครื่องมือที่ชํวยตอบคาถามวํา คุณมี
คําใช๎จํายในการสร๎างการรับรู๎ของสาธารณชนอยูํที่เทําใด โดยคําใช๎จํายบางสํวน ก็คือคําใช๎จํายในการ
สารวจความคิดเห็นของลูกค๎า ข๎อเสนอแนะโดยตรง และการศึกษาวิเคราะห๑เกี่ยวกับการซื้อ
5. มูลคําระยะยาวของลูกค๎า และต๎นทุนการสร๎างฐานลูกค๎า
มูลคําระยะยาวของลูกค๎า (Customer Lifetime Value:CLV) หมายถึง คําประมาณการ
ของรายได๎ที่เกิดจากลูกค๎าหนึ่งรายในชํวงตลอดระยะเวลาของความสัมพันธ๑ในฐานะของลูกค๎า ซึ่งคา
วําระยะเวลาของความสัมพันธ๑นั้นอาจจะเป็นตัวเลขที่ตอบได๎ยากและมีความแตกตํางกันในแตํละ
รูปแบบธุรกิจ ยกตัวอยํางเชํน ลูกค๎า Starbucks อาจจะมี Customer lifetime 20 ปี เพราะลูกค๎า
มักจะซื้อเป็นประจาและซื้ออยํางตํอเนื่อง ซึ่งแตกตํางจากบางธุรกิจที่อาจจะเป็นสิน ค๎าที่มีการซื้อใช๎
งานเพียงไมํกี่ครั้งตํอคน Customer lifetime ก็จะสั้นกวํา เป็นต๎น
สํ ว นต๎น ทุ น ในการสร๎ างฐานลู ก ค๎ าใหมํ หมายถึ ง ต๎ น ทุ นการได๎ ม าซึ่ ง ลู กค๎ า (Customer
Acquisition Cost: CAC) การจะได๎ลูกค๎าสักทํานมานั้นคํอนข๎างยากเย็นในยุคการแขํงขันที่รุ นแรง
ดั ง นั้ น ธุ ร กิ จ จึ ง ควรวิ เ คราะห๑ ค วามสามารถของตนในการได๎ ม าซึ่ ง ลู ก ค๎ า ตํ อ ราย หรื อ ที่ เ รี ย กวํ า
“Customer Acquisition Cost (CAC)” เพื่อประกอบการตัดสินใจอยูํเสมอ
วิ ธี ค านวณ CAC คื อ น า “ต๎ น ทุ น ทางการตลาด และการขาย” เชํ น คํ า โฆษณา
ประชาสัมพันธ๑ คําจัดอี เว๎นท๑การตลาด คําจ๎างพนักงานขาย เป็นต๎น มา “หารด๎วยจานวนลูกค๎าที่
เกิดขึ้นในชํวงเวลาเดียวกันนั้น ” ก็จะได๎ตัวเลข CAC ซึ่งข๎อมูลที่ได๎มีความสาคัญอยํางยิ่งที่จะชํวยให๎
ผู๎ บ ริ ห ารเห็ น ความสามารถของฝุ า ยการตลาดในการดึ ง ดู ด ลู ก ค๎ า การวางแผนต๎ น ทุ น เพื่ อ การ
เจริญเติบโตของบริษัท และความคุ๎มคําของการลงทุนทางการตลาด และการขาย แตํข๎อมูลใน CAC ที่
เหมาะสมนั้นแตกตํางกันไปในแตํละอุตสาหกรรม โดยปกติแล๎วใน “อุตสาหกรรมที่ลูกค๎ามีอานาจซื้อ
มาก CAC ก็จะสูงมาก” เป็นเงาตามตัว อยํางไรก็ดีองค๑กรสามารถ “เทียบ CAC ของตนเองในแตํละ
ชํวงเวลา” เพือ่ พิจารณาการพัฒนา หรือความถดถอยของความสามารถทางการตลาดได๎ เชํน ถ้า CAC
สูงขึ้นเรื่อยๆ ก็ถือวําเป็นสัญญาณให๎ผู๎บริหารต๎องคิดหาทางลดต๎นทุนการตลาด เพิ่มราคา หรือหา
ลูกค๎าให๎เกํงขึ้น
สรุป ธุรกิจที่กาลังเติบโตจะต๎องศึกษาให๎ถํองแท๎เพื่อให๎สามารถประเมินได๎วําธุรกิจกาลัง
เดินหน๎าไปในทิศทางที่ถูกต๎องหรือไมํ ดังนั้นสาหรับเจ๎าของธุรกิจทุกประเภท ตัวชี้วัดนี้ถือเป็นกุญแจ
ดอกสาคัญที่จะชํวยไขความกระจํางได๎วํากิจการต๎องจํายเงินจานวนเทําไรในการหาลูกค๎าใหมํ และ
ชํวงเวลาใดคือชํวงที่เหมาะสมในการสร๎างฐานลูกค๎าใหมํ อันเนื่องมาจากธุรกิจยุค Thailand 4.0
ขั บ เคลื่ อ นด๎ ว ยนวั ต กรรมเชิ ง สร๎ า งสรรค๑ ด๎ ว ยเทคโนโลยี จึ ง ต๎ อ งอยูํ ร อดได๎ ใ นระยะสั้ น คื อ สร๎ า ง
ความสามารถในกาไร ทั้งกระแสเงินสดรับ และกาไรสุทธิกาไรขั้นต๎น และความสามารถในการเข๎าถึง
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ลูกค๎า สร๎างฐานลูกค๎า สร๎างความคุ๎มคําในการลงทุนทางการตลาดที่เข๎าถึงลูกค๎าอยํางรวดเร็ว ทันที
ทันเวลา
การบัญชีเพื่อสิ่งแวดล้อม
การบัญชีเพื่อสิ่งแวดล๎อม (Environmental accounting) หมายถึงหลักการบัญชีที่จะต๎องมี
การแสดงสารสนเทศที่เกี่ยวข๎องกับสิ่งแวดล๎อมรวมไปถึงผลการปฏิบัติงานด๎านสิ่งแวดล๎อมขององค๑กร
ที่สามารถจะสื่อให๎ผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องขององค๑กรได๎รับรู๎ถึงต๎นทุนและหนี้สินที่เกี่ยวข๎องกับและความ
รับผิดชอบตํอสังคมที่มีตํอสิ่งแวดล๎อม ชํวยให๎ธุรกิจตระหนักถึงความสาคัญ และหาวิธีการประยุก ต๑ใช๎
ให๎ดีขึ้นตํอไป เพื่อประโยชน๑ตํอธุรกิจและสังคมรอบข๎าง
ลักษณะของการบัญชีสิ่งแวดล๎อม เนื่องจากระบบการบัญชีที่มีอยูํในป๓จจุบัน แสดงเฉพาะ
รายการทางเศรษฐกิจ ที่ส ามารถวัดเป็นตัว เงินเทํานั้น ทาให๎ ผู๎ ใช๎งบการเงินไมํทราบข๎อมูล ผลการ
ปฏิบัติงานของกิจการที่เกี่ยวข๎อ งกับการบริหารสิ่งแวดล๎อม ทั้งนี้เพราะตามหลักการบัญชีที่รับรอง
ทั่วไป (Generally Accepted Accounting Principles: GAAP) นั้นไมํสามารถบันทึกรายการเหลํานี้
ได๎ แตํในฐานะที่ระบบบัญชีเป็นระบบข๎อมูลและสารสนเทศที่สาคัญของฝุายบริหารก็ควรจะเปิดเผย
ผลกระทบตํางๆ รวมทั้งผลการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข๎องกับสิ่งแวดล๎อมของกิจการเมื่อพิจารณาลักษณะ
ของระบบบัญชีสิ่งแวดล๎อมตามแนวคิดที่เสนอข๎อมูลที่เ กี่ยวกับสิ่งแวดล๎อมแล๎วสรุปได๎วําระบบบัญชี
สิ่งแวดล๎อมควรจะมีลักษณะดังนี้
(ดวงมณี โกมารทัต , 2541, น.3)
1. เป็นระบบบัญชีที่เปิดเผยข๎อมูลเกี่ยวกับการอนุรักษ๑สิ่งแวดล๎อม เชํน การรายงานเกี่ยวกับ
ต๎นทุนและคําใช๎จํายในการดาเนินงานในสํวนที่เกี่ยวกับการได๎มาและใช๎ ไปของทรัพยากรการผลิต
พลั งงาน ภาชนะหี บ หํ อ การน าวัตถุดิบและผลิ ต ภัณฑ๑ตํา งๆ มาใช๎งานคํ าใช๎จํายบารุงรั กษาดิน ที่
เสื่อมสภาพจากสารพิษและสิ่งปนเปื้อน คําใช๎จํายทางกฎหมาย และภาระหนี้สินตํางๆ ที่กิจการต๎อง
จํายในป๓จจุบัน
2. เป็นระบบบัญชีที่สามารถระบุถึงผลกระทบด๎านสิ่ งแวดล๎อม ซึ่งอาจทาลายภาพพจน๑หรือ
ชื่อเสียงของกิจการฝุายบริหารได๎ทราบรายละเอียดดังกลําวนี้ จะสามารถปรับปรุงแก๎ไขป๓ญหาได๎
ทันเวลา โดยการจัดให๎มีการลงทุนด๎านสิ่งแวดล๎อม (Environmentalinvestmentproject) ซึ่งจะ
นาไปสูํการวิเคราะห๑และประเมินโครงการลงทุน (Investment appraisal หรือCapital) มีการ
พิจารณารายได๎ ต๎นทุน อัตราสํ วนลด และอัตราความเสี่ยงในระยะเวลาตํางๆ รวมทั้งประเมินคํา
สินทรัพย๑และภาระหนี้สินที่ไมํแนํนอนที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
3. เป็นระบบบัญชีที่สามารถพยากรณ๑หรือคาดคะเนผลกระทบของสิ่งแวดล๎อมที่มีตํอธุรกิจใน
อนาคต ทั้งนี้เพื่อให๎เกิดความพร๎อมการปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงานให๎สอดคล๎องกับกฎระเบียบและ
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ข๎ อ บั ง คั บ ของประเทศหรื อ องค๑ ก รด๎ า นสิ่ ง แวดล๎ อ มระดั บ โลกรํ ว มทางสามารถเผชิ ญ ป๓ ญ หาด๎ า น
สิ่งแวดล๎อมด๎านการลงทุนในสินทรัพย๑ตํางๆต๎นทุนคําใช๎จํายและหรือภาระหนี้สินใดที่อาจเกิดจะขึ้น ใน
อนาคต
4. ต๎องพิจารณาปรับเปลี่ยนวิธีการเปิดเผยข๎อมูลและการจัดทางบการเงินประจาปีเสนอตํอ
หนํวยงานภายนอก เนื่องจากนักบัญชีสํวนใหญํ ยังยึดติดกับแนวคิด วิธีปฏิบัติและกฎเกณฑ๑ทางการ
บัญชีมากเกินไป จนไมํสามารถที่จะให๎ข๎อมูลที่แสดงสถานการณ๑จริงของกิจการในสํวนที่เกี่ยวข๎องกับ
สิ่งแวดล๎อมได๎
5. ต๎องการพัฒนาระบบข๎อมูลทางบัญชีและสารสนเทศโดยตํอเนื่องและทันตํอเหตุการณ๑และ
นักบัญชี ควรให๎ความสนใจในการติดตามและบันทึกข๎อมูลที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล๎อมที่ไมํเป็นตัวเงินเชํน
ปริ ม าณของสารพิ ษ หรื อ สิ่ ง ปนเปื้ อ น อั ต ราการแพรํ ก ระจายของมลภาวะทางในดิ น น้ า และ
บรรยากาศ เป็นต๎น แล๎วนาเสนอประกอบในงบการเงินเสนอตํอฝุายบริหารภายในและหนํวยงาน
ภายนอก
ประสิทธิผลของการบัญชีเพื่อสิ่งแวดล้อม
ดังที่กลําวไว๎แล๎วในข๎างต๎นถึงความสาคัญของการบัญชีเพื่อสิ่งแวดล๎อมที่มีตํอองค๑กรธุรกิจ
บุ คคลและหนํ ว ยงานตํางๆที่เกี่ย วข๎อ งภายในและภายนอกองค๑กร ซึ่งเป็นผู๎ ที่ได๎รับ ผลกระทบทั้ ง
ทางตรงและทางอ๎อมจากการบริหารจัดการสิ่งแวดล๎อม จะเห็นหน๎าวําประโยชน๑ที่จะได๎รับจากการที่
กิจ การได๎ ใ ช๎ก ารบั ญ ชีเ พื่ อสิ่ ง แวดล๎ อ ม การประยุ ก ต๑ใ ช๎ การบัญ ชี เพื่ อ สิ่ ง แวดล๎ อมและรายงานตํ อ
บุคคลภายนอกและผู๎เกี่ยวข๎องกับกิจการให๎ทราบถึงนโยบายและการดาเนินงานของธุรกิจที่เกี่ยวข๎อง
กับสิ่งแวดล๎อมจะกํอให๎เกิดผลดีตํอธุรกิจหลายด๎าน ดังนี้
การเพิ่มคุณคําธุรกิจ (Business value) โดยคุณคํา (Value) หมายถึง สิ่ งดีงามหรือ
คุณประโยชน๑ตามประเพณีหรือที่องค๑กรสร๎างขึ้น
คุณคําธุรกิจ (Business value) หมายถึง สิ่งๆหนึ่งคุณประโยชน๑ของสินค๎าหรือบริการ
ตลอดจนผลการดาเนินงานที่ธุรกิจเสนอให๎กับผู๎บริโภคและบุคคลที่เกี่ยวข๎องในธุรกิ จ คุณคําธุรกิจจึง
เป็นองค๑รวมแหํงคุณประโยชน๑ที่จะสร๎างและรักษาความพึงพอใจสูงสุดอยํางเหมาะสม จะนาไปสูํการ
ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให๎กับผู๎บริโภคควบคูํไปกับผลตอบแทนคุ๎มคําที่องค๑กรจะได๎รับและผู๎เกี่ยวข๎อง
ทุกฝุายได๎รับประโยชน๑อยํางยุติธรรม ตามแนวคิดการเพิ่มคุณคํ าธุรกิจ องค๑กรจะต๎องเลือกทาสิ่งที่
ลูกค๎าและผู๎ที่เกี่ยวข๎องต๎องการและคุ๎มคํากับการลงทุน เวลา หรือคําใช๎จํายภายใต๎ความได๎เปรียบที่
แท๎จริงและสังคมยอมรับ (สมดี หงส๑ไพศาลวิวัฒน๑ ,2548: 24)
องค๑ประกอบสาคัญของการเพิ่มคุณคําธุรกิจ
1.การเพิ่มคุณคําลูกค๎า (Customer value added)
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2.การเพิ่มคุณคําพนักงาน (Employees value added)
3.การเพิ่มคุณคําผู๎ถือหุ๎น (Shareholder value added)
4.การเพิ่มคุณคําชุมชนหรือสังคม (Community/Society value added)
การสร๎างภาพลักษณ๑ทางการตลาด (Marketing image) โครงการใดที่สามารถตอบสนอง
ความต๎องการให๎ กับ ตลาดหรื อ มีสิ นค๎ าและผลิ ต ภัณฑ๑ ที่ส อดคล๎ อ งกับกระแสนิยมการบริโ ภคของ
ผู๎บริโภคในตลาดได๎ ยํอยสามารถสร๎างความจงรักภักดี ในตราสินค๎า (Brand royalty) ได๎อยําง
ยั่งยืน โดยเฉพาะอยํางยิ่งในภาวะป๓จจุบันป๓ญหาด๎านสิ่งแวดล๎อมที่กาลังรับความสนใจจากทุกฝุายใน
สังคมรวมถึงผู๎บริโภคที่ตัดสินใจเลือกซื้อสินค๎าหรือบริการก็ได๎ให๎ความสาคัญกับป๓ญหาสิ่งแวดล๎อมโดย
นิยมเลือกสินค๎าหรือบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม ซื้อผลิตภัณฑ๑จากองค๑กรธุรกิจที่ให๎ความสาคัญ
กับการทาตลาดสิ่งแวดล๎อม (Environmental marketing)
นอกจากนี้การที่องค๑กรธุรกิจจัดให๎มีกิจกรรมด๎านสิ่งแวดล๎อมเป็นการชํวยสร๎างภาพลักษณ๑ที่ดี
ตํอลูกค๎าทาให๎เกิดความเชื่อมั่นในกิจการและสินค๎าที่จาหนํายผลิตภัณฑ๑ที่ติดฉลากเขียวซึ่งเน๎นการลด
ผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อมและหรือฉลากหมายเลข 5 ซึ่งเน๎นการประหยัดพลังงานไฟฟูา รวมทั้ง
องค๑กรที่ผํานการรับรอง ISO 14001 (Environmental management)ยํอมเป็นตัวเลือกที่ดีของ
ลูกค๎าหรือผู๎บริโภค ตลอดจนสร๎างความเชื่อมั่นให๎ผู๎ลงทุนที่ปรึกษาของผู๎ลงทุนและเจ๎าหนี้ด๎วยแสดงให๎
เห็ น วํ า กิ จ การจะมี ค วามมั่ ง คั่ ง โดยลดความเสี่ ย งที่ จ ะเกิ ด ภาระหนี้ สิ น เพื่ อ แก๎ ไ ขผลเสี ย หายตํ อ
สิ่งแวดล๎อมในอนาคตเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากความผิดพลาดในการกาจัดขยะมีพิษ ถูกฟูองร๎องจาก
ชุ ม ชนรอบข๎ า งและการเลื อ กชนิ ด วั ต ถุ ดิ บ จนอาจเป็ น อั น ตรายตํ อ สุ ข ภาพของผู๎ บ ริ โ ภคซึ่ ง ท าให๎
ผลิตภัณฑ๑เสี่ยงตํอการถูกเรียกคืนจากตลาด
ความสามารถในการแขํงขัน (Competitive capability) ในกระแสโลกธุรกิจยุค Thailand
4.0 ที่มีการแขํงขันกันอยํางรุนแรงความได๎เปรียบทางการแขํงขันคือความสามารถในการตอบสนอง
ความต๎ อ งการของผู๎ บ ริ โ ภคให๎ ไ ด๎ ม ากที่ สุ ด ซึ่ ง ความสามารถในการแขํ ง ขั น (Competitiveness)
หมายถึงความสามารถในการผลิตสินค๎าหรือบริการที่มีคุณภาพเป็นที่พอใจของลูกค๎าความสามารถใน
การทาให๎ลูกค๎าตัดสินใจซื้อสินค๎าและบริการของเราแทนที่จะซื้อจากแหลํงอื่นและความสามารถใน
การสร๎างมูลคําเพิ่มให๎แกํองค๑กรและประเทศชาติ
การบัญชีสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อม
เพื่อให๎กิจการสามารถบริหารสิ่งแวดล๎อมได๎อยํางมีประสิทธิภาพ จาเป็นอยํางยิ่งต๎องมีระบบ
ข๎อมูลและสารสนเทศที่รายงานผลการบริหารสิ่งแวดล๎อมขององค๑กร ซึ่งเป็นประโยชน๑ตํอฝุายบริหาร
หรื อ การบริ ห ารการด าเนิ น งานและการก าหนดกลยุ ท ธ๑ ด๎ า นสิ่ ง แวดล๎ อ ม โดยจะกํ อ ให๎ เ กิ ด การ
เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับระบบการดาเนินงานในด๎านตํางๆดังนี้ (ดวงมณี โกมารทัต ,2541:6)
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1.การปรับปรุงข๎อมูลที่มีอยูํให๎เป็นระบบข๎อมูลเพื่อการบริหารสิ่งแวดล๎อม
2.การวางแผนธุรกิจโดยคานึงถึงผลกระทบด๎านสิ่งแวดล๎อม มีการคาดคะเนรายได๎ ต๎นทุน
และคําใช๎จํายที่เกี่ยวข๎องกับสิ่งแวดล๎อม
3.การประมวลผลและจาแนกประเภทต๎นทุนสิ่งแวดล๎อม (Environmental cost)
4.การปรับปรุงวิธีการป๓นสํวนต๎นทุนและการคานวณต๎นทุนสิ่งแวดล๎อมเข๎าผลิตภัณฑ๑
5.การประเมินและวิเคราะห๑โครงการลงทุนอันเนื่องจากการบริหารสิ่งแวดล๎อม เชํน โครงการ
บาบัดน้าเสีย โครงการขจัดมลภาวะ สารพิษ และของเสียอันตราย เป็นต๎น
6.การวิเคราะห๑ต๎นทุนผลได๎ประสิทธิภาพและเงินลงทุนภายหลังการปรับปรุงด๎านสิ่งแวดล๎อม
7.การตรวจสอบด๎านสิ่งแวดล๎อม (Environmental audit) กํอนการตัดสินใจดาเนินงานด๎าน
สิ่งแวดล๎อม
8.การประเมินผลกระทบต๎นทุนสิ่งแวดล๎อมและความเสี่ยงภัยทางการเงินเพื่อนาไปวางแผน
ธุรกิจในระยะยาว
9.จัดให๎มีระบบข๎อมูลและการจัดทารายงานที่สนับสนุนโครงการอนุรักษ๑สิ่งแวดล๎อมเกิดขึ้น
ตามข๎อบังคับของทางราชการหรือโครงการที่ธุรกิจดาเนินการโดยสมัครใจ
10.จั ดท าข๎อ มูล สารสนเทศและรายงานที่เกี่ ยวข๎ องกับสิ่ งแวดล๎ อมเสนอตํอ หนํ ว ยงานที่
ต๎องการได๎อยํางชัดเจน และเป็นระบบ
ในด๎านอุปสรรคของการบัญชีสิ่งแวดล๎อม เนื่องจากการบัญชีสิ่งแวดล๎อม เป็นการนาเสนอ
ข๎อมูลเชิงเศรษฐกิจที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล๎อมที่เป็นผลมาจากการดาเนินงานของธุรกิจ ซึ่งในอดีตมาตรฐาน
การบัญชีหรือไมํได๎กลําวถึงทาให๎รายงานทางการเงินของธุรกิจไมํได๎นาเสนอข๎อมูลดังกลําวตํอผู๎ใช๎งบ
การเงิน แตํในป๓จจุบันมีหนํวยงานและองค๑กรตํางๆทั้งภาครัฐและภาคเอกชนได๎เรียกร๎องให๎ธุรกิจแสดง
ความรับผิดชอบตํอสิ่งแวดล๎อม รวมทางสถาบันวิชาชีพการบัญชีในหลายๆประเทศ ก็ได๎พยายามให๎มี
การรับรู๎รายการและนาเสนอข๎อมูลเกี่ยวกับความรับผิดชอบตํอสิ่งแวดล๎อมในรายงานทางการเงินของ
ธุรกิจแตํอยํางไรก็ตาม การบัญชีสิ่งแวดล๎อมอยํางเป็นเรื่องใหมํ และไมํมีความชัดเจนเกี่ยวกับแนว
ปฏิบัติที่จะให๎มีการนาเสนอในรูปแบบที่จะเหมือนกันในระดับสากลเนื่องจากอุปสรรคตํางๆ ได๎แกํ
1.การเก็บข๎อมูลและการรายงานเกี่ยวกับสิ่งแวดล๎อมทาให๎ธุรกิจต๎องเสียคําใช๎จํายสูงขึ้นใน
ขณะที่ไมํมั่นใจกับผลตอบแทนจากการลงทุน
2.ยังมีข๎อจากัดจากแรงผลักดันของตลาดและผลตอบแทนหรือรางวัลที่จะได๎รับ โดยเฉพาะ
ประเทศที่กาลังพัฒนา
3.ธุรกิจมีความเป็นหํวงวําหากเป็นผู๎นาในการเปิดเผยข๎อมูลด๎านสิ่งแวดล๎อมจะนาไปสูํความ
ยุํงยากและความกดดันโดยไมํจาเป็น
4.เป็นการยากที่จะพัฒนา GRI (Global Reporting Initiative) ในชํวงเริ่มต๎น
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5.มีธุรกิจที่เป็นกรณีศึกษาหรือต๎นแบบในการจัดทามากน๎อยเพียงใด
ปัจจัยแห่งความสาเร็จในการประยุกต์ใช้บัญชีเพื่อสิ่งแวดล้อม
การที่แตํละองค๑กรนั้นจะสามารถประยุกต๑ใช๎การบัญชีเพื่อสิ่งแวดล๎อมได๎นั้น ไมํใชํเพียงแตํจะ
มีความรู๎ทางด๎านหลักการบัญชีเพื่อสิ่งแวดล๎อมเทํานั้น แตํต๎องมีป๓จจัยที่ชํวยเสริมอีกหลายๆ ด๎าน โดย
แบํงออกได๎ ดังนี้
1.ปัจจัยภายในองค์กร ได๎แกํ
1.1คณะผู๎บริหารระดับสูงขององค๑กรต๎องเห็นความสาคัญและสนับสนุนการจัดทาบัญชีเพื่อ
สิ่งแวดล๎อม เนื่องจากผู๎บริหารระดับสูงเป็นผู๎กาหนดนโยบายด๎านสิ่งแวดล๎อมที่เหมาะสมกับกิจการ
ธุรกิจ ผลิตภัณฑ๑ และบริการขององค๑กร
1.2นักบัญชีมีความรู๎ความสามารถในการจัดทาและรายงานข๎อมูลด๎านสิ่งแวดล๎อม
1.3พนั กงานในองค๑ กรมี จิ ตส านึกที่ ดีในการรักษาสิ่ งแวดล๎ อมและให๎ ความรํว มมือในการ
รวบรวมข๎อมูล
2.ปัจจัยภายนอกองค์กร ได๎แกํ
การเผยแพรํความคิดประชาสัมพันธ๑โดยมีการผลักดันให๎นาไปใช๎ได๎จริงโดยอาจจะออกเป็น
กฎระเบียบไปปฏิบัติจริงสาหรับหนํวยงานที่มีสํวนในการเผยแพรํและผลักดันให๎มีการนาไปปฏิบัติ
ได๎แกํ
2.1 องค๑การค๎าตํางๆ เชํน หอการค๎าไทย สภาอุตสาหกรรม
2.2 สมาคมนักบัญชีและผู๎สอบบัญชีรับอนุญาตแหํงประเทศไทย
2.3 กระทรวงอุตสาหกรรมโดยบรรจุแนวความคิดเหลํานี้ให๎อยูํในตาราเรียนของนักเรียนและ
นักศึกษา
2.4 กลุํมผู๎บริโภคต๎องชํวยกันรณรงค๑ตํอต๎านธุรกิจที่ประกอบกิจการโดยไมํมีความรับผิดชอบ
ตํอสังคม
การผลักดันการบัญชีเพื่อสิ่งแวดล้อม ยุค Thailand 4.0
ผลการศึกษาของ จงจิตต๑ พิมพาลัย (2555 :51-52)ระบุวําการประยุกต๑บัญชีสิ่งแวดล๎อมมี 6
ประเด็ น เรี ย งจากมากไปน๎ อ ยคื อ การริ เ ริ่ ม ของภาครั ฐ กฎหมายสิ่ ง แวดล๎ อ มในประเทศและ
ตํางประเทศ หลักการปฏิบัติสิ่งแวดล๎อมในองค๑กร การกากับดูแลกิจการด๎านสิ่งแวดล๎อม ด๎านลูกค๎า
และสังคม สุดท๎ายคือด๎านนักลงทุน ดังนั้นความชัดเจนจากภาครั ฐ ในยุค Thailand 4.0 กับการบัญชี
เพื่ อ สิ่ ง แวดล๎ อ ม จะต๎ อ งยกระดั บ ทั้ ง ด๎ า นความคิ ด และทางปฏิ บั ติ ใ นลั ก ษณะ ทฤษฏี ก บ
กระโดด (Leapfrog theory)โดยมีหลักการที่เปรียบเทียบกับพฤติกรรมการกระโดดของกบ โดยกบ
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จะเลื อ กเปู า หมายที่ ต๎ อ งการแล๎ ว กระโดดไปอยูํ ณ จุ ด ที่ ต๎ อ งการ หรื อ บางที ก็ กระโจนไปตาม
สัญชาตญาณแตํก็ส ามารถไปอยูํ ยั งจุดที่ต๎องการได๎ เสมือนกระบวนการทางานที่มีเปูาหมายและ
สามารถข๎ามขั้นตอนหรือก๎าวข๎ามระบบตํางๆ แล๎วสามารถไปถึงจุดหมายได๎
โดยทฤษฎีนี้มีจุดกาเนิดที่เริ่มจากการศึกษาของ Joseph Alois Schumpeter(คศ.18831950) นักเศรษฐศาสตร๑ และนักรัฐศาสตร๑ชาวออสเตรียและในฐานะปรมาจารย๑แหํงศาสตร๑กลยุทธ๑
ธุรกิจนวัตกรรม และด๎วยวลีคุ๎นเคยที่วํา "พายุแหํงการทาลายอยํางสร๎างสรรค๑" (Gales of creative
destruction) ผู๎ เ ชื่ อ วํ า ความเจริ ญ ทางเศรษฐกิ จ จ าเป็ น ต๎ อ งพึ่ ง พาบทบาทของ ผู๎ ป ระกอบการ
(Entrepreneur) โดยสมมุติฐานที่วําบริษัทตํางๆที่ดาเนินธุรกิจการค๎าแบบเริ่มจากบริษัทที่มากํอน
ดาเนินธุรกิจกํอน และเริ่มใช๎เทคโนโลยีกํอน ซึ่งจะประกอบด๎วยวิธีการ ขั้นตอน ระบบ และทักษะการ
ทางานมาเป็นระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งถึงจุดหนึ่งจะมีแรงจูงใจน๎อยที่จะนาสิ่งใหมํๆหรือนวัตกรรมใหมํๆเข๎ า
มาใช๎ (Schumpeter, 1942) เปรียบเหมือนกับแนวคิดทางการบัญชี ที่ไมํเน๎นความส าคัญด๎าน
สิ่งแวดล๎อม จึงเป็นโอกาสของบริษัทคูํแขํงรายใหมํๆที่พึ่งจะเข๎ามาในสนามการค๎าในยุค Thailand
4.0 และเมื่อเป็นเชํนนั้นในที่สุดบริษัทที่มากํอนเหลํานั้นก็จะคํอยๆสูญเสียบทบาทในตาแหนํงผู๎นา
ทางเทคโนโลยีไปโดยปริยาย และเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงดังกลําวขึ้นแล๎ว นวัตกรรมที่มาจากบริษัท
ใหมํในยุค Thailand 4.0 จะเปลี่ยนแปลงวิธีการ หรือเทคโนโลยีซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงที่
สร๎างสรรค๑ และมีประโยชน๑เพิ่มขึ้นจากวิธีการเดิมๆ เพราะสิ่งที่เกิดจากบริษั ทคูํแขํงรายใหมํพร๎อมจะ
ยอมแบกรับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นไว๎ ในที่สุดนวัตกรรมเหลํานั้นก็จะกลายเป็นตัวแบบหรือกระบวน
ทัศน๑ของเทคโนโลยีใหมํ (New Technological Paradigm) ทางการบัญชีและสิ่งแวดล๎อม และการที่
บริษัทใหมํๆที่เข๎ามาในสนามการค๎าในรูปแบบเดียวกันตํอไปนี้ จะต๎องกระโดดข๎าม (Leapfrog) บริษัท
ผู๎นาทางเทคโนโลยีกํอนหน๎าเป็นวัฏจักรรอบตํอๆไป โดยทั้งหมดนี้มีเปูาหมายเพื่อสร๎างกาไรเพิ่มขึ้น
ให๎กับองค๑กรนั่นเอง โดยการก๎าวข๎ามหรือกระโดดข๎ามนี้จะมองถึงระเบียบวิธีการที่ไมํเป็นไปตามระบบ
ขั้นตอน และทักษะเดิมๆเพื่อให๎สามารถตอบสนองความต๎องการของผู๎ที่เกี่ยวข๎องให๎มากที่สุดนั้นเอง
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ในการผลักดันการบัญชีเพื่อสิ่งแวดล๎อม ในยุค Thailand 4.0 สามารถสรุปผลการศึกษาได๎
ดังแผนภาพความสัมพันธ๑เชื่อมโยง ดังโมเดลการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวข๎องเรื่องการผลักดันการ
บัญชีเพื่อสิ่งแวดล๎อม ในยุค Thailand 4.0 ตํอไปนี้
โมเดลการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวข้องเรื่องการผลักดันการบัญชีเพื่อสิ่งแวดล้อม ในยุค
Thailand 4.0
1.ธุรกิจยุค Thailand 4.0:

2.การบัญชีเพื่อสิ่งแวดล้อม

ความหมายและตัวชี้วัด
ธุรกิจยุค Thailand 4.0
หมายถึง เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อน
ด๎วยนวัตกรรม
ตัวชี้วัดของการประกอบธุรกิจ
ยุค Thailand 4.0
1. กระแสเงินสด
2. รายรับจากการขาย
3. กาไรสุทธิและกาไรขั้นต๎น
4. ความภักดีของลูกค๎าและการ
รักษาฐานลูกค๎า
5. มูลคําระยะยาวของลูกค๎า
และต๎นทุนการสร๎างฐานลูกค๎า

6.การผลักดันการบัญชีเพื่อ
สิ่งแวดล้อม ยุค Thailand 4.0
เป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด๎วย
นวัตกรรม โดยคาดหวังวําจะชํวย
ผลักดันให๎ประเทศไทยหลุดพ๎น
กับดั กทั้งหลายและวิก ฤตที่ เคย
เจอมาตลอดได๎ และเป็ น การ
ปรั บ เปลี่ ย นการรอคอยการ
ชํวยเหลือ จากรัฐ อยูํ ตลอดเวลา
เป็ น Startupโดยการน าเอา
นวัตกรรมเข๎ามาชํวย เพิ่มจุดแข็ง
และคุณคําให๎ธุรกิจ

3.ประสิทธิผลของการบัญชี
สิ่งแวดล้อม

การบัญชีเพื่อสิ่งแวดล้อม

ค ว า ม ส า คั ญ ข อง กา ร บั ญ ชี

หมายถึง หลักการบัญชีที่จะต๎อง

สิ่งแวดล๎อมที่มีตํอองค๑กรธุรกิจ

มี ก า ร แ ส ด ง ส า ร ส น เ ท ศ ที่

บุ ค คลและหนํ ว ยงานตํ า งๆที่

เกี่ยวข๎องกับสิ่งแวดล๎อม ได๎แกํ

เกี่ ยวข๎ องภายในและภายนอก

1.เป็ น ระบบบั ญ ชี ที่ เ ปิ ด เผย

อ ง ค๑ ก ร ซึ่ ง เ ป็ น ผู๎ ที่ ไ ด๎ รั บ

ข๎ อ มู ล เกี่ ย วกั บ กา รอนุ รั กษ๑

ผลกระทบทั้ ง ทางตรงแล ะ

สิ่งแวดล๎อม

ทางอ๎อมจากการบริหารจัดการ

2.เป็นระบบบัญชีที่สามารถระบุ

สิ่ ง แวดล๎ อ ม จะเห็ น หน๎ า วํ า

ถึงผลกระทบด๎านสิ่งแวดล๎อม

ประโยชน๑ ที่จ ะได๎ รับ จากการที่
กิ จ กา ร ไ ด๎ ใช๎ กา ร บั ญ ชี เ พื่ อ
สิ่งแวดล๎อม

5.ปัจจัยแห่งความสาเร็จในการ
ประยุกต์ใช้บัญชีเพื่อสิ่งแวดล้อม
การที่ แ ตํ ล ะองค๑ ก รนั้ น จะ
สามารถประยุ ก ต๑ ใ ช๎ ก ารบั ญ ชี เ พื่ อ
สิ่งแวดล๎อมได๎นั้น ไมํใชํเพียงแตํจะมี
ความรู๎ท างด๎า นหลั กการบัญ ชีเ พื่ อ
สิ่งแวดล๎อมเทํานั้น แตํต๎องมีป๓จจัยที่
ชํวยเสริมอีกหลายๆ ด๎าน โดยแบํง
ออกได๎ ดังนี้
1.ป๓จจัยภายในองค๑กร
2.ป๓จจัยภายนอกองค๑กร

4.การบัญชีสิ่งแวดล้อมกับการ
พัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อม
เพื่อให๎กิจการสามารถบริหาร
สิ่ ง แ ว ด ล๎ อ ม ไ ด๎ อ ยํ า ง มี
ประสิ ท ธิ ภ าพ จ าเป็ น อยํ า งยิ่ ง
ต๎ อ ง มี ร ะ บ บ ข๎ อ มู ล แ ล ะ
สารสนเทศที่ ร ายงานผลการ
บริหารสิ่งแวดล๎อมขององค๑ก ร
ซึ่งเป็นประโยชน๑ตํอฝุายบริหาร
หรือการบริหารการดาเนินงาน
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การอภิปรายผล
จะเห็นวําแนวคิดกบกระโดดของ Schumpeter นี้จะเป็นตัวผลักดันให๎แตํละบริษัทได๎คิดค๎น
นวัตกรรมออกมาอยํางตํอเนื่อง และจะเป็นนวัตกรรมที่มองข๎ามวิถีทางแบบเดิมๆ ยิ่งกวํานั้นบทบาท
ของการบัญชีเพื่อสิ่งแวดล๎อมและการผลักดันนโยบายตํางๆในยุค Thailand 4.0และทฤษฏีกบ
กระโดด (Leapfrog theory)ตํางมีเปูาหมายเดียวกันคื อการพัฒนาอยํางยั่งยืน ที่รัฐบาลต๎องผลักดัน
และสํงเสริม ซึ่งจะทาให๎ วิช าชีพบัญชี ตลอดจนสั งคมหรือประเทศนั้นไมํติดอยูํกับแนวทางอันเดิม
ดังเชํน การระดมความคิดเห็นจากภาคธุรกิจในกลุํมตํางๆที่มีการดาเนินงานที่มีผลตํอสิ่งแวดล๎อมเพื่อ
นาข๎อมูลจากการปฏิบัติจริงของกลุํ มที่เกี่ยวข๎องของสิ่งแวดล๎อมไปเป็นแนวทางกาหนดกฎหมายใน
เรื่องตํางๆที่เกี่ยวข๎องกับการบัญชีสิ่งแวดล๎อมรวมถึงศึกษากฎหมายตํางประเทศหรือหลั กสากลที่
เกี่ยวข๎องกับสิ่งแวดล๎อมนามาปรับใช๎ให๎เหมาะสมกับสภาพแวดล๎อมในประเทศไทย
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
จากการศึกษาพบประเด็นที่สาคัญด๎านการบัญชีเพื่อสิ่งแวดล๎อมคือการกากับดูแลกิจการที่ดี
ด๎านการบัญชีเพื่อสิ่งแวดล๎อม จะต๎องริเริ่มจากภาครัฐ ในการให๎ความสาคัญกับกฎหมายสิ่งแวดล๎อม
ในประเทศและตํางประเทศ หลักการปฏิบัติเกี่ยวกับสิ่งแวดล๎อมในองค๑กร เชํนเน๎นการบริหารจัดการ
ข๎อ มูล จากกลุํ ม ตํา งที่ ดาเนิ น งานและสํ ง ผลตํอ สิ่ ง แวดล๎ อม เพื่อ น ามาเป็น แนวทางในการก าหนด
กฎเกณฑ๑ตํางที่เกี่ยวข๎องด๎านสิ่งแวดล๎อม เพื่อนามาปรับให๎สอดรับกับบริบทของสังคมไทย
ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป
จากการศึกษาพบประเด็นที่สาคัญของการบัญชีเพื่อสิ่งแวดล๎อมที่ยังขาดการดาเนินงานอยําง
เป็นรูปธรรม ดังนั้นควรศึกษาในลักษณะตัวอยําง หรือกรณีศึกษา ที่เจาะลึกลงไป เชํน การบัญชีเพื่อ
สังคมและสิ่งแวดล๎อมทาได๎อยํางไร หรือแนวปฏิบัติของการบัญชีเพื่อสิ่งแวดล๎อม เป็นต๎น
กิตติกรรมประกาศ
บทความฉบับนี้สาเร็จลุลํวงไปด๎วยดี ด๎วยความชํวยเหลือของผู๎ชํวยศาสตราจารย๑กาญจนา
คุมา และผู๎ชํวยศาสตราจารย๑ดร.จตุรภัทร วงศ๑สิริสถาพร อาจารย๑ที่ปรึกษา ซึ่งทํานได๎ให๎คาแนะนา
และข๎อคิดเห็นตําง ๆ อันเป็นประโยชน๑อยํางยิ่งในการพัฒนาบทความ รวมถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลาปางที่สนับสนุนงบประมาณในการนาเสนอบทความในครั้งนี้
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค๑คือ 1)เพื่อศึกษาความรู๎เกี่ยวกับเควียร๑ในสังคมการทางานของ
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 2)เพื่อศึกษาทัศนคติที่มีตํอเควียร๑ในสังคมการทางานขององค๑กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น 3)เพื่อศึกษาการเลือกปฏิบัติที่มีตํอเควียร๑ในสังคมการทางานขององค๑กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น 4)เพื่อศึกษาความสัมพันธ๑ระหวํางความรู๎และทัศนคติกับการเลือกปฏิบัติที่มีตํอเควียร๑ในสังคม
การทางานขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 5)เพื่อศึกษาอิทธิพลของความรู๎และทัศนคติในการทานาย
การเลือกปฏิบัติที่มีตํอเควียร๑ในสังคมการทางานขององค๑กรปกครองสํวนท๎ องถิ่น การวิจัยครั้งนี้ใช๎
วิธีการวิจัย เชิงปริมาณเก็บ ข๎อมูล โดยใช๎แบบสอบถามกับกลุํมตัว อยํางซึ่งเป็นบุคลากรที่ทางานใน
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในอาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก อายุ 20 ปีขึ้นไปและมีอายุการทางาน 1
ปีขึ้นไป จานวน 344 คน วิเคราะห๑ข๎อมูลโดยใช๎สิถติการแจกแจงความถี่ ร๎อยละ คําเฉลี่ย สํว น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ไคสแควร๑ สัมประสิทธิสหสัมพันธ๑แบบเพียร๑สันและการถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัย
พบวํากลุํมตัวอยําง มีความรู๎เกี่ยวกับเควียร๑อยูํในระดับมาก (̅ = 6.92) มีทัศนคติมีตํอเควียร๑ในสังคม
การทางานในระดับปานกลาง ( ̅ = 2.60) มีการเลือกปฏิบัติที่มีตํอเควียร๑ในสังคมการทางานอยูํใน
ระดับน๎อย (̅ = 1.98) ความรู๎ที่มีตํอเควียร๑ในสังคมการทางานมีความสัมพันธ๑เชิงลบกับการเลือก
ปฏิบัติที่มีตํอเควียร๑ในสังคมการทางานมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r= -0.260) ทัศนคติที่มีตํอเค
วียร๑ในสังคมการทางานมีความสัมพันธ๑เชิงลบกับการเลือกปฏิบัติที่มีตํอเควียร๑ในสังคมการทางานมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r= -0.436) นอกจากนั้น ความรู๎( Xa) และทัศนคติ(Xb) สํงผลกับการ
เลือกปฏิบัติที่มีตํอเควียร๑ในสังคมการทางาน(Y)อยํางมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ความรู๎สํงผลหรือ
มีอิทธิพลตํอการเลือกปฏิบัติที่มีตํอเควียร๑ในสังคมการทางาน (b = -0.444)และ (b = -0.552) มีคํา
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สัมประสิทธิ์การทานาย (R2) เทํากับ 0.206 ซึ่งสามารถทานายการเลือกปฏิบัติที่มีตํอเควียร๑ในสังคม
̂ = 4.081 + (-0.552)Xa+ (-0.444)Xb
การทางานได๎ร๎อยละ 20.60และมีสมการทานายคือ Y
คาสาคัญ : เควียร๑การเลือกปฏิบัติสังคมการทางาน

Abstract
The research aims to 1)studytheknowledge about the queers in
working societyin Local Administrative Organization, 2) study the attitude
toward the queers in the working society in Local Administrative
Organization, 3)study thediscrimination against the queers in working
societyin Local Administrative Organization, 4)study therelationshipbetween
the knowledge, attitudeanddiscrimination against the queers in working
societyand 5)study the influence between theknowledge and attitudeto
predictdiscrimination against the queers in working society.This research is
using a quantitative method. Data were collected by questionnaires with
344 sample working in Local Administrative Organization, Muang District,
Phitsanulok Province aged 20 years over and work experience 1 year over.
The data analyzed by using statistical of frequency, percentage, mean,
standard deviation, chi-square, Pearson’s product-moment correlation
coefficient and Multiple Regression. The results foundthat the samples
hadknowledge about the queers at ahigh level (̅= 6.92), had attitude
toward the queers in the working society at a moderate level (̅=2.60),had
discrimination against the queers in working society at a low level (̅= 1.98).
The results found knowledge about the queers in working society were
negative discrimination against the queers in working society (r = -0.260, P <
0.01),attitude toward the Queers in the working societywere negativediscrimination
against the queers in working society (r = -0.436, P < 0.01). Moreoverknowledge(Xa)
and attitude(Xb)affect to discrimination against the Queers in Working
Society(Y),knowledge affect to discrimination against the Queers in working dociety
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(b = -0.444, P < 0.01) and (b= 0.552, P < 0.01) ,and maltiple linear regression
̂ = 4.081 + (-0.552)Xa+ (-0.444)Xb
analysisis Y
Keywords: Queers,Discrimination, Working Society
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
เควียร๑ (Queer) เป็นบุคคลที่ถูกมองวํามีอัตลักษณ๑ทางเพศ (Sexual Identity) ที่แตกตําง
จากบรรทั ด ฐานของสั ง คม หรื อ กลุํ ม ผู๎ ที่ มี ค วามหลากหลายทางเพศ และผู๎ ที่ มี ร สนิ ย มหรื อ การ
แสดงออกทางเพศที่แตกตํางไปจากคนรักตํางเพศ ได๎แกํ หญิงรักหญิง ชายรักชาย ผู๎ที่รักสองเพศและ
ผู๎ที่ข๎ามเพศ (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender หรือ LGBT ) (พิษนุ อภิสมาจารโยธิน, 2560)
โดยเพศสภาวะของเควียร๑ไมํได๎ยึดติดกับอวัยวะเพศหรืออยูํในกรอบของเพศสรีระที่กาหนดให๎มีเพียง
แคํสองเพศ หรือ เพศชายและเพศหญิงเทํานั้น แตํเควียร๑มีเพศวิถีที่ไมํมีลักษณะตายตัว หลากหลาย
เลื่อนไหล และซับซ๎อน
เควียร๑ในประเทศไทยนั้นมีแนวโน๎มที่จะเปิดเผยตัวมากกวําในอดีต โดยจานวนเควียร๑คิดเป็น
สัดสํวนร๎อยละ 3 ของประชากร ที่มีอายุระหวําง 15-59 ปี และหากเทียบคําทางสถิติจะพบวํา เควียร๑
มีจานวนไมํน๎อยกวํา 600,000 คน เมื่อเทียบกับประชากรจานวน 20 ล๎านคน (นิพนธ๑ดาราวุฒิมาประ
กรณ๑, 2559) และจะเห็นได๎วําจานวนประชากรเควียร๑ยังไมํเป็นที่ทราบแนํชัด เพราะเควียร๑บางสํวนไมํ
กล๎าที่จะเปิดเผยตน เนื่องจากกลัวสังคมจะไมํยอมรับ (พิมลมาศ แสงศักดิ์ , 2545) นอกจากนั้นผล
สารวจของสานักงานสถิติแหํงชาติการสารวจสภาวะทางสังคม วัฒนธรรมและสุขภาพจิต (ความสุข)
คนไทย พ.ศ. 2557 ในการปฏิ เ สธหรื อ การไมํ ถู ก ยอมรั บ เควี ย ร๑ ที่ แ สดงออกทางพฤติ ก รรมการ
แสดงออกทางเพศอยํางเปิดเผยนั้น มีการปฏิเสธหรือการไมํถูกยอมรับ จากในปี 2554 ร๎อยละ 81.8
เพิ่มขึ้นเป็น 83.0 ในปี 2557 (สานักงานสถิติแหํงชาติ , 2557) ซึ่งเควียร๑ในสังคมไทย ได๎รับผลกระทบ
อยํางมากจากกระบวนการหลอมสร๎างวิธีคิดเรื่องเพศกระแสหลักที่ปลูกฝ๓งและถํายทอดชุดความรู๎
เกี่ยวกับเพศสัมพันธ๑วํา ที่ถูกต๎องเหมาะสมดีงามมีเพียงชุดเดียว นั่นคือการมีเพศสัมพันธ๑กับคูํตํางเพศ
หรือระหวําง ชาย-หญิง การมีเพศสัมพันธ๑ที่นอกเหนือไปจากนี้ คนในสังคมจะถือวําเป็นสิ่งที่ผิดปกติ
หรือ ผิดศีลธรรมจรรยาบรรณ (สุชาดา ทวีสิทธิ์ , 2554) หรือความรู๎ความเข๎าใจที่ผิด เชํน วัยรุํนที่
เป็นเควียร๑ประมาณร๎อยละ 2.5 ในไทย ถูกบังคับให๎ต๎องบวชเณรหรือบวชพระ เพราะเชื่อวําวัยรุํน
เหลํานี้เปลี่ยนใจกลับมาสูํเพศเดิม และบางรายยังถูกครอบครัวบังคับให๎ไปรักษาตามคลินิกจิตเวช และ
บ๎างก็ถูกตัดขาดไลํออกจากบ๎าน (คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหํงชาติ, 2559)
การเลือกปฏิบัติ (Discrimination) นั้นเป็นผลมาจากการตีตรา (Stigmatization) โดยเป็น
การลดโอกาสในชีวิตของผู๎ที่ถูกตีตราผํานการปฏิบัติในรูปแบบตําง ๆ ซึ่งทาให๎คนที่ถูกตีตรารู๎สึกวํา ตัว
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เขาเสมือนไมํใชํมนุษย๑คนหนึ่ง (Busza, 1999) เควียร๑ต๎องเผชิญการเลือกปฏิบัติของสังคม ทั้งในระดับ
ครอบครัว ชุมชน สังคม และภาครัฐ ในลักษณะตําง ๆ เชํน กฎหมายห๎ามสมรสและสิทธิสวัสดิการ
ทางสั งคมของคูํส มรส การไมํได๎รั บความเป็นธรรมจากบุคลากรภาครัฐและละเลยการปฏิบัติ การ
ชํวยเหลืออยํางไมํไยดี และการถูกละเลยตํอการปกปูองด๎านสิทธิมนุษยชนชั้นพื้นฐานในลักษณะตําง ๆ
เป็นต๎น (พิษนุ อภิสมาจารโยธิน , 2560) และในด๎านของสังคมการทางาน การเลือกปฏิบัติ อาจจะ
เกิดจากความรู๎ที่ไมํถูกต๎องหรือในทางลบเกี่ยวกับเควียร๑ ในขณะเดียวกันก็คงไมํสามารถปฏิเสธได๎วํา
ยังมีคนบางกลุํมก็ยังรู๎สึกและมองเควียร๑นี้ในแงํลบ หรือจาทนยอมรับ เมื่อมีความรู๎หรือเข๎าในที่ผิด
ตํอเควียร๑ ก็สํงผลตํอทัศนคติในทางลบตํอเควียร๑เควียร๑เลยถูกแบํงแยกออกจากสังคม ไมํเป็นที่ยอมรับ
และไมํรวมพวก ทาให๎เควียร๑มีความแนวโน๎มที่จะถูกเลือกปฏิบัติ การเลือกปฏิบัติที่มีตํอเควียร๑นั้น
สํงผลกระทบทั้งทางด๎านจิตใจ ถูกจากัดโอกาสในชีวิต การไมํได๎รับสิทธิขั้นพื้นฐาน การเข๎าไมํถึงบริการ
ทางสังคมที่ควรจะพึงได๎รับบางประการ ด๎านการดาเนินชีวิตของบุคคลที่ต๎องมาถูกเลือกปฏิบัติด๎วย
เหตุผลของความแตกตํางทางเพศ นอกจากนั้นยังพบวํา จากการรับเรื่องร๎องเรียนของคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแหํงชาติที่ตรวจสอบ ดาเนินการเพื่อปกปูองและคุ๎มครองสิทธิมนุษยชนเควียร๑ พบวํา
สถิติเควียร๑ต๎องเผชิญความรุนแรงที่ร๎อยละ 38 จากสังคมการทางานทางาน สถาบันครอบครัว และ
สถาบันการศึกษา โดยมีรูปแบบที่พบมากคือความรุนแรงทางคาพูด จนกระทั้งการคุกคามและลํวง
ละเมิดทางเพศ (คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหํงชาติ , 2559) โดยเฉพาะในด๎านสังคมการทางานซึ่ง
เรื่องการเลือกปฏิบัติในการจ๎างงานและการประกอบอาชีพในประเทศไทย พบวํา กลุํมผู๎ที่มีความ
หลากหลายทางเพศที่ยังถูกเลือกปฏิบัติทั้ งวงจร ตั้งแตํการศึกษา การอบรม การสมัครงานตลอดจน
การทางาน โดยมีทั้งถูกคุกคาม เลือกปฏิบัติและใช๎ความรุนแรง การเลือกปฏิบัติที่มีตํอเควียร๑นั้นสํงผล
กระทบ (บุษกร สุริยสาร, 2557)
สังคมการทางาน เป็นเสมือนป๓จจัยและองค๑ประกอบที่แวดล๎อมของผู๎ปฏิบัติงานในหนํวยงาน
ซึ่งมีผลกระทบตํอบุคคลในหนํวยงาน ทั้งในด๎านจิตใจ อารมณ๑ และสังคม (Jone, n.d. อ๎างใน สกุล
นารี กาแก๎ว, 2546) ซึ่งในสังคมการทางานเควียร๑มักถูกเลือกปฏิบัติจากบุคลากรภาครัฐที่ยังคงขาด
ความรู๎ ความเข๎าใจในตัวตนและวิถีชีวิตของเพศหลากหลายของเควียร๑ การรับรู๎เรื่องความแตกตําง
หลากหลายทางเพศจึงเป็น ผลพวงมาจากการยึดแนํน และติดอยูํภ ายใต๎วัฒนธรรมความเป็นเพศ
กระแสหลักแบบหญิงชายตายตัว เกิดชํองวํางหรือการขาดชุดความรู๎ และการทาความเข๎าใจ ผลที่
ตามมาคือการขาดบุคลากรทั้งภาครัฐ ในเรื่องของความเข๎าใจในตัวตนของเควียร๑ สํงผลตํอรูปแบบการ
ให๎ บ ริ ก ารทางสั ง คมไปจนถึ ง การสร๎ า งนโยบายที่ ข าดมิ ติ ค วามละเอี ย ดอํ อ นตํ อ ประเด็ น ความ
หลากหลายทางเพศ (บุษกรสุริยสาร, 2557) ดังเชํนในกรณีของ ข๎าราชการ เควียร๑รายหนึ่ง ที่ได๎เลํา
เรื่องไว๎ในหนังสือ “ชีวิตที่ถูกละเมิด เรื่องเลํา กระเทย ทอม ดี้ หญิงรักหญิง ชายรักชาย และกฎหมาย
สิ ท ธิม นุ ษ ยชนระหวํา งประเทศ” ในหั ว ข๎ อ ข๎า ราชการสาวประเทศสอง (Transgender) วํา เคยมี
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ประสบการณ๑ถู กผู๎ บั งคั บ บั ญชาสั่ งให๎ ป กปิดตัว ตน และไมํได๎ รับการพิจารณาเลื่ อนตาแหนํ งอยํา ง
ยุติธรรม แม๎วําป๓จจุบันเป็นข๎าราชการระดับหัวหน๎า ในหนํวยงานราชการฝุายปกครอง แตํยังถูกเลือก
ปฏิบัติและกีดกันในสังคมการทางาน เชํน หัวหน๎าและผู๎บริหารบอกให๎ทาตัวผู๎ชายมากกวํานี้อยําให๎
คนอื่นรู๎วําเป็นเควียร๑ ทั้งในลักษณะการพูด การแตํงกาย ซึ่งข๎าราชการเควียร๑นั้นอาจมีลักษณะที่
สํ ง ผลตํ อ ความนํ า เชื่ อ ถื อ และดู ไ มํ เ ป็ น ข๎ า ราชการมื อ อาชี พ นอกจากนี้ อ าจจะมี ป๓ ญ หาในด๎ า น
ความก๎าวหน๎า ซึ่งบุคลิกของบุคลากรนั้นเป็นสํวนประกอบสํวนหนึ่งของการขึ้นตาแหนํง แตํไมํได๎มีระบุ
ชัดเจนในแบบประเมินผลงานของข๎าราชการ เป็นการตัดสินใจของหัวหน๎าและบริหาร โดยที่หัวหน๎า
และผู๎บังคับบัญชาให๎ความคิดเห็นวําหนํวยงานราชการต๎องมีความนําเชื่อ ถือ บุคลิกภาพของคนใน
องค๑กรจึ งส าคัญ สิ่ งตําง ๆ เหลํ านี้ แสดงให๎ เห็ นการเลื อกปฏิบัติของหั ว หน๎าและผู๎ บังคับบัญชาใน
หนํวยงานภาครัฐ ถึงแม๎ข๎าราชการเควียร๑จะมีความสามารถในการปฏิบัติงานแตํก็ยังถูกเลือกปฏิบัติ
หรื อกีดกัน จากการตัดสิ น จากภายนอก เชํน การแตํงกาย บุคลิ กภาพ เป็นต๎น มากกวําจะมองที่
ความสามารถ (สมาคมฟูาสีรุ๎งแหํงประเทศไทย, 2554) จากผลการวิจัยอัตลักษณ๑และวิถีทางเพศใน
ประเทศไทย พบวํา โดยทั่วไปหนํวยงานภาครัฐมีการยอมรับตํอบุคคลเควียร๑น๎อยที่สุด และมักจะกีด
กันคนข๎ามเพศ เควียร๑รู๎สึกวําถูกกีดกันจากการจ๎างงานในภาครัฐ ที่ ต๎องปฏิบัติตามระเบียบการแตํง
การชายหรือหญิงอยํางเครํงครัดเควียร๑ที่เปลี่ยนจากชายเป็นหญิงนั้น การจะวําจ๎างในภาครัฐได๎นั้น
จะต๎องปฏิบัติตามกฎระเบียบการแตํงการเป็นเพศชาย รวมถึงการต๎องตัดผมสั้นหรือใสํวิก เนื่องจากยัง
ถือวําเป็นผู๎ชายตามกฎหมาย สํงผลให๎เควียร๑ไมํส ามารถหรือไมํเต็มใจที่จะปฏิบัติตาม และต๎องสูญเสีย
โอกาสการจ๎างงานในภาครัฐที่ให๎สวัสดิการมากมาย (บุษกร สุริยสาร, 2557) นอกจากนั้นการถูกเลือก
ปฏิบัติในสถานที่ทางาน ทั้งในด๎านของการถูกปฏิเสธในการเลื่อนตาแหนํง ถูกไลํออกเมื่อเปิดเผยวํา
ตนเองนั้นเป็นเควียร๑ ถูกจากัด ให๎ทางานอยูํไมํกี่ประเภท เชํน งานบริการ งานสายบันเทิง เป็นต๎น ซึ่ง
อาชีพที่เปิดรับเควียร๑น๎อยที่สุด คือ กลุํมอาชีพที่มีกฎระเบียบอยํางเครํงครัด เชํน ข๎าราชการ หมอ
ทหาร ตารวจ เป็นต๎น (BLT Bangkok, 2560) การเลือกปฏิบัติตํอเควียร๑ในสังคมการทางาน มีทั้ง
ทางตรงและทางอ๎อม การเลื อกปฏิบัติทางตรง คือการไมํรับเข๎าทางานที่ห นํว ยงานตําง ๆ จากัด
คําตอบแทนจากการทางานของเควียร๑ การไมํขึ้นเงินเดือน ไมํเลื่อนตาแหนํง และการไมํให๎งานที่ต๎อง
รับ ผิดชอบเพิ่มมากขึ้น หรือการที่นายจ๎างตัดสิ นใจไมํจ๎างพนักงานตํอเนื่องมาจากการเป็นเควียร๑
ขณะที่การเลือกปฏิบัติทางอ๎อม คือ การไมํได๎รับความนําเชื่อถือ ไมํได๎รับการยอมรับ หรือความเคารพ
จากเพื่อนรํวมงาน หัวหน๎า และลูกน๎อง อันเป็นผลมาจากความเป็นเควียร๑ (Croteau, 1996 อ๎างใน
เจษฎา นกน๎ อย, 2554 ) การมี สํ ว นรํว มทางเศรษฐกิ จของกลุํ ม เควี ยร๑ ในประเทศไทย พบวํ า
บุคคลากรเควียร๑มีประสบการณ๑ถูกเลือกปฏิบัติมีร๎อยละ 46 ซึ่งมากกวําคนที่ไมํใชํเควียร๑ ร๎อยละ 38
ของกลุํมคนข๎ามเพศถูกเลือกปฏิบัติอยํางร๎ายแรง และยังพบวําชาวเลสเบี้ยนถูกเลือกปฏิบัติมากที่สุด
เมื่อซื้อสินทรัพย๑และในตลาดแรงงาน ยังพบวําบุคลากรเควียร๑ในทุกภูมิภาคมี ประสบการณ๑ถูกเลือก
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ปฏิบั ติในสถานที่ทางานมากโดยพบวํามีคนข๎ามเพศถูกเลือกปฏิบัติถึงร๎อยละ 77 เกย๑ร๎อยละ 49
และเลสเบี้ยนร๎อยละ 62.5 ที่ตอบแบบสอบถามถูกปฏิเสธงานเพราะวําเป็นเควียร๑ และคนข๎ามเพศ
ร๎อยละ 40 ที่ตอบแบบสอบถามเคยถูกละเมิดทางเพศหรือล๎อเลียนในที่ทางาน นอกจากนั้นเกย๑ร๎อยละ
22.7 ที่ตอบแบบสอบถามไมํได๎รับการเลื่อนตาแหนํงเนื่องจากเป็นเควียร๑ ซึ่งเลสเบี้ยนและเกย๑ร๎อยละ
24 ที่ตอบแบบสอบถามถูกห๎ามไมํให๎เปิดเผยตัวในที่ทางาน เป็นต๎น (ธนาคารโลกและงานด๎านวิถีทาง
เพศและอัตลักษณ๑ทางเพศ, 2560)
บุคคลควรได๎รับเสรีภาพและได๎ รับความเทําเทียม โดยไมํแบํงแยกไมํถูกกดทับจากสังคมหรือ
สิทธิทางเพศ งานหรือการประกอบอาชีพนั้นเป็นเสมือนแรงที่ขับเคลื่อนสังคม เพราะการถูกเลือก
ปฏิบัติหรือการกีดกัน และการไมํได๎รับความเป็นธรรมจะทาลายความมุํงมั่นในการทางาน กัดกรํอน
คุณลักษณะการทางายที่ดีของบุคคล รวมถึงความเชื่อของบุคลากรเกี่ยวกับความยุติธรรมและความ
เสมอภาคสาหรับคนในที่ทางานก็จะสูญหายไป (Hemphill and Haines, 1997 อ๎างในเจษฏา นก
น๎อย, 2554) หรื อหมดโอกาสก๎าวหน๎าในหน๎าที่การงาน ไมํสามารถที่จะพัฒ นาตนเองได๎เต็ม
ประสิทธิภาพ เมื่อไมํได๎แสดงความสามารถออกมาอยํ างเต็มที่จึงทาให๎ไมํสามารถจะจะพัฒนาองค๑กร
หรื อพัฒนาสั งคม หรือประเทศชาติได๎ เพราะถูกตัดสิ นใจจากภายนอก จากอัตลักษณ๑ทางเพศซึ่ง
ประเด็นการเลือกปฏิบัตินั้นเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงใน เปูาหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable
Development Goals หรือ SDGs) เป็นเปูาหมายเกี่ยวกับการพัฒนาระดับนานาชาติ ซึ่งจัดทาขึ้น
โดยององค๑กรสหประชาชาติ เปูาหมายโลกแหํงการพัฒนาที่ยั่งยืนนี้จะมีการนาออกเผยแพรํและใช๎
แทนเปูาหมายการพัฒนาแหํงสหัสวรรษ ที่จะหมดอายุสิ้นปี 2558 โดยจะเริ่มใช๎ SGDs เป็นทิศทาง
การพัฒนาตั้งแตํปี 2558 - 2573 ประกอบด๎ว ยเปูาหมายหลัก 17 เปูาหมายและเปูาหมายยํอย 16
เปูาหมาย ซึ่งในเปูาหมายที่พูดถึงการเลือกปฏิบัตินั้นคือ เปูาหมายในข๎อที่ 16 คือ Peace, Justice
and Strong Institution สันติภาพ,ความยุติธรรม และองค๑กรที่แข็งแรง สํงเสริมให๎มีสังคมที่มี
สันติภาพ ให๎ทุกคนได๎รับความยุติธรรมและสร๎างสถาบันที่มีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบและมีสํวน
รํวมในทุกระดับ ในเปูาหมายข๎อ 16.3 และ 16.B ได๎พูดถึงการเลือกปฏิบัติ ดังนี้ (16.3) สํงเสริม
กฎหมายในระดับประเทศ และระดับสากล ให๎มีการเข๎าถึงความยุติธรรมอยํางเทําเทียมกันสาหรับทุก
คน (16.B) สํงเสริมและบั งคับกฎหมาย และนโยบาย ที่ไมํเลือกปฏิบัติเพื่อการพัฒนาอยํางยั่งยืน
(United Nations, 2018)
ดังนั้นผู๎วิจัยจึงสนใจศึกษาการเลือกปฏิบัติในภาครัฐ ในสํวนขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
เพราะเป็นองค๑กรหนึ่งของภาครัฐที่ถือได๎วําเป็นหนํวยงานปกครองที่อยูํใกล๎ชิดกับประชาชนมากที่สุด
รูปแบบหนึ่ง และมีกฎระเบียบข๎อบังคับที่ชัดเจน ดังนั้นผู๎วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการเลือกปฏิบัติใน
สังคมการทางานที่มีตํอเควียร๑ในองค๑การบริหารสํวนท๎องถิ่น อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ในด๎านของ
ความรู๎ความเข๎าใจ ทัศนคติ การเลือกปฏิบัติตํอกลุํมเควียร๑ ซึ่งงานวิจัยในครั้งนี้จะชํวยให๎ทราบถึง
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องค๑ประกอบที่ทาให๎เกิดการเลือกปฏิบัติที่มีตํอเควียร๑ในสังคมการทางาน และสามารถนาข๎อมูลไปใช๎
เป็นแนวทางในการลดการเลือกปฏิบัติได๎
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความรู๎ที่มีตํอเควียร๑ในสังคมการทางานขององค๑กรปกครองสํ วนท๎องถิ่นอาเภอ
เมือง จังหวัดพิษณุโลก
2. เพื่อศึกษาทัศนคติที่มีตํอเควียร๑ในสังคมการทางานขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นอาเภอ
เมือง จังหวัดพิษณุโลก
3. เพื่อศึกษาการเลือกปฏิบัติที่มีตํอเควียร๑ในสังคมการทางานขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
4. เพื่อศึกษาความสัมพันธ๑ระหวําง ความรู๎และทัศนคติกับการเลือกปฏิบัติที่มีตํอเควียร๑ใน
สังคมการทางานขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
5. เพื่อศึกษาอิทธิพลของความรู๎และทัศนคติในการทานายการเลือกปฏิบัติที่มีตํอเควียร๑ใน
สังคมการทางานขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช๎ในการศึกษาครั้งนี้ ได๎แกํ บุคคลที่ทางานในองค๑กรปกครองสํ วนท๎องถิ่นทั้ง
ข๎าราชการ ลูกจ๎างประจา และพนักงานจ๎างเหมารวม ในอาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกจานวน 3,176
คน (องค๑การบริหารสํวนจังหวัดพิษณุโลก, 2558)
กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการศึกษาครั้งนี้ ได๎แกํ บุคลากรที่ทางานในองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นใน
อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จานวน 344 คน คานวนขนาดกลุํมตัวอยํางโดยใช๎สูตรของ เครซี่และ
มอร๑แกน (Krejcie& Morgan, 1970) ที่ระดับความเชื่อมั่นร๎อยละ 95 และใช๎วิธีสุํมตัวอยํางแบบชั้น
ภูมิตามสัดสํวน (Proportional Stratified Random Sampling) เพื่อให๎ครบทุกพื้นที่ในองค๑กร
ปกครองสํ ว นท๎ องถิ่ น และเพศในสั ด สํ ว นที่ เ หมาะสม เพื่ อ เป็ น ตั ว แทนที่ ดี เกณฑ๑ การคั ด เข๎ า คื อ
บุคลากรทีทางานในองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ในอาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป
และอายุการทางานในองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 1 ปีขึ้นไป และยินยอมให๎ข๎อมูล และเกณฑ๑การคัด
ออก คือ บุคลากรใรองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นที่ไมํสะดวกในการให๎ข๎อมูลและตอบแบบสอบถามไมํ
แล๎วเสร็จ
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ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรที่ผู๎วิจัยศึกษาเรื่อง “การเลือกปฏิบัติที่มีตํอเควียร๑ในสังคมการทางาน: กรณีศึ กษาใน
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก” โดยใช๎แนวคิด KAP ของ Schwartz
(1975) มาใช๎เป็นแนวทางในการวิเคราะห๑ ประกอบด๎วยตัวแปรต๎นและตัวแปรตามดังนี้ตัวแปรต๎น
ประกอบด๎วย ป๓จจัยสํวนบุคคล ได๎แกํ เพศ อายุ ตาแหนํงงาน ระยะเวลาการทางาน ระดับการศึกษา
ศาสนา และประสบการณ๑การมีปฏิสัมพันธ๑ตํอกลุํมเควียร๑ความรู๎เกี่ยวกับเควียร๑ในสังคมการทางาน
และทัศนคติมีตํอเควียร๑ในสังคมการทางาน ในสํวนของตัวแปรตาม ประกอบด๎วย การเลือกปฏิบัติที่มี
ตํอเควียร๑ในสังคมการทางาน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช๎ ใ นกา รเก็ บ รวบรว มข๎ อ มู ล ในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ คื อ แบบสอบถาม
(Questionnaires) และแบบวัดความรู๎แบบถูก – ผิด โดยแบบสอบถามแบํงออกเป็น 3 สํวน คือ 1)
แบบสอบถามข๎อมูลทั่วไป เพื่อสอบถามป๓จจัยสํวนบุคคล ลักษณะคาถามจะเป็นคาถามปลายปิด แบบ
ตรวจสอบรายการ(Checklist) 2) แบบสอบถามทัศนคติมีตํอเควียร๑ในสังคมการทางาน ลักษณะเป็น
คาถามปลายปิด แบบมาตรสํวนประมาณคํา (rating scale) 3) แบบสอบถามการเลือกปฏิบัติที่มี
ตํอเควียร๑ในสังคมการทางาน ลักษณะเป็นคาถามปลายปิด แบบมาตรสํวนประมาณคํา (rating scale)
สํวนวัดความรู๎แบบถูก - ผิด เป็นลักษณะแบบสอบถามความรู๎เกี่ยวกับเควียร๑ในสังคมการทางาน โดย
มีคําความเชื่อมั่นของแบบสอบถามของทัศนคติเทํากับ 0.783 ได๎คําความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
การเลือกปฏิบัติเทํากับ 0.831 และมีคําความเชื่อมั่นของแบบวัดความรู๎เทํากับ 0.792
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู๎ วิ จั ย ได๎ ใ ช๎ ส ถิ ติ ใ นการวิ จั ย ดั ง นี้ สถิ ติ ก ารแจกแจงความถี่ ( Frequency) ร๎ อ ยละ
(Percentage)สถิติคําเฉลี่ย (̅) สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ๑แบบเพียร๑สัน
(Pearson Product – Moment Correlation Coefficient) และการถดถอยพหุคูณ (Multiple
Regression)
ผลการวิจัย
1. การวิเคราะห๑ ค วามรู๎ เ กี่ยวกับเควี ยร๑ใ นสั ง คมการทางานพบวํ า กลุํ มตั ว อยํางมีความรู๎
เกี่ยวกับเควียร๑ในระดับมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ยเทํากับ 6.92 คิดเป็นร๎อยละ 69.12 (S.D. = 1.723)
ซึ่งหากพิจารณาตามรายข๎อ พบวํา ข๎อที่มีผู๎ตอบแบบทดสอบความรู๎ตอบถู กมากที่สุด 3 ลาดับแรก
คือเควียร๑ คือกลุํมคนที่เป็นป๓ญหาของสังคม และสร๎างความเดือดร๎อนให๎สังคม(คาตอบคือไมํใชํ) เค
วียร๑เป็นโรคที่สามารถรักษาให๎หายได๎ด๎วยการไปพบแพทย๑เฉพาะทาง หรือ หมอผี (คาตอบคือไมํใชํ) ผู๎
ที่มีลักษณะเควียร๑ คือ บุคคลที่มีความวิปริตทางเพศ (คาตอบคือไมํใชํ) คิดเป็นร๎อยละ 78.2, 77.0,
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และ 75.3 ตามลาดับ และข๎อที่มีผู๎ตอบแบบสอบความรู๎ตอบผิดมากที่สุดสามลาดับแรก คือ เควียร๑
เป็นบุคคลที่มีพฤติกรรมที่แตกตํางจากคูํรักตํางเพศ หรือเพศที่ไร๎กรอบ (คาตอบคือใชํ) บุคคลที่เป็นเค
วียร๑ เป็นคนที่มีลักษณะผิดปกติทางด๎า นจิตใจ (คาตอบคือไมํใชํ) และผู๎ชายข๎ามเพศ คือ คนที่มีเพศ
กาเนิดเป็นหญิงแตํรับรู๎วําตนมีจิตใจเป็นชายจึงมีความต๎องการที่จะเปลี่ยนสภาพรํางกายให๎เป็นชาย
(คาตอบคือใชํ) คิดเป็นร๎อยละ 45.1, 38.1, และ 36.6 ตามลาดับดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 การวิเคราะห๑ความรู๎เกี่ยวกับเควียร๑
ข้อ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.

คาถาม

ตอบถูก
ความถี่ ร้อยละ
213
61.9

บุคคลที่เป็นเควียร๑ เป็นคนทีม่ ีลักษณะผิดปกติทางด๎าน
จิตใจ(ไมํใชํ)
เควียร๑ คือกลุมํ คนที่เป็นป๓ญหาของสังคม และสร๎างความ
269
เดือดร๎อนให๎สังคม (ไมํใชํ)
เควียร๑เป็นโรคทีส่ ามารถรักษาให๎หายได๎ด๎วยการไปพบ
265
แพทย๑เฉพาะทาง หรือ หมอผี (ไมํใชํ)
ผู๎ที่มีลักษณะเควียร๑ คือ บุคคลที่มคี วามวิปริตทางเพศ
259
(ไมํใชํ)
ในสังคมไทยป๓จจุบันมีกฎหมายรองรับการสมรสของผู๎ที่มี
234
ลักษณะเควียร๑ (ไมํใชํ)
สาเหตุของการเป็นเควียร๑นั้นสํวนใหญํเกิดจากการ
252
เลียนแบบ (ไมํใชํ)
คูํรักเควียร๑ คือ รสนิยมของแตํละบุคคลไมํใชํเรื่องผิดปกติ
258
แตํอยํางใด(ใชํ)
ผู๎ชายข๎ามเพศ คือ คนที่มีเพศกาเนิดเป็นหญิงแตํรับรู๎วําตน 218
มีจิตใจเป็นชายจึงมีความต๎องการที่จะเปลีย่ นสภาพ
รํางกายให๎เป็นชาย(ใชํ)
ผู๎หญิงข๎ามเพศ คือ คนที่มีเพศกาเนิดเป็นชายแตํรับรู๎วําตน 222
มีจิตใจเป็นหญิงจึงมีความต๎องการที่จะเปลีย่ นสภาพ
รํางกายให๎เป็นหญิง(ใชํ)
เควียร๑ เป็นบุคคลที่มีพฤติกรรมที่แตกตํางจากคูํรักตํางเพศ
189
หรือเพศที่ไร๎กรอบ(ใชํ)
เฉลี่ยความรู้เกี่ยวกับเควียร์= 6.92(69.16) S.D. = 1.723

ตอบผิด
ความถี่ ร้อยละ
131
38.1

78.2

75

21.8

77.0

79

23.0

75.3

85

24.7

68.0

110

32.0

73.3

92

26.7

75.0

86

25.0

63.4

126

36.6

64.5

122

35.5

54.9

155

45.1

ระดับมาก

79

การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
เครือขํายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลาปางวิจยั ครั้งที่ 4

2. การวิเคราะห๑ทัศนคติที่มีตํอเควียร๑พบวํา กลุํมตัวอยํางมีทัศนคติมีตํอเควียร๑ในระดับปาน
กลาง โดยมีคําเฉลี่ ยเทํากับ 2.60 ซึ่งหากพิจารณาจะพบวํา กลุํ มตัวอยํางมีทัศนคติมีตํอเควียร๑ใน
ลักษณะ กลุํมตัวอยํางคิดวําบุคคลลักษณะเควียร๑สามารถที่จะปฏิบัติงานหรือรํวมงานได๎ปกติ เหมือน
คนทั่ว ๆ ไป อยูํในระดับมากที่สุด โดยคําเฉลี่ยเทํากับ 4.10 รองลงมาคือ กลุํมตัวอยํางคิดวําบุคคล
ลักษณะเควียร๑มีความรู๎ความสามารถในการปฏิบัติงานได๎เหมือนบุคคลทั่ว ๆ ไป อยูํในระดับมากที่สุด
โดยคําเฉลี่ยเทํากับ 4.01 นอกจากนั้นกลุํมตัวอยํางรู๎สึกวําการพูดจาคุกคามทางเพศ หรือกลั่นแกล๎ง
บุคคลลักษณะเควียร๑เป็นการคุกคาม กลุํมตัวอยํางคิดวําบุคคลลักษณะเควียร๑หากเป็นผู๎บังคับบัญชา
จะมีความนํานับถือ หรือความเชื่อถือน๎อยกวําบุคคลทั่ว ๆ ไป กลุํมตัวอยํางคิดวําบุคคลลักษณะเควียร๑
มีความอํอนแอ ไมํสู๎งานและปฏิบัติงานได๎ไมํหลากหลายเทําบุคคลทั่ว ๆไป กลุํมตัวอยํางคิดวําบุคคล
ลักษณะเควียร๑มีลักษณะที่ไมํนําไว๎ใจและไมํนําเชื่อถือ กลุํมตัวอยํางคิดวําบุคคลลักษณะเควียร๑สามารถ
ที่จะปฏิบัติงานหรือรํวมงานได๎ปกติเหมือนคนทั่ว ๆ ไป กลุํมตัวอยํางรู๎สึกวําบุคคลลักษณะเควียร๑มี
ลักษณะที่แตกตํางจากบุ คคลทั่ว ๆ ไป และควรหลีกเลี่ยง กลุํมตัวอยํางคิดวําบุคคลลักษณะเควียร๑
แตกตํางจากคนอื่น จนทาให๎ทํานไมํอยากจะพูดคุยหรือ มีปฏิสัมพันธ๑รํวมด๎วย กลุํมตัวอยํางรู๎สึกวําการ
มีบุคคลลักษณะเควียร๑ในสถานที่ทางานจะทาให๎หนํวยงานของทํานเสื่อมเสียชื่อเสียง โดยมีคําเฉลี่ย
เทํากับ 3.17, 2.49, 2.23, 2.20, 2.09, 1.94, 1.94, 1.88 ตามลาดับ ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 การวิเคราะห๑ทัศนคติที่มีตํอเควียร๑
ข๎อ
คาถาม (n = 344)
1. คิดวําบุคคลลักษณะเควียร๑สามารถที่จะปฏิบัติงานหรือ
รํวมงานได๎ปกติเหมือนคนทั่ว ๆ ไป
2. คิดวําบุคคลลักษณะเควียร๑มีความรู๎ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานได๎เหมือนบุคคลทั่ว ๆ ไป
3. รู๎สึกวําการพูดจาคุกคามทางเพศ หรือกลั่นแกล๎งบุคคล
ลักษณะเควียร๑เป็นการคุกคาม
4. คิดวําบุคคลลักษณะเควียร๑หากเป็นผู๎บังคับบัญชาจะมี
ความนํานับถือ หรือความเชื่อถือน๎อยกวําบุคคลทั่ว ๆ ไป
5. คิดวําบุคคลลักษณะเควียร๑มีความอํอนแอ ไมํสู๎งานและ
ปฏิบัติงานได๎ไมํหลากหลายเทําบุคคลทั่ว ๆไป
6. คิดวําบุคคลลักษณะเควียร๑มีลักษณะที่ไมํนําไว๎ใจและไมํ
นําเชื่อถือ

̅
4.10

S.D.
0.98

ระดับ
มากที่สุด

4.01

1.06

มากที่สุด

3.17

1.35

มาก

2.49

1.09

น๎อย

2.23

1.05

น๎อย

2.20

1.06

น๎อย
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7.

รู๎สึกวําบุคคลลักษณะเควียร๑ไมํนําเชื่อถือจึงไมํอยากรับฟ๓ง
ความคิดเห็น หรือปฏิบัติงานด๎วย
8. คิดวําบุคคลลักษณะเควียร๑แตกตํางจากคนอื่น จนทาให๎
ทํานไมํอยากจะพูดคุยหรือ มีปฏิสัมพันธ๑รํวมด๎วย
9. รู๎สึกวําบุคคลลักษณะเควียร๑มีลักษณะที่แตกตํางจากบุคคล
ทั่ว ๆ ไป และควรหลีกเลี่ยง
10. รู๎สึกวําการมีบุคคลลักษณะเควียร๑ในสถานที่ทางานจะทา
ให๎หนํวยงานเสื่อมเสียชื่อเสียง
เฉลี่ยทัศนคติที่มีต่อเควียร์ใน

2.09

1.03

น๎อย

1.94

1.04

น๎อย

1.94

0.98

น๎อย

1.88

0.94

น๎อย

2.60

1.05

ปานกลาง

3. การวิเคราะห๑การเลือกปฏิบัติที่มีตํอเควียร๑ในสังคมการทางานพบวํา กลุํมตัวอยํางมีการ
เลื อกปฏิบัติที่มีตํอเควียร๑ ในสั งคมการทางานอยูํในระดับน๎อย โดยมีคําเฉลี่ ยเทํากับ 2.21 ซึ่งหาก
พิจารณาจะพบวํา กลุํมตัวอยํางให๎การยอมรับในความรู๎ ความสามารถของบุคคลลักษณะเควียร๑ อยูํใน
ระดับมาก คิดเป็นร๎อยละ 3.86 รองลงมาคือ กลุํมตัวอยํางรับฟ๓งความคิดเห็นหรือปฏิบัติงานกับบุคคล
ลักษณะเควียร๑โดยอาจมีอคติเสมอ อยูํในระดับน๎ อย คิดเป็นร๎อยละ 2.28 นอกจากนั้น กลุํมตัวอยําง
เคยพบเห็นบุคคลลักษณะเควียร๑ถูกกีดกันจากโอกาสการก๎าวหน๎าในหน๎าที่ในหนํวยงานของทําน แตํ
ทํานไมํสามารถชํวยเหลืออะไรได๎ หากกลุํมตัวอยํางรํวมงานกับบุคคลลักษณะเควียร๑รู๎สึกไมํสามารถ
ปฏิบัติงานได๎อยํางเต็มที่เพราะเควียร๑ ไมํสามารถปฏิบัติงานได๎อยํางหลากหลาย เชํน งานที่ใช๎แรงการ
ลงพื้นที่ เป็นต๎น จึงทาให๎ทํานอึดอัดใจ หากกลุํมตัวอยํางมีป๓ญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบัติงานตนจะ
หลีกเหลี่ ยงการปรึกษาหรือขอคาแนะนาจากเควียร๑เมื่อกลุํมตัวอยํางมีโอกาสเลือกการปฏิบัติงาน
รํวมกันระหวํางบุคคลอื่ น ๆ กับบุคคลลักษณะเควียร๑มักเลือกบุคคลอื่น ๆ เสมอ เพราะมีศักยภาพ
มากกวําเควียร๑ หากกลุํมตัวอยํางต๎องปฏิบัติงานรํวมกับบุคคลลักษณะเควียร๑มักหลีกเลี่ยงงานนั้น ๆ
เสมอ หากกลุํมตัวอยํางมีเพื่อนรํวมงานเป็นบุคคลลักษณะเควียร๑ไมํอยากจะพูดคุย ปฏิบัติ เหมือน
บุคคลอื่น ๆ หรือไมํอยากรํวมงานหรือปฏิสัมพันธ๑ด๎วย เมื่อกลุํมตัวอยํางปฏิบัติงานกับบุคคลลักษณะเค
วียร๑มักไมํเชื่อใจหรือวางใจในความสามารถของบุคคลเควียร๑ เพราะเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
โดยมีคําเฉลี่ยเทํากับ 2.21, 2.20, 2.13, 2.11, 2.09, 1.86, 1.84, 1.52 ตามลาดับ ดังตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 การวิเคราะห๑การเลือกปฏิบัติที่มีตํอเควียร๑ในสังคมการทางาน
ข๎อ
ตัวแปร
1. เมื่อปฏิบัติงานกับบุคคลลักษณะเควียร๑มักไมํเชื่อใจหรือวางใจใน
ความสามารถของบุ คคลเควี ย ร๑ เพราะ เป็ น อุป สรรคในการ
ปฏิบัติงาน
2. หากรํวมงานกับบุคคลลักษณะเควียร๑รู๎สึกไมํสามารถปฏิบัติงาน
ได๎ อ ยํ า งเต็ ม ที่ เ พราะเควี ย ร๑ ไ มํ ส ามารถปฏิ บั ติ ง านได๎ อ ยํ า ง
หลากหลาย เชํน งานที่ใช๎แรง การลงพื้นที่ เป็นต๎น จึงทาให๎อึด
อัดใจ
3. ให๎การยอมรับในความรู๎ ความสามารถของบุคคลลักษณะเควียร๑
4. รับฟ๓งความคิดเห็นหรือปฏิบัติงานกับบุคคลลักษณะเควียร๑โดย
อาจมีอคติเสมอ
5. หากต๎องปฏิบัติงานรํ วมกับ บุคคลลั กษณะเควียร๑มักหลีกเลี่ ยง
งานนั้น ๆ เสมอ
6. หากมีป๓ญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบัติงานจะหลีกเหลี่ยงการ
ปรึกษาหรือขอคาแนะนาจากเควียร๑
7. หากมีเพื่อนรํวมงานเป็นบุคคลลักษณะเควียร๑ไมํอยากจะพูดคุย
ปฏิบัติ เหมือนบุคคลอื่น ๆ หรือไมํอยากรํวมงานหรือปฏิสัมพันธ๑
ด๎วย
8. เคยพบเห็ น บุ ค คลลั ก ษณะเควี ย ร๑ ถู ก กี ด กั น จากโอกาสการ
ก๎าวหน๎าในหน๎าที่ในหนํวยงาน แตํยังไมํสามารถชํวยเหลืออะไร
ได๎
9. เคยพบเห็นบุคคลลักษณะเควียร๑ถูกคุกคามด๎วยเหตุทางเพศใน
หลายรูปแบบ ตั้งแตํการล๎อเลียน เหน็บแนม นินทา ใสํร๎าย ดูถูก
เหยี ย ดหยาม ลวนลาม เป็ น ต๎ น จากในหนํ ว ยงาน แตํ ยั ง ไมํ
สามารถชํวยเหลืออะไรได๎
10. เมื่อมีโอกาสเลือกการปฏิบัติงานรํวมกันระหวํางบุคคลอื่น ๆ กับ
บุ ค คลลั ก ษณะเควี ย ร๑ มั ก เลื อ กบุ ค คลอื่ น ๆ เสมอ เพราะมี
ศักยภาพมากกวําเควียร๑
การเลือกปฏิบัติที่มีต่อเควียร์ในสังคมการทางาน

̅
1.52

S.D.
0.99

ระดับ
น๎อย

2.13

1.00

น๎อย

3.86
2.28

0.95
1.17

มาก
น๎อย

1.86

0.93

น๎อย

2.11

1.02

น๎อย

1.84

0.95

น๎อย

2.21

1.02

น๎อย

2.20

1.05

น๎อย

2.09

1.04

น๎อย

2.21

1.012

น้อย
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4. การหาความสัมพันธ๑ระหวํางความรู๎ ทัศนคติกับการเลือกปฏิบัติที่มีตํอเควียร๑ในสังคมการ
ทางาน พบวํา ความรู๎ที่มีตํอเควียร๑ในสังคมการทางานมีความสัมพันธ๑เชิงลบกับการเลือกปฏิบัติที่มี
ตํอเควีย ร๑ในสังคมการทางานมีนั ยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีคําสั มประสิ ทธิ์ส หสัมพันธ๑ (r)
เทํากับ -0.260 ซึ่งเป็นความสัมพันธ๑ในระดับน๎อย และทัศนคติที่มีตํอ เควียร๑ในสังคมการทางานมี
ความสัมพันธ๑เชิงลบกับการเลือกปฏิบัติที่มีตํอเควียร๑ในสังคมการทางานมีนัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ
.01 โดยมีคําสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ๑ (r) เทํากับ -0.436 ซึ่งเป็นความสัมพันธ๑ในระดับปานกลาง
นอกจากนี้ความรู๎มีตํอเควียร๑ในสังคมการทางานมีความสัมพันธ๑เชิงบวกทัศนคติที่มีตํอเควียร๑ในสังคม
การทางานมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีคําสัมประสิทธิ์สหสั มพันธ๑ (r) เทํากับ 0.277 ซึ่งเป็น
ความสัมพันธ๑ในระดับน๎อย ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 หาหาความสัมพันธ๑ระหวํางความรู๎ ทัศนคติ การเลือกปฏิบัติที่มีตํอเควียร๑ในสังคมการ
ทางาน
ตัวแปร
การเลือกปฏิบัติ
ความรู๎
ทัศนคติ
(Y)
(Xa)
(Xb)
Y
1
-.260**
-.436**
Xa
1
.277**
Xb
1
** มีระดับนัยสาคัญที่ระดับ .01
5. การวิเคราะห๑อิทธิพลของความรู๎และทัศนคติในการทานายการเลือกปฏิบัติที่มีตํอเควียร๑ใน
สังคมการทางาน พบวํา ทัศนคติ (Xa) และความรู๎ (Xb) พบวํา สํงผลหรือมีอิทธิพลตํอการเลือกปฏิบัติ
ที่มีตํอเควียร๑ในสังคมการทางาน(Y) โดยมีคําสัมประสิทธิ์การถดถอยเทํากับ -0.444 และ -0.552
ตามลาดับ มีคําสัมประสิทธิ์การทานาย (R2) เทํากับ 0.206 ซึ่งสามารถทานายการเลือกปฏิบัติที่มีตํอ
เควียร๑ในสังคมการทางานได๎ร๎อยละ20.60 แสดงให๎เห็นวํา ความรู๎และทัศนคติสํงผลกับการเลือก
ปฏิบัติที่มีตํอเควียร๑ในสังคมการทางานอยํางมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ดังตารางที่ 5
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ตารางที่ 5 การวิเคราะห๑อิทธิพลของความรู๎และทัศนคติในการทานายการเลือกปฏิบัติที่มีตํอเควียร๑ใน
สังคมการทางาน
องค๑ประกอบ(n = 344)
b
t
CONSTANT
4.289
20.062**
ทัศนคติ (Xa)
-0.444
-7.881**
ความรู๎ (Xb)
-.0.552
-2.999**
2
R = 0.459
F = 80.338
R = 0.206
**มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
บทสรุป
จากผลการวิจัย สามารถนามาสรุปตามคาถามการวิจัยได๎ดังนี้
1. ความรู๎ ที่มีตํอเควีย ร๑ในองค๑กรปกครองสํว นท๎องถิ่นในจังหวัดพิษณุโลก กลุํ มตัวอยํางมี
ความรู๎เกี่ยวกับเควียร๑ในระดับมาก โดยพบวํา ข๎อที่มีผู๎ตอบแบบทดสอบความรู๎ตอบถูกมากที่สุด 3
ลาดับแรก คือ เควียร๑ คือกลุํมคนที่เป็นป๓ญหาของสังคม และสร๎างความเดือดร๎อนให๎สังคม (คาตอบคือ
ไมํใชํ) ผู๎ที่มีลักษณะเควียร๑ คือ บุคคลที่มีความวิปริตทางเพศ (คาตอบคือไมํใชํ) และคูํรักเควียร๑ คือ
รสนิยมของแตํละบุคคลไมํใชํเรื่องผิดปกติแตํอยํางใด (คาตอบคือใชํ) และข๎อที่มีผู๎ตอบแบบสอบความรู๎
ตอบผิดมากที่สุดสามลาดับแรก คือเควียร๑ เป็นบุคคลที่มีพฤติกรรมที่แตกตํางจากคูํรักตํางเพศ หรือ
เพศที่ไร๎กรอบ (คาตอบคือใชํ) บุคคลที่เป็นเควียร๑ เป็นคนที่มีลักษณะผิดปกติทางด๎านจิตใจ (คาตอบ
คือไมํใชํ) และผู๎ชายข๎ามเพศ คือ คนที่มีเพศกาเนิดเป็นหญิงแตํรับรู๎วําตนมีจิตใจเป็นชายจึงมีความ
ต๎องการที่จะเปลี่ยนสภาพรํางกายให๎เป็นชาย(คาตอบคือใชํ)
2. ทัศนคติที่มีตํอเควียร๑ในองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในจังหวัดพิษณุโลก กลุํมตัวอยํางมี
ทัศ นคติ มี ตํ อเควีย ร๑ ใ นสั ง คมการท างานในระดั บปานกลาง โดยพบวํา กลุํ ม ตั ว อยํ า งคิ ด วํ าบุ ค คล
ลักษณะเควียร๑สามารถที่จะปฏิบัติงานหรือรํวมงานได๎ปกติเหมือนคนทั่ว ๆ ไป และคื อ กลุํมตัวอยําง
คิดวําบุคคลลักษณะเควียร๑มีความรู๎ความสามารถในการปฏิบัติงานได๎เหมือนบุคคลทั่ว ๆ ไป อยูํใน
ระดับมากที่สุด รองลงมาคือ กลุํมตัวอยํางรู๎สึกวําการพูดจาคุกคามทางเพศ หรือกลั่นแกล๎งบุคคล
ลักษณะเควียร๑เป็นการคุกคาม และกลุํมตัวอยํางคิดวําบุคคลลักษณะเควียร๑หากเป็นผู๎บังคับบัญชาจะมี
ความนํานับถือ หรือความเชื่อถือน๎อยกวําบุคคลทั่ว ๆ ไปอยูํในระดับปานกลาง
3. การเลือกปฏิบัติที่มีตํอเควียร๑ในสังคมการทางานในองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในจังหวัด
พิษณุโลก กลุํมตัวอยํางมีการเลือกปฏิบัติที่มีตํอเควียร๑ในสังคมการทางานอยูํ ในระดับน๎อย โดยพบวํา
กลุํ ม ตั ว อยํ า งให๎ ก ารยอมรั บ ในความรู๎ ความสามารถของบุค คลลั กษณะเควี ย ร๑ อยูํ ใ นระดั บ มาก
รองลงมาคือ กลุํมตัวอยํางรับฟ๓งความคิดเห็นหรือปฏิบัติงานกับบุคคลลักษณะเควียร๑โดยอาจมีอคติ
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เสมอ กลุํมตัว อยํ างเคยพบเห็น บุคคลลักษณะเควียร๑ถูกกีดกันจากโอกาสการก๎าวหน๎าในหน๎าที่ใน
หนํวยงานของตน แตํยังไมํสามารถชํวยเหลืออะไรได๎ หากกลุํมตัวอยํางรํวมงานกับบุคคลลักษณะ เค
วียร๑รู๎สึกไมํสามารถปฏิบัติงานได๎อยํางเต็มที่เพราะเควียร๑ไมํสามารถปฏิบัติงานได๎อยํางหลากหลาย
เชํน งานที่ใช๎แรง การลงพื้นที่ เป็นต๎น จึงทาให๎ทํานอึดอัดใจ หากกลุํมตัวอยํางมีป๓ญหาหรืออุปสรรคใน
การปฏิบัติงานจะหลีกเหลี่ยงการปรึกษาหรือขอคาแนะนาจากเควียร๑ เมื่อกลุํมตัวอยํางมีโอกาสเลือก
การปฏิบัติงานรํวมกันระหวํางบุคคลอื่น ๆ กับบุคคลลักษณะเควียร๑มักเลือกบุคคลอื่น ๆ เสมอ เพราะ
มีศักยภาพมากกวําเควียร๑ หากกลุํมตัวอยํ างต๎องปฏิบัติงานรํวมกับบุคคลลักษณะเควียร๑มักหลีกเลี่ยง
งานนั้น ๆ เสมอ หากกลุํมตัวอยํางมีเพื่อนรํวมงานเป็นบุคคลลักษณะเควียร๑ไมํอยากจะพูดคุย ปฏิบัติ
เหมือนบุคคลอื่น ๆ หรือไมํอยากรํวมงานหรือปฏิสัมพันธ๑ด๎วย และเมื่อกลุํมตัวอยํางปฏิบัติงานกับ
บุคคลลักษณะเควียร๑มักไมํเชื่อใจหรือวางใจในความสามารถของบุคคลเควียร๑ เพราะเป็นอุปสรรคใน
การปฏิบัติงานของทําน อยูํในระดับน๎อย
4. ความรู๎ ทัศนคติ กับการเลือกปฏิบัติที่มีตํอเควียร๑ในสังคมการทางานในองค๑กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่นในจังหวัดพิษณุโลก ความรู๎ที่มีตํอเควียร๑ในสังคมการทางานมีความสัมพันธ๑เชิงลบกับการ
เลือกปฏิบัติที่มีตํอเควียร๑ในสังคมการทางาน ซึ่งเป็นความสัมพันธ๑ในระดับน๎อย และทัศนคติที่มีตํอเค
วียร๑ในสังคมการทางานมีความสัมพันธ๑เชิงลบกับการเลือกปฏิบัติที่มีตํอเควียร๑ในสังคมการทางาน ซึ่ง
เป็นความสัมพันธ๑ในระดับปานกลาง
5. ความรู๎ และทั ศนคติมีอิทธิพลในการทานายการเลือกปฏิบัติที่มีตํอเควียร๑ในสั งคมการ
ทางานในองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในจังหวัดพิษณุโลก ทัศนคติ และความรู๎ สํงผลหรือมีอิทธิพลตํอ
การเลือกปฏิบัติที่มีตํอเควียร๑ในสังคมการทางาน ซึ่งสามารถทานายการเลือกปฏิบัติที่มีตํอเควียร๑ใน
สังคมการทางานได๎ร๎อยละ 20.60 แสดงให๎เห็นวํา ความรู๎และทัศนคติสํงผลกับการเลือกปฏิบัติที่มี
ตํอเควียร๑ในสังคมการทางานอยํางมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
อภิปรายผล
1. ความรู๎เกี่ยวกับเควียร๑ พบวํา กลุํมตัวอยํางมีความรู๎เกี่ยวกับเควียร๑ในระดับมาก( ̅= 6.92)
อธิบ ายได๎วํ าป๓ จ จุ บั น จะพบได๎วํา เควียร๑สํ ว นใหญํใช๎ชีวิ ตโดยแสดงอัตลั กษณ๑ ทางเพศของตนอยํ า ง
เปิดเผยมากขึ้น ทาให๎คนในสังคมมีประสบการณ๑การพบเห็น พูดคุย หรือมีปฏิสัมพันธ๑กับเควียร๑ใน
ระดับหนึ่ง จึงทาให๎คนในสังคมคิดวํามีความรู๎เกี่ยวกับเควียร๑ซึ่งสอดคล๎องกับการศึกษาของรัตนวัฒน๑
จันทร๑อานวยสุข และคณะ (2558) ที่ศึกษา การเคารพคนข๎ามเพศเปรียบเทียบกับการเกลียดกลัวคน
ข๎ามเพศ ประสบการณ๑ทางสังคมของคนข๎ามเพศในประเทศไทย พบวํา สังคมไทยยอมรับและเข๎าใจ
กลุํมคนข๎ามเพศในทุกระดับ ของสถาบันทางสังคมตั้งแตํครอบครัว เพื่อน คูํ สถาบันการ ศึกษา ชุมชน
สถาบันการเมืองการปกครอง รวมไปถึงสังคมโดยรวม โดยกู๏ด (Good, 1973 อ๎างใน โสภิตสุดา มงคล
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เกษม, 2539) กลําววํา ความรู๎เป็นข๎อเท็จจริง (facts) ความจริง (truth) เป็นข๎อมูลที่มนุษย๑ได๎รับและ
เก็บรวบรวมจากประสบการณ๑ตําง ๆ การทีบุคคลยอมรับหรือปฏิเสธสิ่งใดสิ่งหนึ่งได๎ อยํางมีเหตุผล
บุคคลควรจะต๎องรู๎เรื่องเกี่ยวกับสิ่งนั้น เพื่อประกอบการตัดสินใจ นั้นก็คือ บุคคลจะต๎องมีข๎อเท็จจริง
หรือข๎อมูลตําง ๆ ที่สนับสนุนและให๎คาตอบข๎อสงสัยของบุคคลมีอยูํชี้แจงให๎บุคคลเกิดความเข๎าใจและ
ทัศนคติที่ดีตํอเรื่องใดเรื่องหนึ่ง รวมทั้งเกิดการตระหนัก ความเชื่อ และคํานิยมตําง ๆ
2. ทัศนคติที่มีตํอเควียร๑ พบวํา กลุํมตัวอยํางมีทัศนคติมีตํอเควียร๑ในสังคมการทางานในระดับ
ปานกลาง โดยมีคําเฉลี่ย ( ̅=2.60) อธิบายได๎วําคนในสังคมมีทัศนคติที่ดีตํอเควียร๑ เนื่องจากป๓จจุบัน
มีการยอมรับและเปิดกว๎างมากขึ้นในเรื่องสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของมนุษย๑มากขึ้น ซึ่ง
สอดคล๎องกับการศึกษาของรณภพ นพสุวรรณ(2555) ที่ศึกษา มุมมองของนักประชาสัมพันธ๑ที่มีตํอ
เพศที่สามในงานประชาสัมพันธ๑ พบวํา สะท๎อนให๎เห็นมุมมองของนักประชาสัมพันธ๑เกี่ยวกับเควียร๑
ผํานลักษณะคาที่ใช๎เรียกในเชิงบวก โดยผู๎วิจัยได๎ค๎นพบวํา ผู๎ให๎ข๎อมูลสํวนใหญํมองเควียร๑ตามลักษณะ
การแตํงกาย กิริยา การแสดงออก บุคลิกภาพ และรสนิยมทางเพศ นอกจากนี้ ยังมองวํา เควียร๑มี
หลายประเภทและนักประชาสัมพันธ๑มีแนวโน๎มในการยอมรับความแตกตํางทางเพศ ซึ่งแสดง ให๎เห็น
ผํานคาเรียกที่วํา “ความหลากหลายทางเพศ” นอกจากนี้ นักประชาสัมพันธ๑ยังมองวํา เควียร๑มีความ
โดดเดํนใน 3 ด๎าน ได๎แกํ ความโดดเดํนด๎านบุคลิกภาพ ได๎แกํ การรู๎จัก กาลเทศะ มีเสนํห๑ ใสํใจใน
รายละเอียด เก๐ มีสีสันและมีคุณคําและมีความอดทนตํออุปสรรค มีความโดดเดํนด๎านทักษะ ได๎แกํ มี
ทักษะด๎านการพูด มีทักษะด๎านการเขียน และมีทักษะด๎านการวางกลยุทธ๑การประชาสัมพันธ๑ และมี
ความโดดเดํนด๎านความคิดสร๎างสรรค๑ในการทางาน โดยผลการวิจัยสะท๎อนให๎เห็นอยํางชัดเจนวํานัก
ประชาสัมพันธ๑มีมุมมองเชิงบวก นอกจากนี้ ผลการวิจัยยังพบวํา นักประชาสัมพันธ๑มองวํา ถ๎าเควียร๑
ที่ยอมรับตนเองและมีความสามารถก็ทาให๎สังคมสามารถยอมรับเควียร๑ ได๎เชํนกัน นอกจากนี้ยังพบวํา
ในมุมมองของนั กประชาสั มพัน ธ๑เควียร๑ได๎รับการยอมรับในการทางานประชาสั มพันธ๑ โดยที่ นัก
ประชาสัมพันธ๑แตํละคน อาจมีระดับในการยอมรับเควียร๑ในงานประชาสัมพันธ๑ที่แตกตํางกัน โดย
ระดับการยอมรับเควียร๑ในงานประชาสัมพันธ๑ สามารถแบํงได๎เป็น 2 ระดับคือ การยอมรับเควียร๑ใน
งานประชาสัมพันธ๑โดยไมํมีเงื่อนไข และการยอมรับเควียร๑ในงานประชาสัมพันธ๑แบบมีเงื่อนไข ซึ่ง
ได๎แกํ ยอมรับได๎ หากไมํเยอะ ยอมรับได๎ หากไมํใชํงาน เกี่ยวกับสื่อ ยอมรับได๎ ถ๎าแตํงกายตามเพศ
สภาพ และยอมรับแตํความคิด และยังสอดคล๎องกับการศึกษาของ เสาวคนธ๑ โทบุราณ (2555) ศึกษา
เรื่อง ทัศนคติของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกํนที่มีตํอพฤติกรรมรักรํวมเพศ พบวํา ทัศนคติของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกํน มีความรู๎ ความเข๎าใจ (Cognitive Component) ตํอพฤติกรรมรัก
รํวมเพศ อยูํในระดับปานกลาง คิดเป็นร๎อยละ 80.8 โดยพงศ๑สัณห๑ ศรีสมทรัพย๑ และ ปียะนุช เงิน
คล๎าย (2550) อธิบายวํา ทัศนคติ เป็นความรู๎สึกทางใจของแตํละบุคคล ซึ่งเป็นผลมาจากการเรียนรู๎
ประสบการณ๑ ความนึ กคิ ด และความเชื่ อของแตํ ล ะบุค คล ความรู๎สึ กทางใจของแตํล ะบุ คคลใน
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เรื่องราวใด ๆ จะมีระดับที่แตกตํางกันออกไป ตั้งแตํระดับที่เป็นความชอบหรือไมํชอบ ระดับที่เป็น
ประสบการณ๑ที่ได๎รับ การไตรํตรอง จนถึงระดับที่เป็นการนาไปปฏิบัติ ทัศนคติของบุคคลจึงเป็น
ตัวกระตุ๎นให๎บุคคลเกิดความคิดและพฤติกรรมไปในแนวทางใดแนวทางหนึ่ง
3. การเลือกปฏิบัติที่มีตํอเควียร๑ในสังคมการทางาน พบวํา กลุํมตัวอยํางมีการเลือกปฏิบัติที่มี
ตํอเควียร๑ในสังคมการทางานอยูํในระดับน๎อย โดยมีคําเฉลี่ย ( ̅= 1.98) จึงอธิบายได๎วําคนในสังคมมี
การเลือกปฏิบัติตํอเควียร๑อยูํในระดับน๎อบ เนื่องจากคนในสังคมได๎มองความสามารถของ เควียร๑ใน
การปฏิบัติงาน ความสามารถในการปรับตัวในการทางาน และศักยภาพของเควียร๑มากกวําความ
แตกตํางเรื่องเพศ ซึ่งสอดคล๎องกับการศึกษาของเจษฎา นกน๎อย (2554) ที่ศึกษา การจัดการความ
หลากหลายในองค๑กร : ตัวแบบทางด๎านทรัพยากรมนุษย๑เพื่อความเทําเทียมกันของผู๎ที่มีอัตลัก ษณ๑ทาง
เพศ พบวํากลุํมตัวอยํางทั้งหมดได๎รับการปฏิบัติในประเด็นทางด๎านการบริหารทรัพยากรมนุษย๑อยําง
เทําเทียมและเป็นธรรม ทั้งนี้เพราะผู๎บังคับบัญชาจะพิจารณษจากผลงานและความรู๎ความสามารถ
มากกวําการเป็นชายจริงหญิงแท๎หรือเป็นผู๎ที่มีอัตลักษณ๑ความหลากหลายทางเพศหรือไมํ ในจานวนนี้
มีกลุํมตัวอยํางเพียงบางสํวนที่ถูกเลือกปฏิบัติอันเนื่องมาจากการเป็นผู๎ที่มีอัตลักษณ๑ที่หลากหลายทาง
เพศ ซึ่งเป็นลักษณะของการพูดจาและพฤติกรรมการแสดงออก แตํไมํเกี่ยวข๎องกับการปฏิบัติงานแตํ
อยํางใด โดยการเลือกปฏิบัติในที่ทางานคือการกระทาที่มีผลทาให๎บุ คคลบางคนหรือกลุํมสังคมบาง
กลุํม ตกเป็นรองหรือเสียเปรียบ การแบํงแยกแบบนี้เกิดขึ้นจากป๓จจัยหลายประการซึ่งรวมถึง ความ
แตกตํางทางเพศ (Busza, 1999) (กระทรวงแรงงาน, 2544)
4. ความสั มพัน ธ๑ร ะหวํางความรู๎ ทัศนคติ และการเลื อกปฏิบัติที่มีตํอเควียร๑ในสั งคมการ
ทางาน พบวํา ความรู๎และทัศนคติที่มีตํอเควียร๑ในสังคมการทางานมีความสัมพันธ๑เชิงลบกับการเลือก
ปฏิบัติที่มีตํอเควียร๑ในสังคมการทางาน อธิบายได๎วําเมื่อคนในสังคมสํวนใหญํมีความรู๎และทัศนคติที่ดีก็
จะทาให๎เกิดการเลือกปฏิบัติตํอเควียร๑ที่น๎อยลง หรือกลําวได๎วํา ความรู๎ ทัศนคติและการปฏิบัติ มีผล
ตํอเนื่องกัน ซึ่งสอดคล๎องกับการศึกษาของเบ็นวารีและคณะ (Banwari and et.al., 2015) ที่ศึกษา
นั กศึก ษาแพทย๑ และความรู๎ เ กี่ย วกับทั ศนคติเกี่ ยวกั บการรัก รํว มเพศ พบวํา นักศึ กษาแพทย๑และ
นักศึกษาฝึกงานมีความรู๎ไมํเพียงพอเกี่ยวกับเรื่องรักรํวมเพศ ความรู๎ กลายเป็นมีความสัมพันธ๑เชิงบวก
กับทัศนคติ ผู๎ที่มีความรู๎สูงจะมีทัศนคติที่ดีขึ้น ควรมีการเสริมสร๎างความรู๎ของนักศึกษาแพทย๑โดยการ
รวมประเด็นเรื่องสุขภาพที่เกี่ยวข๎องกับเรื่องรักรํวมเพศไว๎ในหลักสูตร อาจชํวยลดความอคติตํอกลุํม
ชนกลุํมน๎อยทางเพศและสํงผลตํอการปฏิบัติในอนาคตที่ดีขึ้น โดยการเปลี่ยนแปลงการเลือกปฏิบัติ มี
ความสัมพันธ๑กันระหวํางความรู๎ ทัศนคติและการปฏิบัติ โดยทัศนคติเป็นตัวกลางที่ทาให๎เกิดความรู๎
และการปฏิบั ติ ดังนั้ นความรู๎ กับ ทัศนคติจึงสัมพันธ๑กันและมีผ ลตํอการเลื อกปฏิบัติ ( SchwartZ,
1975)

87

การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
เครือขํายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลาปางวิจยั ครั้งที่ 4

5. อิทธิพลของความรู๎และทัศนคติในการทานายการเลือกปฏิบัติที่มีตํอเควียร๑ในสังคมการ
ทางาน ทัศนคติและความรู๎ สํงผลหรือมีอิทธิพลตํอการเลือกปฏิบัติที่มีตํอเควียร๑ในสังคมการทางาน
อธิบายได๎วําคนในสังคมมีความรู๎ที่ไมํคาดเคลื่อนและมีทัศนคติที่ดีจึงสํงผลทาให๎มีการเลือกปฏิบัติที่มี
ตํอเควียร๑ในระดับน๎อย แตํในบางครั้งความรู๎และทัศนคติไมํจาเป็นต๎องสัมพันธ๑กันก็ทาให๎เกิดการ
ปฏิบัติได๎ ซึ่งสอดคล๎องกับการศึกษาของอีโก แกรบเวอร๑เบรกและคณะ (Igorand et.al., 2013) ที่
ศึกษา ทัศนคติและความรู๎ เกี่ยวกับการรักรํว มเพศระหวํางนักศึกษาแพทย๑ในซาเกร็บ พบวํา การ
สารวจได๎ดาเนินการระหวํางนักศึกษาแพทย๑ปีที่ 5 และ 6 ระหวํางปีการศึกษา 2552/2553 การ
สารวจประกอบด๎วยข๎อมูลประชากรทั่วไปแบบสอบถามที่ผํานการตรวจสอบแล๎ว 2 แบบ คือ ความรู๎
เกี่ยวกับแบบสอบถามความรักรํวมเพศ และ ทัศนคติเกี่ยวกับภาวะรักรํวมเพศ และคาถามเกี่ยวกับ
ประสบการณ๑สํวนตัว คะแนนเฉลี่ยความรู๎คือ ( ̅ = 14.8) จากคะแนน 20 นอกจากนี้ยังพบความ
แตกตํางระหวํางเพศในด๎านทัศนคติ มีคําเฉลี่ย 38% ของความแปรปรวนที่อธิบายไว๎ มีคําสัมประสิทธิ์
การถดถอยเทํากับ -0.14, ปีที่ 6 ของการศึกษา มีคําสัมประสิทธิ์การถดถอยเทํากับ -0.16 และความรู๎
เกี่ยวกับการรักรํวมเพศมากขึ้น มีคําสัมประสิทธิ์การถดถอยเทํากับ -0.48 ซึ่งความรู๎และทัศนคติมี
อิทธิพลในการทานายอยํางมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทัศนคติเชิงลบมีอยูํในหมูํนักเรียนดังนั้น
ควรเพิ่มเนื้อหาทางการศึกษาที่เกี่ยวกับรักรํวมเพศรวมอยูํในหลักสู ตรของโรงเรียนแพทย๑เพื่อลดการ
รับรู๎เชิงลบของ เลสเบียน เกย๑ กะเทย และ บุคคลที่แปลงเพศ โดยพรพิพย๑ พิมลสินธุ๑ (2540) อธิบาย
วํา ความรู๎ที่ถูกต๎องเป็นสิ่งแรกที่จาเป็นต๎องทาให๎เกิดขึ้นกํอน ซึ่งความรู๎สํงผลให๎เกิดความรู๎ผิดหรือ
ทัศนคติวํา เชื่อถือหรือไมํเชื่อถือ และความรู๎และทัศนคติที่เกิดขึ้นก็เป็นป๓จจัยที่อิทธิพลตํอการปฏิบัติ
ข้อเสนอแนะ
1. จากผลการศึ ก ษาพบวํ า ความรู๎ แ ละทั ศ นคติ ที่ มี ตํ อ เควี ย ร๑ ใ นสั ง คมการท างานมี
ความสัมพันธ๑เชิงลบกับการเลือกปฏิบัติที่มีตํอเควียร๑ในสังคมการทางาน แสดงให๎เห็นวําเมื่อคนใน
สังคมมีความรู๎และทัศนคติที่ดีขึ้นการเลือกปฏิบัติที่มีตํอเควียร๑ก็ลดลง ดังนั้นควรสํงเสริมให๎มีการให๎
ความรู๎ความเข๎าใจที่ถูกต๎องตํอเควียร๑ในสังคมควบคูํกับการสํงเสริมทัศนคติที่ดีให๎แกํประชาชนในสังคม
เพื่อให๎ประชาชนเข๎าใจและมีทัศนคติที่ดีกับความแตกตํางหลากหลายของบุคคลในสังคม อั นจะนาไป
ซึ่งการยอมรับและเกิดการเลือกปฏิบัติที่ลดลง
2. จากผลการศึกษาพบวํา ความรู๎และทัศนคติ สํงผลหรือมีอิทธิพลตํอการเลือกปฏิบัติที่มี
ตํอเควียร๑ในสังคมการทางาน แสดงให๎เห็นวําเมื่อคนในสังคมการทางานมีความรู๎ที่ไมํคาดเคลื่อนและมี
ทัศนคติที่ดีจึงสํงผลทาให๎มีการเลือกปฏิบัติที่มีตํอเควียร๑ในระดับน๎อย ดังนั้นควรสนับสนุนให๎บุคลากรมี
สํวนรํวมในการเรียนรู๎ในประเด็นของความหลากหลายทางเพศ เพื่อสร๎างความรู๎ความเข๎าใจ รวมทั้ง
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เป็นการสํงเสริมทัศนคติที่ดีให๎แกํบุคลากรในการทางาน เพื่อเป็นการลดการเลือกปฏิบัติตํอเควียร๑ใน
สังคมการทางาน
3. จากผลการศึกษาพบวํา บุคลากรในสังคมการทางานมีความรู๎เกี่ยวกับความหมายของ
ผู๎หญิงข๎ามเพศและผู๎ชายข๎ามเพศอยูํในระดับน๎อย จึงควรมีการสํงเสริมจากหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องหรือ
องค๑กรภาครัฐ เชํน กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงวัฒนธรรม ควรเป็นผู๎นาในด๎านการความรู๎
ความเข๎าใจพื้นฐานที่ให๎ความสาคัญกับประเด็นการยอมรับความหลากหลายทางเพศและการเคารพซึ่ง
กันและกัน
4. จากผลการศึกษาพบวําบุคลากรในสังคมการทางานยอมรับฟ๓งความคิดเห็นของบุคลากรเค
วียร๑แตํในบางครั้งยังมีอคติในการรํวมงาน จึงควรมีการสํงเสริมจากหนํวยงานโดยผํานทางกิจกรรมที่
เปิดโอกาสให๎บุคลากรเควียร๑ ได๎แสดงออกถึงตัวตน ความสามารถและศักยภาพในการทางานของ
ตัวเอง
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การจัดการการตลาดเพื่อพัฒนาศักยภาพการแข่งขันที่พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
ของกลุ่มผู้ผลิตไม้แกะสลักตาบลทาทุ่งหลวง อาเภอแม่ทา จังหวัดลาพูน
The marketing management to develop competitive advantages for
sustainable self sufficient in wood carving group at Tambon
Thathungluang, Amphure Maetha, Lamphun Province.
มานพชุํมอุํน1*อาชวิน ใจแก๎ว2 ศิรสา สอนศรี3
1

สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมํ
2
สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
3
สาขาวิชานิเทศศาสตร๑ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมํ

บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค๑เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการใช๎วัตถุดิบพัฒนาชํองทางและรูปแบบการ
จัดจาหนํายและพัฒนากลยุทธ๑การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการของกลุํมผู๎ผลิตไม๎แกะสลักตาบลทา
ทุํงหลวง อาเภอแมํทา จังหวัดลาพูนเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพซึ่งใช้กระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วม
(PAR)เครื่องมือเก็บรวบรวมข๎อมูลคือการศึกษาเอกสาร การสัมภาษณ๑แบบเจาะลึก การประชุมกลุํม
ยํอย และการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแบบมีสํวนรํวม ผลการวิจัยการพัฒนาประสิทธิภาพของ
วัตถุดิบพบวําทาได๎ด๎วยการตัดไม๎จามจุรีตามขนาดที่ใกล๎เคียงกับงานดิบ สํวนเศษไม๎ที่แตกหักสามารถ
นามาเชื่อมตํอเป็นสินค๎าใหมํได๎ โดยต๎องมีโครงการปลูกไม๎จามจุรีทดแทนในพื้นที่ และหาไม๎อื่นที่มี
คุณสมบัติใกล๎เคียงมาทดแทนหรือรวมกลุํมนาเข๎าไม๎จากประเทศใกล๎เคียง สํวนการใช๎ประโยชน๑จาก
เศษไม๎สามารถพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ๑ใหมํหรือจัดทาเป็นของที่ระลึกขนาดเล็ก สํวนขี้เลื่อยพัฒนาไปเป็น
แจกัน กรอบรูปและนาไปใช๎เป็นของประดับและตกแตํงบ๎านที่มีคุณคําการพัฒนา ชํองทางการจัด
จ า ห นํ า ย พ บ วํ า ก ลุํ ม ต๎ อ ง พั ฒ น า ชํ อ ง ท า ง ก า ร ข า ย ท า ง เ ว็ บ ไ ซ ต๑
(www.thaitradepoint.com/thathungluang) เพราะเป็นชํอ งทางที่ใช๎ต๎ นทุนต่าและสามารถ
จาหนํายได๎ทั้งตลาดในประเทศและตํางประเทศ และให๎รวมตัวกันเป็นกลุํมผู๎ผลิตไม๎แกะสลักที่รวบรวม
ผลิตภัณฑ๑จากสมาชิกเพื่อนามาขายผํานทางเว็บไซต๑สํวนการพัฒนากลยุทธ๑การสื่อ สารการตลาดเชิง
บูรณาการ พบวํา กลุํมต๎องพัฒนากลยุทธ๑การโฆษณาเพื่อสร๎างการรับรู๎ การใช๎พนักงานขายเชิงรุก
มากกวําเชิงรับการสํงเสริมการขายเพื่อการกระตุ๎นยอดขายที่ตกต่า การประชาสัมพันธ๑ในระดับจังหวัด
และการใช๎เครื่ องมือการตลาดทางตรงในการเสนอขายสินค๎าโดยอยูํภ ายใต๎ ขีดความสามารถและ
งบประมาณของกลุํม
คาสาคัญ :ไม๎แกะสลัก ชํองทางและรูปแบบการจัดจาหนํายกลยุทธ๑การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ
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Abstract
The objectives of this research were to develop the efficiency of raw materials
using,the channel of distribution and the integrated marketing communication
strategy of wood carving group at Tambon Thathungluang, Amphure Maetha,
Lamphun Province. This research was a qualitative research that used Participatory
Action Research (PAR).The data collected by data analysis, in depth interviews, focus
group and participatory action training. The development of efficiency of raw
materials using: the group should cut the appropriated size of raw material and
bringthe left to create new gifts products by emphasized on hand made and has the
project to replace present material and find out other raw materials, and establish
group to buy it from near country. The development of group’s channel of
distribution: the group must look for new channels, instead of selling only through
exclusive channel. The appropriated channel was selling onthe website
(www.thaitradepoint.com/thathungluang) because of low cost channel that can be
sold both in domestic and international marketsand mustgathered together to
collect products from members for sale throughwebsite.The development integrated
marketing communication strategy: the group had to apply the promotion mix tools,
such as, the advertising to build customer’s awareness, the push strategy by group’s
personal selling to activate market ,the sales promotion used while the sells
decrement, the publicity and public relation should do with the involved sectors,
and the last, the group should collect customer’s data and use direct marketing
tools to contact the prospect customers,underthe group’s potential and budgets.
Keywords:Woodcarving, Place and Distribution, Integrated Marketing Communication
Strategies
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บทนา
ป๓ จ จุ บั น ผลิ ต ภั ณ ฑ๑ ไ ม๎ แ กะสลั ก ถื อ ได๎ วํ า เป็ น หนึ่ ง ในสิ น ค๎ า หั ต ถกรรมที่ มี บ ทบาทส าคั ญ ตํ อ
เศรษฐกิจของประเทศ แตํอยํางไรก็ตาม อุตสาหกรรมไม๎แกะสลักยังต๎องเผชิญกับป๓ญหาอัตราคําจ๎าง
แรงงานที่มีแนวโน๎มสูงขึ้น ทรัพยากรที่เป็นวัตถุดิบในการผลิตเริ่มจากัดและหายากมากขึ้น การพัฒนา
เทคนิคการผลิตที่ยังไมํทันสมัย เทําที่ควร ขาดข๎อมูลความต๎องการของผู๎บริโภคทั้งในประเทศและ
ตํางประเทศคูํแขํงขันในตลาดสํงออกมีคําแรงที่ต่ากวําและมีวัตถุดิบไม๎ที่มีความอุดมสมบูรณ๑และมี
คุณภาพ(ไม๎สัก ไม๎ประดูํ ไม๎มะคํา ไม๎มะมํวงและไม๎กระท๎อน) อีกทั้งมีการพัฒนาด๎านเทคโนโลยีการ
ผลิตอยํางตํอเนื่องและมีจุดเดํนในสํวนของการออกแบบที่ทันสมัย การแกะสลักไม๎ของชาวอาเภอ
แมํทาเริ่มเมื่อประมาณพุทธศักราช 2348 โดยเฉพาะเขตตาบลทาทุํงหลวง ตาบลทากาศ และตาบล
ทาขุมเงิน ซึ่งเป็นแหลํงไม๎แกะสลักที่ใหญํและสาคัญของจังหวัดลาพูน แตํการแกะสลักไม๎ในขณะนั้น
จะเป็นลักษณะอุตสาหกรรมในครัวเรือนเป็นสํวนใหญํ การถํายทอดวิชาและเทคนิคการแกะสลักไม๎จะ
สืบทอดจากบรรพบุรุษและเครือญาติ ป๓จจุบันการแกะสลักไม๎ของอาเภอแมํทาได๎เปลี่ยนแปลงไปตาม
ยุคตามสมัยคือจะเป็นลักษณะของอุตสาหกรรมประเภทโรงงาน โดยวัตถุประสงค๑ในการผลิตเพื่อทา
เป็นธุรกิจหรือการค๎า ทาให๎ งานแกะสลักจึงถือเป็นอาชีพสาคัญของชุมชนทาทุํงหลวงเป็นอยํางมาก
เพราะเกือบทั้งหมูํบ๎านจะประกอบอาชีพแกะสลักไม๎มายาวนาน โดยวัตถุดิบสํวนใหญํที่นามาใช๎ใน
แกะสลักคือไม๎จามจุรี (ไม๎ฉาฉา) ซึ่งเป็นไม๎เนื้ออํอนสามารถนามาแกะสลักขึ้นรูปได๎งํายและราคาไมํ
แพงดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 แสดงภาพไม๎จามจุรี การแกะสลักหุํนดิบและผลิตภัณฑ๑ไม๎แกะสลักของตาบลทาทุํงหลวง
การแกะสลักไม๎ของตาบลทาทุํงหลวงถือได๎วําเป็นทุนทางวัฒนธรรมที่มีคุณคํา เป็นภูมิป๓ญญาที่
สืบทอดกันมายาวนานสามารถตํอยอดให๎เกิดมูลคําเพิ่มทางเศรษฐกิจชุมชนได๎แตํด๎วยการเติบโตที่
รวดเร็วของสั งคมเมืองการทํองเที่ยวและภาคการอุตสาหกรรม ทาให๎ การแกะสลักไม๎ต๎องปรับตัว
เปลี่ ย นแปลงไปตามกระแสการเปลี่ ย นแปลงของสั งคมและวิถีก ารดาเนิน ชีวิต จากการวิเคราะห๑
ข๎อมูลคลัสเตอร๑ (Cluster) ด๎านความสามารถในการแขํงขันของกลุํมผู๎ผลิตไม๎แกะสลักของบ๎า นทาทุํง
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หลวง(สานักงานเทศบาลตาบลทาทุํงหลวง, 2552)และจากการประเมินศักยภาพทางการแขํงขันของ
กลุํมชาวบ๎านพบวําอยูํในระดับปานกลางเทํานั้น ทั้งในด๎านของบริบทการแขํงขันและกลยุทธ๑ทางธุรกิจ
อุตสาหกรรมที่เกี่ย วโยงและสนับ สนุน เงื่อนไขของป๓จจัยการผลิ ต แตํจะมีเงื่อนไขด๎านอุปสงค๑ที่มี
ศักยภาพทางการแขํงขันในระดับดี แตํอยํางไรก็ตาม จากข๎อมูลยุทธศาสตร๑การพัฒนาตาบลทาทุํง
หลวงปี 2551-2553 ที่วิเคราะห๑ป๓ญหาและความต๎องการของประชนด๎านเศรษฐกิจและการทํองเที่ยว
พบวํา ประชาชนยังคงมีภาระหนี้สินจานวนมากอันเนื่องมาจากยังขาดการวางแผนการประกอบอาชีพ
ที่ดี ขาดการรวมกลุํมเพื่อประกอบอาชีพอยํางจริงจังไมํมีการเชื่อมโยงแหลํงทํองเที่ยว ทาให๎ไมํคํอยมี
นักทํองเที่ยวมาเยี่ยมชมและซื้อสินค๎าไม๎แกะสลักในพื้นที่
ประกอบกับข๎อมูลจากการสารวจบริบทชุมชน พบวํา พื้นที่ตาบลทาทุํงหลวง ตาบลทากาศ
และตาบลทาขุมเงินยังไมํเป็นที่รู๎จักของประชาชนทั่วไปเนื่องจากการแกะสลักไม๎ของอาเภอแมํทาสํวน
ใหญํเป็นชิ้นงานที่เรียกวํา “งานดิบ”คือเป็นเพียงการแกะสลักไม๎ให๎เป็นรูปรํางหรือรูปแบบตามที่ลูกค๎า
ต๎องการมีการขัดเกลาด๎วยเครื่องเพียงเล็กน๎อย และมีบางสํวนที่ตกแตํงรายละเอียดแบบครบวงจร
ตั้งแตํก ารผลิตจนถึงการจาหนํายแตํร๎อยละ 90 ของผลิตภัณฑ๑จะจาหนํายตํอให๎ กับผู๎ค๎าสํงในเขต
หมูํบ๎านถวาย อาเภอหางดง จังหวัดเชียงใหมํ และสํวนที่เหลือจะสํงให๎กับพํอค๎าสํงในอาเภอสันกาแพง
และตลาดในตัวเมืองเชียงใหมํ ซึ่งจะนาเอางานดิบไปตกแตํงรายละเอียด และเก็บความเรียบร๎อยอีก
ครั้งแล๎วจึงมีการลงสีหรือแลคเกอร๑ และจานํายในราคาที่สูงกวําโรงงาน5-10 เทํา
จากข๎อมูลป๓ญหาและโอกาสทางการตลาดของผลิตภัณฑ๑ไม๎แกะสลักในข๎างต๎น งานวิจัยนี้จึงมุํง
แก๎ป๓ญหาของด๎านการพัฒนาศักยภาพในการแขํงขันของกลุํมให๎ดีมากยิ่งขึ้นโดยนาองค๑ความรู๎ทางด๎าน
การจัดการการตลาดเข๎าไปชํวยเหลือกลุํมผู๎ผลิตไม๎แกะสลัก ทั้งนี้เพื่อพัฒนาศักยภาพทางการแขํงขัน
เพื่อการพึ่งพาตนเองได๎อยํางยั่งยืนอันจะทาให๎เกิดการพัฒนาธุรกิจชุมชนไปในทิศทางที่ดีและยั่งยืน
มากขึ้น สามารถสร๎างรายได๎ที่พอเพียงอันจะชํวยให๎กลุํมสามารถพึ่งพาตนเองได๎และใช๎ทรั พยากร
ภายในชุมชนอยํางคุ๎มคําซึ่งเป็นไปตามยุทธศาสตร๑การพัฒนาประเทศในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 12 ที่ได๎ให๎ความสาคัญกับยุทธศาสตร๑การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสูํ
สังคมแหํงภูมิป๓ญญาและการเรียนรู๎ และรู๎จักใช๎นวัตกรรมให๎เป็นประโยชน๑ในการค๎าและการดารงชีพ
และใช๎แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในการดาเนินชีวิตและดาเนินธุรกิจด๎วยหลักของการเข๎าใจ เข๎าถึงและ
พัฒนา
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการใช๎วัตถุดิบของกลุํมผู๎ผลิตไม๎แกะสลักตาบลทาทุํงหลวง อาเภอ
แมํทา จังหวัดลาพูน
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2. เพื่อพัฒนาชํองทางและรูปแบบการจัดจาหนํายผลิ ตภัณฑ๑ไม๎แกะสลั กของกลุํมผู๎ผ ลิตไม๎
แกะสลัก ตาบลทาทุํงหลวง อาเภอแมํทา จังหวัดลาพูน
3. เพื่อพัฒนากลยุทธ๑การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการผลิตภัณฑ๑ไม๎แกะสลักของกลุํมผู๎ผลิต
ไม๎แกะสลัก ตาบลทาทุํงหลวง อาเภอแมํทา จังหวัดลาพูน
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย
1. ด๎านองค๑ความรู๎ กลุํมเปูาหมายที่เข๎ารํวมโครงการได๎องค๑ความรู๎ใหมํๆ เกี่ยวกับการตลาดไม๎
แกะสลัก
2. ด๎านการผลิตเชิงพาณิชย๑กลุํมเปูาหมายที่เข๎ารํวมโครงการสามารถเชื่อมโยงและบูรณการ
องค๑ความรู๎ การตลาดที่เหมาะสมไปแก๎ ไขป๓ญหายอดขายตกต่าที่กาลั งประสบอยูํในป๓จจุบันซึ่งจะ
กํอให๎เกิดการพึ่งพาตนเองได๎อยํางยั่งยืน อีกทั้งยังสามารถนาไปเผยแพรํ และสร๎างเครือขํายวิสาหกิจ
ชุมชนอื่น
ทบทวนวรรณกรรม
ผู๎วิจัยได๎วิเคราะห๑และสังเคราะห๑วรรณกรรมเพื่อสนับสนุนกรอบแนวคิดการวิจัย ดังนี้
1. การจัดการการตลาด Kotler (2000)กลําววําการจัดการการตลาดคือกระบวนการในการ
วางแผน การปฏิบัติตามแผนในด๎านราคา การสํงเสริมการตลาด การขายแนวความความคิด สินค๎า
และบริ ก ารที่ จ ะสามารถสร๎ า งความพึ ง พอใจให๎ ทั้ ง องค๑ ก รและลู ก ค๎ า เปู า หมายไปพร๎ อ มกั น และ
Guiltinan (1997)เห็นวําการจัดการการตลาดคือการตัดสินใจที่ครอบคลุมในด๎านตําง ๆ โดยเริ่มตั้งแตํ
การออกแบบแผนการตลาด การปฏิบัติตามแผน และตามแนวความคิดทางการตลาดที่องค๑กรยึดถือ
ปฏิบัติ จนสิ้นสุดที่กระบวนการในการควบคุมทางการตลาด
2. ช่องทางและรูปแบบการจัดจาหน่ายชํองทางมาจากภาษาลาตินคือ“Canalis”แปลวําทาง
ไหล (Canal) ทาให๎ชํองทางการจัดจาหนํายจึงเห็นภาพการไหลของสินค๎า ความเป็นเจ๎าของและการ
ชาระเงินอยํางชัดเจน ซึ่ง McCarthy and Perreault (1993) เห็นวําชํองทางการจัดจาหนํายคือการ
น าผลิ ตภั ณฑ๑ ไปยั งแหลํ ง ลู กค๎ าด๎ว ยปริมาณที่ถู กต๎ อง เหมาะสม และนาไปในยามที่ ลู กค๎ ามีค วาม
ต๎องการ และวิทวัส รุํงเรืองผล (2552) กลําวําชํองทางการจัดจาหนํายหมายถึงกระบวนการจัดการ
เกี่ยวกับการเคลื่อนย๎ายสิทธิ์ในตัวผลิตภัณฑ๑จากผู๎ผลิตไปจนถึงผู๎บริโภค
3. การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการบาร๑ไวส๑ , แพ็ททริค (2556) กลําววําการสํงเสริ ม
การตลาดเป็นกิจกรรมทั้งหมดในการติดตํอสื่อสาร เพื่อจะทาให๎มั่นใจวําลูกค๎ารู๎จักข๎อเสนอที่ธุรกิจจะ
มอบให๎ และมีความพึงพอใจหรือความประทับใจในข๎อเสนอดังกลําว และจะตัดสินใจซื้อตามมาใน
ที่สุด สํวน Duncan and Moriarty (1997) เห็นวําการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ เป็นการสื่อสาร
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การตลาดแบบผสมผสานทั้ ง แนวคิ ด และกระบวนการ เพื่ อ กํ อ ให๎ เ กิ ด พลั ง ในการสื่ อ สารที่ มี
ประสิทธิภาพ เชํนเดียวกับ Kotler (2003) เห็นวําการตลาดมิใชํเพียงแคํสร๎างและพัฒนาผลิตภัณฑ๑ไป
ตอบสนองตํอตลาดเทํานั้นแตํต๎องมีการสื่อสารกับลูกค๎าเปูาหมายและผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียด๎วย
4. การใช้ ช่ อ งทางการจั ด จ าหน่ า ยผ่ า นพาณิ ช ย์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ การตลาดพาณิ ช ย๑
อิเล็กทรอนิกส๑ ถือได๎วําเป็นสํวนหนึ่งในกลยุทธ๑ชํองทางการจัดจาหนํายที่สํงผลให๎ผู๎บริโภคสามารถ
เลือกและสั่งซื้อสินค๎าและบริการจากประเทศตําง ๆ ได๎ ทั่วโลก อีกทั้งยังสามารถซื้อได๎อยํางสะดวก
รวดเร็ ว และในราคาต่า และสามารถทาได๎อ ยํางไร๎พ รมแดนซึ่ ง Whiteley (2000) กลํ าววํ าการ
พาณิชย๑อิเล็กทรอนิกส๑เป็นการดาเนินธุรกิจตําง ๆ โดยการอาศัยเทคโนโลยีทางด๎านอิเล็กทรอนิกส๑
หรืออินเทอร๑เน็ตเป็นสื่อกลางในการทาธุรกิจ และมีการประยุกต๑ใช๎ทั้งสํวนของกิจกรรมหน๎าร๎าน หรือ
เว็บไซต๑ที่ใช๎ในการติดตํอค๎าขายกับกิจกรรมในสํวนหลัง ร๎าน หรือระบบจัดการภายใน ได๎แกํ ระบบ
คลั งสิน ค๎า ระบบบั ญชี ระบบการเงิน หรือแม๎แตํระบบการผลิ ต รวมทั้งเชื่อมตํอระบบการค๎ากับ
องค๑กรภายนอก เชํน การเชื่อมตํอกับธนาคารโดยใช๎ระบบe-banking กับผู๎ขายป๓จจัยการผลิตผําน
ระบบ e-supply chain โดยใช๎สื่อกลางในรูปของอินเทอร๑เน็ต อินทราเน็ต และเอ็กซ๑ตราเน็ต เป็นต๎น
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กรอบแนวคิดการวิจัย
กรอบแนวคิดของการวิจัยมาจากการสารวจสภาพป๓ญหาและความต๎องการภายในชุมชนของ
กลุํมผู๎ผลิตไม๎แกะสลักบ๎านทาทุํงหลวง และการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข๎องแล๎วนามาสร๎างเป็น
แผนการวิจัยและดาเนินการวิจัยตามแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดังภาพที่ 2
การจัดการทางการตลาดเพื่อพัฒนาศักยภาพทางการ
แข่งขันเพื่อการพึ่งพาตนเองได้อย่างยัง่ ยืน

กลางน้า

ต้นน้า

ทุนทางวัฒนธรรม
ุณคําอ(ไม๎
ภูมทีิป่ม๓ญีคญาท๎
งถิ่นที่มี
แกะสลั
ก
) ก)
คุณคํา (ไม๎แกะสลั
ป๓ญหาของกลุํมผู๎ผลิต
ไม๎แกะสลัก

ปลายน้า

สร๎างองค๑ความรู๎
ด๎านการตลาด

สร๎างองค๑ความรู๎ใน
การพัฒนาประสิทธิภาพ
การใช๎วัตถุดิบและเศษไม๎
จากการผลิตอยํางคุ๎มคํา

ผลิตภัณฑ๑และชุมชนยัง
ไมํเป็นที่รู๎จักในระดับกว๎าง

พัฒนากลยุทธ๑การสื่อสาร
การตลาดเชิงบูรณาการ

ผํานอัตลักษณ๑และ
ภูมิป๓ญญาของชุมชน

พัฒนาชํองทางและรูปแบบ
การจัดจาหนํายด๎วยการขาย
ผํานเว็บไซต๑ (ออนไลน๑)

ชํองทางการจัดจาหนํายที่พึงพาผู๎ค๎าสํง
ทาให๎ขาดอานาจในการตํอรองราคา
ขาดแคลนวัตถุดิบ/ขาดการใช๎ประโยชน๑
จากเศษไม๎ที่เหลือจากการผลิต

ยกระดับรายได๎
ของชุมชน

การติดตามผลและ
ประเมินผลการขาย

ภาพที่ 2 กรอบแนวคิดการวิจัย
จากภาพที่ 2 การวิจัยจะศึกษาทั้งระดับต๎นน้า (เข๎าใจ) คือด๎านทุนทางวัฒนธรรมและภูมิป๓ญญา
ที่มีคุณคําของชุมชนและป๓ญหาด๎านการตลาดและการผลิตของกลุํม โดยจะแก๎ไขในระดับกลางน้า
(เข๎าถึง) คือ จะใช๎แนวทางในการแก๎ไขโดยวิธีการทางการตลาดคือป๓ญหาชุมชนไมํเป็นที่รู๎จักในกลุํ ม
ตลาด หรือผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียจะใช๎การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการชํวยในการสร๎างการรู๎จักชุมชน
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ป๓ญหาการขายหุํนดิบได๎ราคาต่า จะแก๎ไขโดยการพัฒนากลยุทธ๑การจัดจาหนําย ป๓ญหาคาสั่งซื้อจาก
ลูกค๎าตํางประเทศลดลงจะแก๎ไขโดยการพัฒนาตลาดใหมํ ๆมารองรับ และป๓ญหาด๎านการขาดแคลน
วัตถุดิบ จะใช๎การพัฒนาแนวทางการใช๎ทรัพยากรให๎คุ๎มคํา และระดับปลายน้า (พัฒนา) โดยการวิจัยนี้
จะยึดฐานของการสร๎างความรู๎และใช๎ความรู๎รํวมกันระหวํางนักวิจัยและกลุํมชุมชน อันจะเป็นสํวน
หนึ่งที่ชํวยจะขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมนให๎เติบโตยั่งยืนบนฐานของทุนวัฒนธรรมและภูมิป๓ญญาชาวบ๎าน
ตํอไป
ระเบียบวิธีการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่ ม ตั ว อย่ า งใช๎ วิ ธี ก ารเลื อ กกลุํ ม ตั ว อยํ า งแบบเจาะจง (Purposive
Sampling) คือกลุํมผู๎ผลิตไม๎แกะสลักขนาดกลางและขนาดเล็ก (ธุรกิจครอบครัว) ในเขตตาบลทาทุํง
หลวง อาเภอแมํทา จังหวัดพูนซึ่งประกอบอาชีพการแกะสลักไม๎มากที่สุดของจังหวัดประกอบด๎วย 5
หมูํบ๎าน คือ บ๎านหนองยางฟูา 4 กลุํมบ๎านหนองยางไคล 4 กลุํม บ๎านทาทุํงหลวง 4 กลุํม บ๎านทุํง
ทองกวาว 4 กลุํม และบ๎านสันตอ 4 กลุํมรวม20 กลุํม
2. เครื่องมือในการวิจัยการวิจัยใช๎กระบวนการวิจัยแบบมีสํวนรํวม (Participatory Action
Research-PAR) ใช๎เครื่องมือในการรวบรวมข๎อมูลปฐมภูมิ คือ (1) การสัมภาษณ๑แบบเจาะลึกการ
ประชุมกลุํมยํอย และการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแบบมีสํวนรํวมกับกลุํมตัวอยํางคือผู๎ ผลิตไม๎
แกะสลักในตาบลทาทุํงหลวง จานวน 20 กลุํม (2) การสัมภาษณ๑แบบเจาะลึกกับเจ๎าหน๎าที่ศูนย๑ข๎อมูล
แหลํงทํองเที่ยวตาบลทาทุํงหลวงผู๎จัดการสหกรณ๑บริการแกะสลั กไม๎แมํทา จากัดนายกเทศมนตรี
ตาบลทาทุํงหลวงและกานันตาบลทาทุํงหลวงและข๎อมูลทุติยภูมิรวบบวมข๎อมูลจากงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง
และเอกสารของกลุํมผู๎ผลิตไม๎แกะสลัก ตาบลทาทุํงหลวง และหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง และข๎อมูลจาก
ตารา บทความวิจัยและวิชาการ และสื่อออนไลน๑
3. กิจกรรมการวิจัยมี 4 กิจกรรม คือ 1) การศึกษาบริบทศักยภาพด๎านการตลาดและการใช๎
วัตถุดิบในการผลิตของกลุํมผู๎ผลิ ตไม๎แกะสลัก ตาบลทาทุํงหลวง อาเภอแมํทา จังหวัดลาพูน โดยการ
สัมภาษณ๑แบบเจาะลึก และการประชุมกลุํมยํอยเพื่อระดมสมอง2) การอบรมเชิงปฏิบัติการแบบกลุํม
มีสํวนรํวมเรื่องแนวทางการจัดการตลาดสินค๎าชุมชนไม๎แกะสลักและการพัฒนากลยุทธ๑การสื่อสาร
การตลาดเชิงบูรณาการ3) การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาชํองทางการจัดจาหนํายและการ
ขายสินค๎าไม๎แกะสลักผํานทางเว็บไซต๑ และ 4) การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องแนวทางการใช๎ทรัพยากร
การผลิตให๎มีประสิทธิภาพและการหาวัตถุดิบสาหรับทดแทนไม๎จามจุรี
4. การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเป็นการวิเคราะห๑ข๎อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Analysis)
การวิเคราะห๑ ข๎อมูล ปฐมภูมิจ ะวิเคราะห๑ และสรุปผลจากการสั มภาษณ๑แบบเจาะลึกการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ และการระดมสมอง แล๎วนามากาหนดเป็นกรอบสาหรับการพัฒนาและการจัดกิจกรรม
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และโครงการชํ ว ยเหลื อ ที่ เ หมาะสมสํ ว นการวิ เ คราะห๑ ข๎ อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ ใ ช๎ วิ ธี ก ารวิ เ คราะห๑ เ นื้ อ หา
(Content Analysis) และรายงานผลด๎วยการบรรยายประกอบการวิเคราะห๑
ผลการวิจัย
ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์
1. การพัฒนาประสิทธิภาพการใช้วัตถุดิบ พบวํา ป๓ญหาการขาดแคลนวัตถุดิบในการแกะสลัก
เป็นป๓ญหาที่สาคัญอีกประการหนึ่งในการแกะสลักไม๎ที่แม๎จะมีสํวนราชการให๎การสนับสนุนให๎ปลูก
ทดแทนก็ตาม แตํอยํางไรก็ตาม จามจุรีเป็นไม๎ที่เจริญเติบโตช๎าต๎องมีอายุเกิน 10 ปีจึงจะสามารถนามา
ตัดเพื่อทาการแกะสลักได๎ ทาให๎กลุํมต๎องสั่งซื้อวัตถุดิบจากจังหวัดอื่น ๆ อาทิ ตาก ลาปางและเชียงราย
โดยผู๎ขายไม๎จะรับรายการสั่งซื้อจากทางร๎าน แล๎วตัดไม๎ตามขนาดที่ผู๎แกะสลักต๎องการ โดยราคาขาย
เฉลี่ยตํอต๎นประมาณ 5,000 บาท-10,000 บาท ดังนั้นกลุํมจะต๎องพัฒนาประสิทธิภาพของวัตถุดิบด๎วย
การตัดไม๎จามจุรีตามขนาดที่ใกล๎เคียงกับงานดิบที่จะนาไปแกะสลัก ทั้งนี้เพื่อลดการสูญเสียของไม๎ให๎
มากที่สุดสํวนเศษไม๎ที่แตกหักสามารถนามาเชื่อมตํอเป็นสินค๎าใหมํ ๆ ได๎ นอกจากนี้ต๎องมีโครงการ
ปลู กไม๎ จ ามจุ รี ทดแทนในพื้น ที่ และระหวํางรอไม๎โ ตนั้นต๎องหาไม๎อื่ นที่มีคุณ สมบัติใ กล๎ เคีย งกันมา
ทดแทนไม๎จามจุรีไปกํอน ได๎แกํ ไม๎ขนุนและไม๎มะมํวง โดยหาวิธีการอบแห๎งและการใช๎น้ายาปูองกัน
มอดและแมลงหรือรวมกลุํมกันเพื่อนาเข๎าไม๎จากประเทศใกล๎เคียง อาทิอินโดนีเซีย เป็นต๎น นอกจากนี้
เศษไม๎ที่เหลือจากการตัดรวมถึงขี้เลื่อยที่ สํวนใหญํมักจะนาไปเป็นฟืนสาหรับอบไม๎ก็สามารถพัฒนา
เป็นผลิตภัณฑ๑ใหมํหรือใช๎ประโยชน๑ใหมํ ๆ เพื่อการเพิ่มมูลคําทางธุรกิจได๎ อาทิ การนาเศษไม๎ไปจัดทา
เป็นของที่ระลึกขนาดเล็ก สํวนขี้เลื่อยก็พัฒนาเป็นสินค๎าประเภทแจกัน กรอบรูป กลํองบรรจุภัณฑ๑ตําง
ๆ รวมถึงของประดับและตกแตํงบ๎าน โดยเน๎นจุดขายที่ความเป็นงานแฮนด๑เมดสํวนป๓ญหาการการขาด
แคลนวัตถุดิบทางกลุํมผู๎ผลิตและหนํวยงานที่ เกี่ยวข๎องต๎องรํวมกันหาไม๎ทดแทนไม๎จามจุรีแตํทั้งนี้ต๎อง
ศึกษาถึงคุณสมบัติ การใช๎งาน ความชื้นในเนื้อไม๎ ความคงทน และลวดลายไม๎ที่ใกล๎เคียงกับไม๎จามจุรี
2. การพัฒนาช่องทางและรูปแบบการจัดจาหน่ายพบวําที่ผํานมากลุํมจะใช๎ชํองทางการจัด
จาหนํายผํานร๎านค๎าของตนเอง และการขายผํานพํอค๎าคนกลางในเขตบ๎านถวาย อาเภอหางดง และ
อาเภอสันกาแพงจังหวัดเชียงใหมํ โดยยอดการขายผลิตภัณฑ๑ผํานหน๎าร๎านจะมากเฉพาะชํวงเดือน
ธันวาคมและมกราคมเทํานั้น ซึ่งกลุํมผู๎ซื้อหลักจะเป็นนักทํองเที่ยวที่เดิน ทางกลับจากการทํองเที่ยวใน
เชียงใหมํและแมํฮํองสอน และใช๎เส๎นทางลัดตัดผํานตาบลทาทุํงหลวงในการเดินทางกลับและหยุดพัก
เพื่อเลือกซื้อไม๎แกะสลักเป็นของฝากหรือของใช๎สํวนตัว สํวนชํวงเวลาที่เหลือจะมียอดขายน๎อยมาก ซึ่ง
สามารถวิเคราะห๑รูปแบบการทาการตลาดและการจัดจาหนํายได๎ดังภาพที3่ และ 4

100

การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
เครือขํายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลาปางวิจยั ครั้งที่ 4

ตลาดในประเทศ
ผู๎แกะสลักรายยํอย

นาสินค๎า (งานดิบ)มาขายให๎กับ
ผู๎ประกอบการรายใหญํ ๆในตาบล
ตลาดตํางประเทศ
ทาตลาด จาหนํายและกาหนดราคาเอง

ภาพที่ 3 รูปแบบการทาการตลาดไม๎แกะสลักของกกลุํมตั้งแตํอดีตจนถึงป๓จจุบันรูปแบบที่ 1
ตลาดในประเทศ
ผู๎แกะสลักรายยํอย

ศูนย๑โอทอปของตาบล/สหกรณ๑ไม๎แกะสลัก
ตลาดตํางประเทศ
ควบคุมกลไกการตลาดและราคา
โดยผู๎ผลิตรายใหญํในตาบล

ภาพที่ 4 รูปแบบการทาการตลาดไม๎แกะสลักของกลุํมตั้งแตํอดีตจนถึงป๓จจุบัน รูปแบบที่ 2
จากภาพที่ 3 และ 4 พบวํา รูปแบบการทาการตลาดตั้งแตํอดีตถึงป๓จจุบันจะไมํแตกตํางกันมากนัก
กลําวคือ ผู๎ผลิตรายเล็กไมํสามารถกาหนดราคาได๎เอง ขาดอานาจการตํอรองราคา และไมํสามารถ
ก าหนดลู ก ค๎ า เปู า หมายได๎ อี ก ทั้ ง เสี ย เปรี ย บด๎ า นเงิ น ทุ น ในการผลิ ต และการท าการตลาดเมื่ อ
เปรียบเทียบกับผู๎ผลิตรายใหญํอยํางมากดังนั้นแนวทางการจัดการตลาดเพื่อพึ่งพาตนเองได๎อยํางยั่งยืน
ของกลุํมควรจะมีรูปแบบดังภาพที่ 5

ผู๎แกะสลักรายยํอย

กลุํมสหกรณ๑ไม๎แกะสลักที่มี
การดาเนินงานอยํางแท๎จริง

จัดสรรหุ๎นแกํสมาชิก

จํายเงินป๓นผลแกํสมาชิก

รักษาผลประโยชน๑ของสมาชิก

กาหนดราคาขายเอง

ตลาดในประเทศ
ตลาดตํางประเทศ

ภาพที่ 5 รูปแบบการจัดการตลาดที่ตัวแทนกลุํมผู๎ผลิตไม๎แกะสลักและหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องต๎องการ
จากภาพที่ 5 รู ป แบบการจั ด การตลาดที่ ห นํ ว ยงานที่เ กี่ ย วข๎ อ งและตัว แทนกลุํ มผู๎ ผ ลิ ต
ต๎องการคือผู๎ผลิตรายยํอยหรือผู๎ผลิตขนาดกลางและขนาดเล็กที่ยังไมํเข๎มแข็งในการประกอบการ ควร
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รวมตัวกันในรูปแบบของกลุํมสหกรณ๑ หรือในรูปของกลุํมผู๎ผลิตอยํางแท๎จริง ไมํขายตัดราคากันเอง มี
การสมัครสมาชิก ออกหุ๎นการกาหนดราคาสินค๎าเอง รักษาผลประโยชน๑รํวมกันและมีการพัฒนาตลาด
ทั้งในและตํางประเทศ ดังนั้ นผลจากการวิเคราะห๑ ศักยภาพของกลุํมสามารถนาเสนอรูปแบบการ
จัดการตลาดที่นําจะเหมาะสมในระยะยาวดังภาพที่ 6

ผูแ๎ กะสลัก
รายยํอย

รวมกลุํมผู๎ผลิตไม๎แกะสลัก
ที่มีจุดมุํงหมายรํวมกันใน
การทางานกลุํมอยํางแท๎จริง

ผํานชํองทางการขาย
ทางเว็บไซต๑ของกลุํมและ
การขายในรูปแบบอื่น ๆ
แทนการขายผําน
เฉพาะหน๎าร๎าน

ออกหุ๎น/ระดมทุน

ตลาดในประเทศ
- บ๎านถวาย, สันกาแพง
- จตุจักร(กทม.)
- ตลาดเปูาหมายใหมํๆ
ตลาดตํางประเทศ
ตลาดกลุํมเออีซี
สร๎างตราสินค๎าของกลุํมเอง

จัดสรรกาไรพัฒนากลุํม

การทาวิจัยและพัฒนาตลาด

รักษาผลประโยชน๑กลุํม

สร๎างทีมงานการตลาดและ
การขายของกลุํมเอง

รักษาและพัฒนา
ชํางฝีมือแกะสลัก

สร๎างทีมงานขายสินค๎าทางเว็บไซต๑
กาหนดราคาสินค๎าเอง

พัฒนาคนรุํนใหมํ
สืบทอดภูมิป๓ญญา

ภาพที่ 6 รูปแบบการจัดการตลาดที่เหมาะสมในระยะยาวสาหรับกลุํมผู๎ผลิตไม๎แกะสลัก
จากภาพที่ 6การพัฒนารูปแบบการจัดการตลาดที่จะเหมาะสมในระยะยาวสาหรับกลุํม
ผู๎ผลิตไม๎แกะสลักคือกลุํมผู๎ผลิตที่เข๎ารํวมโครงการและหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง โดยเฉพาะเทศบาลตาบล
ทาทุํงหลวง ควรมีการจัดตั้งสหกรณ๑ชุมชนไม๎แกะสลัก (ขนาดกลางและขนาดเล็ก) หรือศูนย๑ชํวยเหลือ
โอทอป ประจาตาบล ที่คานึงถึงประโยชน๑ของสมาชิกให๎มากที่สุด พร๎อมกับพัฒนารูปแบบการทา
การตลาดผํ านชํองทางขายออนไลน๑ (เว็บไซต๑ของกลุํม) นอกเหนือจากการขายผํานหน๎าร๎านและ
จาหนํายให๎เฉพาะพํอค๎าสํ งในจังหวัดเชียงใหมํ และต๎องมีทีมงานตลาดและทีมงานส าหรับดาเนิน
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กิจกรรมการขายทางเว็บไซต๑เอง อาทิ ทีมที่ต๎องตอบข๎อคาถามและรับคาสั่งซื้อทางเว็บไซต๑รํวมกับต๎อง
พัฒนาตราสินค๎าหรือแบรนด๑รวมของกลุํมขึ้นมีการวิจัยและพัฒนาตลาด (R&D)เพื่อสินค๎าไม๎แกะสลัก
สอดคล๎องกับความต๎องการของผู๎บริโภคอยํางแท๎จริง โดยอาจเจาะตลาดแบบ “Customization” คือ
ให๎ผู๎บริโภคหรือผู๎ซื้อมีสํวนในการออกแบบสินค๎าหรือคิดรูปแบบสินค๎าไม๎แกะสลักที่พวกเขาต๎องการ
ด๎วยตัวเอง
3. การพัฒนากลยุทธ์ การสื่อสารการตลาดเชิงบูร ณาการ พบวํ ากลยุทธ๑การโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ๑ที่ใช๎อยูํป๓จจุบันจะเป็นเพียงแคํสื่อที่ใช๎ในท๎องถิ่นเทํานั้น ได๎แกํ การโฆษณาผํานทางวิทยุ
ชุมชน การใช๎ ปู ายประชาสั ม พัน ธ๑ที่ติ ดตามถนนในเขตตาบลทาทุํ งหลวงและสื่ อ ณ จุ ดขาย เชํ น
นามบัตรหรือการสื่อสารผํานทางศูนย๑จาหนํายสินค๎าของเทศบาล ตาบลทาทุํงหลวง แตํยังไมํได๎ใช๎
เครื่องมือสื่อสารที่สร๎างการรับรู๎ในวงกว๎าง ดังนั้นทีมวิจัยและสามาชิกกลุํมเห็นตรงกันวําควรพัฒนากล
ยุทธ๑การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการเพื่อการเข๎าถึงกลุํมลูกค๎าเปูาหมายได๎อยํางแท๎จริง โดยการจัด
จาหนํายสินค๎าทางออนไลน๑ (เว็บไซต๑ ) จะเป็นวิธีแก๎ป๓ญหายอดขายตกต่าได๎ดีวิธีหนึ่ง เพราะเป็นชํอง
ทางการขายที่ใช๎ต๎นทุนต่า สามารถขายสินค๎าได๎ทั้งในและตํางประเทศ พร๎อมให๎รวมกลุํมผู๎ผลิตในรูป
ของสหกรณ๑ นอกจากนี้ต๎องใช๎การโฆษณาเพื่อสร๎างการรับรู๎การขายโดยการใช๎บุคคล (มีพนักงานขาย
เชิงรุกของกลุํม) การสํงเสริมการขายเพื่อกระตุ๎นยอดขายในชํวงยอดขายตกต่า การประชาสัมพันธ๑ใน
ระดับจังหวัด อาทิ การเข๎ารํวมงานแสดงสินค๎าระดับจังหวัดและระดับภาค รวมถึงการใช๎ตลาดทาง
ตรงที่จะต๎องเก็บฐานข๎อมูลลูกค๎าและใช๎เครื่องมือการตลาดทางตรงในการเสนอขายสินค๎า แตํทั้งนี้ต๎อง
คานึงถึงขีดความสามารถและงบประมาณ และต๎องหาความรํวมมือกับหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง อาทิ การ
ทํองเที่ยวของจังหวัดลาพูน หอการค๎าจังหวัดลาพูนและสานักงานพาณิชย๑จังหวัดลาพูน เป็นต๎น
ผลการวิจัยเชิงผลผลิต
ผลการวิ จั ย เชิ ง ผลผลิ ต จะมาจากการเชื่ อ มโยงจากระดั บ ธุ ร กิ จ ชุ ม ชน (การแกะสลั ก ตาม
ครัวเรือน) เข๎าสูํการเป็นอุตสาหกรรมขนาดเล็กและขนาดกลาง ซึ่งที่ผํานมาแตํละฝุายก็จะทาหน๎าที่
เฉพาะของตนเทํา นั้ น ทาให๎ ก ารทาการตลาดของกลุํ มมิ ได๎ เป็น การตลาดแบบองค๑รวม (Holistic
Marketing) ดังนั้นหากนาเอาผลการวิเคราะห๑การทาการตลาดของกลุํมผู๎ผลิตไม๎แกะสลักที่เข๎ารํวม
โครงการมาเชื่อมโยงกันจะได๎แนวทางการเชื่อมโยงจากระดับธุรกิจชุมชนสูํการเป็นอุตสาหกรรมขนาด
เล็กและขนาดกลางดังภาพที่ 7
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- ปลูกไว๎กินหรือให๎รํมเงา
เชํน ไม๎จามจุรี มะมํวง ขนุน
- ควบคุมคุณภาพการผลิต
- หาไม๎ทดแทนไม๎จามจุรี

ระดับกลางน้า

- พัฒนาการทาการตลาด
- พัฒนาชํองทางการขาย
- พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ๑ใหมํ ๆ
- กระบวนการผลิตไม๎แกะสลักที่
เน๎นงานฝีมือ(Handmade)

ระดับปลายน้า
อุตสาหกรรมขนาดเล็กและขนาดกลาง

ระดับต๎นน้า

การสร๎างแบรนด๑และการสื่อสาร
การตลาดไปยังกลุํมลูกค๎า

การจาหนํายทางเว็บไซต๑

รวมกลุํมสหกรณ๑
ความยั่งยืนของ
เศรษฐกิจชุมชน

สร๎างรายได๎ที่ยั่งยืน
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ตลาดในประเทศ
ตลาดตํางประเทศ
ตลาดกลุํมเออีซี

ภาพที่ 7 แนวทางการเชื่อมโยงจากระดับธุรกิจชุมชนสูํการเป็นอุตสาหกรรมขนาดเล็กและขนาดกลาง
จากภาพที่ 7พบวํา กลุํมและหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องในการแก๎ไขและพัฒนาสิ่งที่อยูํต๎นน้าคือการ
พัฒนาประสิทธิภาพการใช๎วัตถุดิบและการแก๎ไขป๓ญหาการขาดแคลนวัตถุดิบ สํวนของกลางน้าคือการ
รํวมกันหาแนวทางพัฒนาสินค๎าใหมํ ๆ จากเศษวัสดุที่เหลือจากการผลิต มาตอบสนองความต๎องการ
ของตลาด เชํน การนาเอาเศษไม๎มาตัดตํอเป็นโต๏ะอํานหนังสือ หรือขี้เลื่อยที่นาจะนามาอัดกาวแล๎ว
พัฒนาเป็นสินค๎าใหมํ ๆ อาทิทาปูาย ทาเป็นรูปปีระมิดสาหรับประดับในตู๎โชว๑ ทาที่เสียบปากกา ปีกไม๎
ที่เหลือนามาแกะสลักเป็นหน๎าพระ และวัสดุชิ้นเล็ก ๆ นามาทาเป็นช๎างตัวเล็กสํวนของปลายน้าคือ
รํวมกันพัฒนาชํองทางการขายใหมํ คือชํองทางการขายผํานเว็บไซต๑ และหาแนวทางพัฒนารูปแบบ
การสื่อสารเชิงบูรณาการให๎กับชุมชน เพื่อใช๎เป็นเครื่องมือสํงเสริมการตลาดให๎กับชุมชนและผลิตภัณฑ๑
ไม๎แกะสลักของตาบลทาทุํงหลวงตํอไปในอนาคตและเป็นการพัฒนาตลาดใหมํ ๆ ให๎กับกลุํมผู๎ผลิตอัน
จะเป็นแนวทางหนึ่งในการแก๎ป๓ญหายอดขายได๎ซึ่งการวิจัยได๎ผลการวิจัยเชิงผลผลิตดังนี้
1. เ ว็ บ ไ ซ ต๑ เ พื่ อ ก า ร จั ด จ า ห นํ า ย สิ น ค๎ า ไ ม๎ แ ก ะ ส ลั ก ข อ ง ก ลุํ ม คื อ
www.thaitradepoint.com/thathungluang โดยกลุํมผู๎ผลิตจะนาเสนอข๎อมูลสินค๎าแตํละชิ้นเพื่อ
ประกอบการสร๎างเว็บไซต๑ และการทาแค็ตตาล็อคออนไลน๑ (Online Catalog) เว็บไซต๑นี้จะพัฒนาขึ้น
มาเพื่อการขายสินค๎าไม๎แกะสลักของกลุํมโดยเฉพาะ โดยจะดาเนินกิจกรรมทั้งสํวนของหน๎าร๎านคือใช๎
เว็บไซต๑เพื่อการขายและการโฆษณาประชาสัมพันธ๑สินค๎าและกลุํม กับระบบจัดการภายในกลุํม คือ
ระบบคลังสินค๎า ระบบบัญชี การเงินและระบบการผลิต โดยเตรียมการเชื่อมตํอระบบกับธนาคาร
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(ชาระเงิน) รวมถึงหนํวยงานที่จะใช๎ในการขนสํงหากมีคาสั่งซื้อสินค๎าด๎วย โดยเว็บไซต๑จะมุํงขายสินค๎า
ทั้งลักษณะของกลุํมกับธุรกิจ (Business to Business) หรือระหวํางกลุํมกับผู๎บริโภคในประเทศและ
ตํางประเทศ (Business to Consume)
2. การรวมกลุํมของสมาชิกเพื่อดาเนินกิจกรรมกลุํมและการทาการตลาดออนไลน๑เพราะกลุํมที่
รํวมโครงการเห็นวําการรวมกลุํมเป็นสหกรณ๑ที่ผํานมาทาขึ้นมาโดยไมํได๎มีการดาเนินงานที่แท๎จริง และ
กลุํมผู๎ผลิตรายใหญํยังคงมีบทบาทในการดาเนินการอยูํสูง และเห็นวําการรวมกลุํมผู๎ประกอบการ
ขนาดกลางและขนาดเล็กที่มีศักยภาพใกล๎เคียงกัน จะทาให๎กลุํมทางานได๎อยํางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากกวําการรวมกลุํมขนาดใหญํเกินไปโครงสร๎างการบริหารงานของกลุํมผู๎ผลิตไม๎แกะสลัก
(ใหมํ) สาหรับทาตลาดผํานเว็บไซต๑จะจัดโครงสร๎างองค๑กรตามหน๎าที่ ซึ่งประกอบไปด๎วยประธานกลุํม
ทาหน๎าที่ดูแลและประสานงานในกลุํม อาทิ การจัดประชุมกลุํมและการแก๎ไขป๓ญหาภายในกลุํม ฝุาย
บัญชีและการเงินสาหรับดูแลเรื่องรายได๎ รายรับ และรายจํายของกลุํมฝุายผลิตและควบคุมคุณภาพ
ทาหน๎าที่ในการรวบรวมสินค๎าและตรวจสอบคุณภาพของสินค๎ากํอนจัดสํงให๎กับลูกค๎า ฝุ ายการตลาด
ทาหน๎าที่ในการวางแผนการตลาด ติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานด๎านการตลาดของกลุํม
และฝุายขายและวิจัยตลาดจะทาหน๎าที่เป็นพนักงานขายในเชิงรุก อาทิ การสํงและตอบอีเมล๑กับลูกค๎า
ทางอินเทอร๑เน็ตในแตํละวัน อยํางไรก็ตามกลุํมได๎กาหนดเปูาหมายรํวมกันคือ 1)เพื่อเพิ่มยอดขายโดย
ขายผํ านทางเว็บ ไซต๑ 2)เพื่อให๎ กลุํ มมีต าแหนํงผลิ ตภั ณฑ๑สิ นค๎า ไม๎แ กะสลั กที่ ชัดเจน3)เพื่ อหาแนว
ทางการใช๎วัตถุดิบในการผลิตอยํางคุ๎มคํา4)เพื่อรํวมกันสร๎างอานาจการตํอรองราคากับคนกลางและ
กลุํมผู๎ขายป๓จจัยการผลิต พร๎อมกาหนดกฎระเบียบของกลุํมในเบื้องต๎นคือ สมาชิกต๎องมีความซื่อสัตย๑
ตํอกัน สมาชิกสามารถรวมกันขายได๎โดยไมํตัดราคากันเอง ในกรณีการขายผํานเว็บไซต๑ ให๎ขายในนาม
ของหมูํบ๎านแกะสลักทาทุํงหลวง (Thathungluang-Wood Carving Village)
ผลการวิจัยเชิงการพัฒนา
1. การมีสํวนรํมของผู๎เกี่ยวข๎อง การที่จะนาเอาผลของการวิจัยไปใช๎ในเชิงพัฒนาได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพนั้น จะต๎องเกิดจากการมีสํวนรํวมของทุกฝุายในชุมชน ได๎แกํ กลุํมผู๎ผลิตไม๎แกะสลัก
ด๎วยกันเอง กานันตาบลทาทุํงหลวงที่รับผิดชอบดูแลลูกบ๎านและชุมชน องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นที่
อยูํใกล๎ชิดกับชุมชนต๎องพยายามเปิดโอกาสให๎เยาวชนหรือคนรุํนใหมํเข๎ามามีบทบาทในการสืบทอด
ภูมิป๓ญญาการแกะสลักไม๎ และต๎องกาหนดเป็นนโยบายขององค๑กรในการสํงเสริมให๎เยาวชน อนุรักษ๑
และสืบ ทอดภูมิป๓ ญญาการแกะสลั กไม๎ พร๎อมจัดสรรงบประมาณเพื่อการสํ งเสริมและอนุรักษ๑ภูมิ
ป๓ญญาท๎องถิ่น นอกจากนี้ อาจรํ วมมือกับสถานศึกษาในชุม ชน ให๎เข๎ามามีสํ ว นรํวมในการกาหนด
กิจกรรมการพัฒนาฝีมือการแกะสลักให๎กับเด็กในโรงเรียน หรือรํวมมือกับการทํองเที่ยวจังหวัดเพื่อขอ
งบประมาณสนับสนุนการประชาสัมพันธ๑ชุมชนและผลิตภัณฑ๑จากไม๎แกะสลักและใช๎ในการดึงดูดใจให๎
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นั ก ทํอ งเที่ ย วได๎ เห็ น วิธี ก ารแกะสลั ก ไม๎น อกเหนือ จากการสนับ สนุน ให๎ เ กิ ดแตํ เพี ย งการซื้ อ สิ น ค๎ า
สาเร็จรูปเทํานั้น
2. บทเรียนจากการวิจัยกํอให๎เกิดการเรียนรู๎ของบุคคลและชุมชน คือชุมชนที่เข๎ารํวมโครงการ
และหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องได๎รํวมกันเรียนรู๎วํา การรวมกลุํมผู๎ผลิตขนาดเล็กและขนาดกลางจะสามารถ
สร๎างอานาจการตํอรองด๎านราคาและลดการถูกกดราคาจากคนกลางได๎ และเรียนรู๎รํวมกันถึงการใช๎
วัตถุดิบอยํางมีประสิทธิภาพ และคิดค๎นหาวิธีการนาเศษวัสดุที่เหลือจากกระบวนการผลิตมาใช๎ให๎เกิด
ประโยชน๑ในเชิงการสร๎างมูลคําเพิ่มให๎กับสินค๎า รวมไปถึงแนวทางการจัดการทรัพยากรที่จะใช๎ในการ
ผลิตไม๎แกะสลั กในอนาคต นอกจากนี้ได๎รับองค๑ความรู๎ ขั้นตอนการรวบรวมข๎อมูลสิ นค๎าและการ
เตรียมการนาสินค๎าไม๎แกะสลักจาหนํายผํานทางเว็บไซต๑ เพื่อสามารถสร๎างอานาจการตํอรองด๎าน
ราคาได๎ และได๎ข๎อคิดเห็นและแนวทางรํวมกันในอนาคตวํากลุํมและหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องควรจะทา
โครงการเพื่อการพัฒนาให๎คนรุํนใหมํในชุมชนได๎เข๎ามามีสํวนรํวมในการสานตํอธุรกิจชุมชน เพราะ
ป๓จจุบันมีผู๎ผลิตบางรายให๎บุตรของตนลาออกจากการทางานตัวเมืองและชํวยครอบครัวดาเนินกิจการ
แกะสลักไม๎
3. เนื่องจากการขายผลิตภัณฑ๑ของกลุํมผูกขาดตลาดไว๎กับการขายงานดิบให๎กับพํอค๎าสํงในเขต
บ๎านถวาย และอาเภอสันกาแพง ทาให๎แม๎จะขายสินค๎าได๎ในราคาต่าและถูกกดราคาจากพํอค๎าคนกลาง
หรือพํอค๎าสํงแตํก็ต๎องยอมจาหนํายในระดับราคานั้นเพราะได๎ใช๎เงินทุนหมุนเวียนไปกับการผลิต อาทิ
คําวัตถุดิบและคําแรงงานกํอนหน๎าไปแล๎วซึ่งป๓ญหาดังกลําวจะเป็นวัฐจักรเชํนนี้ตลอดมา กลํ าวคือ
ธุรกิจรายเล็กที่จากเดิมอาจจะรับจ๎างแกะสลักในโรงงานใหญํแตํพอพัฒนาตนเองมาเป็นผู๎ประกอบการ
เองก็จะประสบป๓ญหากับการขาดเงินทุนหมุนเวียนทั้งนี้เพราะเมื่อขายหุํนดิบให๎แกํบ๎านถวายก็มักได๎รับ
เช็คและสามารถขึ้นเงินได๎อีก 2-3 เดือนข๎างหน๎า ทาให๎จาเป็นต๎องนาเช็คไปขายตํอให๎กับผู๎ผลิต ราย
ใหญํที่จะหักคําซื้อไว๎ประมาณร๎อยละ3ทาให๎กาไรที่ได๎รับลดลงกวําที่เป็นจริงและมีผู๎แกะสลักบางราย
ต๎องหันกลับไปรับจ๎างในโรงงานแกะสลักรายใหญํเหมือนเดิมโดยการรับจ๎างเป็นรายชิ้น ซึ่งรายได๎แตํละ
วันจะมากหรือน๎อยเพียงใดก็ขึ้นอยูํกับความขยันและความสามารถในการแกะสลัก ดังนั้นหากวิเคราะห๑
ป๓ญหาในระดับลึกแล๎วสํวนหนึ่งของป๓ญหาไมํได๎เกิดจากการขาดแคลนเงินทุนหมุนเวียน แตํหากเกิดจาก
การไมํเข๎าใจถึงวิธีการทาการตลาดหรือการกาหนดกลยุทธ๑การตลาดเพื่อสร๎างความได๎เปรียบและสร๎าง
ศักยภาพในการแขํงขัน และไมํเข๎าใจถึ งกลไกราคาของตลาดที่แท๎จริง ทาให๎กลุํมไมํสามารถควบคุม
ราคาขายได๎เอง และสํงผลตํอการขาดอานาจการตํอรองราคาตามมาซึ่งเมื่ออานาจการตํอรองต่ากลุํม
ผู๎ผลิตก็มักจะถูกกดราคาจากคนกลางอยูํเสมอ ทาให๎การจะพัฒนาการทาธุรกิจการแกะสลักไม๎ให๎มี
ความยั่งยืนได๎ ต๎องใช๎การตลาดนาการผลิตและติดตามการเปลี่ยนของตลาดอยูํเสมอ และต๎องเรียนรู๎ที่
จะพัฒนาผลิตภัณฑ๑ไม๎แกะสลักให๎มีความหลากหลายและมีรูปแบบที่สอดคล๎องกับความต๎องการของ
ตลาดป๓จจุบัน
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อภิปรายผลการวิจัย
จากการวิเคราะห๑ประสิทธิภาพการใช๎วัตถุดิบในการแกะสลักไม๎พบวํากลุํมผู๎ผลิตมีความรู๎และ
ความชานาญในการแกะสลักไม๎เป็นอยํางดี ทาให๎ป๓ญหาด๎านทักษะการแกะสลักมีอยูํน๎อย อีกทั้งตั้งอยูํ
ในเขตที่มีชื่อเสียงด๎านการแกะสลักไม๎ ผลิตภัณฑ๑มีความหลากหลายให๎ลูกค๎าสามารถเลือกซื้อได๎ตาม
ความต๎องการ แตํตลาดรองรั บผลิ ตภัณฑ๑สํว นใหญํจะผูกขาดอยูํกับกลุํมพํอค๎าสํงในเขตบ๎านถวาย
นอกจากนี้ยังพบป๓ญหาการลอกเลียนแบบสินค๎าไม๎แกะสลักที่จาหนํายได๎ดีในตลาดแตํขายในราคาที่
ถูกกวํา ทาให๎การควบคุมกลไกด๎านราคาทาได๎ยากหรือไมํสามารถเป็นผู๎กาหนดราคาขายเองได๎ซึ่ง
สอดคล๎องกับงานวิจัยของดาริกา มุสิกุลและคณะ (2552) ที่พบวําป๓ญหาและอุปสรรคด๎านการตลาด
ของไม๎แกะสลักได๎แกํ การไมํประสบความสาเร็จในการรวมกลุํมเพื่อกาหนดราคาขายผลิตภัณฑ๑ขาด
การรับรองคุณภาพการผลิตหรือคุณภาพสินค๎าจากหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง ผู๎ประกอบการขาดความรู๎
และขาดงบประมาณในการสํงเสริมการตลาดและการผูกขาดกับลูกค๎าประจาทาให๎ไมํสนใจมองหา
ตลาดใหมํๆ
จากการวิเคราะห๑ ชํองทางและรูปแบบการจัดจาหนํายผลิตภัณฑ๑ไม๎แกะสลัก พบวํา อัตราการ
เติบโตของตลาดไม๎แกะสลักอยูํในระดับที่ดีดังนั้นหากมีการพัฒนาชํองทางการจัดจาหนํายในรูปแบบ
ใหมํ ๆ อาทิ การขายผํานทางออนไลน๑ และจัดตั้งสหกรณ๑ชุมชนไม๎แกะสลักหรือศูนย๑ชํวยเหลือโอทอป
โดยมีทีมงานการตลาดเชิงรุกก็จะสามารถขยายตลาดได๎มากขึ้น อยํางไรก็ตามตลาดไม๎แกะสลักของ
กลุํมผู๎ผลิตตาบลทาทุํงหลวงยังจากัดอยูํในวงแคบและสํวนใหญํยังยึดติดกับการขายผํานชํองทางเดิมๆ
ซึ่งสอดคล๎องกับพรชนกบุญมาก (2549) ที่พบวําการจัดการตลาดไม๎แกะสลลักเป็นการตลาดที่อาศัย
การนาผลิตภัณฑ๑ไปฝากขายตามชํองทางการจาหนํายตําง ๆ คือชํองทางการขายปลีกและชํองทางการ
ขายสํง และไชยวัฒน๑ รุํงเรืองศรีและคณะ (2528) ที่พบวําสถานประกอบการไม๎แกะสลักในหมูํบ๎าน
สํวนใหญํ จะขายสํงผลิตภัณฑ๑ให๎ แกํสถานประกอบการขนาดใหญํหรือพํอค๎าคนกลางมากกวําการ
แสวงหาตลาดใหมํๆโดยป๓ญหาด๎านการตลาดที่สาคัญคือสถานประกอบการขนาดเล็กในหมูํบ๎านไมํมี
โอกาสในการกาหนดราคาสินค๎าด๎วยตนเองและราคาถูกกาหนดจากพํอค๎าคนกลางรายใหญํ
จากการวิเคราะห๑กลยุทธ๑การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการในผลิตภัณฑ๑ไม๎แกะสลัก พบวํา
กลุํมจะใช๎เพียงสื่อท๎องถิ่นในการโฆษณาและประชาสัมพันธ๑ผลิตภัณฑ๑ไม๎แกะสลัก อาทิ นามบัตร การ
เข๎ารํวมงานไม๎แกะสลักของดีอาเภอแมํทาและโบรชัวร๑ที่นาไปฝากไว๎กับศูนย๑ข๎อมูลการทํองเที่ยวตาบล
ทาทุํงหลวงดังนั้นกลุํมจึงควรใช๎การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการเพื่อสื่อสารถึงอัตลักษณ๑ของงาน
แกะสลักไม๎ที่ผสมผสานเอาภูมิป๓ญญาและนวัตกรรมใหมํ ๆ เข๎าไปเป็นจุดขายและสร๎างมูลคําเพิ่มทาง
การค๎าให๎กับผลิตภัณฑ๑ ซึ่งการวิจัยในครั้งนี้คาดวําจะสามารถลดทอนป๓ญหาข๎างต๎นให๎น๎อยลง เพราะ
เป็นการใช๎สื่อออนไลน๑ที่สามารถเข๎าถึ งผู๎รับขําวสารได๎ในวงกว๎างด๎วยต๎นทุนดาเนินการที่ต่าอยํางไรก็
ตามการประเมินผลในบางกิจกรรมอาจใช๎เวลามากกวํา 1 ปี จึงจะสามารถทราบผลการดาเนินงานได๎
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อาทิ การติดตามยอดขายหลังจากพัฒนาชํองทางการขายผํานทางเว็บไซต๑ไปแล๎วหรือความรํวมมือของ
กลุํมกับหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องในการสื่อสารและการประชาสัมพันธ๑ผลิตภัณฑ๑ไม๎แกะสลักของชุมชนซึ่ง
สอดคล๎องกับข๎อมูลรายงานของกรมสํงเสริมการสํงออก กระทรวงพาณิชย๑ (สยามไม๎แกะสลัก,2552)
ที่วําผลิตภัณฑ๑ไม๎และไม๎แกะสลักรวมถึงผลิตภัณฑ๑หัตถกรรมที่ผู๎ประกอบการทาการผลิตควรมีลักษณะ
คือมีแนวโน๎มด๎านแฟชั่นและสไตล๑ มีความงํายตํอการใช๎สอย และควรสร๎างมูลคําเพิ่มและสร๎างความ
ได๎เปรียบในการแขํงขันโดยใช๎ฝีมือการผลิตที่สืบทอดภูมิป๓ญญามาสร๎างสรรค๑สินค๎า เพื่อให๎สินค๎าที่ผลิต
ยากตํอการลอกเลียนแบบมีคุณภาพ และสามารถสร๎างราคาขายสินค๎าให๎สูงขึ้นได๎
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บทคัดย่อ
บทความวิชาการนี้เป็นการนาเสนอแนวความคิดและทฤษฎีทางการบริหารธุรกิจ เป็นการ
อภิปรายลักษณะของความสอดคล๎องระหวํางสภาวะแวดล๎อมทางการแขํงขันกับการปรับเปลี่ยนของ
ทรัพยากรตามทฤษฎี มุมมองเชิงฐานทรัพยากร จากการทบทวนวรรณกรรมพบวําสภาวะแวดล๎อม
ทางการแขํ ง ขั น เป็ น แรงผลั ก ดั น ให๎ ลั ก ษณะของทรั พ ยากรและสมรรถนะขององค๑ ก รเกิ ด การ
เปลี่ยนแปลงเพื่อให๎ธุรกิจเกิดการปรับตัวและอยูํรอดได๎ แตํลักษณะของการเปลี่ยนแปลงนั้นพบวําชํวง
ระยะเวลามีผลทาให๎ลั กษณะของทรัพยากรและสมรรถนะนั้นมีการเปลี่ยนแปลงที่แตกตํางกันไป
ภายใต๎บริบทของธุรกิจในประเทศไทยการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรและความสามารถในป๓จจุบันมี
ลักษณะที่แตํตํางไปจากทฤษฎีมุมมองเชิงฐานทรัพยากร โดยมีลักษณะของการบูรณาการระหวําง
ทรัพยากรกับทรัพยากร ทรัพยากรกับสมรรถนะและสมรรถนะกับสมรรถนะเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งเป็นผลทาให๎
เกิดความได๎เปรียบทางการแขํงขันตํอไป
คาสาคัญ: สภาวะแวดล๎อมทางการแขํงขัน, ทฤษฎีมุมมองเชิงฐานทรัพยากร, ทรัพยากรขององค๑กร,
ความสามารถขององค๑กร
Abstract
This article is represented the concepts and theories of business
administration.To discusses the nature of the correspondence between the
competitive environment and the modification of the business resources.Literature
review founded that competitive environment was the driving forces that effect the
organizational resources, competencies and it’s long term survival. However, the
nature of the changes was found to vary over time, resulting in different
characteristics of resources and performance.Under the business context in Thailand,
the changes in resources and capabilities are different from the Resource Based View
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Theory. The nature of integrationbetween resources and resources, resources with
performance and performance with increased capacity, this has resulted in a
competitive advantage.
Keywords:Competitive environment, Resource Based View Theory, Resources,
Capabilities
บทนา
สภาวะแวดล๎อมทางการแขํงขันในภาคธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงอยํางไมํหยุดนิ่ง ซึ่งเป็นสิ่งที่มา
กระทบตํอการดาเนินธุรกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาวจะเห็นได๎วําการขยับตัวของธุรกิจขนาดใหญํมี
ผลกระทบอยํางเห็นได๎ชัดกับระบบเศรษฐกิจในระดับประเทศ ไมํวําจะเป็นกลุํมธุรกิจจากตํางประเทศ
หรื อ กลุํ ม ธุ ร กิ จ ขนาดใหญํ ใ นไทยเองก็ ต าม ดั ง นั้ น สภาวะแวดล๎ อ มทางการแขํ ง ขั นจะไมํ ไ ด๎ อ ยูํ ใ น
ระดับประเทศอีกตํอไป สภาวะแวดล๎อมระดับโลกจึงมีผลกระทบตํอธุรกิจในประเทศเชํนเดียวกัน ในปี
1985 Porter ได๎อธิบายสภาวะแวดล๎อมทางการแขํงขันไว๎ 5 ด๎าน อันประกอบไปด๎วย คูํแขํงขัน ลูกค๎า
ผู๎จัดสํงวัตถุดิบ ผู๎ ผลิ ตสิน ค๎าทดแทนและคูํแขํงรายใหมํ การศึกษาในเรื่องของการบริหารธุรกิจจึง
มุํงเน๎นการพัฒนาทรัพยากรและความสามารถของธุรกิจเพื่อให๎ได๎มาซึ่งโอกาสในการดาเนินธุรกิจจาก
สภาวะแวดล๎อมทางการแขํงขัน จะเห็นได๎วําสิ่งนี้ถูกอธิบายด๎วยแนวความคิ ดที่เน๎นด๎านทรัพยากร
อยํางแพรํหลาย Wernerfelt (1984) ได๎ให๎ความสาคัญกับแนวความคิดเกี่ยวกับการวิเคราะห๑
ทรั พยากรที่มาทดแทนการวิเคราะห๑ ผ ลิ ตภัณฑ๑ที่ ในยุคนั้นนักวิช าการสํ ว นมากให๎ ความส าคัญกั บ
ผลิ ต ภั ณ ฑ๑ ใ นของธุ ร กิ จ มากวํ า สิ่ ง อื่ น ใด แตํ ใ นป๓ จ จุ บั น ลั ก ษณะของการบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากร
เปลี่ยนไปเพื่อให๎สอดคล๎องกับสภาวะแวดล๎อมที่เปลี่ยนไปเชํนเดียวกัน (Simon, Emil and Andrew,
2018)ถ๎าองค๑กรไหนไมํเปลี่ยนแปลงตาม สิ่งนี้จึงเป็นป๓ญหาของภาคธุรกิจที่ไมํสามารถอยูํรอดได๎ใน
ระยะยาว
วิวัฒนาการของทฤษฎีมุมมองเชิงฐานทรัพยากร
Penrose (1959) ได๎ศึกษาแนวความคิดมุมมองเชิงฐานทรัพยากรของกิจการ โดยให๎มุมมอง
วํากิจการนั้นเป็นการบริหารจัดการองค๑กรที่มีทั้งการจัดการทรัพยากรที่เป็นกายภาพ (โรงงาน วัตถุดิบ
ที่ดิน และอื่นๆ) และทรัพยากรมนุษย๑ ตั้งแตํระดับบริหารจนถึงระดับปฏิบัติการ แนวความคิดเกี่ยวกับ
มุมมองเชิ งฐานทรั พยากรนั้ น ถู กน ามาพั ฒ นาและได๎ เป็น ที่ยอมรับ โดยการศึกษาของ Wernefelt
(1984) แนวคิดมุมมองเชิงฐานทรัพยากรพยายามที่จะให๎คาอธิบายเกี่ยวกับการที่องค๑กรสามารถสร๎าง
ความได๎เปรียบทางการแขํงขันขึ้นมาได๎จากการปรับใช๎ทรัพยากรของกิจการที่มีอยูํ แนวคิดดังกลําว
แสดงให๎เห็นวําทรัพยากรและความสามารถขององค๑กรเป็นพื้นฐานของความได๎เปรียบทางการแขํงขัน
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ทรั พยากรของกิจ การประกอบไปด๎ว ยสิ นทรัพย๑ ความสามารถของบุคลากร กระบวนการบริห าร
จัดการ ลักษณะและอัตลักษณ๑ของกิจการ วัฒนธรรม ข๎อมูล ประสบการณ๑ เทคโนโลยีและความรู๎
ความเชี่ยวชาญ (Maijoor and Witteloostuijn, 1996) องค๑กรต๎องสร๎างความสามารถทาง
กระบวนการจัดการองค๑กรที่สามารถปรับใช๎และประสานการใช๎ทรัพยากรที่มีความแตกตํางในองค๑กร
เพื่อสํงผลให๎เกิดสิ่งที่องค๑กรต๎องการ (Amit and Shoemaker, 1993; Bowman and Ambrosini,
2003; Teece, 2014)
Teece, et al. (1997) ได๎อธิบายความหมายของทรัพยากรและความสามารถขององค๑กรไว๎
วํา “ทรัพยากร” เป็นป๓จจัยนาเข๎าที่มีตัวตน (Tangible Input) เชํน ทรัพยากรมนุษย๑ อสังหาริมทรัพย๑
รวมถึงเงินทุน ซึ่งเป็นสิ่งที่มีอยูํโดยทั่วไป “ความสามารถ” ถือเป็นทรัพยากรที่ไมํมีตัวตน (Intangible
Resource) เชํ น ความรู๎ แ ละทั ก ษะ ซึ่ง สามารถพั ฒ นาได๎ โ ดยทรัพ ยากรบุ ค คลภายในองค๑ ก ร
“ความสามารถ” ถูกพัฒนาจากภายในองค๑กรและกิจกรรมที่ทาเป็นประจาจนกลายเป็นความชานาญ
“ทรัพยากรและความสามารถ” เพียงอยํางเดียวไมํเพียงพอสาหรับองค๑กร และยังอ๎างถึงทฤษฎีมุมมอง
เชิ ง ฐานทรั พ ยากร ไว๎ วํ า ความแตกตํ า งของแตํ ล ะองค๑ ก รขึ้ น อยูํ กั บ ลั ก ษณะของ ทรั พ ยากร
ความสามารถและสมรรถนะของแตํ ล ะองค๑ ก ร และการท างานรํ ว มกั น ระหวํ า งทรั พ ยากรและ
ความสามารถขององค๑กรจะเป็นป๓จจัยสาคัญในการสร๎างความได๎เปรียบทางการแขํงขันของกิจการ
มุมมองเชิงฐานทรัพยากร (Resource-Based View) ให๎ความสาคัญกับทรัพยากรที่มีความ
แตกตํางเมื่อเปรียบเทียบกับคูํแขํงขันในอุตสาหกรรม โดยที่ความแตกตํางที่มีอยูํนั้นต๎องไมํสามารถ
ลอกเลียนแบบได๎หรือมีทรัพยากรอื่นใดมาทดแทนได๎ (Wernefelt, 1984) รวมทั้งการใช๎ทรัพยากร
เหลํานั้นอยํางมีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสมกับองค๑กร จะทาให๎องค๑กรสามารถบรรลุความ
ได๎เปรียบทางการแขํงขันอยํางยั่งยืนได๎เนื่องจากองค๑กรสามารถสร๎างคุณคําให๎กับลูกค๎า
จะเห็ น ได๎ วํ า ทฤษฎี ที่ วํ า ด๎ ว ยทรั พ ยากรขององค๑ ก รจะเน๎ น กระบวนการใช๎ ท รั พ ยากรเพื่ อ ให๎ เ กิ ด
ผลตอบแทนสูงสุด ซึ่งทรัพยากรชนิดเดียวกันเมื่อนามาใช๎ในวิธีที่แตกตํางกัน ใช๎ในวัตถุประสงค๑ที่
แตกตํางกัน หรือการใช๎รํวมกับทรัพยากรอื่น ๆ สามารถให๎ผลที่แตกตํางกันได๎ ความแตกตํางนี้ถือเป็น
แหํงในการสร๎างความเป็นเอกลักษณ๑ให๎กับองค๑กร (Wilkinson and Brouthers, 2006) โดย Barney
(1991) ได๎อธิบายคุณลักษณะทรัพยากรเชิงกลยุทธ๑ซึ่งจะกํอให๎เกิดความได๎เปรียบทางการแขํงขันไว๎ 4
ประการ
1. ทรัพยากรนั้นต๎องมีคุณคําตํอการดาเนินธุรกิจและการแขํงขันอยํางแท๎จริง (Valuable
Resources) (Dess, et al., 2007) ซึ่งหมายถึงทรัพยากรที่มีผลตํอการกาหนดกลยุทธ๑ ให๎เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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2. ทรัพยากรนั้นต๎องหายาก (Rare Resources) กิจการจะเป็นผู๎ได๎เปรียบก็ตํอเมื่อมี
ทรัพยากรที่กิจการมี ซึ่งคูํแขํงขันในอุตสาหกรรมไมํมีผู๎ที่ครอบครองทรัพยากรหรือหาได๎ยาก กิจการ
จะมีความได๎เปรียบทางการแขํงขัน
3. ทรัพยากรเหลํานั้นต๎องไมํสามารถลอกเลียนแบบได๎ หากจะลอกเลียนแบบต๎องมีต๎นทุนที่
สูงมาก (Imitate Resources) หรือทรัพยากรเหลํานั้นมีความเป็นเอกลักษณ๑มีความซับซ๎อนไมํชัดเจน
วําจะสามารลอกเลียนแบบหรือทาใหมํได๎
4. ทรัพยากรนั้นต๎องไมํสามารถหามาทดแทนได๎ (Non – substitutable Resources)
หรือไมํสามารถทดแทนได๎อยํางสมบูรณ๑แบบ
ทั้ง 4 ลักษณะเรียกโดยยํอวํา VRIN ซึ่งทรัพยากรขององค๑กรทั้ง 4 ลักษณะสามารถที่จะทาให๎
คูํ แ ขํ ง ต๎ อ งพบกั บ อุ ป สรรค และท าให๎ เ พิ่ ม ความเป็ น ไปได๎ ที่ อ งค๑ ก รจะมี ก าไรเพิ่ ม ขึ้ น ในอนาคต
(Wernefelt, 1984) ซึ่งถ๎าองค๑กรมีทรัพยากรและความสามารถตามคุณลักษณะที่กลําวไปข๎างต๎นนี้
องค๑กรต๎องพยามที่จะพัฒนาจุดแข็งเหลํานี้และรักษาไว๎เพื่อที่จะให๎แนํใจวําจะอยูํอยํางยั่งยืนในระยะ
ยาว ซึ่งสิ่งเหลํานี้จะสํงผลตํอความได๎เปรียบทางการแขํงขัน ในการมีทรัพยากรที่จาเพาะประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานและความสามารถทางเศรษฐกิจ (Seangaram, 2002; Ghosh, 2013)
นอกจากองค๑กรจะมีทรัพยากรแล๎วต๎องมีความสามารถที่จะบูรณาการทรัพยากรตํางๆ ที่ตนมี
อยูํให๎เกิดการดาเนินงานที่นามาซึ่งความได๎เปรียบ (Penrose, 1959) ทรัพยากรที่กิจการมีอยูํนั้นถือ
เป็นแหลํงกาเนิดของความสามารถขององค๑กรที่จะนาไปสูํ ความได๎เปรียบทางการแขํงขัน (Grant,
1991) ความสามารถขององค๑กรเปรียบเสมือนตัวประสานระหวํางทรัพยากรที่องค๑กรมีทั้งหมดเข๎า
ด๎วยกันและสํงเสริมให๎เกิดการปรับใช๎ ให๎เกิดความได๎เปรียบทางการแขํงขัน (Day, 1994) ทั้งนี้
ความสามารถขององค๑กรไมํได๎เป็นแคํตัวประสานสัมพันธ๑ และสํงเสริมการใช๎ทรัพยากรให๎เกิดความ
ได๎เปรียบเพียงเทํานั้นแตํยังต๎องเกิดการพัฒนา และกลยุทธ๑ในการบริหารจัดการถือเป็นบทบาทหลักใน
การพัฒนาให๎ ความสามารถใหมํให๎เกิดขึ้นจากที่กลํ าวมาข๎างต๎นเป็นผลให๎ แนวคิดมุมมองเชิงฐาน
ทรัพยากรกลายเป็นแนวคิดที่มีความสาคัญในบริบทของการจัดการเชิงกลยุทธ๑ (Wernerfelt, 1984)
แตํอยํางไรก็ตามแนวคิดดังกลําวก็ยังถูกวิพากษ๑วิจารณ๑ถึงสมมติฐานทางทฤษฎีในแงํของกลไกลที่จะทา
ให๎เกิดความสอดคล๎องระหวํางสภาวะแวดล๎อมทางธุรกิจกับทรัพยากรที่องค๑กรมีอยูํ
ลักษณะของการบูรณาการทรัพยากรและความสามารถขององค์กร
จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับมุมมองเชิงฐานทรัพยากรแสดงให๎เห็นถึงความสาคัญของ
ทรัพยากรภายในองค๑กรและขีดความสามารถในการแขํงขันที่จะแปลงไปสูํความได๎เปรียบทางการ
แขํงขันของกิจการ ทรัพยากรภายในองค๑กรและวิธีการนามาใช๎ด๎วยการเอาสํวนประกอบที่สาคัญใน
การวิเคราะห๑ทรัพยากรภายใน (Hunt, 2000) Tangpinyoputtikhun (2009) ดังนั้นการวิเคราะห๑
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ทรัพยากรภายในและความสามารถนั้นถือเป็นสิ่งจาเป็นที่จะสร๎างและเพิ่มขีดความสามารถในการ
แขํงขัน องค๑ประกอบทางการแขํงขันประกอบไปด๎วย
1. ภาพสะท๎อนที่เกี่ยวกับองค๑กรในความมีชื่อเสียง (Corporate Image/Reputation)
ความมีชื่อ เสี ย งในด๎ านการบริ ห ารจัดการมีค วามส าคัญ มากขึ้นจนกลายเป็ นป๓จ จัยส าคัญส าหรั บ
ความสาเร็จของธุรกิจ (Griffin, 2002)
2. เทคโนโลยีและนวัตกรรม (Technology and Innovation) นวัตกรรมเป็นอีกหนึ่ง
ทรัพยากรที่แสดงความโดดเดํนของขีดความสามารถ เป็นกระบวนการที่เกี่ยวพันที่ยากจะเข๎าใจ (Kay,
1993) เนื่องจากการคิดสร๎างสรรค๑นวัตกรรมเป็นสิ่งที่ทาอยาก ที่จะทาให๎ได๎มาซึ่งความได๎เปรียบ
ทางการแขํงขัน มีความไมํแนํนอนและมีคําใช๎จํายในการคิดค๎นสูงจึงเป็นการยากในการจัดการและ
รับประกันผลตอบแทนจากการที่องค๑กรจะทานวัตกรรมเพียงลาพังดังนั้นนวัตกรรมจะกลายเป็นความ
ได๎เปรียบทางการแขํงขันเมื่อเชื่อมโยงกับความสามารถอื่นที่โดดเดํนเทํานั้น ที่สาคัญนวัตกรรมมีความ
หลากหลายที่ปรากฏอยูํในโครงการหลักของกิจการ (Langford and Male, 2001)
3. ความสามารถทางการเงิ น (Financial Capability) กิ จ การจะต๎ อ งพิ จ ารณา
ความสามารถที่เกี่ยวข๎องกับการเงิน ซึ่งเป็นป๓จจัยที่สาคัญเมื่อมีการแขํงขันเกิดขึ้น ความสามารถทาง
การเงินโดยมากเป็นกระบวนการคิดที่รอบคอบในการตรวจสอบคุณสมบัติองค๑กรเบื้องต๎น
4. ความสามารถทางการตลาด (Marketing Capability) เป็นบทบาทสาคัญในองค๑กรธุรกิจ
เป็ นกลยุ ทธ๑ในการบริห ารโดยเฉพาะอยํางยิ่งผลกระทบในชํวงเวลาที่เกิดการตกต่าของเศรษฐกิจ
(Fellows and Langford, 1993) องค๑กรในภาคธุรกิจมากมายมีการลงทุนในด๎านการโฆษณา วิจัย
ตลาดรวมถึงการกระตุ๎น และการออกแบบการให๎บริการ ซึ่งในความเป็นจริงวิธีทางการตลาดที่มีการ
ใช๎ในป๓จจุบันมีมากมาย เชํน การวิเคราะห๑ทิศทางการตลาด ความสัมพันธ๑ปรัชญาการตลาด คุณภาพ
การบริการและความพึงพอใจของลูกค๎าเป็นต๎น
5. ทักษะการบริหารจัดการโครงการ (Project Management Skills) เป็นการอาศัย
ประสิทธิภาพการทางานที่เป็นทีมงานโครงการอยํางกว๎างและการแก๎ป๓ญหาในระดับหน๎างาน ด๎วยเหตุ
นี้ทักษะการบริหารจัดการโครงการต๎องเป็นสิ่งที่ฝ๓งลึกอยูํในจิตใจของทีมงาน สาหรับความสาเร็จของ
โครงการป๓จจัยด๎านสภาวะแวดล๎อมทางธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอยํางรวดเร็วสํงผลให๎การแขํงขันใน
ตลาดรุนแรงขึ้น (Romaniuk and Snart, 2000) ในสภาวะการแขํงขันที่เปลี่ยนแปลงอยํางไมํหยุดนิ่ง
นั้นทาให๎หลายองค๑กรเริ่มตั้งคาถามเกี่ยวกับปรัชญาการบริหารแบบดั้งเดิมและหลักการที่พัฒนาขึ้นมา
ใหมํที่จะมาชํวยเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพในการดาเนินงาน
6. องค๑กรและทรัพยากรมนุษย๑ (Organization and Human Resources) เป็นสิ่งสาคัญ
อีกประการหนึ่งที่โครงสร๎างองค๑กรเป็นกรอบการทางานอยํางเป็นทางการโดยที่งานขององค๑กรได๎ถูก
แบํงและจัดกลุํมการประสานงานมีความเหมาะสม โครงสร๎างองค๑กรต๎องสามารถอานวยความสะดวก
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ให๎ พ นั ก งานท างานได๎ อ ยํ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ จุ ด มุํ ง หมายหลั ก ของการจั ด โครงสร๎ า งองค๑ ก รที่ มี
ประสิทธิภาพเพื่อบรรลุเปูาหมายขององค๑กรตามทิศทางของกลยุทธ๑องค๑กร (Hayden, 1996 อ๎างอิง
ใน ธนาวัฒน๑ธีระพัฒน๑สกุล , 2554) ดังนั้น โครงสร๎างองค๑กรมีแตกตํางกันในแงํของกลยุทธ๑ ขนาด
เทคโนโลยีและความไมํแนํนอนด๎านสภาพแวดล๎อม (Lawrence and Lorsch, 1969) การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย๑จึงเข๎ามามีบทบาทสาคัญในองค๑กร การจัดการทรัพยากรมนุษย๑ที่มีประสิทธิภาพจึง
เป็นความได๎เปรียบทางการแขํงขันขององค๑กร โดยทั่วไปแล๎วการบริหารทรัพยากรมนุษย๑ถือได๎วําเป็น
กระบวนการหลักขององค๑กรที่มุํงเน๎นถึงวิธีการที่จะได๎มาซึ่งองค๑กรทรัพยากรมนุ ษย๑ที่มีคุณคํา การใช๎
งานและการสร๎ างความสัมพันธ๑ในระยะยาว เพื่อเป็นความได๎เปรียบทางการแขํงขันให๎กับกิจการ
(Huemann, et al., 2007 อ๎างอิงใน ธนาวัฒน๑ธีระพัฒน๑สกุล, 2554)
จากแนวความคิดมุมมองเชิงฐานทรัพยากรข๎างต๎นซึ่งถูกวิพากษ๑วิจารณ๑ในด๎านของความ
เข๎าใจการนาแนวความคิดมาใช๎ในสภาวะแวดล๎อมทางการแขํงขันที่รุนแรงและเกิดการเปลี่ยนแปลงอยูํ
ตลอดเวลา (Tangpinyoputtikhun, 2009) ในการที่จะอธิบายได๎วําทาไมบางองค๑กรจึงสามารถรักษา
ความได๎เปรียบทางการแขํงขันไว๎ได๎ทั้งๆ ที่ต๎องเผชิญกับสภาวะแวดล๎อมที่เปลี่ยนแปลงอยํางรวดเร็ว
การเปลี่ยนแปลงทางการตลาดมีผลกระทบที่สาคัญกับความสามารถและทรัพยากรซึ่งมีผลตํอความ
ได๎เปรียบทางการแขํงขันอยํางยั่งยืนของกิจการ อยํางไรก็ตามการปรับใช๎ทรัพยากรของกิจการให๎เกิด
ความเหมาะสมของชํวงเวลากับการเปลี่ยนแปลงทางการตลาด ด๎านเวลาจะมีทั้งชํวงเวลาระยะสั้น
และระยะยาวจะมีผลกระทบตํอการตัดสินใจทางด๎านการตลาดด๎วย (Bitar and Somers, 2004
อ๎างอิงใน ธนาวัฒน๑ธีระพัฒน๑สกุล, 2554) การเปลี่ยนแปลงอยํางรวดเร็วของสภาพแวดล๎อมนั้นกิจการ
ต๎องพัฒนาความสามารถและทรัพยากรเพื่อตอบสนองตํอโอกาสที่กาลังเกิดขึ้นแทนที่จะมาเลือกวําจะ
ใช๎ทรัพยากรอยํางไรให๎เหมาะสมด๎วยเหตุนี้จะเห็นได๎วําลักษณะของทรัพยากรและความสามารถของ
องค๑กรต๎องเกิดการบู รณาการรํ วมกันเพื่อเสริมสร๎างความแข็งแกรํงให๎ กับทรัพยากรที่มีอยูํ ในอีก
มุมมองเป็น การพัฒนาทรัพยากรเดิมให๎มีความสามารถมากขึ้น เพื่อแขํงขันกับคูํแขํงขันโดยที่ยังมี
ต๎นทุนของทรัพยากรเทําเดิม (Simon, Emil, and Andrew,2018)
จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข๎องกับมุมมองเชิงฐานทรัพยากร พบวําองค๑กรที่มีลักษณะ
ของทรั พ ยากรและความสามารถที่ มี คุ ณ คํ า ตํ อ การด าเนิ น ธุ ร กิ จ มี จ านวนที่ จ ากั ด ไมํ ส ามารถ
ลอกเลียนแบบและไมํสามารถหาสิ่งใดมาทดแทนได๎อยํางสมบูรณ๑แบบ ทรัพยากรจัดเป็นแหลํงที่มา
ของความสามารถ และความสามารถเป็นสิ่งที่ทาให๎เกิดความได๎เปรียบทางการแขํงขัน โดยเฉพาะ
ความสามารถนั้นต๎องเป็นความสามารถที่จะปรับเปลี่ยนให๎สอดคล๎องตามสภาวะทางการแขํงขันที่เป็น
พลวัต ทาให๎ลักษณะของทรัพยากรและความสามารถต๎องมีลักษณะของการบูรณาการซึ่งกันและกัน
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ผลกระทบของสภาวะแวดล้อมทางการแข่งขันกับทรัพยากรขององค์กร
สภาวะแวดล๎อมของตลาดเป็นป๓จจัยสถานการที่สาคัญที่มีผลกระทบอยํางยิ่งตํอธุรกิจมาโดย
ตลอด สภาวะแวดล๎ อมนี้ คือความเร็วในการเปลี่ ยนแปลงของความพึงพอใจในสิ นค๎าตํางๆ ความ
ต๎องการของลู กค๎า และการปรากฏขึ้นของกลุํ มลูกค๎าใหมํๆในอุตสาหกรรมและยังเป็นอัตราการ
เปลี่ยนแปลงในการดาเนินธุรกิจของคูํแขํงอีกด๎วย ยิ่งกวํานั้นแล๎ว อัตราการเปลี่ยนแปลงก็เป็นความ
คาดเดาไมํได๎ของพฤติกรรมลูกค๎าและคูํแขํง และการเปลี่ยนแปลงทางด๎านป๓จจัยทางเทคโนโลยีของ
อุตสาหกรรม (Longan, Walter and Christopher, 2017) ความเห็นดังกลําวนี้ตรงกับมุมมองของ
Adrian (2017) ที่กลําววําสภาวะแวดล๎อมของตลาดนั้นเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ถี่ของสภาพแวดล๎อม
ทางธุรกิจของธุรกิจซึ่งมีความเกี่ยวข๎องกับความพึงพอใจของลูกค๎า เทคโนโลยี การดาเนิ นธุรกิจของ
คูํแขํงและป๓จจัยสาคัญอื่นๆของตลาด
สภาวะแวดล๎อมของตลาดได๎รับการตีความให๎เป็นสภาพแวดล๎อมที่มีอัตราการเปลี่ยนแปลง
และมีความคาดเดาไมํได๎ของความพึงพอใจในสินค๎า ความต๎องการของลูกค๎า เทคโนโลยีและการ
ดาเนินธุรกิจของคูํแขํง วัฏจักรการพัฒนาสินค๎ากาลังทาให๎ ป๓จจัยหลายป๓จจัยหมดคุณคําอยํางรวดเร็ว
ในสภาพแวดล๎อมที่มีสภาวะแวดล๎อมของตลาด การติตามความต๎องการของลูกค๎าจึงมีความสาคัญ
มาก และยิ่งไปกวํานั้น อุตสาหกรรมของธุรกิจนี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงทางด๎านเทคโนโลยีที่
วํองไวมาก (Simon, Emil, and Andrew, 2018)และยังมีสินค๎าใหมํๆที่ทางคูํแขํงนาเข๎ามาในตลาด
เพิ่มขึ้นอยูํตลอด ทั้งการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่วํองไวและการเปลี่ยนแปลงในความต๎องการของ
ลูกค๎าทาให๎สภาวะของตลาดของหลายๆธุรกิจมีความไมํแนํนอนทางเทคโนโลยีที่สูง
ป๓จจัยภายนอกของสภาวะแวดล๎อมของตลาดสามารถสร๎างอิทธิพลตํอธุ รกิจตํางๆอยํางมาก
ในขณะที่ธุรกิจเหลํานี้แทบจะไมํสามารถควบคุมป๓จจัยดังกลําวเลย ทั้งคูํแขํงและทั้งตลาดเองสร๎างแรง
กดดันบังคับให๎ธุรกิจพัฒนาลักษณะของการบูรณาการระหวํางทรัพยากรและความสามารถให๎มีมาก
ขึ้นธุรกิจมีความจาเป็นที่จะมองหาโอกาสในตลาดและโต๎ตอบกับการเปลี่ย นแปลงที่เกิดขึ้นในตลาด
(Adrian,2017) ซึ่งจะกลายเป็นป๓จจัยเบื้องต๎นในการกาหนดยุทธศาสตร๑ทางด๎านความต๎องการทาง
ทรัพยากรและกาลังในการพัฒนาขีดความสามารถเพื่อที่จะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงเหลํานี้และด๎วย
เหตุนี้ ธุร กิจ เหลํ านี้ จึงไมํเพีย งแคํบริห ารทรัพยากรที่มีอยูํและขีดความสามารถของตัวเองอยํางมี
ประสิทธิภาพ แตํยังพัฒนาให๎เกิดการบูรณาการทรัพยากรและขีดความสามารถได๎เพื่อที่จะรับมือกับ
สภาวะแวดล๎อมทางการแขํงขัน
สรุปและอภิปรายผล
บทความวิ ช าการนี้ ไ ด๎ เ กิ ด ขึ้ น จากการทบทวนวรรณกรรมทั้ ง บริ บ ทตํ า งประเทศรวมถึ ง
วรรณกรรมของประเทศไทยเพื่อให๎ได๎แนวความคิดที่สอดคล๎องกับบริบทที่เกิดขึ้นจริงในป๓จจุบัน เป็น
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การอธิบายสภาวะแวดล๎อมทางการแขํงขันทั้งทางด๎านลูกค๎า คูํแขํงขัน สินค๎าทดแทน ผู๎จัดสํงวัตถุดิบ
และคูํแขํงขันรายใหมํที่จะเข๎ามาในตลาด ป๓จจัยทั้งหมดนี้เป็นแรงผลักดันให๎ทรัพยากรขององค๑กรเกิด
การเปลี่ยนแปลง ลักษณะของการเปลี่ยนแปลงภายใต๎บริบทของธุรกิจในประเทศไทยเป็นรูปแบบของ
การบูรณาการระหวํางทรัพยากรกับทรัพยากร ทรัพยากรกับสมรรถนะรวมถึงสมรรถนะเกิดการขยาย
ขอบเขตเพื่อให๎ธุรกิจเกิดความสามารถทางการแขํงขันที่สูงขึ้น
ข้อเสนอแนะ
ในการที่ส ภาวะแวดล๎อมทางการแขํ งขันเกิดการเปลี่ ยนแปลงอยํางไมํห ยุดนิ่ง ซึ่งสภาวะ
แวดล๎อมทางการแขํงขันนี้เป็นป๓จจัยที่ธุรกิจไมํสามารถควบคุมได๎และยังมีความเป็นพลวัตสูง ทาให๎
ธุ ร กิ จ จะได๎ รั บ ผลกระทบเชิ ง ลบเป็ น อยํ า งมากถ๎ า ไมํ เ ตรี ย มพร๎ อ มส าหรั บ สภาวะแวดล๎ อ มที่ จ ะ
เปลี่ยนแปลง ผลกระทบนี้สามารถเป็นได๎ทั้ง ภัยคุกคามและโอกาสสาหรับธุรกิจจากแนวความคิดและ
ทฤษฎีข๎างต๎นได๎นาเสนอแนวทางการปรับเปลี่ยนองค๑กรให๎สอดคล๎องกับสภาวะแวดล๎อมทางการ
แขํงขัน เป็นการเน๎นการปรับเปลี่ยนรวมถึงเพิ่มเติมในเรื่องของทรัพยากรและสมรรถนะขององค๑กรให๎
สอดคล๎องกับสภาวะแวดล๎อม ทรัพยากรต๎องมีความสามารถมากขึ้นมีลักษณะของความสามารถที่
หลากหลาย มากศักยภาพในการผลิตผลงานที่สูงขึ้น ภายใต๎ประมาณทรัพยากรเทําเดิมแตํสามารถ
สร๎างผลผลิ ตได๎มากขึ้นรวมถึงสมรรถนะเดิมมีการขยายหรือบูรณาการให๎เกิดความสามารถใหมํๆ
ภายในองค๑กรสิ่งเหลํานี้เป็นความสามารถทางการแขํงขันที่ธุรกิจในยุคป๓จจุบันต๎องมี
เอกสารอ้างอิง
ธนาวั ฒ น๑ ธี ร ะพั ฒ น๑ ส กุ ล . (2554). การศึ ก ษาผลของกลยุ ท ธ๑ ขี ด ความสามารถเชิ ง พลวั ต :
พื้ น ที่ มุ ม มองฐานทรั พ ยากรสํ ง ผลสามารถในการแขํ ง ขั น ได๎ ผ ลงานที่ เ หนื อ กวํ า .
วารสาร มทร. อีสาน, 4(1), 103-116.
Adrian, M. (2017).The contribution of human capital to analyzing information in the
competitive environment as part of the competitive intelligence
process.Postmodern Openings, 8(3), 35-45.
Amit, R., & Shoemaker, P. J. H. (1993).Strategic assets and organizational rent.Strategic
Management Journal, 14(1), 33-46.
Barney, J. (1991). Firm Resources and Sustained Competitive Advantage.Journal of
Management, 17(1), 99-120.
Barney, J. B. (2001). Is the Resource-Based “View” a Useful Perspective for Strategic
Management Research? Yes,.Academy of Management Review. 26(1), 41-56.

117

การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
เครือขํายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลาปางวิจยั ครั้งที่ 4

Bowman, C., &Ambrosini, V. (2003).How the Resource-based and the Dynamic
Capability Views of the Firm Inform Corporate-level Strategy.British Journal of
Management, 14(4), 289-303.
Day, G. S. (1994). The Capabilities of Market-driven Organization.Journal of Marketing,
58, 37-52.
Dess, G. G., Lumpkin, G. T., & Eisner, A. B. (2007).Strategic Management Creating
Competitive Advantage. Boston: McGraw-Hill Irwin.
Fellows R., &Longford, D. (1993).Marketing and the Construction Client: a report
based on CIOB funded research carried out at the University of Bath under
the direction of Richard Fellows and David Langford. London: Chartered
Institute of Building.
Ghosh, A. K. (2013). Employee Empowerment: A Strategic Tool to Obtain Sustainable
Competitive Advantage. International Journal of Management, 30(3), 95-107.
Grant, R. M. (1991). The Resource-Based Theory of Competitive Advantage:
Implications for Strategy Formulation. California Management Review, 10,
114-135.
Griffin, J. (2002). Customer Loyalty: How to Earn It, How to Keep It. San Francisco,
CA: Jossey-Bass.
Hunt, S. D. (2000). A General Theory of Competition.Thousands Oaks, CA:
Sage Publications.
Kay, J. (1993). Foundation of Corporate Success. Oxford: Oxford University Press.
Langford, D., & Male, S. (2001). Strategic Management In Construction. Oxford:
Blackwell Science Ltd.
Lawrence, P. R., &Lorsch, J. W. (1969).Developing Organizations: Diagnosis and Action.
London: Addison-Wesley Publishing Company.
Logan, J., Walter, D. and Christopher, T. (2017). Is competition engaging? Examining
the interactive effects of goal orientation and competitive work environment
on engagement.Human Resource Management, 56(3), 389-405.
Maijoor, A., &Witteloostuijn, A. V. (1996). An Empirical Test of the Resource-Based
Theory: Strategic Regulation in the Dutch Audit Industry. Strategic
Management Journal, 17, 549-569.

118

การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
เครือขํายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลาปางวิจยั ครั้งที่ 4

Penrose, E. (1959). The Theory of the Growth of the Firm. Oxford: Oxford
University Press.
Porter, M. E. (1985).Competitive Advantage. New York: Free Press.
Rohana, O., Roshayani, A., Nooraslinda Abdul, A. and Siti, A. (2015).Organizational
resources and sustained competitive advantage of cooperative organizations
in Malasia.Proceia – Social and Behavioral Science, 2015(170), 120-127.
Romaniuk, K., &Snart, F. (2000).Enhancing employability: the role of prior learning
assessment and portfolios.Career Development International, 5(6), 318-322.
Seangaram, C. (2002). Control of Inbound Logistics by Thai Grocery Retailers for
competitive advantage (Doctoral Dissertation). Bangkok: Bangkok University.
Simon, A., Emil, B and Andrew, M. (2018). Organizational resources, organizational
engagement climate, and employee engagement.Career Development
International, 23(1), 67-85.
Tangpinyoputtikhun, P. (2009). Dynamic capabilities and sustainable competitive
advantage: empirical evidence from Thailand. Retrieved June10,2015, from
http://www.freepatentsonline.com/article/International-Journal-StrategicManagement/208535172.html
Teece, D. J. (2014). The Foundations of Enterprise Performance: Dynamic And
Ordinary Capabilities in an (Economic) Theory of Firms. The Academy of
Management Perspectives, 28(4), 328-352.
Teece, D.J., Pisano, G., &Shuen, A. (1977).Dynamic capabilities and strategic
management.Strategic Management Journal, 18(7), 509-533.
Wernerfelt, B. (1984). A Resource-Based View of the Firm.Strategic Management
Journal, 5(2), 171-180.
Wilkinson, T., &Brouthers, L. E. (2006). Trade promotion and SME export performance.
International Business Review, 15(3), 233-252.

119

การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
เครือขํายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลาปางวิจยั ครั้งที่ 4

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในตาบลป่าก่อดา
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บทคัดย่อ
การวิจั ย ครั้ งนี้ มีวัต ถุป ระสงค๑ เพื่อ 1) ศึ กษาป๓จ จัย ที่สํ ง ผลตํอการบริห ารจัดการของกลุํ ม
วิสาหกิจ ชุมชน 2) ศึกษาสภาพป๓ ญหาและอุปสรรคการบริห ารจัดการของกลุํมวิส าหกิจชุมชน 3)
เปรียบเทียบป๓จจัยที่สํงผลตํอการบริหารจัดการของกลุํมวิสาหกิจชุมชน จาแนกตามลักษณะทั่วไป
กลุํมประชากรเป็นกลุํมวิสาหกิจชุมชนในตาบลปุากํอดา อาเภอแมํลาว จังหวัดเชียงราย จานวน 25
ราย เครื่องมือที่ใช๎ในการรวบรวมข๎อมูล ได๎แกํ แบบสอบถาม สถิติที่ใช๎ในการวิเคราะห๑ข๎อมูล ได๎แกํ
ร๎อยละ คําเฉลี่ย คําเบี่ยงเบนมาตรฐาน T-Test/F-Test (One-Way ANOVA)
ผลการวิจัยพบวํา กลุํมวิสาหกิจชุมชน สํวนใหญํเป็นกิจการประเภทการแปรรูปและผลิตภัณฑ๑
อาหาร มีจานวนสมาชิกกลุํม 15 – 19 คน อายุการจัดตั้งกลุํมมากกวํา 9 ปี และมีรายได๎ตํอเดือนต่า
กวํา 5,000 บาท
ป๓จจัยที่สํงผลตํอการบริหารจัดการของกลุํมวิสาหกิจชุมชน โดยรวมอยูํในระดับปานกลาง
เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎าน พบวํา ด๎านการจัดการองค๑การ อยูํในระดับมาก รองลงมาคือ ด๎านการ
บังคับบัญชา ด๎านการประสานงาน ด๎านการควบคุม และด๎านการวางแผน อยูํในระดับปานกลาง
สภาพป๓ญหาและอุปสรรคการบริหารจัดการของกลุํม พบวํา โดยรวมและรายข๎อ อยูํในระดับ
ปานกลาง ได๎แกํ ป๓ญ หาด๎านการตลาด รองลงมา คือ ป๓ญหาด๎านวัสดุอุปกรณ๑ อาคาร และสถานที่
ดาเนินงาน และต่าสุด คือ ป๓ญหาด๎านการบังคับบัญชา
ผลการเปรีย บเทีย บป๓ จจั ย ที่สํ งผลตํอการบริห ารจัดการของกลุํ ม พบวํา กลุํ มที่มีประเภท
กิจการ อายุการจัดตั้งกลุํม และรายได๎ตํอเดือน ตํางกัน มีระดับการบริหารจัดการโดยรวมและรายด๎าน
ไมํแตกตํางกันอยํางมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สํวนกลุํมที่มีจานวนสมาชิกตํางกัน มีระดับการ
บริหารจัดการโดยรวมและรายด๎าน แตกตํางกันอยํางมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05
คาสาคัญ: ป๓จจัยที่สํงผลตํอการบริหารจัดการ,การบริหารจัดการ,วิสาหกิจชุมชน
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Abstract
The Objectives of this research were to study 1) the factors affecting the
management of community enterprise groups 2) the problems and obstacles of
management of community enterprise groups 3) to compare the factors affecting the
management of community enterprise groups, which was classified by generalization.
The population were 25 groups of community enterprises in TambonPa Kho Dam,
Amphoe Mae Lao, Chiang Rai Province. The data were collected using questionnaires,
statistics used for the analysis included percentage, arithmetic mean, standard
deviation, T-Test and F-Test (One-Way ANOVA).
The results found that most of business type of community enterprise groups
were processing and food products, the members of group is 15 – 19, age of
establishment is more than 9 years and monthly income is less than 5,000 baht.
The factors affecting the management of community enterprise groups
showed that the overall was moderate level when consider of each dimension:
organizing was high level; commanding, coordinating, controlling and planning were
moderate level.
The problems and obstacles of management of community enterprise groups
showed that the overall and each dimension were moderate level: marketing
problem, facility problem and commanding problem.
The results of the comparison of the factors affecting the management of
community enterprise groups showed that the groups that had different in business
type, age of establishment and monthly income.,they had indifferent of management
in overall and each dimension at 0.05 level of significance. For the different members
of group had different management in overall and each dimension at 0.05 level of
significance.
Keywords: Factors Affecting the Management, Management, Community Enterprise
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บทนา
ความสาคัญและที่มาของปัญหา
ประเทศไทยมี ก ารก าหนดทิ ศ ทางการพั ฒ นาประเทศที่ ชั ด เจน โดยมี ก ารประกาศใช๎
แผนพัฒนาเศรษฐกิจแหํงชาติ ฉบับที่ 1เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2504 แผนฉบับตํอมามีชื่อขยายเพิ่ม
เรียกวําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํ งชาติ ซึ่งจะเห็นได๎วําในแผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคม
แหํงชาติ ฉบับที่ 1 ถึงป๓จจุบัน (ฉบับที่ 10) จะมีกระบวนการพัฒนาประเทศในด๎านตํางๆ ปรับเปลี่ยน
ไปตามสถานการณ๑ที่เปลี่ยนแปลงไป แตํสิ่งหนึ่งที่สาคัญ คือ มุํงเน๎นในการพัฒนาประเทศให๎เจริญมาก
ขึ้น (นิรัญชรา มากมา, 2549) จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติฉบับที่ 1 – 7 ประเทศไทย
ประสบผลส าเร็ จ ในการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ เกิ ด การเปลี่ ย นแปลงทางโครงสร๎ า งสั ง คมจากสั ง คม
เกษตรกรรม มาเป็นสังคมที่มีความสัมพันธ๑ขึ้นอยูํกับระบบอุตสาหกรรม เข๎าสูํการเป็นประเทศที่กาลัง
พั ฒ นา สํ ง ผลให๎ ร ายได๎ ป ระชาชาติ เ พิ่ ม ขึ้ น ผลจากการพั ฒ นาท าให๎ มี ค วามเจริ ญ ทางด๎ า นวั ตถุ
เทคโนโลยีสารสนเทศ การคมนาคมขนสํงที่สะดวกสบาย จนทาให๎เกิดผลกระทบของการขาดความ
สมดุลระหวํางการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การพัฒนาทางสังคมชนบทกับสังคมเมือง เกิดป๓ญหาการ
เหลื่อมล้าของการกระจายรายได๎ จากป๓ญหาดังกลําว ถือเป็นจุดเปลี่ยนสาคัญของการวางแผนพัฒนา
ประเทศที่ให๎ความสาคัญกับการมีสํวนรํวมของทุกภาคสํวนในสังคม และมุํงให๎คนเป็นศูนย๑กลางการ
พัฒ นา และใช๎เ ศรษฐกิ จ เป็ น เครื่ อ งมื อ ชํว ยพั ฒ นาให๎ คนมี ค วามสุ ข และมี คุ ณ ภาพชีวิ ต ที่ ดี ขึ้ น ดั ง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 8 ตํอเนื่องถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ
ฉบั บ ที่ 9 และฉบั บ ที่ 10 ได๎ อั ญ เชิ ญ “ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง” ตามพระราชด ารั ส ของ
พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว มาเป็นปรัชญานาทางในการพัฒนาและบริหารประเทศ ควบคูํไปกับ
กระบวนทรรศน๑การพัฒนาแบบบูรณาการเป็นองค๑รวมที่มี “คนเป็นศูนย๑กลางการพัฒนา” โดยยึด
หลักทางสายกลาง เพื่อไปสูํการพัฒนาที่สมดุล มีคุณภาพและยั่งยืน สาหรับเปูาหมายหลักของการ
พัฒ นาประเทศตามแผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสั งคมแหํ งชาติ ฉบับที่ 11 เพื่อให๎ เศรษฐกิจมีความ
เข๎ม แข็ง สมดุล ความสามารถในการแขํ งขัน สู งขึ้ น มี ห ลั ก ประกัน สั งคมที่ทั่ ว ถึง และสั ง คมไทยมี
ความสุ ข อยํ า งมี ธ รรมาภิ บ าล (สรุ ป แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแหํ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 1-11,
http://www.slideshare.net/saritsak/ss-13907586, 2556) และตํ อ เนื่ อ งมาถึ ง ป๓ จ จุ บั น ที่ ใ ช๎
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติของประเทศ ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560 – 2564 จะยึด
หลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อให๎การพัฒนาในทุกมิติมีการบูรณาการบนทางสายกลาง
รวมทั้งต๎องมุํงเน๎นให๎ “คนเป็นศูนย๑กลางการพัฒนา” สร๎างความมั่นคงของชาติ พัฒนาคนทุกวัยให๎
เป็นคนดี คนเกํง มีศักยภาพ และความคิดสร๎างสรรค๑ เพิ่มศักยภาพการแขํงขันทั้งในภาคการผลิตและ
ภาคบริ การและน าไปสูํการบรรลุ วิสั ยทัศน๑ระยะยาว “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ” ของประเทศ(สรุป
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ส า ร ะ ส า คั ญ แ ผ น พั ฒ น า เ ศ ร ษ ฐ กิ จ แ ล ะ สั ง ค ม แ หํ ง ช า ติ ฉ บั บ ที่ 1 2
,https://www.scribd.com/document/343386201,2560)
จากวิกฤตการณ๑ทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในปี 2540 ทาให๎เศรษฐกิจ สังคม ตกต่าลง
รัฐบาลได๎น๎อมนาเอาพระราชดารัส “เศรษฐกิจพอเพียง” มาใช๎เป็นหนึ่งแนวทางหลักในการพัฒนา
ประเทศ โดยการพัฒนาเศรษฐกิจให๎ลึกถึงระดับรากหญ๎า คือ ชุมชน และท๎องถิ่น สร๎างความเข๎มแข็ง
ของเศรษฐกิ จ ฐานราก เสริ ม สร๎ างศั ก ยภาพของคนให๎ มีค วามรู๎ ทั กษะ และฝี มือ แรงงานเพิ่ ม ขึ้ น
ชํวยเหลือและสนับสนุนให๎เกิดวิสาหกิจชุมชน ที่ มุํงประกอบการเพื่อพึ่งตนเองของครอบครัว ชุมชน
ระหวํา งชุมชน โดยน าวัต ถุดิบ ทรั พยากร และภูมิ ป๓ญญาของชุ มชนมาสร๎างสรรค๑ ผ ลิ ตภั ณฑ๑เพื่ อ
กํอให๎เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเรียนรู๎ของชุมชนขึ้น (สามารถ แทนวิสุทธ๑, 2548) และ
ตามพระราชบั ญญัติสํ งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 ทาให๎กลุํมผู๎ ประกอบการหรือชาวบ๎านที่
รํ ว มกั น ผลิ ตสิ น ค๎าหรื อบริ การเพื่อ จาหนําย สามารถทาการจดทะเบียนเป็น วิส าหกิจชุ มชน ซึ่ง มี
กฎหมายรองรับ และได๎รับความชํวยเหลือจากทางภาครัฐในการประกอบกิจการวิสาหกิจชุมชนใน
ทุกๆ ด๎าน (นันท๑นภัส พงศ๑โภคินสถิต, 2552)
จังหวัดเชียงรายมีกลุํมวิส าหกิจชุมชน จานวน 3,151 กลุํม ในพื้นที่อาเภอแมํล าว มีกลุํ ม
วิสาหกิจชุมชน จานวน 130 กลุํม จากการประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชนในอาเภอแมํลาว จังหวัด
เชียงราย ใน 7 ด๎าน ได๎แกํ ทิศทางวิสาหกิจชุมชน การวางแผนดาเนินงานของวิสาหกิจชุมชน การ
บริหารการตลาด การจัดการความรู๎และข๎อมูลขําวสารการบริหารสมาชิกวิสาหกิจชุมชนกระบวนการ
จัดการสินค๎าและบริการ และผลลัพธ๑การดาเนินงานวิสาหกิจชุมชนโดยมีวิสาหกิจชุมชนที่ประเมิน
ศักยภาพเพียง 52 กลุํม ซึ่งอยูํในระดับดี จานวน 24 กลุํม แสดงให๎เห็นถึงปริมาณการจัดตั้งกลุํมมีมาก
แตํจานวนกลุํมที่สามารถดารงอยูํได๎ดีมีน๎อย หรือคิดเป็นร๎อยละ 18.46 ของกลุํมวิสาหกิจทั้งหมดใน
อาเภอแมํลาว (ระบบสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน,http://smce.doae.go.th, 2560)ดังนั้น ผู๎วิจัยจึง
สนใจที่จะศึกษาถึงป๓จจัยที่สํงผลตํอการบริหารจัดการของกลุํมวิสาหกิจชุมชนในตาบลปุากํอดา อาเภอ
แมํลาว จังหวัดเชียงราย เพื่อที่จะได๎นาผลการศึกษาไปใช๎เป็นแนวทางในการปรับปรุง และสํงเสริม
การพัฒ นาระบบการบริห ารจั ดการกลุํ มของกลุํ มวิสาหกิจชุมชนในตาบลปุากํอดา อาเภอแมํล าว
จังหวัดเชียงราย ให๎มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สร๎างความเข๎มแข็ง พึ่งตนเองได๎ สามารถพัฒนาก๎าวสูํการ
เป็นผู๎ประกอบการและพร๎อมเป็นแบบอยํางให๎กับกลุํมอื่นๆ ทั้งนี้เพื่อเสริมสร๎างความเข๎มแข็งด๎าน
เศรษฐกิจของชุมชน สังคม และประเทศชาติตํอไป
กรอบแนวคิดงานวิจัย
ในการศึกษาวิจัยเรื่อง ป๓จจัยที่สํงผลตํอการบริหารจัดการของกลุํมวิสาหกิจชุมชนในตาบลปุา
กํอดา อาเภอแมํลาว จังหวัดเชียงรายแสดงกรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย ดังนี้
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ลักษณะทั่วไป
- ประเภทกิจการของกลุํมวิสาหกิจชุมชน
- จานวนสมาชิกของกลุํมวิสาหกิจชุมชน
- อายุการจัดตั้งของกลุํมวิสาหกิจชุมชน
- รายได๎ของกลุํมวิสาหกิจชุมชน

การบริหารจัดการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
- ด๎านการวางแผน
- ด๎านการจัดองค๑การ
- ด๎านการประสานงาน
- ด๎านการบังคับบัญชา
- ด๎านการควบคุม

ปัญหาและอุปสรรค

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
1. ป๓จจัยที่เกี่ยวข๎องกับการบริหารจัดการการจัดการหรือการบริหารกิจการตํางๆ จาเป็นต๎อง
มีทรัพยากรอันเป็นป๓จจัยพื้นฐานทางการจัดการ โดยทั่วไปถือวําทรัพยากรที่เป็นป๓จจัยสาคัญของการ
จัดการมีอยูํ 4 ประการ ได๎แกํ คน (Man) เงิน (Money) วัส ดุสิ่ งของ (Material) ความรู๎ด๎านการ
จัดการ (Management) ซึ่งป๓จจัยในการบริหารทั้ง 4 ประการเป็นสิ่งจาเป็นสาหรับการจัดการ เพราะ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการจั ดการขึ้นอยูํกับความสมบูรณ๑และคุณภาพของป๓จจัยดังกลําว
(สมคิด บางโม, 2558)
2. แนวคิดการบริหารที่มีหลักเกณฑ๑ของเฟยอล (Fayol. 1978, อ๎างถึงในนิรมล กิตติกุล .
2545) ได๎สรุปสาระสาคัญเกี่ยวกับหน๎าที่การจัดการ (Management Functions)กระบวนการจัดการ
ประกอบด๎วยหน๎าที่ตํางๆ 5 ประการ คือ
1) การวางแผน (Planning)หมายถึง การคาดการณ๑ลํวงหน๎าถึงเหตุการณ๑ตํางๆ ที่มี
ผลกระทบตํอธุ ร กิ จ และก าหนดขึ้นเป็น แผนการปฏิบั ติงานหรือ วิธีท างที่จ ะปฏิ บัติ ขึ้น ไว๎เ ป็น แนว
ทางการทางานในอนาคต
2) การจัดองค๑การ (Organizing)หมายถึง การจัดให๎มีโครงสร๎างของงานตํางๆ และ
อานาจหน๎าที่ให๎อยูํในสํวนประกอบที่เหมาะสม ที่จะชํวยให๎งานขององค๑การบรรลุผลสาเร็จได๎
3) การบั งคับ บั ญชาสั่ ง การ (Commanding) หมายถึง การสั่ งการงานตํ างๆ แกํ
ผู๎บังคับบัญชา ซึ่งผู๎บริหารจะต๎องกระทาตนเป็นตัวอยํางที่ดีและต๎องเข๎ าใจผู๎ปฏิบัติงานด๎วย ตลอดจน
เข๎าถึงข๎อตกลงในการทางานของคนงานและองค๑การที่มีอยูํ
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4) การประสานงาน (Coordinating)หมายถึง การเชื่อมโยงงานของทุกคนให๎เข๎ากัน
ได๎ และไปสูํเปูาหมายเดียวกันในที่สุด
5) การควบคุม (Controlling)หมายถึง การที่จะต๎องกากับให๎สามารถประกันได๎วํา
กิจกรรมตํางๆ ที่ทาไปนั้นสามารถเข๎ากันได๎กับแผนที่วางไว๎
แนวคิดเกี่ยวกับวิสาหกิจชุมชน
1. องค๑ประกอบของวิสาหกิจชุมชนการสํงเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนต๎องเน๎นให๎เกิดการ
ผลิตหรือแปรรูปโดยต๎องมีเปูาหมายเพื่อเพิ่มรายได๎การพึ่งตนเองหรือความพอเพียงดังนั้นในความเป็น
วิสาหกิจชุมชนจึงต๎องมีลักษณะอยํางน๎อย 7 ประการ(เสรีพงศ๑พิศ, 2550)
1) ชุมชนเป็นเจ๎าของและเป็นผู๎ดาเนินการเอง อยํางไรก็ดีคนนอกอาจจะมีสํวนรํวม
อาจจะถือหุ๎นได๎ดีเพื่อการมีสํวนรํวม รํวมมือและให๎ความชํวยเหลือ แตํไมํใชํหุ๎ นใหญํทาให๎มีอานาจใน
การตัดสินใจ
2) ผลผลิตมาจากกระบวนการในชุมชน ซึ่งอาจจะนาวัตถุดิบในการผลิตบางสํวนมา
จากภายนอกได๎ แตํเน๎นการใช๎ทรัพยากรในท๎องถิ่นให๎มากที่สุด
3) ริเริ่มสร๎างสรรค๑โดยชุมชน เพื่อการพัฒนาศักยภาพของชุมชนเอง ซึ่งมีความรู๎ภูมิ
ป๓ญญา หากมีกระบวนการเรียนรู๎ที่เหมาะสม เกิดความเชื่อมั่นในตนเองก็เริ่มสร๎างสรรค๑สิ่งใหมํๆ ได๎
โดยไมํเอาแตํเลียนแบบหรือแสวงหาสูตรสาเร็จ
4) ฐานภูมิป๓ญญาท๎องถิ่น เป็นฐาน “ทุน” ที่สาคัญเป็นการสืบทอดภูมิป๓ญญาท๎องถิ่น
โดยประยุกต๑ให๎ทันสมัยผสมผสานความรู๎ ภูมิป๓ญญาสากลจากที่อื่น
5) ดาเนินการรูปแบบบูรณาการ ไมํใชํทาแบบโครงการเดี่ยว คล๎ายกับการปลูกพืช
เดี่ยว แตํเป็นการทาแบบวนเกษตร คือ มีหลายๆ กิจกรรมประสานผนึกกาลัง (Synergy) และเกื้อกูล
กัน (Cluster)
6) การเรียนรู๎ คือ หัวใจของกระบวนการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน หากไมํมีการเรียนรู๎ก็
จะมีแตํการเลียนแบบ การหาสูตรสาเร็จ โดยไมํมีความคิดสร๎างสรรค๑สิ่งใหมํ ๆ หากไมํมีการเรียนรู๎ก็จะ
ไมํมีวิสาหกิจชุมชนบนฐานความรู๎สึกความอยากความต๎องการตามสื่อสังคมที่กระตุ๎นให๎เกิด
7) การพึ่งตนเองคือเปูาหมายอันดับแรกและส าคัญที่สุ ดของวิสาหกิจชุมชนหาก
พลาดเปูาหมายนี้ก็คือพลาดเปูาวิสาหกิจชุมชนจะกลายเป็นธุรกิจที่มีเปูาหมายที่มีกาไรกลายเป็นอะไร
ที่กระตุ๎นทาให๎ได๎กาไรกํอนที่คิดจะทาให๎รอดไมํพัฒนาไปเป็นขั้นตอนให๎เกิดความมั่นคงกํอนที่จะก๎าว
ไปพัฒนาธุรกิจ
2. รูปแบบการดาเนินวิสาหกิจชุมชน
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1) วิสากิจที่ประกอบกิจการเดียวได๎แกํวิสาหกิจที่ประกอบกิจการเพียงหนึ่งเดียวโดย
คณะผู๎บริหารในชุมชนชุดเดียวและไมํสร๎างเครือขํายกับวิสาหกิจอื่นๆโดยจะมีผลผลิตมากกวําหนึ่ง
ผลิตภัณฑ๑/บริการได๎
2) วิสาหกิจที่ประกอบกิจการในรูปเครือขํายได๎แกํวิสาหกิจที่ปฏิสัมพันธ๑กับกิจการ
อื่ น โดยแตํ ล ะวิ ส าหกิ จ ตํ า งมี ก ารประกอบการตามเปู า หมายวั ต ถุ ป ระสงค๑ ข องกิ จ การหากแตํ มี
ปฏิสัมพันธ๑แบบพึ่งพาเกื้อกูลเชื่อมโยงกันในรูปแบบตํางๆเชํน
2.1 เครือขํายกิจกรรมได๎แกํวิสาหกิจที่มีกิจกรรมเกื้อกูลกันมาเป็นเครือขําย
กัน ทั้งที่เป็นกิจกรรมประเภทเดียวกันและ/หรือหลายประเภท
2.2 เครือขํายพื้นที่ได๎แกํวิสาหกิจที่ดาเนินการอยูํในระดับพื้นที่เดียวกันเชํน
ระดับหมูํบ๎านเดียวกันหรือระดับตาบลเดียวกันหรือตํางพื้นที่กันเชํนวิสาหกิจระดับหมูํบ๎านกับระดับ
ตาบลมาเชื่อมโยงเป็นเครือขํายกัน
แนวคิดเกี่ยวกับกลุํมและการรวมกลุํม
1. ประเภทของกลุํมแบํงตามประเภทลักษณะกิจกรรมของกลุํม ดังนี้
1) กลุํมเรียนรู๎ เป็นกลุํมที่มารวมตัวกันเพื่อสร๎างให๎เกิดกระบวนการพัฒนาทางด๎าน
วิชาการ เป็นการรวมตัวของบุคคลที่รู๎จักไว๎ใจกันและแสดงความสนใจ/ความต๎องการในวิชาการด๎าน
ตํางๆ เหมือนกัน ความสัมพันธ๑ภายในกลุํมไมํชัดเจนนักเป็นไปแบบหลวมๆ ไมํมีการกาหนด กฎเกณฑ๑
ระเบี ยบแบบแผนมากนัก กลุํมดังกลํ าวนี้จะเกิดจากความต๎องการของชาวบ๎านในการที่จะนาเอา
ความรู๎ไปใช๎ในชีวิตประจาวัน โดยที่ชาวบ๎านตัดสินใจเองวําต๎องการได๎ความรู๎ด๎านใด (การผลิตทั้งใน
และนอกภาค การเกษตร การตลาด การสาธารณสุข ฯลฯ)
2) กลุํมกิจกรรมเป็นกลุํมที่สมาชิกรวมตัวกัน เพื่อดาเนินกิจกรรมอยํางใดอยํางหนึ่ง
รํวมกันให๎บรรลุเปูาหมายที่ได๎กาหนดไว๎ โดยกลุํมกิจกรรมนี้เป็นการนาเอาความรู๎ทางด๎านเทคโนโลยี
สังคม พาณิชยศาสตร๑ การเงิน การบริหาร เกิดการระดมทรัพยากรมาประยุกต๑ใช๎ในการบริหารจัดการ
ให๎กิจกรรมของกลุํมมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นกลุํมเรียนรู๎นั้นสามารถเกิดได๎งํายกวํากลุํมกิจกรรม อีก
ทั้งมีแนวโน๎มวําจะเกิดกลุํมเรียนรู๎มากขึ้นและสามารถพัฒนาขึ้นมาเป็นกลุํมกิจกรรม เพื่อให๎สมาชิก
ของกลุํมได๎รับประโยชน๑เพิ่มมากขึ้น สามารถแก๎ไขป๓ ญหาและสนองตอบความต๎องการของมนุษย๑ได๎
มากกวํา นอกจากนี้แล๎วแม๎วํากิจกรรมของกลุํมจะต๎องผํานการเป็นกลุํมเรียนรู๎มากํอน แตํในระหวําง
การดาเนินกิจกรรมก็จะต๎องนาเนื้อหาของการสร๎างกลุํมเรียนรู๎แฝงไปด๎วยตลอดเวลานั้น คือจะต๎อง
เสริมความรู๎ให๎แกํสมาชิกอยํางสม่าเสมอ
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2. องค๑ประกอบของกลุํมในการทางานกับกลุํมนั้นจะต๎องมีการพิจารณาถึงองค๑ประกอบของ
กลุํมที่จะทาให๎กลุํมสามารถดาเนินงานอยํางมีประสิทธิภาพบรรลุวัตถุประสงค๑ หรือจะทาให๎กลุํมลํม
สลายนั้น มีนักวิชาการได๎นาเสนอองค๑ประกอบสาคัญของกลุํม คือ “4 ก.” อันประกอบไปด๎วย
1) กรรมการต๎องมาจากการเลือกตั้งของสมาชิก ทางานโดยสุจริตสามารถตรวจสอบ
ได๎ และควรมีความรู๎ในการบริหารจัดการกลุํม
2) กติกาเป็ น กฎระเบียบข๎อบังคับ ที่ส มาชิกทุกคนต๎องปฏิบัติตามให๎ เป็นไปตาม
แนวทางเดียวกัน
3) กิจ กรรมเป็ น ตัวเคลื่ อนไหวที่จะทาให๎ เกิดการดาเนินงานของกลุํ ม เป็นสํ ว นที่
สาคัญที่เป็นสํวนที่ทุกคนจะได๎เข๎ามามีสํวนรํวมอยํางเต็มที่ เพื่อให๎บรรลุวัตถุประสงค๑
4) กองทุน งบประมาณ วัสดุอุปกรณ๑ เครื่องมือตํางๆ ที่จะนามาใช๎ในการดาเนินงาน
ของกลุํมควรที่จาต๎องมีการจัดสรรและบริหารจัดการอยํางเป็นระบบ
งานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง
ภัค อินพินิจ (2554) ได๎ศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการกลุํมวิสาหกิจชุมชน: กรณีศึกษา
กลุํ มศูน ย๑ สํงเสริ มผลิ ตพัน ธุ๑ข๎าวชุมชน บ๎านถลุงเหล็ ก ตาบลใหมํนาเพียง อาเภอแวงใหญํ จังหวัด
ขอนแกํน ผลการศึกษาพบวํา การบริหารกลุํมศูนย๑สํงเสริมผลิตพันธุ๑ข๎าวชุมชนด๎านการวางแผน มีการ
ปฏิบัติอยูํในระดับมากในเรื่อง การกาหนดวัตถุประสงค๑การบริหารกลุํมศูนย๑สํงเสริมผลิตพันธุ๑ข๎าว
ชุมชนมีความชัดเจน การกาหนดระเบียบ ข๎อบังคับของกลุํมศูนย๑สํงเสริมผลิตพันธุ๑ข๎าวชุมชนมีความ
ชัดเจน การกาหนดเปูาหมายการบริหารกลุํมศูนย๑สํงเสริมผลิตพันธุ๑ข๎าวชุมชนมีความชัดเจน ด๎านการ
จัดองค๑กร มีการปฏิบัติอยูํในระดับมากในเรื่อง การมอบหมายงานให๎ผู๎รับผิดชอบในฝุายตํางๆ ของ
กลุํ ม ศู น ย๑ สํ ง เสริ ม ผลิ ต พั น ธุ๑ ข๎ า วชุ ม ชนมี ค วามเหมาะสม ตรงตามความรู๎ ความสามารถ และ
ประสบการณ๑ บทบาทหน๎าที่ของฝุายตํางๆ ของกลุํมศูนย๑สํงเสริมผลิตพันธุ๑ข๎าวชุมชนมีความยืดหยุํน
สามารถปรับเปลี่ยนได๎ การประสานงานภายในกลุํมศูนย๑สํงเสริมผลิตพันธุ๑ข๎าวชุมชนมีความคลํองตัว
ด๎ า นการอ านวยการ มี ก ารปฏิ บั ติ อ ยูํ ใ นระดั บ มากในเรื่ อ ง ผู๎ น ากลุํ ม เปิ ด โอกาสให๎ ฝุ า ยตํ า งๆ
ปรึ ก ษาหารื อ ในการปฏิ บั ติ งาน การติด ตํอสื่ อสารระหวํา งฝุ ายตํา งๆ กับ ผู๎ น ากลุํ มมี ความสะดวก
รวดเร็ว และฝุายตํางๆ ได๎รับคาอธิบาย แนะนาวิธีการปฏิบัติในงานที่ได๎รับมอบหมายชัดเจน ด๎านการ
ควบคุม มีการปฏิบัติอยูํในระดับมากในเรื่อง ผู๎นากลุํมมีการกาหนดเปูาหมายในการปฏิบัติง านชัดเจน
และผู๎ น ากลุํ มมี การติด ตามผลการปฏิบั ติง านชั ด เจน ผู๎ นากลุํ ม มีก ารก าหนดวั ต ถุป ระสงค๑ ใ นการ
ปฏิบัติงานชัดเจน และการแก๎ป๓ญหาของผู๎นากลุํมมีความรวดเร็ว
กฤษติญา มูลศรี (2552) ได๎ศึกษาวิจัยเรื่อง ป๓ญหาและแนวทางแก๎ไขป๓ญหาการประกอบการ
วิสาหกิจชุมชนในเขตจังหวัดเพชรบูรณ๑ ได๎ทาการศึกษาถึงการประกอบการวิสาหกิจชุมชนในฟ๓งก๑ชัน
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ของการดาเนินงาน 4 ด๎าน ได๎แกํ ด๎านองค๑การและการจัดการองค๑การ ด๎านการตลาด ด๎านการผลิต
และด๎านการเงินและการบัญชี ซึ่งจากการศึกษาพบวํา การดาเนินงานด๎านการเงินและการบัญชีเป็น
ป๓ญหาของผู๎ประกอบการในระดับมากที่สุด โดยประเด็นของป๓ญหาที่พบได๎แกํ ขาดเงินทุนหมุนเวียน
การสร๎างกาไร การจัดทาบัญชี และการกระจายรายได๎และผลประโยชน๑ เป็นต๎น ผู๎ประกอบการมี
ป๓ญหาในระดับมาก ในฟ๓งก๑ชันด๎านการตลาดและฟ๓งก๑ชันด๎านการผลิตพอๆ กัน โดยด๎านการตลาดนั้น
ประเด็น ป๓ ญหาที่พบได๎แกํ มีต ลาดรองรั บที่ไมํแนํ นอน ไมํส ามารถกาหนดราคาสิ นค๎าได๎ เอง การ
จาหนํายสินค๎าทาได๎เฉพาะภายในชุมชน บรรจุภัณฑ๑ไมํได๎มาตรฐานในเชิงการค๎า และขาดการโฆษณา
เป็นต๎น ในด๎านการผลิตพบวํา เครื่องจักรและอุปกรณ๑ยังไมํ เหมาะสมและล๎าสมัย ขาดการพัฒนา
ผลิตภัณฑ๑ เทคโนโลยีและกระบวนการผลิตยังไมํเหมาะสม ต๎นทุนการผลิตสูง บรรจุภัณฑ๑ยังไมํดีพอ
และขาดการควบคุมคุณภาพและการได๎รับรองผลิตภัณฑ๑ เป็นต๎น ในด๎านองค๑การและการจัดการ
องค๑การแสดงป๓ญหาในระดับ ปานกลาง โดยมีประเด็นของป๓ญหาที่พบได๎แกํ ขาดการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ๑ และความรู๎ กั บ กลุํ มอื่ นๆ ภายนอก การออกกฏระเบี ยบและโครงการองค๑ก รยั งไมํ
เหมาะสม การยอมรับและศรัทธาตํอผู๎นา และการมีสํวนรํวมของสมาชิกในการพัฒนาองค๑กร เป็นต๎น
จันทิมา ธัญญเจริญ (2551) ได๎ศึกษาวิจัยเรื่อง ป๓จจัยที่สํงผลตํอการบริหารจัด การของกลุํม
วิส าหกิจชุมชนในจั งหวัดพังงา ผลการศึกษาพบวํา การบริหารจัดการของกลุํ มวิส าหกิจชุมชนใน
จังหวัดพังงา โดยรวมอยูํในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎าน พบวําทุกด๎านมีการปฏิบัติอยูํใน
ระดับปานกลางโดยเฉลี่ยสูงสุด คือ ด๎านการจัดองค๑การ ด๎านการบังคับบัญชา ด๎ านการควบคุม ด๎าน
การประสานงาน และด๎านการวางแผน ตามลาดับ เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบการบริหารจัดการของ
กลุํม จาแนกตามลักษณะทั่วไป ได๎แกํ จานวนสมาชิก อายุการจัดตั้งกลุํม จานวนเงินลงทุน และรายได๎
ของกลุํม แตกตํางกัน มีระดับการปฏิบัติการบริหารจัดการด๎านการจัดองค๑การ ด๎านการบังคับบัญชา
และด๎ า นการควบคุ ม แตกตํ า งกั น อยํ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ส าหรั บ ป๓ ญ หาและอุ ป สรรคในการ
ดาเนินงานของกลุํมวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดพังงาน โดยรวมอยูํในระดับน๎อย เมื่อพิจารณาป๓ญหาใน
รายด๎าน พบวํา ด๎านการเงิน (เงิน ทุน) เป็นอันดับแรก มีป๓ญหาอยูํในระดับปานกลาง รองลงมามี
ป๓ญหาและอุปสรรคอยูํในระดับน๎อย ได๎แกํ ด๎านวัตถุดิบและด๎านการวางแผน สํวนอันดับสุดท๎าย ด๎าน
วัสดุอุปกรณ๑ อาคาร และสถานที่ดาเนินการ มีป๓ญหาและอุปสรรคอยูํในระดับน๎อยมาก เมื่อพิจารณา
เปรียบเทียบตามลักษณะทั่วไปของกลุํมวิสาหกิจชุมชน พบวํา กลุํมวิสาหกิจชุ มชนที่มีรายได๎แตกตําง
กัน มีระดับป๓ญหาและอุปสรรคในการดาเนินงานแตกตํางกันอยํางมีนัยสาคัญทางสถิติ นอกจากนี้
พบวํา ป๓ญหาและอุปสรรคโดยรวมในการดาเนินงาน มีความสัมพันธ๑กับระดับการปฏิบัติการบริหาร
จัดการโดยรวม ในทิศทางเดียวกัน ที่ระดับคํอนข๎างสูง อยํางมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อ
พิจารณารายด๎าน พบวํา ด๎านการควบคุมมีความสัมพันธ๑มากที่สุดในทิศทางเดียวกัน ระดับคํอนข๎างสูง
สํ ว นด๎ า นการประสานงาน ด๎ า นการบั ง คั บ บั ญ ชา ด๎ า นการจั ด องค๑ ก าร และด๎ า นการวางแผน มี
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ความสั ม พั น ธ๑ อ ยํ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.01 ในทิ ศ ทางตรงกั น ข๎ า ม ที่ ร ะดั บ ปานกลาง
ตามลาดับ นอกจากนี้กลุํมวิสาหกิจชุมชนมีความต๎องการให๎หนํวยงานของรัฐชํวยเหลือ อันดับแรกเป็น
เรื่องการให๎คาแนะนา และฝึกอบรมเกี่ยวกับการบริหารจัดการกลุํมแกํสมาชิก รองลงมาเป็นเรื่องการ
ให๎คาแนะนา การฝึกอบรมเกี่ยวกับเรื่องการบัญชี การตลาด และจัดหาแหลํงเงินทุน การให๎คาแนะนา
และการฝึกอบรมเกี่ยวกับ การพัฒนาผลิตภัณฑ๑ให๎ได๎รับเครื่องหมายรับรองมาตรฐาน และอันดับ
สุดท๎าย คือ การให๎คาแนะนาเกี่ยวกับการถํายทอดความรู๎เกี่ยวกับ เทคนิค และกระบวนการผลิต
ใหมํๆ เพื่อเพิ่มมูลคํา
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1) ศึกษาป๓จจัยที่สํงผลตํอการบริหารจัดการของกลุํมวิสาหกิจชุมชนในตาบลปุากํอดา อาเภอ
แมํลาว จังหวัดเชียงราย
2) ศึกษาสภาพป๓ญหาและอุปสรรคการบริหารจัดการของกลุํมวิสาหกิจชุมชนในตาบลปุากํอ
ดา อาเภอแมํลาว จังหวัดเชียงราย
3) เปรียบเทียบป๓จจัยที่สํงผลตํอการบริหารจัดการของกลุํมวิ สาหกิจชุมชนในตาบลปุากํอดา
อาเภอแมํลาว จังหวัดเชียงรายจาแนกตามลักษณะทั่วไป ได๎แกํ ประเภทกิจการ จานวนสมาชิก อายุ
การจัดตั้งกลุํม และรายได๎ของกลุํม
วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากร
ประชากรที่ใช๎ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได๎แกํ กลุํมวิสาหกิจชุมชนในตาบลปุากํอดา อาเภอแมํ
ลาว จังหวัดเชียงราย ที่ได๎รับอนุมัติจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน จากกรมสํงเสริมการเกษตร กระทรวง
เกษตรและสหกรณ๑ ภายหลังการประกาศพระราชบัญญัติสํงเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 จานวน
31 ราย (ระบบสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน,http://smce.doae.go.th, 2560)ทั้งนี้ มีกลุํมวิสาหกิจ
ชุมชนบางสํวนได๎ยุติการดาเนินงาน ทาให๎กลุํมประชากรที่ใช๎ในการศึกษามีจานวน25 ราย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช๎ในการเก็บรวบรวมข๎อมูลครั้งนี้เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับป๓จจัยที่สํงผลตํอการ
บริหารจัดการของกลุํมวิสาหกิจชุมชนในตาบลปุากํอดา อาเภอแมํลาว จังหวัดเชียงราย แบํงออกเป็น3
ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เป็ น แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ ข๎ อ มู ล ทั่ว ไปของกลุํ ม วิ ส าหกิจ ชุ ม ชน โดยสอบถาม
เกี่ยวกับ ประเภทกิจการของกลุํมวิสาหกิจชุมชนที่ดาเนินการ จานวนสมาชิกกลุํมวิสาหกิจชุมชน อายุ
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การจัดตั้งกลุํมวิสาหกิจชุมชน และจานวนรายได๎ของกลุํมวิสาหกิจชุมชนตํอเดือน ลักษณะข๎อคาถาม
เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check – List)
ตอนที่2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับป๓จจัยที่สํงผลตํอการบริหารจัดการกลุํมวิสาหกิจชุมชน
ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราสํวนประมาณคํา (Rating Scale) จาแนกออกเป็น 5 ด๎าน คือ
ด๎านการวางแผนด๎านการจัดองค๑การด๎านการบังคับบัญชาด๎านการประสานงาน และด๎านการควบคุม
ตอนที่ 3 เป็ น แบบสอบถามเกี่ ยวกั บสภาพป๓ญ หา/อุป สรรคในการด าเนิน งานกลุํ ม และ
ข๎อเสนอแนะ
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือการศึกษาครั้งนี้ ผู๎วิจัยได๎ ทาการตรวจสอบคุณภาพของ
เครื่ องมือ โดยน าไปทดลองใช๎ (Try-Out) กับกลุํ มวิส าหกิจชุมชนในอาเภอเมืองเชียงราย จังหวั ด
เชียงราย เพื่อหาความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (Reliability) โดยวิธีหาคําสัมประสิทธิ์ของแอลฟา (Alpha
Coeffcient) ของครอนบัค (Cronbach)จานวน 30 กลุํมพบวํา คําความเชื่อมั่นอยูํที่ 0.81 ซึ่งมีคํา
มากกวํ า 0.7 แสดงวํ า แบบสอบถามมี ค วามเชื่ อ มั่ น สามารถน าไปเก็ บ รวบรวมข๎ อ มู ล จริ ง ได๎
(Cronbach, 1951)
การเก็บรวบรวมข้อมูล
แหล่งการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ผู๎วิจัยได๎ดาเนินการเก็บข๎อมูล ปฐมภูมิ (Primary
Data) จากกลุํมวิสาหกิจชุมชนในตาบลปุากํอดา อาเภอแมํลาว จังหวัดเชียงราย จานวน 25 กลุํม
และเก็บข๎อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) จากการศึกษาค๎นคว๎าข๎อมูลจากตาราวารสาร เอกสาร
สิ่งพิมพ๑ งานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง และผํานระบบอิเล็กทรอนิกส๑
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลในการเก็บรวบรวมข๎อมูล ผู๎วิจัยดาเนินการเก็บรวบรวมครั้งเดียวใน
กลุํมวิสาหกิจชุมชนในตาบลปุากํอดา อาเภอแมํลาว จังหวัดเชียงรายโดยแจกแบบสอบถามให๎กับกลุํม
วิส าหกิจ ชุมชนที่เป็ น กลุํ มประชากรเพื่อเก็บข๎อมูล จานวน 25 ฉบับ กรณีผู๎ ตอบแบบสอบถามไมํ
สามารถตอบได๎เอง ผู๎วิจัยใช๎วิธีอํานคาถามให๎ เพื่อเป็นการอานวยความสะดวกให๎กับผู๎ตอบ จากนั้น
ผู๎วิจัยดาเนินการเก็บรวบรวมข๎อมูลแบบสอบถามจากสมาชิกกลุํมวิสาหกิจชุมชน แล๎วนาข๎อมูลที่ได๎
ทั้งหมดมาตรวจสอบความถูกต๎องสมบูรณ๑ของแบบสอบถาม และนาไปวิเคราะห๑ข๎อมูล โดยวิธีการทาง
สถิติด๎วยเครื่องคอมพิวเตอร๑ตํอไป
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้วิเคราะห๑ข๎อมูลทางสถิติด๎วยโปรแกรมสาเร็จรูป SPSS (Statistical Packages
for the Social Science) โดยการนาข๎อมูลจากแบบสอบถามที่เก็บรวมรวมได๎มาลงรหัสตัวเลข
(Code) แล๎วบันทึกลงในโปรแกรมเพื่อดาเนินการวิเคราะห๑ข๎อมูลทางสถิติสถิติที่ใช๎ในการวิเคราะห๑
ข๎อมูล ได๎แกํ คําร๎อยละ (Percentage)คําเฉลี่ย (Mean : X )และคําเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
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Deviation : S.D) และการเปรียบเทียบด๎วยสถิติคําที (T-Test)สถิติคําเอฟ (F-Test) และในกรณีพบ
ความแตกตํางอยํางมีนัยสาคัญทางสถิติ จึงทาการทดสอบความแตกตํางคําเฉลี่ยเป็นรายคูํด๎วยวิธีการ
ของฟิชเชอร๑ (Fisher’s Least Significant Difference : LSD)
ผลการวิจัย
จากการศึกษาวิจัยเรื่อง ป๓จจัยที่สํงผลตํอการบริหารจัดการของกลุํมวิ สาหกิจชุมชนในตาบล
ปุากํอดาอาเภอแมํลาว จังหวัดเชียงราย สรุปผลการวิจัยดังนี้
1. ผลการวิเคราะห๑ข๎อมูลทั่วไปของกลุํมวิสาหกิจชุมชนในตาบลปุากํอดา อาเภอแมํลาว
จังหวัดเชียงรายพบวํา สํวนใหญํเป็นกิจการประเภทการแปรรูปและผลิตภัณฑ๑อาหารมี จานวนสมาชิก
กลุํม 15– 19 คน อายุการจัดตั้งกลุํมมากกวํา 9ปี และมีรายได๎ตํอเดือนต่ากวํา 5,000 บาท
2. ผลการวิเคราะห๑ป๓จจัยที่สํงผลตํอการบริหารจัดการของกลุํมวิสาหกิจชุมชนในตาบลปุากํอ
ดา อาเภอแมํลาว จังหวัดเชียงรายดังตาราง1
ตาราง1 แสดงผลรวมคําเฉลี่ยและสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของป๓จจัยที่สํงผลตํอการบริหารจัดการของ
กลุํมวิสาหกิจชุมชนในตาบลปุากํอดา อาเภอแมํลาว จังหวัดเชียงราย โดยแสดงผลรวมเป็นรายด๎าน
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการ
ด๎านการวางแผน
ด๎านการจัดการองค๑การ
ด๎านการบังคับบัญชา
ด๎านการประสานงาน
ด๎านการควบคุม
รวม

xˉ

S.D

3.22
3.57
3.41
3.37
3.37
3.39

0.87
0.90
0.99
1.00
0.93
0.89

ระดับการบริหาร
จัดการ
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

จากตาราง1 พบวํา กลุํมวิสาหกิจชุมชนในตาบลปุากํอดา อาเภอแมํลาว จังหวัดเชียงราย มี
การบริหารจัดการกลุํมโดยรวม อยูํในระดับปานกลาง (xˉ=3.39) เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎าน พบวํา
ป๓จจัยที่สํงผลตํอการบริหารจัดการของกลุํมวิสาหกิจชุมชนในตาบลปุากํอดา อาเภอแมํลาว จังหวัด
เชียงราย ในด๎านการจัดการองค๑การ อยูํในระดับมาก (xˉ=3.57)รองลงมาคือ ด๎านการบังคับบัญชา อยูํ
ในระดับปานกลาง (xˉ=3.41) และต่าสุด คือ ด๎านการวางแผน อยูํในระดับปานกลาง(xˉ=3.22)
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3. ผลการวิเคราะห๑สภาพป๓ญหาและอุปสรรคการบริหารจัดการของกลุํมวิสาหกิจชุมชน ใน
ตาบลปุากํอดา อาเภอแมํลาว จังหวัดเชียงราย พบวําสภาพป๓ญหาและอุปสรรคการบริหารจัดการของ
กลุํมอยูํในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อ พบวํา สภาพป๓ญหาและอุปสรรคการบริหาร
จัดการของกลุํมอยูํในระดับปานกลางทุกข๎อ ได๎แกํ ป๓ญหาด๎านการตลาดรองลงมา คือ ป๓ญหาด๎านวัสดุ
อุปกรณ๑ อาคาร และสถานที่ดาเนินงาน และต่าสุด คือ ป๓ญหาด๎านการบังคับบัญชา
4. ผลการวิเคราะห๑เปรียบเทียบป๓จจัยที่สํงผลตํอการบริหารจัดการของกลุํ มวิสาหกิจชุมชน
ในตาบลปุากํอดา อาเภอแมํลาว จังหวัดเชียงราย จาแนกตามลักษณะทั่วไปทั้งในภาพรวม และเป
นรายดาน ได๎แกํ ประเภทกิจการ จานวนสมาชิกกลุํมวิสาหกิจชุมชน อายุการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน
และรายได๎ของวิสาหกิจชุมชนตํอเดือนพบวํา กลุํมวิสาหกิจชุมชนที่มีประเภทกิจการอายุการจัดตั้ง
วิสาหกิจชุมชน และรายได๎ของวิสาหกิจชุมชนตํอเดือนตํางกัน มีป๓จจัยที่สํงผลตํอการบริหารจัดการ
กลุํม โดยภาพรวม และรายด๎าน ไมํแตกตํางกันอยํางมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สาหรับกลุํม
วิสาหกิจชุมชนที่มีจานวนสมาชิกกลุํมตํางกัน มีป๓จจัยที่สํงผลตํอการบริหารจัดการกลุํม โดยภาพรวม
แตกตํางกันอยํางมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังตาราง2
ตาราง2 แสดงคําสถิติเปรียบเทียบความแตกตํางของป๓จจัยที่สํงผลตํอการบริหารจัดการโดยจาแนก
ตามจานวนสมาชิกกลุํมวิสาหกิจชุมชน
การบริหาร
แหล่งความ
df
SS
MS
F
P
จัดการ
แปรปรวน
ระหวํางกลุํม
4
9.06
2.27
โดยรวม
4.49
0.00*
ภายในกลุํม
20
10.09
0.50
รวม
24
19.15
2.77
*มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตาราง2 ผลการวิเคราะห๑ข๎อมูลเปรียบเทียบป๓จจัยที่สํงผลตํอการบริหารจัดการของกลุํม
วิสาหกิจชุมชนในตาบลปุากํอดา อาเภอแมํลาว จังหวัดเชียงราย โดยรวม จาแนกตามจานวนสมาชิก
กลุํมวิสาหกิจชุมชน พบวํา กลุํมวิสาหกิจชุมชนที่มีจานวนสมาชิกกลุํมวิสาหกิจชุมชนตํางกันมีป๓จจัยที่
สํงผลตํอการบริหารจัดการแตกตํางกันอยํางมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงได๎ทาการทดสอบความ
แตกตํางคําเฉลี่ยเป็นรายคูํ ด๎วยวิธีของ LSD ปรากฏผลดังตาราง3
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ตาราง3 แสดงคําสถิติเปรียบเทียบความแตกตํางของป๓จจัยที่สํงผลตํอการบริหารจัดการโดยจาแนก

จานวนสมาชิก

xˉ

น้อยกว่า
10 คน
3.62

10 - 14
คน
2.42

น้อยกว่า 10 คน
3.62
0.59
10 - 14 คน
2.42
15 - 19 คน
2.74
20 - 24 คน
4.00
มากกว่า 24 คน
3.98
ตามจานวนสมาชิกกลุํมวิสาหกิจชุมชนเป็นรายคูํ
*มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

15 - 19 คน
2.74
0.04*
0.57
-

20 - 24
คน
4.00
0.42
0.01*
0.00*
-

มากกว่า
24 คน
3.98
0.40
0.01*
0.00*
0.96
-

จากตาราง3เมื่อทดสอบความแตกตํางเป็นรายคูํของการบริหารจัดการของกลุํมวิสาหกิจ
ชุมชนในตาบลปุากํอดา อาเภอแมํลาว จังหวัดเชียงราย โดยจาแนกตามจานวนสมาชิกกลุํมวิสาหกิจ
ชุมชน พบวํา จานวนสมาชิกกลุํมวิสาหกิจชุมชนตํางกัน มีการการบริหารจัดการกลุํมแตกตํางกันอยําง
มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีจานวน 5 คูํ ได๎แกํ จานวนสมาชิก 20 – 24 คน มีการบริหาร
จัดการกลุํมมากกวํา จานวนสมาชิกน๎อยกวํา 10 คน, 10 – 14 คน, 15 – 19 คน และมากกวํา 24 คน
เมื่อเปรียบเทียบเป็นรายด๎านพบวํา จานวนสมาชิกกลุํมวิสาหกิจ ชุมชนตํางกันมีการบริหาร
จัดการด๎านการวางแผน ด๎านการจัดองค๑การ ด๎านการบังคับบัญชา และด๎านการประสานงานแตกตําง
กันอยํางมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สาหรับด๎านการควบคุม พบวํา จานวนสมาชิกกลุํมตํางกันมี
การบริหารจัดการด๎านการควบคุมไมํแตกตํางกันอยํางมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
สรุปและอภิปรายผล
ในการศึกษาครั้งนี้ ผู๎วิจัยได๎ใช๎แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชนวิสาหกิจ
ชุมชนกระบวนการกลุํมรวมทั้งทบทวนวรรณกรรมใช๎เป็นกรอบแนวความคิดในการศึกษาป๓จจัยที่
สํงผลตํอการบริหารจัดการของกลุํมวิสาหกิจชุมชนในตาบลปุากํอดา อาเภอแมํลาว จังหวัดเชียงราย
สามารถอภิปรายผลได๎ดังนี้
1. ผลการศึกษาป๓จจัยที่สํงผลตํอการบริหารจัดการของกลุํมวิสาหกิจชุมชนในตาบลปุากํอดา
อาเภอแมํลาว จังหวัดเชียงราย พบวํา กลุํมวิสาหกิจชุมชนในตาบลปุากํอดา มีระดับการบริหารจัดการ
ของกลุํม โดยรวมอยูํในระดับปานกลางทั้งนี้อาจเนื่องมาจากกลุํมวิสาหกิจชุมชนยังมีความเข๎าใจไมํถํอง
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แท๎ถึงหลักการและปรัชญาของการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่เริ่มจาก
การพึ่งตนเอง การรวมกลุํมในครอบครัว ชุมชน รวมทั้งตํอยอดภูมิป๓ญญาในท๎องถิ่น ซึ่งสอดคล๎องกับ
ผลการวิจัยของจันทิมา ธัญญเจริญ (2551) ได๎ศึกษาปจจัยที่สงผลตอการบริหารจัดการกลุ มวิสาหกิจ
ชุมชนในจังหวัดพังงา พบวํา การบริหารจัดการของกลุ มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดพังงา โดยรวมอยู ใน
ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาทุกดานมีการปฏิบัติอยู ในระดับปานกลางโดยเฉลี่ย
สูงสุด คือ ดานการจัดองคการ ดานการบังคับบัญชา ดานการควบคุม ดานการประสานงาน และดาน
การวางแผนตามลาดับ
เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎านพบวํา การบริหารจัดการของกลุํมวิสาหกิจชุมชนในตาบลปุากํอดา
ด๎านการจัดการองค๑การ มีระดับการบริหารจัดการโดยภาพรวม อยูํในระดับมาก โดยเฉลี่ยสูงสุด คือ
กลุํมมีโครงสร๎างบริหารองค๑กรอยํางชัดเจน และกลุํมมีการกาหนดบทบาทหน๎าที่และความรับผิดชอบ
ของสมาชิกทุกระดับ รองลงมา คือ กลุํมมีการกาหนดกฎระเบียบ ข๎อบังคับของกลุํมอยํางชัดเจนและ
ต่าสุด คือ กลุํมมีการกาหนดเงื่อนไขการรับสมัครสมาชิกและมีการบันทึกประวัติไว๎อยํางชัดเจน ทั้งนี้
อาจเนื่องมาจาก ทางกลุํมมีการจัดโครงสร๎างองค๑กรโดยได๎กาหนดเกี่ยวกับอานาจหน๎าที่และความ
รับผิดชอบไว๎อยํางชัดเจน และมีการกาหนดกฎระเบียบ ข๎อบังคับกลุํมเพื่อใช๎เป็ นแนวทางบริหาร
จัดการกลุํม สอดคล๎องกับผลการวิจัยของภัค อินพินิจ (2554: 107) ได๎ศึกษาวิจัยเรื่อง การบริการ
จัดการกลุํมวิสาหกิจชุมชน : กรณีศึกษา กลุํมศูนย๑สํงเสริมผลิตภัณฑ๑ข๎าวชุมชน บ๎านถลุงเหล็ก ตาบล
ใหมํนาเพียง อาเภอแวงใหญํ จังหวัดขอนแกํน พบวํา ด๎านการจัดองค๑ก ร มีการปฏิบัติอยูํในระดับมาก
ในเรื่องการมอบหมายงานให๎ผู๎รับผิดชอบในฝุายตํางๆ ของกลุํมศูนย๑สํงเสริมผลิตภัณฑ๑ข๎าวชุมชนมี
ความเหมาะสมตรงตามความรู๎ความสามารถ และประสบการณ๑ บทบาทหน๎าที่ของฝุายตํางๆ ของ
ศูนย๑สํงเสริมผลิตภัณฑ๑ข๎าวชุมชนมีความยืดหยุํนสามารถปรับเปลี่ย นได๎ และการประสานงานภายใน
กลุํมมีความคลํองตัว ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากในการจัดตั้งกลุํมศูนย๑สํงเสริมผลิตภัณฑ๑ข๎าวชุมชนได๎มีการ
กาหนดโครงสร๎างของคณะกรรมการไว๎อยํางชัดเจน ซึ่งประกอบด๎วย ประธาน รองประธาน เหรัญญิก
ฝุายต๎อนรับ อีกทั้งยังมีที่ปรึกษาที่เป็นบุคคลภายนอกที่มีความรู๎ความสามารถคอยให๎คาแนะนา และ
ยังมีการแบํงฝุายตํางๆ เชํน ฝุายโรงสี ฝุายโรงปุ๋ย ฝุายแปรรูป ฝุายรถเกี่ยว ฝุายแปลงผลิตภัณฑ๑เมล็ด
พันธุ๑ อยํางชัดเจน แม๎วําการจัดองค๑กรจะมีการแบํงโครงสร๎างการทางานและมอบหมายงานที่ชัดเจน
แตํอยํางไรก็ตามยังเห็นควรที่จะต๎องปรับปรุงในสํวนของการบริหารงานของฝุายตํางๆ เนื่องจากกลุํม
ศูนย๑สํงเสริมผลิตภัณฑ๑ข๎าวมีงานมากขึ้น โครงสร๎างของฝุายตํางๆ ยังไมํครบ และเมื่อมีงานมากขึ้นจึง
ทาให๎ฝุายตํางๆ ต๎องรับผิดชอบงานมากขึ้น ซึ่งสํงผลกระทบตํอคําตอบแทนของคณะกรรมการฝุาย
ตํางๆ ที่ยังไมํเหมาะสม ดังนั้นจึงควรพิจารณาถึงรายได๎สุทธิของกลุํมศูนย๑สํงเสริมผลิตภัณฑ๑ข๎าวชุมชน
เป็นหลักเพื่อที่จัดสรรคําตอบแทนให๎ผู๎ปฏิบัติงานไปอยํางเป็นธรรมตํอไป
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นอกจากนี้ยังพบวําการบริหารจัดการของกลุํมวิสาหกิจชุมชนในตาบลปุากํอดา อาเภอแมํลาว
จังหวัดเชียงราย ด๎านการบังคับบัญชา ด๎านการประสานงาน ด๎านการควบคุม และด๎านการวางแผน
อยูํ ในระดับ ปานกลาง โดยเฉลี่ย สู งสุ ด คือ ด๎านการบังคับบัญชา เป็นอันดับแรก โดยพบวํามีการ
บริหารจัดการมากที่สุดในเรื่องประธานกลุํม คณะกรรมการ และสมาชิกกลุํมทุกระดับ มีสํวนรํวมใน
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการดาเนิ นของกลุํม และการดาเนินงานของกลุํมมีการกาหนดสาย
บังคับบัญชาอยํางชัดเจน มีระดับการบริหารจัดการน๎อยที่สุด รองลงมาคือ ด๎านการประสานงาน และ
ด๎านการควบคุม ในด๎านการประสานงาน พบวํามีการบริหารจัดการมากที่สุดในเรื่องกลุํมได๎รับความ
รํวมมือเป็นอยํางดีจากสมาชิกในการปฏิ บัติงานของกลุํมทุกครั้ง และกลุํมมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎
ถํายทอดเทคโนโลยีให๎กับสมาชิกและกลุํมเครือขําย มีระดับการบริหารจัดการน๎อยที่สุด สาหรับด๎าน
การควบคุม พบวํามีการบริหารจัดการมากที่สุดในเรื่องคณะกรรมการมีการจดบันทึกการเงินและ
จัดทาบัญชี รับ – จําย ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง และกลุํมมีการทบทวนผลการปฏิบัติงานระหวําง
คณะกรรมการและสมาชิกเพื่อน าผลไปปรับปรุงผลการดาเนินงานกลุํ มอยํางตํอเนื่องมีระดับการ
บริหารจัดการน๎อยที่สุด อันดับสุดท๎าย คือ ด๎านการวางแผน พบวํามีการบริหารจัดการมากที่สุดใน
เรื่องกลุํมมีการวางแผนเพื่ อแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ ถํายทอดความรู๎ และชี้แจงให๎สมาชิกเข๎าใจในทิศทาง
เดียวกัน และกลุํมมีการวางแผนเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ๑ หรือสินค๎าใหมํๆ มีระดับการบริหารจัดการน๎อย
ที่สุด ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากในการบริหารงานภายในกลุํมวิสาหกิจเป็นไปในลักษณะการพึ่งพาอาศัยซึ่ง
กันและกัน ชํวยเหลือเกื้อกูลกันตามความเหมาะสม โดยที่สมาชิกกลุํมเป็นคนในชุมชนซึ่งอาจมีพื้นฐาน
ด๎านการบริหารจัดการไมํมากนัก การมอบหมายหน๎าที่ความรับผิดชอบตํางๆ ให๎แกํสมาชิก อาจเป็นไป
ในลั กษณะการขอความรํ ว มมือ หรือาอจเป็นผู๎ ที่มีทักษะ ความรู๎ภูมิป๓ญญา ความช านาญ หรือ มี
ประสบการณ๑ มาบริหารจัดการกลุํมเพื่อให๎การดาเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค๑ของการตั้งกลุํ ม
สอดคล๎องกับผลการวิจัยของจันทิมา ธัญญเจริญ (2551 : ก) ได๎ศึกษาปจจัยที่สงผลตอการบริหารจัด
การกลุ มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดพังงา พบวํา การบริหารจัดการของกลุ มวิสาหกิจชุมชนในจั งหวัด
พังงา โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาทุกดานมีการปฏิบัติอยูในระดับ
ปานกลางโดยเฉลี่ยสูงสุด คื อ ดานการจัดองคการ ดานการบังคับบัญชา ดานการควบคุม ดานการ
ประสานงาน และดานการวางแผนตามลาดับ
2.ผลการวิเคราะห๑สภาพป๓ญหาและอุปสรรคการบริหารจัดการของกลุํมวิสาหกิจชุมชน ใน
ตาบลปุากํอดา อาเภอแมํลาว จังหวัดเชียงราย พบวํา สภาพป๓ญหาและอุปสรรคการบริหารจัดการ
ของกลุํมวิสาหกิจชุมชนโดยภาพรวม อยูํในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อพบวํา ทุกข๎ออยูํ
ในระดับปานกลาง โดยเฉลี่ยสูงสุด คือ ด๎านการตลาดรองลงมา คือ ด๎านวัสดุอุปกรณ๑ อาคาร และ
สถานที่ดาเนินงาน และต่าสุดคือด๎านการบังคับบัญชาทั้งนี้อาจเนื่องมาจากหลักการบริหารจัดการกลุํม
วิสาหกิจชุมชน คือ การพึ่งตนเอง เอื้อเฟื้อเผื่อแผํและใช๎ในชุมชน และหากในกรณีที่กลุํมสามารถผลิต
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ได๎เป็นจานวนมาก ก็จะผลิตเพื่อจาหนําย ด๎ วยเหตุนี้จะทาให๎ทางกลุํมประสบป๓ญหาด๎านการตลาด
เนื่องจากไมํได๎วางแผนด๎านการตลาดไว๎ตั้งแตํแรกที่จัดตั้งกลุํม ขณะเดียวกันด๎านวัสดุอุปกรณ๑ อาคาร
และสถานที่ดาเนินงาน มีบางสํวนอาจต๎องใช๎งบประมาณของกลุํมในการลงทุน และบางสํวนอาจต๎อง
ขอรับการสนับสนุนจากภาครัฐ ซึ่งยั งไมํเพียงพอตํอการดาเนินงาน ซึ่งสอดคล๎องกับ กฤษติญา มูลศรี
(2552) ได๎ศึกษาวิจัยเรื่อง ป๓ญหาและแนวทางแก๎ไขป๓ญหาการประกอบการวิสาหกิจชุมชนในเขต
จังหวัดเพชรบูรณ๑ พบวํา การดาเนินงานด๎านการเงินและการบัญชีเป็นป๓ญหาของผู๎ประกอบการใน
ระดับมากที่สุด โดยประเด็นของป๓ญหาที่ พบได๎แกํ ขาดเงินทุนหมุนเวียน การสร๎างกาไร การจัดทา
บัญชี และการกระจายรายได๎และผลประโยชน๑ เป็นต๎น ผู๎ ประกอบการมีป๓ญหาในระดับมาก ใน
ฟ๓งก๑ชันด๎านการตลาดและฟ๓งก๑ชันด๎านการผลิตพอๆ กัน โดยด๎านการตลาดนั้น ประเด็นป๓ญหาที่พบ
ได๎แกํ มีตลาดรองรับที่ไมํแนํนอน ไมํสามารถกาหนดราคาสินค๎าได๎เอง การจาหนํายสินค๎าทาได๎เฉพาะ
ภายในชุมชน บรรจุภัณฑ๑ไมํได๎มาตรฐานในเชิงการค๎า และขาดการโฆษณา เป็นต๎น ในด๎านการผลิต
พบวํา เครื่องจักรและอุปกรณ๑ยังไมํเหมาะสมและล๎าสมัย ขาดการพัฒนาผลิตภัณฑ๑ เทคโนโลยีและ
กระบวนการผลิ ตยั งไมํเหมาะสม ต๎น ทุนการผลิ ตสู ง บรรจุภัณฑ๑ ยังไมํ ดีพอ และขาดการควบคุ ม
คุณภาพและการได๎รับรองผลิตภัณฑ๑ เป็นต๎น ในด๎านองค๑การและการจัดการองค๑การแสดงป๓ญหาใน
ระดับปานกลาง โดยมีประเด็นของป๓ญหาที่พบได๎แกํ ขาดการแลกเปลี่ยนประสบการณ๑และความรู๎กับ
กลุํมอื่นๆ ภายนอก การออกกฏระเบียบและโครงการองค๑กรยั งไมํเหมาะสม การยอมรับและศรัทธา
ตํอผู๎น า และการมีสํวนรํวมของสมาชิกในการพัฒนาองค๑กร เป็นต๎น และยังสอดคล๎องกับจันทิมา
ธัญญเจริญ (2551) ได๎ศึกษาวิจัยเรื่อง ป๓จจัยที่สํงผลตํอการบริหารจัดการของกลุํมวิสาหกิจชุมชนใน
จังหวัดพังงา พบวํา ป๓ญหาและอุปสรรคในการดาเนินงานของกลุํมวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดพังงา
โดยรวมอยูํในระดับน๎อย เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎านพบวํา ด๎านการเงิน (เงินทุน) เป็นอันดับแรก มี
ป๓ญหาอยูํในระดับปานกลาง รองลงมา คือ ด๎านวัตถุดิบและการวางแผน สํวนอันดับสุดท๎าย คือ ด๎าน
วัสดุอุปกรณ๑ อาคาร และสถานที่ดาเนินการ มีป๓ญหาและอุปสรรคอยูํในระดับน๎อยมาก
3.ผลการวิเคราะห๑เปรียบเทียบป๓จจัยที่สํงผลตํอการบริหารจัดการของกลุํมวิสาหกิจชุมชน ใน
ตาบลปุ ากํอดา อาเภอแมํลาว จังหวัดเชียงราย จาแนกตามลั กษณะทั่วไป ได๎แกํ ประเภทกิจการ
จานวนสมาชิกกลุํมวิสาหกิจชุมชน อายุการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน และรายได๎ของวิสาหกิจชุมชนตํอ
เดือนพบวํากลุํ มวิส าหกิจ ชุมชนที่มีประเภทกิจการอายุการจัดตั้งวิส าหกิ จชุมชน และรายได๎ของ
วิสาหกิจชุมชนตํอเดือนตํางกัน มีป๓จจัยที่สํงผลตํอการบริหารจัดการกลุํม โดยภาพรวม และรายด๎าน
ไมํแตกตํางกันอยํางมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สาหรับกลุํมที่มีจานวนสมาชิกกลุํมตํางกัน มีระดับ
การบริหารจัดการโดยรวมแตกตํางกันอยํางมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ 0.05 โดยจานวนสมาชิก 20 – 24
คน มีการบริหารจัดการกลุํมมากกวํา จานวนสมาชิกน๎อยกวํา 10 คน, 10 – 14 คน, 15 – 19 คน
และมากกวํา 24 คนและเมื่อเปรียบเทียบเป็น รายด๎านพบวํา จานวนสมาชิกกลุํมตํางกัน มีป๓จจัยที่
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สํงผลตํอการบริหารจัดการกลุํมด๎านการวางแผน ด๎านการจัดองค๑การ ด๎านการบังคับบัญชา และด๎าน
การประสานงาน แตกตํา งกัน อยํ างมีนัย ส าคัญ ทางสถิติที่ ระดั บ .05 ส าหรับ ด๎านการควบคุ ม ไมํ
แตกตํางกันอยํางมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดั บ .05 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากวิสาหกิจชุมชนมีการกาหนด
โครงสร๎างการบริหารกลุํมอยํางชัดเจน โดยกาหนดหน๎าที่และความรับผิดชอบให๎กับสมาชิกกลุํม อีกทั้ง
ในสํวนของการรับสมัครสมาชิกจะมีการคัดเลือกสมาชิกที่มีความชานาญในการทางานที่หลากหลาย
ประธานกลุํมและสมาชิกกลุํมมีความเข๎าใจในจุดประสงค๑การบริหารกลุํมรํวมกัน มีการประชุมรํวมกัน
อยูํ เสมอ จึ งทาให๎ กลุํ มวิส าหกิจ ชุมชนสามารถบริหารจัดการกับจานวนสมาชิกกลุํ มได๎เป็นอยํางดี
สอดคล๎องกับ ขวัญใจ มะเสนา (2547) ที่ศึกษาการดาเนินงานธุรกิจชุมชนกลุํมทอผ๎าฝูาย อาเภอเชียง
ยืน จังหวัดมหาสารคาม พบวํา 1) สมาชิกกลุํมทอผ๎าฝูายทั้งหมดเป็นเพศหญิง สํวนใหญํมีอายุระหวําง
41 – 50 ปี มีการศึกษาระดับประถมศึกษา อาชีพทาการเกษตร รายได๎เฉลี่ยตํอเดือนน๎อยกวํา 5,000
บาท 2) สมาชิกกลุํมทอผ๎าฝูายทุกกลุํม มีระดับการดาเนินงานโดยรวมอยูํในระดับปานกลาง เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด๎านพบวํา การดาเนินงานอยูํในระดับปานกลาง 4 ด๎านคือ ด๎านการจัดองค๑การ การ
อานวยการ การควบคุม การวางแผน และอยูํในระดับน๎อย 1 ด๎านคือ ด๎านการจัดคนเข๎าทางาน 3)
สมาชิกกลุํมทอผ๎าฝูาย บ๎านโคกสูง และบ๎านหนองซอน มีการดาเนินงานธุรกิจชุมชนโดยรวมและเป็น
รายด๎านทั้ง 5 ด๎าน คือ ด๎านการวางแผน ด๎านการจัดองค๑การ ด๎านการจัดหาคนเข๎าทางาน ด๎านการ
อานวยการ ด๎านการควบคุม มากกวํา สมาชิกกลุํมทอผ๎าฝูายบ๎านแบก บ๎านโพนหมูํ 3 บ๎านโพน หมูํ 1
และบ๎านหนองจิก อยํางมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการศึกษา
จากผลการศึกษาป๓จจัยที่สํงผลตํอการบริหารจัดการของกลุํมวิสาหกิจชุมชนในตาบลปุากํอดา
อ าเภอแมํ ล าว จั ง หวั ด เชี ย งราย สามารถน าข๎ อ มู ล ดั ง กลํ า วมาเป็ น แนวทางในการสํ ง เสริ ม และ
พัฒนาการบริหารจัดการของกลุํมวิสาหกิจชุมชนของจังหวัดเชียงรายได๎ดังนี้
1) ด๎านการวางแผนควรปรับปรุ งการวางแผนในการพัฒนาผลิตภัณฑ๑หรือสินค๎าใหมํ การ
พัฒนาผู๎นาและสมาชิกให๎ได๎รับการพัฒนาถํายทอดความรู๎การฝึกอบรมจากหนํวยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชนอยํางทั่วถึง
2) ด๎านการจัดองค๑การควรกาหนดเงื่อนไขในการรับสมัครและบันทึกประวัติสมาชิกกลุํม
3) ด๎านการบั งคับ บัญชาควรกาหนดสายการบังคับบัญชาให๎ ชัดเจน มีการติดตามผลการ
ดาเนินอยํางตํอเนื่อง และควรเปิดโอกาสให๎คณะกรรมการและสมาชิกกลุํมมีสํวนรํวมในแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นในการดาเนินงาน
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4) ด๎านการประสานงานทางกลุํมควรให๎ความสาคัญของหลักการสื่อสารภายในกลุํม รวมทั้ง
การแลกเปลี่ยนเรียนรู๎และถํายทอดเทคโนโลยีให๎กับสมาชิกและกลุํมเครือขําย
5) ด๎านการควบคุมควรมีการเข๎าไปติดตามตรวจสอบดูแลกระบวนการผลิตให๎มากขึ้น และ
ควรมีการติดตามเอกสารหลั กฐานตํางๆ อยํางเป็นระบบ และทบทวนผลการปฏิบัติงานระหวําง
คณะกรรมการและสมาชิกกลุํม
สาหรับป๓ญหาที่พบในการบริหารจัดการกลุํมป๓ญหาด๎านการผลิต พบวํามีการใช๎วัตถุดิบใน
ท๎องถิ่นที่มีตามฤดูกาล ทาให๎ปริมาณสินค๎าที่ผลิตได๎ไมํเพียงพอตํอการจาหนํายเพื่อสร๎างรายได๎ให๎กลุํม
และป๓ญหาด๎านการตลาด ถือได๎วําเป็นป๓ญหาหลักของกลุํม โดยจะพบป๓ญหาด๎านตัวผลิตภัณฑ๑ขาด
มาตรฐาน เชํน สินค๎าไมํได๎การรับรอง อย. เป็นต๎น ด๎านชํองทางการจัดจาหนําย และด๎านการสํงเสริม
การจัดจาหนําย
ในด๎านความต๎องการชํวยเหลือจากหนํวยงานภาครัฐ ทางกลุํมวิสาหกิจชุมชนมีความต๎องการ
ให๎ ทางภาครั ฐ ให๎ ค วามชํ ว ยเหลื อทางด๎า นการตลาดและการเพิ่ มชํ องทางการจั ดจ าหนํา ยให๎ ก าร
สนับสนุนด๎านงบประมาณ เงินทุนหมุนเวียน เครื่องจักรที่ใช๎ในการผลิต และให๎การสนับสนุนด๎าน
ความรู๎ ด๎านวิชาการเพื่อสร๎างความเข๎มแข็งให๎กลุํม
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1) ควรศึกษาป๓จจัยที่สํงผลตํอความสาเร็จของการบริหารจัดการของกลุํมวิสาหกิจชุมชน เพื่อ
นาข๎อมูลมาปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการของกลุํมวิสาหกิจชุมชนให๎มีประสิทธิภาพขึ้น
2) ควรศึกษาแนวทางการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการของกลุํมวิสาหกิจชุมชนใน
จังหวัดเชียงราย เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการของกลุํมวิสาหกิจชุมชนให๎มีประสิทธิภาพ
กิตติกรรมประกาศ
งานวิจั ย ฉบั บ นี้ ส าเร็ จได๎ด๎ว ยความรํว มมือ การสนับสนุน และการเอื้อเฟื้อข๎อมูล ที่เป็น
ประโยชน๑จากหลายทํานตั้งแตํเริ่มต๎นงานวิจัยจนเสร็จสมบูรณ๑ ผู๎วิจัยขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล๎านนา เชียงรายรองอธิการบดีผู๎อานวยการกองการศึกษา ผู๎อานวยการกอง
บริหารทรัพยากร รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร๑หัวหน๎าสาขาบริหารธุรกิจ ตลอดจน
คณาจารย๑และบุคลากรทุกทํานในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล๎านนา เชียงราย ที่สนับสนุน
อานวยความสะดวกให๎แนวคิดให๎คาปรึกษา ผู๎วิจัยขอขอบพระคุณอยํางสูง
ขอขอบพระคุณกลุํ มวิส าหกิจชุมชนในตาบลปุ ากํอดา อาเภอแมํล าว จังหวัดเชียงราย
รวมถึงผู๎ที่เกี่ยวข๎องทุกทําน ที่กรุณาสละเวลาให๎ความอนุเคราะห๑ในการตอบแบบสอบถามด๎วยความ
เอาใจใสํอยํางดียิ่งสํงผลให๎งานวิจัยฉบับนี้สาเร็จลุลํวงไปด๎วยดี
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สุดท๎ายนี้ คุณคําและประโยชน๑อัน พึงมีจากงานวิจัยฉบับนี้ ผู๎วิจัยขอมอบเป็ นเครื่องบูชา
พระคุณบิดา มารดา ครูอาจารย๑ ผู๎ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู๎ และผู๎มีอุปการะคุณทุกทํานที่มีสํวน
ชํว ยสนั บ สนุ น และเป็ น กาลั งใจให๎การศึกษาวิจัยประสบผลสาเร็จตามที่มุํงหวังทุกประการ ผู๎ วิจัย
ขอขอบพระคุณเป็นอยํางสูงมา ณ โอกาสนี้
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บทคัดย่อ
เครือขํายสังคมออนไลน๑ เป็นเครือขํายที่ใช๎ในการติดตํอสื่อสารแบํงป๓นข๎อมูล รูปภาพ ในกลุํม
เพื่อนและครอบครัว ที่เข๎ามามีบทบาทตํอชีวิตประจาวันมากขึ้น ประกอบกับประเทศไทยจะเข๎าสูํ
สังคมผู๎สูงอายุ โดยสมบูรณ๑แบบในอนาคตอันใกล๎ ดังนั้นการก๎าวขึ้นสูํสังคมผู๎สูงอายุยํอมจะสํงผลให๎วิถี
ชีวิตและพฤติกรรมของผู๎คนในสังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงไปประกอบกับจังหวัดเชียงใหมํเป็นจังหวัดที่
มีขนาดใหญํ โดยมีประชากรทั้งหมดจานวนมากเป็นอันดับที่ 5 ของประเทศ และเป็นจังหวัดที่มีความ
เจริญที่สุดของภาคเหนือ พบวําจานวนผู๎สูงอายุจังหวัดเชียงใหมํมีจานวนมากถึงร๎อยละ 16.8 ของ
ประชากรทั้งหมดการวิจัยครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค๑เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช๎บริการเครือขํายสังคม
ออนไลน๑ ป๓จจัยแรงจูงใจ ความพึงพอใจ ในการใช๎บริการเครือขํายสังคมออนไลน๑ของผู๎สูงอายุในเขต
อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมํ เพื่อเปรียบเทียบลักษณะทางประชากรของผู๎สูงอายุในเขตอาเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหมํกับความพึงพอใจในการใช๎บริการเครือขํายสังคมออนไลน๑ เพื่อศึกษาความสัมพันธ๑
ระหวํางป๓จจัยแรงจูงใจในการใช๎บริการเครือขํายสังคมออนไลน๑กับความพึงพอใจในการใช๎บริการ
เครือขํายสังคมออนไลน๑ของผู๎สูงอายุในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมํโดยประชากรในการศึกษาใน
ครั้งนี้ คือ ผู๎สูงอายุตั้งแตํ 55 ขึ้นไป เพศชายและเพศหญิง โดยเป็นกลุํมตัวอยํางผู๎สูงอายุในเขตอาเภอ
เมื อ ง จั ง หวั ด เชี ย งใหมํ จ านวน 400 คน ใช๎ แ บบสอบถามในการเก็ บ ข๎ อ มู ล โดยกํ อ นเก็ บ ได๎ น า
แบบสอบถามมาทดสอบคําความเชื่อมั่นได๎ 0.938 สถิติที่ใช๎ คือคําร๎อยละ คําความถี่ คําเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และคํา t-test กับคําสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ๑อยํางงํายของเพียร๑สันในการทดสอบสมมติฐาน
และนาข๎อมูลที่ได๎มาวิเคราะห๑ข๎อมูลโดยใช๎โปรแกรมสถิติสาเร็จรูปผลการวิจัยพบวํา
1) ผู๎สูงอายุที่มีอายุแตกตํางกัน มีความพึ งพอใจในการใช๎เครือขํายสังคมออนไลน๑แตกตํางกัน
โดยผู๎สูงอายุที่มีอายุ 55–60 ปี มีความพึงพอใจในการใช๎บริการเครือขํายสังคมออนไลน๑มากที่สุด
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2) ผู๎สูงอายุที่ระดับการศึกษาแตกตํางกัน มีความพึงพอใจในการใช๎เครือขํายสังคมออนไลน๑
แตกตํางกัน โดยผู๎สูงอายุที่มีระดับการศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต๎นมีความพึงพอใจต่า
กวําระดับการศึกษาอื่น
3) ผู๎สูงอายุที่มีรายได๎เฉลี่ยตํอเดือนแตกตํางกัน มีความพึงพอใจในการใช๎เครือขํายสังคม
ออนไลน๑แตกตํางกัน ที่โดยผู๎สูงอายุที่มีรายได๎ตํอเดือน 25,000–30,000 บาท มีความพึงพอใจมาก
ที่สุด
4) แรงจูงใจในการใช๎เครือขํายสังคมออนไลน๑ มีความสัมพันธ๑ความพึงพอใจในการใช๎
เครือขํายสังคมออนไลน๑ของผู๎สูงอายุ ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 โดยมีคําความสัมพันธ๑เทํากับ
0.916 ในระดับสูงมาก หมายความวํา หากผู๎สูงอายุมีแรงจูงใจในการใช๎เครือขํายสังคมออนไลน๑สูงขึ้น
จะทาให๎ความพึงพอใจในการใช๎เครือขํายสังคมออนไลน๑ของผู๎สูงอายุสูงขึ้นมากด๎วย
คาสาคัญ:พฤติกรรมการใช๎ ความพึงพอใจเครือขํายสังคมออนไลน๑ผู๎สูงอายุเชียงใหมํ
Abstract
Social networkis a network that use for communicate, sharing information and
multimedia with friends, family and others network such as a communication in a
company. Social network also is an important and useful factor in human daily life. In
addition, Thailand will enter the aged elderly society in the near future. Therefore,
changing to the elderly society will result in the way of life and behavior of people in
society.The objectives of this study are: to study usage behavior, motivation and
satisfaction in using service of online social network of elders, to compare the
satisfaction in using online social network of elders, and to study the relationship of
motivation in using online social network service and satisfaction in using online
social network service of elders.The population that I use for studyisChiang Mai
elders age 55-year-old and older, male and female. The number of the sample of
this study is400 people. The questionnaire uses as a tool to collect the data. The
statistics uses percentage, frequency, standard deviation and T-test with Pearson’s
Correlation for testing hypothesis and data analysis.
The results of the study are as follows:
1) Elderly people with different ages, have different levelssatisfaction of using
social networks.Elderly people aged 55-60 years are most satisfied with social
networking services.
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2) Elderly at different educational levels, have different satisfaction of using
social networks.Elderly people with primary and lower secondary education had
lower satisfaction than other education levels.
3) Elderly people withdifferent average monthly income, have
differentsatisfaction of using social networks. By the elderly people with monthly
income 25,000-30,000 baht are the most satisfied.
4) Motivation to use social networks hasrelationship withsatisfaction of
usingsocial networking of the elderly people. In meaning of: if the elderlypeople
were motivated to use the social network higher, the satisfaction of using the social
network of the elderly people alsoin the high level.
Keywords: behavior, satisfaction, social network,elder, Chiang Mai
บทนา
เครือขํายสังคมออนไลน๑ ได๎เข๎ามามีอิทธิพลในการติดตํอสื่อสารของมนุษย๑อยํางมากในป๓จจุบัน
กลําวได๎วําในชีวิตประจาวันไมํวําจะเป็น Facebook, Twitter, Line, Instagram ฯลฯ ที่เข๎ามาชํวย
ในการติดตํอสื่อสารกันของประชากรให๎งํายขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ไมํวําจะเป็นการสื่อสาร
ระหวํางบุคคลหรือการสื่อสารระหวํางกลุํม
เครือขํายสังคมออนไลน๑มักปรากฏให๎เห็นในลักษณะของการนามาใช๎เพื่อดาเนินงานหรือ กิจกรรม
ตํ า ง ๆ โดยมี ตั ว บุ ค คลหรื อ หนํ ว ยงานรวมกั น เป็ น เครื อ ขํ า ยเพื่ อ ให๎ ส ามารถใช๎ ท รั พ ยากรรํ ว มกั น
แลกเปลี่ ย นแบํ งป๓ น ทรั พยากร ข๎อมูล ขําวสาร ฯลฯ แตํป๓จจุบันคาวําเครือขํายสั งคมออนไลน๑ จะ
หมายถึง ระบบเครือขํายบนโลกออนไลน๑หรือการติดตํอสื่อสารถึงกันผํานอินเทอร๑เน็ต ดังนั้นเครือขําย
สังคมออนไลน๑จึงหมายถึงการที่มนุษย๑สามารถเชื่อมโยงกันทาความรู๎จักกัน สื่อสารกันได๎ผํานทาง
ระบบอินเทอร๑เน็ต ซึ่งหากเป็นเว็บไซต๑ที่เรียกวําเป็นเว็บเครือขํายสังคมออนไลน๑ คือเว็บไซต๑ที่เชื่อมโยง
ผู๎คนไว๎ด๎วยกัน จะมีพื้นที่ให๎ผู๎ใช๎งานเข๎ามารู๎จักกัน มีการให๎พื้นที่บริการ มีเครื่องมือเพื่ออานวยความ
สะดวกในการสร๎างเครือขําย สร๎างเนื้อหาตามความสนใจของผู๎ใช๎ (อดิเทพ บุตราช, 2553)
ในขณะที่โลกกาลังก๎าวเข๎าสูํยุคดิจิตอล มีการพัฒนาทางวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยีโดยเฉพาะ
สาขาการแพทย๑และสาธารณสุข ทาให๎ประชากรมีอายุยืนยาวขึ้น ขณะที่อัตราการเกิดลดลง สัดสํวน
ของผู๎สูงอายุจึงมากขึ้น สหประชาชาติจึงให๎นิยามวํา ประเทศใดมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปเป็น
สัดสํวนเกิน 10% หรืออายุ 65 ปีขึ้นไปเกิน 7% ของประชากรทั้งประเทศ ถือวําประเทศนั้นได๎ก๎าว
เข๎าสูํสังคมผู๎สูงอายุ (aging society) แล๎วจะเป็นสังคมผู๎สูงอายุโดยสมบูรณ๑ (aged society) เมื่อ
สัดสํวนประชากรอายุ 60 ปี เพิ่มเป็น 20% และอายุ 65 ปีขึ้นไป เพิ่มเป็น 14% (อรณี ฝูงวรรณ
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ลักษณ๑, 2543)สาหรับประเทศไทยนั้น จากรายงานสถานการณ๑ผู๎สูงอายุไทย พ. ศ. 2503-2568 โดย
มูลนิธิสถาบันวิจัยและการพัฒนาผู๎สูงอายุไทย จานวนประชากรผู๎สูงอายุตั้งแตํปี พ.ศ. 2503 คือ มี
จานวนประชากรผู๎สูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป) 1.5 ล๎านคน คิดเป็น 5.4% ของประชากรทั้งหมด และ
จากการประมาณการจานวนประชากรผู๎สูงอายุคาดวํานําจะเพิ่มขึ้นเป็น 10 เทําในปี พ.ศ. 2568 เป็น
14 ล๎านคน หรือคิดเป็น 20% ของประชากรทั้งหมด ซึ่งก็หมายความวํา ประเทศไทย จะเข๎าสูํสังคม
ผู๎สูงอายุ โดยสมบูรณ๑แบบ ดังนั้นการก๎าวขึ้นสูํสังคมผู๎สูงอายุยํอมจะสํงผลให๎วิถีชีวิตและพฤติกรรมของ
ผู๎คนในสังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงไป ทาให๎หนํวยงานภาครัฐที่เกี่ยวข๎อง รวมทั้งองค๑กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นต๎องมีการเตรียมมาตรการออกมารองรับอยํางทันทํวงที เพื่อให๎พร๎อมที่จะก๎าวทันสถานการณ๑
ของผู๎สูงอายุและปรับกระบวนทัศน๑เดิมจากที่มองผู๎สูงอายุวํา เป็นภาระของสังคมเปลี่ยนไปเป็นผู๎ใช๎
ประสบการณ๑ที่สะสมมายาวนานให๎เกิดประโยชน๑ตํอสังคม (วีรศักดิ์ เครือเทพ, 2552)
เฉลิ มพล แจํ มจั น ทร๑ (2555) ได๎กลําววํา ผู๎สู งอายุ คือ ผู๎ ช ราภาพของระบบประกันสั งคม ซึ่ง
กาหนดที่อายุ 55 ปี ขึ้นไป สํวน Hall (1976) ให๎คานิยาม ผู๎สูงอายุ วําคือ บุคคลที่มีอายุตั้งแตํ 60 ปี
ขึ้นไป มีการเปลี่ยนแปลง ทั้งทางรํางกายและจิตใจไปในทางเสื่อมลง เป็นวัยที่ต๎องปรับตัวในด๎านตําง
ๆ ตามที่ควรจะเป็นเพื่อจะได๎ดารงชีวิตอยูํในสังคมได๎อยํางภาคภูมิ และมีสุขภาพกายและจิตใจดี การ
ยอมรับการเปลี่ยนแปลงของผู๎สูงอายุจะขึ้นอยูํกับการได๎รับการสุขศึกษา ให๎รู๎วําเมื่อยํางเข๎าสูํวัยสูงอายุ
จะมีการเสื่อมของรํางกาย การปรับตัวหรือสังเกตการเสื่อมของรํางกาย ถ๎าขาดความรู๎ ความเข๎าใจ
อาจทาให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงของอารมณ๑อยํางมากมายซึ่งการเปลี่ยนแปลงของอารมณ๑ เป็น ผลมา
จากการเปลี่ ย นแปลงของรํ า งกายนั่ น เอง (พญ.ประไพ ยศะทั ต ต๑ , 2531)เนื่ อ งจากสภาวะที่
เปลี่ยนแปลงทางด๎านป๓จจัยทั้งภายในและภายนอกของครอบครัวที่หลากหลายที่สํงผลให๎ผู๎สูงอายุนั้น
ต๎องอยูํหํางจากลูกหลาน ไมํวําจะเป็นอันเนื่องมาจากลูกหลานต๎องศึกษาตํอในที่หํางไกล และการ
เดินทางไปทางานตํางถิ่น หรือขนาดของครอบครัวเล็กลงโดยการแยกตัวออกจากครอบครัวใหญํ จึง
สํงผลให๎ผู๎สูงอายุจาเป็นต๎อง เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการติดตํอสื่อสาร โดยการหันมาใช๎เครือขําย
สังคมออนไลน๑มากขึ้น เพื่อ การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ผู๎สู งอายุต๎องเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการ
สื่อสารเพื่อที่จะเปิดรับเครือขํายสังคมออนไลน๑เพื่อใช๎ในการติดตํอสื่อสารกับผู๎ที่อยูํหํางไกล และการ
ติดตามขําวสารที่งํายกวํา
ผลงานวิจัยฉบับใหมํของอีริคสันคอนซูเมอร๑แล็บทาการสารวจกลุํมผู๎สูงอายุในสหรัฐอเมริกา ที่มี
การใช๎เทคโนโลยีด๎านการสื่อสาร เผยมาวํา กลุํมคนเหลํานี้ตํางมองวํา การได๎รับขําวสารมากขึ้น ได๎
รับ รู๎ วํามีอะไรเกิดขึ้นบ๎ างในสั งคม ตลอดจนมีการเข๎ารํว มกลุํ มสร๎างสั มพันธ๑กับบุคคลอื่นในสั งคม
ออนไลน๑รอบตัวมากขึ้นนั้น ชํวยทาให๎พวกเขาใช๎ชีวิตได๎อยํางมีความสุขมากขึ้น มีความรู๎สึกวําเด็กลง
โดยสรุ ป แล๎ ว กลํ าวได๎ วํา เทคโนโลยีนั้นเข๎ามีสํ ว นชํว ยพัฒ นาคุ ณภาพชี วิตของผู๎ สู งอายุ (ผู๎ จัดการ
ออนไลน๑, 2557)
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โดยที่ผู๎ วิจั ย มีท๎องถิ่น อาศัย อยูํ ใ นจังหวัดเชียงใหมํ เป็นจังหวั ดที่มีขนาดใหญํ โดยมีประชากร
ทั้งหมดจานวน 1,746,840 คน เป็นอันดับที่ 5 ของประเทศ และเป็นจังหวัดที่มีความเจริ ญที่สุดของ
ภาคเหนือ (สานักงานสถิติจังหวัดเชียงใหมํ , 2560) พบวําจานวนผู๎สูงอายุจังหวัดเชียงใหมํมีจานวน
มากถึง 291,149 คน หรือร๎อยละ 16.8 ของประชากรทั้งหมด โดยในปี 2559 จานวนผู๎สูงอายุเพิ่มขึ้น
จากปี 2558 ร๎อยละ 5.1 เมื่อพิจารณาอัตราสํวนการเป็นภาระวัยสูงอายุ (Aging dependency
ratio) คือการคานวณอัตราสํวนผู๎สูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป) ตํอผู๎ที่อยูํในวัยทางาน (อายุ 15-59 ปี)
100 คน โดยปี 2559 มีอัตราสํวนการเป็นภาระวัยสูงอายุเทํากับ 24.4 หมายความวํา ประชากรวัย
กาลังแรงงาน 100 คน จะต๎องรับภาระในการเลี้ยงดูผู๎สูงอายุประมาณ 25 คน (วิเคราะห๑และสรุป
สถานการณ๑ผู๎สูงอายุจังหวัดเชียงใหมํ, 2559)
ด๎วยเหตุผลดังกลําวผู๎วิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษา “พฤติกรรมการใช๎เครือขํายสังคมออนไลน๑
และความพึงพอใจของกลุํมคนผู๎สูงอายุ ในเขตอาเภอเมืองเชียงใหมํ ” เพื่อศึกษาถึงเครือขํายสังคม
ออนไลน๑ที่ผู๎สูงอายุนิยมใช๎ พฤติกรรมการใช๎บริการเครือขํายสังคมออนไลน๑ รวมถึงความพึงพอใจใน
การใช๎เครือขํายสังคมออนไลน๑ เพื่อเป็นประโยชน๑ตํอผู๎ที่เกี่ยวข๎องกับสังคมผู๎สูงอายุและเป็นข๎อมูลที่
เป็นประโยชน๑เพื่อรองรับการก๎าวเข๎าสูํยุคสังคมผู๎สูงอายุอยํางสมบูรณ๑แบบในประเทศไทยตํอไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช๎บริการเครือขํายสังคมออนไลน๑ ของผู๎สูงอายุในเขตอาเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหมํ
2. เพื่อศึกษาป๓ จจั ย แรงจู งใจในการใช๎บริการเครือขํายสั งคมออนไลน๑ของผู๎สู งอายุในเขต
อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมํ
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการใช๎บริการเครือขํายสั งคมออนไลน๑ของผู๎สู งอายุ ในเขต
อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมํ
4.เพื่อเปรียบเทียบลักษณะทางประชากรของผู๎สูงอายุในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมํกับ
ความพึงพอใจในการใช๎
บริการเครือขํายสังคมออนไลน๑
5. เพื่อศึกษาความสัมพันธ๑ระหวํางป๓จจัยแรงจูงใจในการใช๎บริการเครือขํายสังคมออนไลน๑กับ
ความพึงพอใจในการใช๎
บริการเครือขํายสังคมออนไลน๑ของผู๎สูงอายุในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมํ
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วิธีดาเนินการวิจัย
ขอบเขตการวิจัย
1. ผู๎สูงอายุที่ศึกษาในครั้งนี้ คือ ผู๎สูงอายุตั้งแตํ 55 ขึ้นไป ตามเกณฑ๑ผู๎สูงอายุของ เฉลิมพล
แจํมจันทร๑ (2555)
ผู๎สูงอายุ คือ ผู๎ชราภาพของระบบประกันสังคม
2. ศึกษาเฉพาะกลุํมตัวอยํางผู๎สูงอายุในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมํเทํานั้น
3. ศึกษาข๎อมูลระหวํางเดือน มกราคม ถึงเดือน กุมภาพันธ๑ พ.ศ. 2561
ประชากร และ การสุ่มกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช๎ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ได๎แกํ กลุํมตัวอยํางซึ่งเป็นผู๎สูงอายุตั้งแตํ 55 ขึ้นไปที่
เป็นผู๎ ใช๎เครือขํายสังคมออนไลน๑ ทั้งเพศชายและหญิง โดยมีการกาหนดขนาดของกลุํ มตัวอยํางที่
เหมาะสมของ Yamane(1967) ซึ่งวําหากจานวนประชากรมากกวํ า 25,000 ขึ้นไป ที่ระดับความ
เชื่อมั่น 95% ความคลาดเคลื่อนไมํเกิน 5% นั้น สามารถใช๎กลุํมตัวอยํางจานวน 400 คน สาหรับ
ขั้นตอนการเลือกตัวอยําง ได๎ใช๎การสุํมตัวอยํางแบบหลายขั้นตอน (multi stages sampling) โดยมี
รายละเอียดดังนี้ ขั้นที่ 1 การเลือกตัวอยํางโดยการเจาะจง (purposive sampling) โดยทาการเก็บ
ตัวอยํางในสถานประกอบการ สถานที่ราชการตําง ๆ ภายในตัวอาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมํ ขั้นที่ 2
การเลือกตัวอยํางโดยการกาหนดโควต๎า (quota sampling) โดยคานวณหาจานวนตัวอยํางที่จะเก็บ
ข๎อมูลในแตํละสถานประกอบการ สถานที่ราชการตําง ๆ ภายในตัวอาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมํ ตาม
ขั้นตอนที่ 2 กาหนดสัดสํวนในแตํละแหํงเทํากันคือ 80 คน ขั้นที่ 3 การเลือกตัวอยํางโดยความสะดวก
(convenience sampling) โดยตัวอยํางคือผู๎สูงอายุที่มีอายุ 55 ปีขึ้นไปที่สะดวกและยินดีให๎ข๎อมูล
ทาการเก็บข๎อมูลโดยใช๎แบบสอบถามที่ได๎จัดเตรียมไว๎โดยให๎กลุํมตัวอยํางเป็นผู๎กรอกข๎อมูลด๎วยตนเอง
เพื่อความสะดวกในการเก็บรวบรวมข๎อมูล และทาการเก็บข๎อมูลโดยใช๎แบบสอบถามที่ได๎จัดเตรียมไว๎
บนอินเทอร๑เน็ต เพื่อให๎ได๎ครบตามจานวนที่กาหนด
เครื่องมือที่ใช้สาหรับเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช๎เก็บ รวบรวมข๎อมูล เป็นแบบสอบถามจานวน 1 ชุด มี 5 สํ วน ซึ่งเป็นแบบ
สอบถามชนิดปลายปิด (close ended question) และคาถามแบบมาตราสํวนประมาณคํา (rating
scale) โดยออกแบบสอบถามให๎สอดคล๎อง ครอบคลุม กับวัตถุประสงค๑ของงานวิจัย ตามแนวคิด
ทฤษฎีที่เกี่ยวข๎อง โดยที่แบบสอบถามสามารถแบํงออกเป็น 5 สํวน คือ
สํวนที่ 1 ข๎อมูลสํวนบุคคลของผู๎ตอบแบบสอบถาม
สํวนที่ 2 พฤติกรรมของผู๎สูงอายุตํอการใช๎บริการเครือขํายสังคมออนไลน๑
สํวนที่ 3 ความพึงพอใจในการใช๎บริการเครือขํายสังคมออนไลน๑
สํวนที่ 4 แรงจูงใจในการใช๎บริการเครือขํายสังคมออนไลน๑
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สํวนที่ 5 ข๎อเสนอแนะอื่น ๆ
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู๎วิจัยได๎ใช๎แบบสอบถาม (questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข๎อมูลจานวน
400 ชุด โดยการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาแบบวิจัยเชิงสารวจ เก็บรวบรวมข๎อมูลปฐมภูมิ (primary
data) มีขั้นตอนดังนี้1) ผู๎วิจัยเตรียมแบบสอบถามจานวน 400 ชุด2) ผู๎วิจัยเก็บข๎อมูลจากกลุํมตัวอยําง
ที่มีความสะดวกและเต็มใจตอบแบบสอบถาม3) นาข๎อมูลฉบับที่มีคาตอบครบถ๎วนสมบูรณ๑มาทาการ
ลงรหัสเพื่อนาไปวิเคราะห๑และแปลผลข๎อมูลทางสถิติตํอไป
วิธีวิเคราะห์ผล
1) ทดสอบแบบสอบถามที่ไ ด๎ ท าการออกแบบไว๎ แล๎ ว ด าเนิ นการแก๎ ไขข๎ อ บกพรํ อ งของ
แบบสอบถาม พร๎อมตรวจความ
เชื่อมั่นของแบบสอบถามด๎วยวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค
ตารางที่1: คําสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคของแบบสอบถาม
ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค
หัวข้อ
แบบสอบถามจานวน 30 ชุด
แรงจูงใจในการใช๎บริการเครือขํายสังคมออนไลน๑ 0.844
ความพึงพอใจในการใช๎บ ริ ก ารเครือขํา ยสั งคม 0.907
ออนไลน๑
รวมทั้งฉบับ
0.938
2) นาแบบสอบถามที่แก๎ไขข๎อบกพรํองเรียบร๎อยแล๎วออกเก็บข๎อมูลจริง
3) เมื่อรวบรวมแบบสอบถามตามความต๎องการแล๎ว ผู๎วิจัยได๎ตรวจสอบความถูกต๎องและ
สมบูรณ๑ของแบบสอบถาม
4) นาแบบสอบถามที่ตรวจสอบความสมบูรณ๑แล๎วมาลงรหัส ในแบบลงรหัสสาหรับประมวล
ข๎อมูลด๎วยคอมพิวเตอร๑
5) น าข๎ อ มู ล มาบั น ทึ ก ลงในเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร๑ เพื่ อ ประมวลผลด๎ ว ยโปรแกรม SPSS
(statistical package for social
sciences) เพื่อวิเคราะห๑ข๎อมูลตามสมมติฐานที่ตั้งไว๎
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สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ในการวิเคราะห๑ข๎อมูลครั้งนี้ วิเคราะห๑ข๎อมูลด๎วยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics)
โดยใช๎ทดสอบสมมติฐานเพื่อแสดงถึงความสัมพันธ๑ของตัวแปรต๎นและตัวแปรตาม ซึ่งมีรายละเอียด
ดังนี้
1. การวิเคราะห๑โดยใช๎สถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistic)
สถิติเชิงพรรณนา เป็นการอธิบายข๎อมูลเบื้องต๎นเกี่ยวกับกลุํมตัวอยําง ดังนี้
1) วิเคราะห๑ ข๎อมูล แบบสอบถามสํ ว นที่ 1 ข๎อมูล สํ ว นบุคคลของผู๎ ตอบแบบสอบถาม
ได๎แกํ เพศ อายุ ระดับการศึกษาและรายได๎เฉลี่ ยตํอเดือน และแบบสอบถามสํวนที่ 2 พฤติกรรมของ
ผู๎ สู ง อายุ ใ นการใช๎ เ ครื อ ขํ า ยสั ง คมออนไลน๑ จ านวน 9 ข๎ อ โดยน ามาแจกแจงจ านวนความถี่
(frequency) และคําร๎อยละ (percentage)
2) วิเคราะห๑ข๎อมูลแบบสอบถามสํวนที่ 3 ความพึงพอใจในการใช๎เครือขํายสังคมออนไลน๑
ของผู๎สูงอายุ และแบบสอบถามสํวนที่ 4 แรงจูงใจในการใช๎เครือขํายสังคมออนไลน๑โดยนามาคานวณ
คําเฉลี่ย ( ̅) และคําเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
2. การวิเคราะห๑สถิติเชิงอนุมาน (inferential statistic)
1) ใช๎คําสถิติ t–test เพื่อวิเคราะห๑ความแตกตํางของตัวแปร เพศและพฤติกรรมการใช๎
เครือขํายสังคมออนไลน๑ กับความพึงพอใจในการใช๎บริการเครือขํายสังคมออนไลน๑ โดยกาหนดระดับ
ความเชื่อมั่น .05
2) ใช๎คําสถิติ Anovaเพื่อวิเคราะห๑ความแตกตํางระหวํางป๓จจัยสํวนบุคคล ได๎แกํ อายุ
ระดับการศึกษา รายได๎เฉลี่ยตํอเดือน พฤติกรรมการใช๎บริการเครือขํายสังคมออนไลน๑กับความพึง
พอใจในการใช๎บริการเครือขํายสังคมออนไลน๑ โดยระดับการยอมรับหรือปฏิเสธสมมติฐานคือ .05
3) การวิเคราะห๑ความสัมพันธ๑ระหวํางแรงจูงใจในการใช๎เครือขํายสังคมออนไลน๑ กับ
ความพึงพอใจในการใช๎เครือขํายสังคมออนไลน๑ของผู๎สูงอายุ โดยใช๎สถิติการทดสอบความสัมพันธ๑ด๎วย
คําสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ๑อยํางงํายของเพียร๑สัน (Pearson correlation)
ผลการวิจัย
ผู๎วิจัยได๎นาเสนอผลการวิจัยและการวิเคราะห๑ออกเป็นประเด็นตําง ๆ ตามสมมติฐานการวิจัย
ที่ได๎กาหนดไว๎ โดยจาแนกตามลักษณะของข๎อมูลใช๎สถิติในการวิเคราะห๑และนาเสนอผลการวิจัยดังนี้
1. การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สูงอายุ
1) จาแนกตามเพศ พบวําผู๎สูงอายุที่ใช๎บริการเครือขํายสังคมออนไลน๑ทั้งหมดจานวน
400 คนเป็นเพศหญิง จานวน 220 คน คิดเป็นร๎อยละ 55 และเพศชาย จานวน 180 คน คิดเป็นร๎อย
ละ 45
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2) จาแนกตามอายุ พบวําผู๎สูงอายุที่ใช๎บริการเครือขํายสังคมออนไลน๑ที่มีอายุ 55-60 ปี
มีจานวน 267 คน คิดเป็นร๎อยละ 66.8 รองลงมาคือ มีอายุ 61–65 ปี จานวน 91 คน คิดเป็นร๎อยละ
22.8 และมีอายุ66 ปีขึ้นไป จานวน 42 คน คิดเป็นร๎อยละ 10.5 ตามลาดับ
3) จาแนกตามระดับการศึกษา พบวําผู๎สูงอายุที่ใช๎บริการเครือขํายสังคมออนไลน๑สํวน
ใหญํ มีก ารศึก ษาระดั บ ประถมศึ ก ษาจ านวน 131 คน คิ ดเป็ น ร๎อ ยละ 32.8 รองลงมาคื อ ระดั บ
มัธยมศึกษาตอนต๎น จานวน 103 คน คิดเป็นร๎อยละ 25.7 ระดับปริญญาตรี จานวน 69 คน คิดเป็น
ร๎อยละ 17.3 ระดับสูงกวําปริญญาตรี จานวน 31 คน คิดเป็นร๎อยละ 7.8 ระดับ มัธยมศึกษาตอน
ปลาย หรือ ปวช. จานวน 41 คน คิดเป็นร๎อยละ 10.3 และระดับอนุปริญญา หรือ ปวส. จานวน 25
คน คิดเป็นร๎อยละ 6.3 ตามลาดับ
4) จาแนกตามรายได๎เฉลี่ยตํอเดือน พบวําผู๎สูงอายุที่ใช๎บริการเครือขํายสังคมออนไลน๑ที่
มีรายได๎เฉลี่ยตํอเดือน 10,001–15,000 บาท จานวน 110 คน คิดเป็นร๎อยละ 27.5 รองลงมาคือ
รายได๎เฉลี่ยตํอเดือน 5,001–10,000 บาทจานวน 106 คน คิดเป็นร๎อยละ 26.5รายได๎เฉลี่ยตํอเดือน
ต่ากวํา 5,000 บาท จานวน 58 คน คิดเป็นร๎อยละ 14.5สํวนรายได๎เฉลี่ยตํอเดือน 30,001 บาทขึ้นไป
จานวน 51 คน คิดเป็นร๎อยละ 12.7 รายได๎เฉลี่ยตํอเดือน15,001–20,000 บาทจานวน 33 คน คิด
เป็นร๎อยละ 8.3 รายได๎เฉลี่ยตํอเดือน20,000–25,000 บาทจานวน 28 คน คิดเป็นร๎อยละ 7 และ
รายได๎เฉลี่ยตํอเดือน25,000–30,000 บาทจานวน 14 คน คิดเป็นร๎อยละ 3.5 ตามลาดับ
2. การวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุ
1) ชํ อ งทางการใช๎ เ ครื อ ขํ า ยสั ง คมออนไลน๑ ผู๎ สู ง อายุ เ กื อ บทุ ก คนใช๎ เ ครื อ ขํ า ยสั ง คม
ออนไลน๑ผํานชํองทาง โทรศัพท๑มือถือ จานวน 386 คน คิดเป็นร๎อยละ 96.5 รองลงมาคือ ใช๎ผําน
ชํองทางแท็บเล็ต และคอมพิวเตอร๑ จานวนเกือบเทํากัน จานวน 38 และ 37 คน คิดเป็นร๎อยละ 9.5
และ 9.3 ตามลาดับ
2) เครือขํายสังคมออนไลน๑ ที่นิยมใช๎ ผู๎สูงอายุนิยมใช๎เครือขํายสังคมอนไลน๑ เฟซบุ๏ก
(Facebook) มากที่สุด จานวน 330 คน คิดเป็นร๎อยละ 82.5 รองลงมานิยมใช๎ ไลน๑ (Line) จานวน
287 คนคิดเป็นร๎อยละ 71.8 นิยมใช๎ อินสตาแกรม (Instagram) จานวน 42 คน คิดเป็นร๎อยละ 10.5
ใช๎ ทวิตเตอร๑ (Twitter) ) จานวน 5 คน คิดเป็นร๎อยละ 1.3 ตามลาดับ
3) วัตถุประสงค๑ในการใช๎เครือขํายสังคมออนไลน๑ ผู๎สูงอายุที่ใช๎เครือขํายสังคมอนไลน๑
สํ ว นใหญํมีวั ตถุป ระสงค๑เพื่อติดตํ อสื่ อสารภายในครอบครัว จานวน 336 คน คิดเป็น ร๎อยละ 84
รองลงมาคือ คุยกับเพื่อนป๓จจุบันและเพื่อนเกํา จานวน 291 คนคิดเป็นร๎อยละ 72.8 ใช๎เพื่อติดตาม
ข๎อมูลขําวสาร จานวน 236 คน คิดเป็นร๎อยละ 59 หาเพื่อนใหมํ จานวน 117 คน คิดเป็นร๎อยละ
29.3 ขายสินค๎าโฆษณาและประชาสัมพันธ๑ จานวน 89 คน คิดเป็นร๎อยละ 22.3 ใช๎เพื่อเลํนเกมส๑ มี

149

การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
เครือขํายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลาปางวิจยั ครั้งที่ 4

จานวน 36 คน คิดเป็นร๎อยละ 9 อื่น ๆ ได๎แกํ ใช๎เพื่ อการทางาน จานวน 2 คน คิดเป็นร๎อยละ 0.5
และดูหนัง จานวน 2 คน คิดเป็นร๎อยละ 0.5 ตามลาดับ
4) สถานที่ที่ใช๎เครือขํายสังคมออนไลน๑ ผู๎สูงอายุที่ใช๎เครือขํายสังคมออนไลน๑สํวนใหญํ
ใช๎ที่บ๎าน จานวน 302 คน คิดเป็นร๎อยละ 75.5 รองลงมาคือ ใช๎ที่ทางาน จานวน 101 คน คิดเป็นร๎อย
ละ 25.3 ใช๎ระหวํางเดินทาง จานวน 48 คน คิดเป็นร๎อยละ 12 สํวนใช๎ในร๎านอินเทอร๑เน็ต จานวน 1
คน คิดเป็นร๎อยละ 0.3 ตามลาดับ
5) ความบํอยในการใช๎เครือขํายสังคมออนไลน๑ ผู๎สูงอายุที่ใช๎เครือขํายสังคมออนไลน๑
สํวนใหญํใช๎ทุกวันตํอสัปดาห๑ จานวน 285 คน คิดเป็นร๎อยละ 71.3 รองลงมาคือ น๎อยกวํา 3 วันใน
หนึ่งสัปดาห๑ จานวน 59 คน คิดเป็น ร๎อยละ 14.8 และใช๎3 –5 วันในหนึ่งสัปดาห๑ จานวน 56 คน คิด
เป็นร๎อยละ 14 ตามลาดับ
6) ชํวงเวลาที่ใช๎เครือขํายสังคมออนไลน๑ ผู๎สูงอายุที่ใช๎เครือขํายสังคมออนไลน๑สํวนใหญํ
ใช๎ชํวงเย็น เวลา 16.00– 9.00 น.จานวน 169 คน คิดเป็นร๎อยละ 42.3 รองลงมาคือ ชํวงกลางวัน
11.00–16.00 น. จ านวน 135 คน คิดเป็นร๎อยละ 33.8 ใช๎ชํว งกลางคืนเวลา 19.01–24.00 น.
จานวน 86 คน คิดเป็นร๎อยละ 21.5 ใช๎ชํวงเช๎า เวลา 05.00–11.00 น. จานวน 51 คน คิดเป็นร๎อยละ
12.8 ใช๎ได๎ทุกชํวงเวลา จานวน 11 คน คิ ดเป็นร๎อยละ 2.8 และใช๎ชํวงหลังเที่ยงคืน เวลา 00.00–
05.00 น. จานวน 2 คน คิดเป็นร๎อยละ 0.5 ตามลาดับ
7) ระยะเวลาที่ใช๎เครือขํายสังคมออนไลน๑ ผู๎สูงอายุที่ใช๎เครือขํายสังคมออนไลน๑สํวน
ใหญํใช๎เวลา น๎อยกวํา 1 ชั่วโมง ตํอครั้ง จานวน 199 คน คิดเป็นร๎อยละ 49.8 รองลงมาคื อ ใช๎เวลา
1–2 ชั่วโมงตํอครั้ง จานวน 125 คน คิดเป็นร๎อยละ 31.3 และใช๎มากกวํา 2 ชั่วโมงตํอครั้ง จานวน
76 คน คิดเป็นร๎อยละ 19 ตามลาดับ
8) กิจกรรมที่ชอบทาบนเครือขํายสังคมออนไลน๑ ผู๎สูงอายุที่ใช๎เครือขํายสังคมออนไลน๑
สํวนใหญํ ชื่นชอบการพูดคุยกับเพื่อน ครอบครัว คนสนิท จานวน 364 คน คิดเป็นร๎อยละ 91 ชื่น
ชอบการแบํงป๓นขําวสาร จานวน 226 คน คิดเป็นร๎อยละ 56.5 ชื่นชอบการได๎เช็คอิน บอกความรู๎สึก
การทากิจกรรมตําง ๆ ของตน จานวน 144 คน คิดเป็นร๎อยละ 36 ชื่นชอบการได๎แบํงป๓นรูปภาพ
ภาพเคลื่อนไหว สวยงาม จานวน 117 คน คิดเป็นร๎อยละ 29.3 และ อื่นๆ คือ เลํนเกมส๑ จานวน 2
คน ร๎อยละ 0.5 ดูหนัง ฟ๓งเพลง 2 คน ร๎อยละ 0.5 ทางาน จานวน 2 คน ร๎อยละ 0.5 ซื้อขายสินค๎า
จานวน 1 คน ร๎อยละ 0.3 ตามลาดับ
9) การใสํรูปภาพสํวนตัว แสดงตัวตนบนเครือขํายสังคมออนไลน๑ผู๎สูงอายุที่ใช๎เครือขําย
สังคมออนไลน๑สํวนใหญํเปลี่ยนรูป profile 1-2 ครั้งตํอเดือน จานวน 175 คน คิดเป็นร๎อยละ 43.8
รองลงมาคือ ไมํเคยเปลี่ยนรูปเลย จานวน 124 คน คิดเป็นร๎อยละ 31 เปลี่ยนรูป profile 3-4 ครั้งตํอ
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เดือน จานวน 66 คน คิดเป็นร๎อยละ 16 เปลี่ยน 1-2 ครั้งตํอสัปดาห๑ จานวน 20 คน ร๎อยละ 5 และ
มากกวํา 3 ครั้งตํอสัปดาห๑ จานวน 15 คน คิดเป็นร๎อยละ 3.7 ตามลาดับ
3. การวิเคราะห์แรงจูงใจในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุ
ตารางที่ 2:คํ า เฉลี่ ย และสํ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานของแรงจู ง ในในการใช๎ เ ครื อ ขํ า ยสั ง คม
ออนไลน๑ของผู๎สูงอายุ
ข้อ แรงจูงใจในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์
ด๎านสังคมและการสื่อสาร
1 ครอบครัวชักชวนให๎ใช๎เครือขํายสังคมออนไลน๑
2 กลุํมเพื่อนชักชวนให๎ใช๎เครือขํายสังคมออนไลน๑
3 เป็นชํองทางที่สามารถใช๎แสดงความคิดเห็นของตนไปสูํสาธารณะได๎
4 การได๎รับการยอมรับจากเพื่อนและบุคคลอื่น
ด๎านการเปิดรับข๎อมูลขําวสาร
5 การใช๎เพื่อความบันเทิง และผํอนคลาย

̅

S.D.

แรงจูงใจ

3.99
3.69
3.68
3.57

1.047
1.001
1.018
1.067

มาก
มาก
มาก
มาก

6
7

4.12 1.011 มาก
4.16 1.004 มาก

8
9
10
11
12
13
14
15
16

การเป็นชํองทางติดตาม หรือ ค๎นหาข๎อมูลขําวสาร
การทันเหตุการณ๑ของข๎อมูลขําวสาร
ด๎านการใช๎ประโยชน๑
การเห็ น วํามีป ระโยชน๑ ทางด๎านธุรกิจ สามารถกํอให๎ เกิดรายได๎บน
เครือขํายสังคมออนไลน๑
การใช๎ดีกวําไมํได๎ทาอะไรในเวลาวําง
การติดตาม หรือ สร๎างกลุํมผู๎สนใจที่เหมือนกัน
การได๎ติดตํอ ติดตามเพื่อนเกํา เพื่อระลึกอดีต
ด๎านเทคโนโลยี
ทาให๎เกิดการประหยัดคําใช๎จําย เชํน ประหยัดคําโทรศัพท๑
การใช๎งานที่งําย และสะดวก
สามารถใช๎งานได๎ทุกที่ ทุกเวลา
ด๎านภาพลักษณ๑
ความเป็นผู๎ทันสมัย ไมํตกยุค
ความเป็ น ผู๎ ใ ห๎ ผู๎ แ บํ ง บั น เรื่ อ งราว ประสบการณ๑ หรื อ รู ป ภาพบน

4.10 .938

มาก

3.48

1.256 มาก

3.56
3.46
3.82

1.196 มาก
1.152 มาก
1.085 มาก

3.64
4.16
4.15

1.115 มาก
.986 มาก
.996 มาก

3.98
3.51

.978 มาก
1.011 มาก
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เครือขํายสังคมออนไลน๑
17 การได๎ เ ปิ ด ตั ว ให๎ สั ง คมทราบ ผํ า นรู ป ภาพของตนเอง (profile 3.20
picture) บนสื่อเครือขํายสังคมออนไลน๑
รวม
3.78

1.119 ป า น
กลาง
1.057 มาก

จากตารางที่ 2พบวํา ผู๎สูงอายุใช๎เครือขํายสังคมออนไลน๑มีแรงจูงใจโดยรวมอยูํในระดับมาก (
̅ = 3.78, S.D. = 1.057) เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อพบวํา ข๎อที่มีคะแนนแรงจูงใจมากสูงสุด อันดับที่
1 มีสองข๎อ คือ การใช๎งานที่งําย และสะดวก และ การทันเหตุการณ๑ของข๎อมูลขําวสาร ( ̅ = 4.16,
S.D. = 0.996, 1.004) อันดับที่ 2 สามารถใช๎งานได๎ทุกที่ ทุกเวลา ( ̅ = 4.15, S.D. = 0.996)
อันดับที่ 3 การทันเหตุการณ๑ของข๎อมูลขําวสาร เป็นแรงจูงใจให๎อยากที่จะใช๎เครือขํายสังคมออนไลน๑ (
̅ = 4.12, S.D. = 1.011) และในอันดับสุดท๎าย การได๎เปิดตัวให๎สังคมทราบ ผํานรูปภาพของตนเอง
ผํานเครือขํายสังคมออนไลน๑เป็นแรงจูงใจในการใช๎เครือขํายสังคมออนไลน๑ มีแรงจูงใจน๎อยที่สุด ( ̅
= 3.20, S.D. = 1.119) ตามลาดับ
4. การวิเคราะห์ความพึงพอใจในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุ
ตารางที่ 3 : คําเฉลี่ยและสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจในการใช๎เครือขํายสังคม
ออนไลน๑ของผู๎สูงอายุ
ข้อ
1
2
3
4
5
6
7

ความพึงพอใจในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุ
ด๎านสังคมและการสื่อสาร
การสนทนา พูดคุย สื่อสารสร๎างความใกล๎ชิด หรือ เชื่อมความสัมพันธ๑
กับสมาชิกในครอบครัว
การสนทนา พูดคุย สื่อสารสร๎างความใกล๎ชิด หรือ เชื่อมความสัมพันธ๑กับ
เพื่อน หรือผู๎ที่ต๎องการที่จะสื่อสารด๎วย
การแสดง หรือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับกระทู๎ขําวสารข๎อมูล หรือ
เครือขํายสังคมตําง ๆ
การติดตํอสื่อสารที่มีความคลํองตัวหรือความรวดเร็ว
การได๎สร๎าง หรือ รํวมเครือขํายสังคมใหมํ
ด๎านการเปิดรับและข๎อมูลขําวสาร
การได๎รับขําวสารข๎อมูลที่หลากหลาย ตามทันเหตุการณ๑บ๎านเมือง ไมํ
ล๎าสมัย
การเป็นผู๎สร๎าง หรือ ให๎ข๎อมูลขําวสารกับผู๎อื่น
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ความพึง
พอใจ

̅

S.D.

4.11

.895

มาก

3.88

.955

มาก

3.59

1.067 มาก

3.94
3.44

1.011 มาก
1.051 มาก

4.05

.965

3.37

1.137 ปานกลาง

มาก
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ข้อ
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
รวม

ความพึงพอใจในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุ

̅

S.D.

การเป็นผู๎แบํงป๓น หรือ ถํายทอดประสบการณ๑ สํงตํอให๎ข๎อมูลขําวสารที่
เป็นประโยชน๑กับผู๎อื่น
การได๎ รั บ ข๎ อ มู ล ขํ า วสาร ที่ ส ามารถน ามาใช๎ หรื อ ประยุ ก ต๑ ใ ช๎ ใ น
ชีวิตประจาวันได๎
การได๎รับความสนุกสนาน และความเพลิดเพลิน
ด๎านการใช๎ประโยชน๑
การนาไปประยุกต๑กํอให๎เกิดประโยชน๑ หรือ ตํอยอดทางธุรกิจ
การได๎ใช๎เวลาวํางให๎เป็นประโยชน๑
การใช๎เป็นเพื่อนคลายเหงา
การได๎เรียนรู๎ เปิดโลกทัศน๑ หรือ มุมมองใหมํ
การชํวยสอดสํอง หรือ สร๎างประโยชน๑ให๎กับสังคม
การสร๎างกาลังใจให๎กับตนเองและผู๎อื่น
การชํวยจัดตาราง เตือนความจา
การชํวยบันทึกเรื่องราวตํางๆ (ไดอารี่) ในชีวิต ประจาวัน
ด๎านภาพลักษณ๑
ความภาคภูมิใจในตนเองที่สามารถใช๎สื่อสังคม เครือขําย
ความเป็นผู๎ที่ทันสมัยไมํตกยุค
การได๎ใช๎รูปโปรไฟล๑ของตน (profile picture) บนเครือขํายสังคมตามที่
ต๎องการ

3.56

.985

ความพึง
พอใจ
มาก

3.62

.997

มาก

3.92

1.082 มาก

3.26
3.75
3.83
3.83
3.55
3.50
3.20
3.04

1.232
1.144
1.149
1.143
1.098
1.043
1.089
1.203

3.77
3.85
3.10

1.051 มาก
1.090 มาก
1.147 ปานกลาง

3.62

1.073 มาก

ปานกลาง
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง

จากตารางที่ 3พบวํา ผู๎สูงอายุใช๎เครือขํายสังคมออนไลน๑มีความพึงพอใจโดยรวมอยูํในระดับ
มาก ( ̅= 3.62, S.D.=1.073) เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อพบวํา ข๎อที่มีคะแนนความพึงพอใจมากสูงสุด
อันดับที่ 1 การสนทนา พูดคุย สื่อสารสร๎างความใกล๎ชิด หรือ เชื่อมความสัมพันธ๑ กับสมาชิกใน
ครอบครัว มีความพึงพอใจมาก ( ̅=4.11, S.D.=0.895) อันดับที่ 2 การได๎รับขําวสารข๎อมูลที่
หลากหลาย ตามทันเหตุการณ๑บ๎านเมือง ไมํล๎าสมัย ( ̅=4.05, S.D.=0.965) อันดับที่ 3 การ
ติดตํอสื่อสารที่มีความคลํองตัวหรือความรวดเร็ว มีความพึงพอใจมาก ( ̅=3.94, S.D.=1.011) และ
ในอันดับสุดท๎าย การชํวยบันทึกเรื่องราวตําง ๆ (ไดอารี่) ในชีวิต ประจาวัน มีความพึงพอใจปานกลาง
( ̅=3.04, S.D.=1.203) ตามลาดับ
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5. ผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 ผู๎สูงอายุที่มีข๎อมูลสํวนบุคคลแตกตํางกัน มีความพึงพอใจในการใช๎เครือขําย
สังคมออนไลน๑แตกตํางกัน
สมมติ ฐ านที่ 1.1ผู๎ สู ง อายุ ที่ มี เ พศแตกตํ า งกั น มี ค วามพึ ง พอใจในการใช๎ เ ครื อ ขํ า ยสั ง คม
ออนไลน๑แตกตํางกัน
จากการศึกษาพบวํา ผู๎สูงอายุที่มีเพศแตกตํางกัน มีความพึงพอใจในการใช๎เครือขํายสังคมออนไลน๑ไมํ
แตกตํางกัน ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
สมมติ ฐ านที่ 1.2ผู๎ สู ง อายุ ที่ มี อ ายุ แ ตกตํ า งกั น มี ค วามพึ ง พอใจในการใช๎ เ ครื อ ขํ า ยสั ง คม
ออนไลน๑แตกตํางกัน
จากการศึกษาพบวํา ผู๎สูงอายุที่มีอายุแตกตํางกัน มีความพึงพอใจในการใช๎เครือขํายสังคม
ออนไลน๑แตกตํางกัน ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 เมื่อพบความแตกตํางอยํางมีนัยสาคัญทางสถิติจึง
ทาการทดสอบรายคูํโดยวิธีการของ LSD มีความแตกตํางกันมีจานวน 1 คูํ คือ ผู๎สูงอายุที่มีอายุ 55–60
ปี มีความพึงพอใจในการใช๎เครือขํายสังคมออนไลน๑มากกวําผู๎สูงอายุที่มีอายุ 61–65 ปี
สมมติฐานที่ 1.3 ผู๎สูงอายุที่มีระดับการศึกษาแตกตํางกัน มีความพึงพอใจในการใช๎เครือขํายสังคม
ออนไลน๑แตกตํางกัน
จากการศึกษาพบวํา ผู๎ สู งอายุที่มีร ะดับการศึกษาแตกตํางกัน มีความพึงพอใจในการใช๎
เครือขํายสังคมออนไลน๑แตกตํางกัน ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 เมื่อพบความแตกตํางอยํางมี
นัยสาคัญทางสถิติจึงทาการทดสอบรายคูํโดยวิธีการของ LSD มีความแตกตํางกันมีจานวน 8 คูํ คือ
ผู๎สูงอายุที่มีระดับการศึกษาประถมศึกษา มีความพึงพอใจในการใช๎ เครือขํายสังคมออนไลน๑น๎อยกวํา
ผู๎สูงอายุที่มีระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือ ปวช. ขึ้นไป จานวน 4 คูํ และผู๎สูงอายุที่มี
ระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนต๎นมีความพึงพอใจในการใช๎เครือขํายสังคมออนไลน๑น๎อยกวําผู๎สูงอายุ
ที่มีระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. ขึ้นไป จานวน 4 คูํ
สมมติฐานที่ 1.4 ผู๎สูงอายุที่มีรายได๎เฉลี่ยตํอเดือนแตกตํางกัน มีความพึงพอใจในการใช๎เครือขํายสังคม
ออนไลน๑แตกตํางกัน
จากการศึกษาพบวํา ผู๎สูงอายุที่มีรายได๎เฉลี่ยตํอเดือนแตกตํางกัน มีความพึงพอใจในการใช๎
เครือขํายสังคมออนไลน๑แตกตํางกัน ที่ระดั บนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 เมื่อพบความแตกตํางอยํางมี
นัยสาคัญทางสถิติจึงทาการทดสอบรายคูํโดยวิธีการของ LSD มีความแตกตํางมีจานวน 11 คูํ โดยที่
ผู๎สูงอายุที่มีรายได๎เฉลี่ยตํอเดือน ต่ากวํา 5,000 บาท มีความพึงพอใจในการใช๎เครือขํายสังคมออนไลน๑
น๎อยกวําผู๎สูงอายุที่มีรายได๎เฉลี่ยตํอเดือนที่มากกวําขึ้นไป จานวน 6 คูํ และผู๎สูงอายุที่มีรายได๎เฉลี่ยตํอ
เดือน 5,001–10,000 บาท มีความพึงพอใจในการใช๎เครือขํายสังคมออนไลน๑มากกวําผู๎สูงอายุที่มี
รายได๎เฉลี่ยตํอเดื อน 15,001–20,000 บาท สํวนผู๎สูงอายุที่มีรายได๎เฉลี่ยตํอเดือน 10,001–15,000
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บาท มีความพึงพอใจในการใช๎เครือขํายสั งคมออนไลน๑น๎อยกวําผู๎ สู งอายุที่มีรายได๎เฉลี่ ยตํอเดือน
มากกวําขึ้นไป จานวน 4 คูํ
สมมติฐานที่ 2 แรงจูงใจในการใช๎เครือขํายสังคมออนไลน๑ มีความสัมพันธ๑ ความพึงพอใจใน
การใช๎เครื อขํายสั งคมออนไลน๑ ของผู๎ สู งอายุการทดสอบความสั มพันธ๑ระหวํางแรงจูงใจในการใช๎
เครื อ ขํ า ยสั ง คมออนไลน๑ กั บ ความพึ ง พอใจในการใช๎ เ ครื อ ขํ า ยสั ง คมออนไลน๑ ข องผู๎ สู ง อายุ พ บวํ า
แรงจูงใจในการใช๎เครือขํายสังคมออนไลน๑ มีความสัมพันธ๑ความพึงพอใจในการใช๎เครือ ขํายสังคม
ออนไลน๑ของผู๎สูงอายุ ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 โดยมีคําความสัมพันธ๑เทํากับ 0.916 ใน
ระดับสูงมาก หมายความวําหากผู๎สูงอายุมีแรงจูงใจในการใช๎เครือขํายสังคมออนไลน๑สูงขึ้นจะทาให๎
ความพึงพอใจในการใช๎เครือขํายสังคมออนไลน๑ของผู๎สูงอายุสูงขึ้นมากด๎วย
สรุปและอภิปรายผลข้อเสนอแนะ
การวิจัย เรื่อง พฤติกรรมการใช๎ ป๓จจัยจูงใจ และความพึงพอใจในการใช๎บริการเครือขําย
สังคมออนไลน๑ของผู๎สูงอายุในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมํ มีประเด็นให๎อภิปรายดังนี้
1. ผู๎สูงอายุที่มีอายุแตกตํางกัน มีความพึงพอใจในการใช๎เครือขํายสัง คมออนไลน๑แตกตํางกัน
ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 โดยผู๎สูงอายุที่มีอายุ 55–60 ปี มีความพึงพอใจในการใช๎บริการ
เครือขํายสังคมออนไลน๑มากที่สุด ทั้งนี้เนื่องจากผู๎สูงอายุที่มีอายุ 55–60 ปี เป็นผู๎สูงอายุที่ยังสามารถ
เรียนรู๎เทคโนโลยีใหมํ ๆ เป็นชํวงอายุที่ได๎ใช๎ประโยชน๑จากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเทคโนโลยีได๎
มากกวํากลุํมอื่นที่อาจจะมีป๓ญหาทางสุขภาพรบกวนได๎มากกวําเนื่องจากความชราภาพ เชํน ป๓ญหา
สายตา ป๓ญญาการใช๎นิ้วหรือมือ จึงไมํสามารถใช๎บริการเครือขํายสังคมออนไลน๑ได๎ ซึ่งสอดคล๎องกับ
ภัทรา เรืองสวัสดิ์ (2553) ศึกษารู ปแบบดาเนินชีวิต พฤติกรรมการใช๎เครือขํายสังคมออนไลน๑ของคน
วัยทางานในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวํา คนวัยทางานที่มีอายุแตกตํางกันมีความพึงพอใจ
ตํอการใช๎บริการเครือขํายสังคมออนไลน๑แตกตํางกัน
2. ผู๎สูงอายุที่ระดับการศึกษาแตกตํางกัน มีความพึงพอใจในการใช๎เครือ ขํายสังคมออนไลน๑
แตกตํ า งกั น ที่ ร ะดั บ นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ 0.05 โดยผู๎ สู ง อายุ ที่ มี ร ะดั บ การศึ ก ษาประถมศึ ก ษาและ
มัธยมศึกษาตอนต๎นมีความพึงพอใจต่ากวําระดับการศึกษาอื่น ซึ่งสอดคล๎องกับปณิชา นิติพรมงคล
(2556) ศึกษาพฤติกรรมการใช๎เครือขํายสังคมออนไลน๑ของคนวัยทางานในเขตกรุง เทพมหานคร พบวํา
การเข๎าใช๎บริการเครือขํายสังคมออนไลน๑กับป๓จจัยสํวนบุคคลด๎านระดับการศึกษาพบวําระดับการศึกษา
แตกตํางกันมีความพึงพอใจเข๎าไปใช๎บริการสื่อสังคมออนไลน๑แตกตํางกัน อยํางมีนัยยะสาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 แสดงให๎เห็นวําการศึกษาเป็นตัวแปรที่มีความสัมพั นธ๑คํอนข๎างสูงกับตัวแปรที่เกี่ยวกับการ
รับสารและการใช๎สื่อการศึกษาของผู๎รับสารทาให๎ผู๎รับสารมีพฤติกรรมการสื่อสารตํางกันไปโดยที่คนที่มี
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การศึกษาสูงจะเป็นผู๎รับสารที่ดีเนื่องจากมีความรู๎กว๎างขวางในหลายๆ เรื่องและสามารถเข๎าใจได๎ดีจึง
สํงผลให๎คนที่มีระดับการศึกษาสูงจะเลือกใช๎สื่อมากประเภทกวําคนที่มีการศึกษาต่า
3. ผู๎สู งอายุที่มีร ายได๎เฉลี่ ยตํอเดือนแตกตํางกัน มีความพึงพอใจในการใช๎เครือขํายสั งคม
ออนไลน๑แตกตํางกัน ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 โดยผู๎สูงอายุที่มีรายได๎ตํอเดือน 25,000–30,000
บาท มีความพึงพอใจมากที่สุด สํวนผู๎สูงอายุที่มีรายได๎เฉลี่ยต่ากวํา 5,000 บาท อาจเข๎าไมํถึงการ
ให๎บริการเครื อขํายสังคมออนไลน๑ที่มีคําใช๎จํายอยูํ หรือเพราะมีอายุมากแล๎วจึงมีรายได๎ต่าทาให๎ มี
โอกาสใช๎บริการเครือขํายสังคมออนไลน๑น๎อยลง ซึ่งสอดคล๎องกับ ภัทรา เรืองสวัสดิ์ (2553) ศึกษา
รูปแบบดาเนินชีวิต พฤติกรรมการใช๎เครือขํายสังคมออนไลน๑ของคนวัยทางานในเขตกรุงเทพมหานคร
ผลการวิจัยพบวํา คนวัยทางานที่มีรายได๎แตกตํางกัน มีความพึงพอใจตํอการใช๎บริการเครือขํายสังคม
ออนไลน๑แตกตํางกัน
4. แรงจู ง ใจในการใช๎ เ ครื อ ขํ า ยสั ง คมออนไลน๑ มี ค วามสั ม พั น ธ๑ ค วามพึ ง พอใจในการใช๎
เครือขํายสังคมออนไลน๑ของผู๎สูงอายุ ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 โดยมีคําความสัมพันธ๑เทํากับ
0.916 ในระดับสูงมาก หมายความวํา หากผู๎สูงอายุมีแรงจูงใจในการใช๎เครือขํายสังคมออนไลน๑สูงขึ้น
จะทาให๎ความพึงพอใจในการใช๎เครือขํายสังคมออนไลน๑ของผู๎สูงอายุสูงขึ้นมากด๎วย ทั้งนี้เนื่องจาก
ผู๎สูงอายุมีแรงจูงใจ คือ การใช๎งานที่งําย สะดวก และ การทันเหตุการณ๑ของข๎อมูลขําวสาร สามารถใช๎
งานได๎ทุกที่ทุกเวลา ทันเหตุการณ๑ของข๎อมูลขําวสาร ประหยัดคําใช๎จําย จึงทาให๎เกิดความพึงพอใจใน
การใช๎บริการเครือขํายสังคมออนไลน๑ ซึ่งสอดคล๎องกับ Maslow (1970) ได๎กลําวถึงความต๎องการ
และความพึงพอใจของมนุษย๑ตามทฤษฎีแรงจูงใจ (Motivation Theory) วํา มนุษย๑เป็นสิ่งมีชีวิตที่มี
ความต๎องการอยูํเสมอ และเป็นการยากมากที่มนุษย๑จะมีความพึงพอใจสูงสุด ยกเว๎นในชํวงเวลาสั้น ๆ
ทั้งนี้เพราะในธรรมชาติของมนุษย๑นั้นเมื่อความปรารถนาอยํางหนึ่งได๎รับการตอบสนองจนเป็นที่พอใจ
แล๎วก็จะมีความปรารถนาอยํางอื่นเข๎ามาแทนที่เป็น เชํนนี้เรื่อยไป และลักษณะเฉพาะของชีวิตมนุษย๑
คือการทากิจกรรมตําง ๆ เพื่อให๎ได๎มาเพื่อสิ่งที่ปรารถนานั่นคือ เมื่อใดมีความปรารถนาเพิ่มขึ้นก็จะมี
แรงขับ และการกระทาที่ถูกปลุกเร๎าแล๎วก็จะเกิดความพึงพอใจขึ้นจากการที่ได๎บรรลุวัตถุประสงค๑ตาม
ความปรารถนา และสอดคล๎องกับทฤษฎีการใช๎ประโยชน๑และความพึงพอใจของ Katz และคณะ
(1974) ได๎ ก ลํ า ววํ า ผู๎ รั บ สารใช๎ สื่ อ เพื่ อ สร๎ า งความสั ม พั น ธ๑ กั บ เพื่ อ นหรื อ คนรอบข๎ า ง ( Personal
Relationship) ใช๎สื่อเพื่อให๎มีเรื่องราวไปพูดคุยกับผู๎อื่นหรือเพื่อมีโอกาสได๎ใช๎เวลารํวมกับคนใน
ครอบครัว ผู๎รับสารใช๎สื่อเพื่อสร๎างเอกลักษณ๑หรือความเป็นตัวตน (Personal Identity) เชํน การ
อ๎างอิงบุคคล การค๎นหาความจริง (Reality Exploration) และเพื่อให๎ได๎ข๎อมูลมาเป็นแรงเสริมย้า
ความเชื่อของตน เป็นต๎น
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ข้อเสนอแนะ
1) จากผลการทดลองที่พบวํา ผู๎สูงอายุในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมํที่ใช๎เครือขํายสังคม
ออนไลน๑มีแรงจูงใจโดยรวมอยูํในระดับ มาก โดยมีด๎านการเปิดรับข๎อมูลขําวสาร มีคะแนนแรงจูงใจ
สูงสุด จึงมีข๎อเสนอแนะให๎กับองค๑กรที่ดูแลเรื่องสิทธิประโยชน๑ของผู๎สูงอายุในเขตอาเภอเมืองเชียงใหมํ
ใช๎ป ระโยชน๑ ด๎านการเปิ ดรับ ข๎อมูลขําวสารทางสื่ อสังคมออนไลน๑ของผู๎ สูงอายุ เป็นแรงจูงใจทาให๎
ผู๎สูงอายุใช๎งานสื่อสังคมออนไลน๑และรับขําวสารได๎รวดเร็วขึ้น
2) จากความพึ ง พอใจ ด๎ า นสั ง คมและการสื่ อ สาร มี ค ะแนนความพึ ง พอใจสู ง สุ ด คนใน
ครอบครัวจึงควรเห็นประโยชน๑ของสื่อสังคมออนไลน๑ สามารถใช๎เพื่อสนทนา พูดคุย สื่อสารสร๎างความ
ใกล๎ชิด เชื่อมความสัมพันธ๑ กับผู๎สูงอายุในครอบครัวให๎แนํนแฟูนขึ้น เมื่อจาเป็นต๎องอยูํหํางไกล หรือ
ไมํได๎พบปะเจอกัน สื่อสังคมออนไลน๑ก็ยังเป็นตัวชํวยหนึ่งเพื่อสร๎างกาลังใจ ความอบอุํนให๎กับผู๎สูงอายุ
ได๎
3) จากสมมติ ฐ านที่วํ า ผู๎ สู ง อายุที่ มีอ ายุ แตกตํา งกั น มีค วามพึง พอใจแตกตํา งกั น พบวํ า
ผู๎สูงอายุที่มีชํวงอายุน๎อยกวําพึงพอใจการใช๎เครือขํายสังคมออนไลน๑มากกวํา จึงมีข๎อเสนอแนะเรื่อง
การจัดหาเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสมกับชํวงวัยของผู๎สูงอายุ เชํน หากผู๎สูงอายุมีป๓ญหาเกี่ยวกับการใช๎
สายตา ควรจัดหาเครื่องมือสื่อสารที่สามารถปรับให๎มีตัวหนังสือขนาดใหญํพิเศษได๎ หรือใช๎เสียงเพื่อ
การสั่งให๎อุปกรณ๑ทางานได๎ เป็นต๎น
4) จากสมมติฐานที่วํา ผู๎สูงอายุที่มีระดับการศึกษาแตกตํางกัน มีความพึงพอใจแตกตํางกัน
พบวํา ผู๎สูงอายุที่มีระดับการศึกษาต่ากวํา มีความพึงพอใจในการใช๎เครือขํายสังคมออนไลน๑น๎อยกวํา
ผู๎สูงอายุที่มีระดับการศึกษาสูงกวํา จึงมีข๎อเสนอแนะวํา ผู๎สูงอายุที่มีระดับการศึกษาต่ากวําอาจเข๎าไมํ
ถึงเทคโนโลยีสมัยใหมํ หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องในระดับชุมชน ควรสร๎างแรงจูงใจเกี่ยวกับการใช๎บริการ
สื่อสังคมออนไลน๑และอินเทอร๑เน็ตวําสามารถใช๎ประโยชน๑ได๎ในหลายๆ ด๎าน
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การสื่อสารธรรมะผ่านโครงการค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรมเด็กและเยาวชน
ของวัดไทรงาม (ป่า) จังหวัดกาแพงเพชร
Moral Communication Through Moral And Ethic Training Camp Project
For Children Belong to Sai Ngam (Forest)
Temple At Kamphaeng Phet Province.
วาสนา ยุทธชุม(Wassana yuttachum)
สาขาวิชานิเทศศาสตร๑มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
School of Communication Arts, Sukhothai Thammathirat Open University
Email: wassanacyd14@gmail.com

บทคัดย่อ
การวิจัย มีวัตถุประสงค๑เพื่อศึกษา 1) กระบวนการสื่อสาร 2) กลยุทธ๑การสื่อสาร 3) อุปสรรค
ในการสื่อสาร 4) ความเข๎าใจในเนื้อหาธรรมะของผู๎เข๎าอบรม 5) ความพึงพอใจของผู๎เข๎ารับการอบรม
ในโครงการคํายอบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชนของวัดไทรงาม (ปุา) จังหวัดกาแพงเพชร
โดยใช๎วิธีการวิจัยแบบผสานวิธีทั้งการวิจัยเชิงคุณภาพ และการวิจัยเชิงปริมาณ โดยมีกลุํมผู๎ใช๎ข๎อมูล
หลัก ได๎แกํ พระวิทยากร จานวน 6 รูป และกลุํมตัวอยําง คือ นักเรียน จานวน 286 คน ที่เคยผําย
การอบรมโครงการคํ า ยอบรมคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมเด็ ก และเยาวชนของวั ด ไทรงาม (ปุ า ) จั ง หวั ด
กาแพงเพชร โดยมีเครื่องมือในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ๑ และแบบสอบถามวิเคราะห๑ ข๎อมูลด๎วย
การพรรณนา วิเคราะห๑
การวิจัยพบว่า กระบวนการสื่อสารเป็นการสื่อสารแบบสาธารณะและการสื่อสารแบบกลุํม
เล็กมีการสื่อสารแบบผสมผสานกัน ประกอบด๎วย 1) ผู้ส่งสาร (sender) ได๎แกํ พระวิทยากรทุกรูป
เป็นพระวิทยากรหลักจะเป็นผู๎บรรยายให๎ข๎อคิดธรรมะตําง ๆ ซึ่งพระวิทยากรทุกรูปล๎วนแตํใช๎เสียงที่
นุํมนวลเรียบงํายในการบรรยาย พระวิทยากรทุกรูปตํางมีความรู๎พื้นฐานในทางโลกอยํางน๎อยระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ 3 2) สาร (Message) ได๎แกํ เรื่องความกตัญ๒ูตํอคุณบิดามารดา ครูอาจารย๑ ภัย
จากยาเสพติด เรื่องการทาคลอด การทาแท๎ง กฎแหํงกรรม ฟูามีตา กรรมลิขิต ทิศทั้ง 6 และเรื่องศีล
5 3) สื่อ (Channel) หรือชํองทางในการสื่อสารธรรมะ สื่อบุคคล วีดีโอ คลิปจากอินเทอร๑เน็ต
ภาพนิ่ง ภาพยนตร๑ สื่อกิจกรรม สื่ออิเลคทรอนิกส๑ สื่อเสียง สื่อใหมํ สื่อวัตถุจาลอง/ภาพวาด/สิ่งของ
ภาพนิ่ง/วิดีทัศน๑ สื่อพิธีกรรม ได๎แกํ การสวดมนต๑ เป็นต๎น 4) ผู้รับสาร (receiver) พบวํา เด็กและ
เยาวชนเคยผํานการอบรมในโครงการคํายคุณธรรม จริยธรรมมาแล๎ว สํวนใหญํพบวํา ผู๎หญิงให๎ความ
สนใจมากกวํามากกวําผู๎ชาย และเด็กแตํละโรงเรียนก็จะมีลักษณะที่แตกตํางกัน มีความสนใจแตกตําง
กัน ชอบความแปลกใหมํของกิจกรรม เชํน กิจกรรมนอกสถานที่กิจกรรมที่มีการเคลื่อนที่ เริ่มมีป๓ญหา
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ชีวิต งํายตํอการปลูกฝ๓ง ต๎องการความเข๎าใจ กาลังใจ และแรงบรรดาลใจ มีความแตกตํางกัน เคย
อบรมในโครงการฯ มาแล๎ว 1 ครั้ง
กลยุทธ๑การสื่อสารเพื่อการเผยแผํธรรมะของโครงการคํายอบรม คุณธรรม จริยธรรมเด็กและ
เยาวชนของวัดไทรงาม (ปุา) จังหวัดกาแพงเพชร วิธีการสื่อสารเนื้อหาธรรมะของพระวิทยากรที่ใช๎
สื่อสารด๎วยการสื่อสารด๎วยวัจนภาษาและอวัจนภาษา
อุปสรรคในการสื่อสารเพื่อการเผยแผํธรรมะของโครงการคํายอบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็ก
และเยาวชนของวัดไทรงาม (ปุา) จังหวัดกาแพงเพชร จากการศึกษาพบวํา มีป๓ญหาเกี่ยวกับพระ
วิทยากร ป๓ญหาเกี่ยวกับผู๎เข๎าอบรม และป๓ญหาเกี่ยวกับสถานที่อบรม
ความเข๎าใจในเนื้อหาธรรมะและหลักธรรมตําง ๆ ในการเข๎ารับการอบรมในโครงการคําย
อบรมคุณธรรม จริยธรรม เด็กและเยาวชนที่เคยข๎ารับการอบรมโครงการคํายอบรมคุณธรรมจริยธรรม
เด็กและเยาวชนของวัดไทรงาม (ปุา) จังหวัดกาแพงเพชรสํวนใหญํเป็นเพศหญิง มีอายุ 18 ปี มากที่สุด
มีการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย คือ ม.4 - ม.6 พบวํา ผู๎เข๎าอบรมมีความเข๎าใจในเนื้อหาธรรมะใน
ระดับมาก คือ การกราบแบบ เบญจาคประดิษฐ๑ ใช๎สาหรับกราบพระรัตนตรัย ได๎แกํ พระพุทธ พระ
ธรรม พระสงฆ๑
ความพึงพอใจของผู๎ที่เคยเข๎ารับการอบรมโครงการคํายธรรมะผู๎เข๎ารับการอบรมมีความพึง
พอใจตํอการจัดโครงการคํายอบรมธรรมะ โดยรวมอยูํในระดับมาก โดยสามารถจาแนกประเด็นได๎
ดังนี้ ผู๎เข๎ารับการอบรมมีความพึงพอใจระดับมากเกี่ยวกับพระวิทยากรมีความรู๎ในเรื่องที่บรรยาย
รองลงมาพระวิทยากรมีเทคนิคการถํายทอดเนื้อหาให๎เข๎าใจงํายปฏิบัติตามงําย
คาสาคัญ : กลยุทธ๑การสื่อสารธรรมะ กระบวนการสื่อสารธรรมะ
Abstract
The research named: “Moral Communication Through Moral And Ethic
Training Camp Project For Children Belong to Sai Ngam (Forest) Temple At
Kamphaeng Phet Province”, Which is combination research between Qualitative
Research and Quantitative Research. The objectives of this research were to study:
(1) Communication process for moral publishes of Moral and Ethic Training Camp
Project for Children Belong to Sai Ngam (Forest) Temple at Kamphaeng Phet
Province. (2) Communication strategy for moral publishes of Moral and Ethic Training
Camp Project for Children Belong to Sai Ngam (Forest) Temple at Kamphaeng Phet
Province. (3) Difficulty of Communication for moral publishes of Moral and Ethic
Training Camp Project for Children Belong to Sai Ngam (Forest) Temple At
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Kamphaeng Phet Province. (4) Comprehension of mural content’s trainee of moral
publishes of Moral and Ethic Training Camp Project for Children Belong to Sai Ngam
(Forest) Temple at Kamphaeng Phet Province. (5) Satisfaction’s trainee toward moral
publish of Moral And Ethic Training Camp Project For Children Belong to Sai Ngam
(Forest) Temple At Kamphaeng Phet Province. The main Content is used by 6 expert
monks. The sample population is student, who has been trained by Moral and Ethic
Training Camp Project for Children Belong to Sai Ngam (Forest) Temple at
Kamphaeng Phet Province. Amount of 400 people. The research tools are a
questionnaire and then analyze the data in term of descriptive analysis.
The results showed that the process of public communication and Small
group communication is a combination communication, which contains of 1)
“Sender” including every expert monks is main trainer. They educated them in many
of mural by using gentle voice. The expert monks graduated at least grade 9. 2)
“Message” including Gratitude toward parents and teacher, Drug abuse, Abortion,
fate and destiny, six of direction and five precepts. 3) “Channel” tool of moral
communication including video, video clip from the internet, picture, movie, activity
media, electronic media, voice media, new media, Simulated object media, painting,
object, ritual media and chanting. 4) “Receiver” showed that children, who have
been trained 1 time by Moral And Ethic Training Camp Project. The female pay more
attention than male. Children in different school have an attention in different way.
Interesting in newness activity such as survey activity, movement activity, trouble of
life, easy to cultivate, want to understanding and inspiration. These are different.
Communication strategy for moral publishes of Moral and Ethic Training
Camp Project for Children Belong to Sai Ngam (Forest) Temple At Kamphaeng Phet
Province is the expert monks using Communication with language and nonverbal.
Difficulty of Communication for moral publishes of Moral and Ethic
Training Camp Project for Children Belong to Sai Ngam (Forest) Temple At
Kamphaeng Phet Province is problem of expert monk, problem of trainee and
problem of training place.
Comprehension of mural content’s trainee of moral publishes of Moral
and Ethic Training Camp Project for Children Belong to Sai Ngam (Forest) Temple at
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Kamphaeng Phet Province. The most of sample is female, 18 years old and studying
in high school. Overall understanding level toward moral content was characterized
by a high level. That is prostration named “Benjakhapradith”. It is used for pay
respect to Buddha, morals and monk.
Satisfaction’s trainee toward moral publish of Moral And Ethic Training
Camp Project For Children Belong to Sai Ngam (Forest) Temple At Kamphaeng Phet
Province was characterized by a high level in overall. It can be classified an issues
including. Trainees have a Satisfaction in high level toward expert monk, who has
knowledge in the lecture subject. Following by: easy understanding and practicing
because of teaching techniques according to the content.
Keywords: Moral Communication Strategy, Moral Communication Process
บทนา
มนุษย๑กับการสื่อสารเป็นสิ่งที่แยกกันไมํได๎เรียกได๎วํามีการสื่อสารตลอดเวลาตั้งแตํเราตื่น
นอน นอกจากนี้มนุษย๑ต๎องอาศัยการสื่อสารเป็นเครื่องมือในการดาเนินกิจกรรมตําง ๆ เพื่อให๎บรรลุ
วัตถุประสงค๑ ในการดารงชีวิตและเพื่อให๎อยูํกับคนอื่นในสังคมได๎ และการสื่อสารยังเป็นเครื่องมือ
สาคัญของกระบวนการทางสังคม ที่กํอให๎เกิดการรวมตัว การสื่อสารสามารถสร๎างวัฒนธรรมของ
มนุษย๑ ซึ่งอิทธิพลที่จะทาให๎เกิดวัฒนธรรมสํวนมากเกิดขึ้นมาจากความเชื่อทางศาสนา อันเป็นที่พึ่ง
ทางใจมวลมนุษยชาติ การสื่อสารจึงเป็นเครื่องมือในการรักษาและสืบทอดความเชื่อหรือคาสอนทาง
ศาสนาจากคนรุํนหนึ่งสูํคนรุํนถัดไป (ธีระพล มะอาจเลิศ, 2556) จะเห็นได๎วําการสื่อสารมีความสาคัญ
ตํอการดาเนินชีวิตกับมนุษย๑เป็นอยํางยิ่งเนื่องจากการสื่อสารสามารถสร๎างวัฒนธรรม เชื่อมโยงศาสนา
และเป็นป๓จจัยสาคัญที่สามารถทาให๎มนุษย๑อยูํรํวมกันได๎และ “พระสงฆ๑ถือเป็นผู๎สํงสารที่มีความสาคัญ
อยํางยิ่ง ไมํวําจะเป็นการสื่อสารผํานรายการโทรทัศน๑ วิทยุ หนังสือพิมพ๑ และสื่อตําง ๆ อีกมากมาย
รวมไปถึงการจัดการอบรมซึ่งถือเป็นสื่อกิจกรรมที่มีพระสงฆ๑เป็นผู๎สํงสารและถํายทอดสารได๎เป็นอยําง
ดี” (จินตวีร๑ เกษมศุข, 2554 น. 67)
ในยุคของกระแสโลกาภิวัตน๑ที่มีผลกระทบตํอพฤติกรรมของคนในสังคมและที่สาคัญตํอ
เด็กและเยาวชนไทย ทั้งกระแสการแขํงขันทางเศรษฐกิจ วัฒนธรรมตํางชาติผํานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (ICT) สื่ออินเทอร๑เน็ต สื่อมวลชนในหลายรูปแบบได๎สํงผลตํอการเปลี่ยนแปลง ด๎าน
คํานิยม วัฒนธรรมความเชื่อของคนในสังคมไทย จนก๎าวไปสูํสังคมวัตถุนิยมและบริโภคนิยม รวมถึง
คนไมํน๎อยในสังคมไทยโดยเฉพาะเยาวชนบางสํวนเริ่มเหินหํางศาสนาและจะสํงผลให๎เกิดความหยํอน
ยานในศีลธรรมและจริยธรรมมากขึ้น มีงานวิจัยหลายชิ้นที่สะท๎อนให๎ เห็นถึงสถานการณ๑ป๓ญหาทาง
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สั ง คมของเด็ ก และเยาวชน โดยเฉพาะด๎ า นคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมและจิ ต ส านึ ก สาธารณะ จาก
ผลการวิจัยของนักวิชาการ พบวําสิ่งที่กาลังระบาดมากที่สุดในกลุํมเด็กและเยาวชนระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายได๎แกํยาเสพติด (สุริยเดช ทวีปาตี 2549, สมพงษ๑ จิตระดับ 2550, อ๎างถึงใน กุลทิพย๑ ศาส
ตระรุจิ, 2552 น. 3)
จากป๓ ญหาของเด็กและเยาวชนดังกลํ าวนี้ การกาหนดเปูาหมายและยุทธศาสตร๑การ
พัฒนาเด็กและเยาวชนจึงจาเป็นอยํางยิ่งในการที่จะนามาเป็นแนวทางการพัฒนาเด็กเยาวชนในภาวะ
เสี่ยงในขณะนี้ เปูาหมายสาคัญคือ การพัฒนาคน ซึ่งคนในที่นี้คือเด็กและเยาวชน อันเป็นพลังของชาติ
ให๎ ถึ ง พร๎ อ มในทุ ก ด๎ า นทั้ ง พั ฒ นาทางรํ า งกาย จิ ต ใจ อารมณ๑ สั ง คม คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม ปู อ งกั น
เสริมสร๎างอยํางถูกวิธี มีความเหมาะสมกับชํวงวัยพัฒนาการของเด็กและเยาวชนในชํวงนี้ โดยการ
พัฒนาที่ยั่งยืนในด๎านรํางกาย ก็ต๎องมีความแข็งแรงโดยไมํไปยุํงเกี่ยวกับสิ่งเสพติ ดตําง ๆ ที่จะทาให๎
รํางกายทรุดโทรม ในด๎านจิตใจก็ทาให๎มีความสะอาดบริสุทธิ์มีจิตใจที่สดชื่น เบิกบานพร๎อมในการที่จะ
พัฒนาตนเองให๎เป็นผู๎มีคุณธรรม จริยธรรม มีอารมณ๑ที่มั่นคง
ผู๎ วิ จั ย จึ ง สนใจศึ ก ษาการสื่ อ สารเพื่ อ เผยแผํ ธ รรมะผํ า นโครงการคํ า ยอบรมคุ ณ ธรรม
จริยธรรมเด็กและเยาวชนของวัดไทรงาม (ปุา) จังหวัดกาแพงเพชรโดยศึกษากลยุทธ๑การสื่อสารการ
เผยแผํธรรมะ อุปสรรคการสื่อสารเพื่อการเผยแผํธรรมะของโครงการ ความเข๎าใจในเนื้อหาธรรมะใน
การอบรมและความพึงพอใจของผู๎เข๎ารับการอบรมในโครงการ ซึ่งเป็นการวัดทั้งผู๎สํงสารและผู๎รับสาร
ผลการศึกษาที่ได๎รับ จะนาไปใช๎เป็นแนวทางการพัฒนาหลักสู ตรของโครงการคํายอบรมคุณธรรม
จริยธรรมเด็กและเยาวชนของวัดไทรงาม (ปุา) จังหวัดกาแพงเพชร อันจะกํอให๎เกิดประโยชน๑ในการ
ปลูกฝ๓งคุณธรรมจริยธรรมให๎กับเด็กและเยาวชนได๎มีหลักในการประพฤติปฏิบัติที่ดีในชีวิตและเป็นการ
ธารงพระพุทธศาสนาให๎คงอยูํในสังคมไทยสืบไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. กระบวนการสื่อสารเพื่อการเผยแผํธรรมะของโครงการคํายอบรมคุณธรรมจริยธรรม
เด็กและเยาวชนของวัดไทรงาม (ปุา) จังหวัดกาแพงเพชร
2. กลยุทธ๑การสื่อสารเพื่อการเผยแผํธรรมะของโครงการคํายอบรมคุณธรรม จริยธรรม
เด็กและเยาวชนของวัดไทรงาม (ปุา) จังหวัดกาแพงเพชร
3. อุปสรรคในการสื่อสารเพื่อการเผยแผํธรรมะของโครงการคํายอบรมคุณธรรมจริยธรรม
เด็กและเยาวชนของวัดไทรงาม (ปุา) จังหวัดกาแพงเพชร
4. เพื่อศึกษาความเข๎าใจในเนื้อหาธรรมะของผู๎เข๎าอบรมในโครงการคํายอบรมคุณธรรม
จริยธรรมเด็กและเยาวชนของวัดไทรงาม (ปุา) จังหวัดกาแพงเพชร
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5. เพื่ อ ศึ ก ษาความพึ ง พอใจของผู๎ เ ข๎ า รั บ การอบรมในโครงการคํ า ยอบรมคุ ณ ธรรม
จริยธรรมเด็กและเยาวชนของวัดไทรงาม (ปุา) จังหวัดกาแพงเพชร
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสานทั้งการวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณ
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง แบํงเป็น 2 ขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การดาเนินงานวิจัยเชิงคุณภาพ
ผู๎ให๎ข๎อมูลหลัก ( Key Informants) ได๎แกํพระสงฆ๑ที่เกี่ยวข๎องในการดาเนินโครงการคําย
อบรมคุณธรรม จริยธรรมเด็กและเยาชนของวัดไทรงาม (ปุา) จังหวัดกาแพงเพชร จานวน 6 รูป
การเก็บรวบรวมข๎อมูล ผู๎วิจัยดาเนินการเก็บด๎วยตัวเอง โดยติดตํอประสานงานและใช๎วิธีการ
เลือกกลุํ มผู๎ให๎ข๎อมูลหลักแบบเจาะจงเฉพาะพระสงฆ๑ที่เป็นหลักในการดาเนินโครงการคํายอบรม
คุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชนของวัดไทรงาม งเพชรปุา) จังหวัดกาแพ)
ขั้นตอนที่ 2 การดาเนินงานวิจัยเชิงปริมาณ
ประชากรที่ศึกษา ได๎แกํ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น (ม.1 - ม.3) นักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ม.4 - ม.6) และระดับประกาศนียบัตรปีที่ 1-3 มีอายุระหวําง 13-18 ปี ในสถานศึกษาใน
จังหวัดกาแพงเพชรที่เข๎ารํวมกิจกรรมโครงการคํายอบรมคุณธรรม จริยธรรมเด็กและเยาชนของวัด
ไทรงาม (ปุา) จังหวัดกาแพงเพชร ในระหวํางปี 2558 -2560 จานวนทั้งสิ้น 14 โรงเรียนรวมจานวน
2,881 คน
การสุํมตัวอยําง ใช๎การสุํมตัวอยํางแบบเจาะจง จากสถานศึกษาในจังหวัดกาแพงเพชรที่สํง
นักเรียนเข๎ารํวมกิจกรรมสม่าเสมอ ติดตํอกัน 3 ปี มีจานวน 5 โรงเรียน ประกอบด๎วย โรงเรียนทุํงโพธิ์
ทะเลวิทยา โรงเรียนบ๎านเกศ-กาสร โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง วิทยาลั ยเทคนิคกาแพงเพชรและ
โรงเรียนวัชรวิทยา โดยใช๎ตาราง ทาโร ยามาเนํ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % และความคลาดเคลื่อน ±
5% (Yamane, 1973) ได๎กลุํมตัวอยํางจานวน 286 คน
การเก็บรวบรวมข๎อมูล ผู๎วิจัยได๎นาแบบสอบถาม ไปเก็บข๎อมูลจากกลุํมตัวอยํางด๎วยตนเอง
การแจกแบบสอบถามโดยผู๎วิจัยจะแจกแบบสอบถามให๎กลุํมตัวอยํางที่เคยผู๎เข๎ารับการอบรมธรรมะ
ทั้งหมดจานวน 5 โรงเรียนรวมทั้งสิ้น 286 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การดาเนินงานวิจัยเชิงคุณภาพ
เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ๑กึ่งมีโครงสร๎าง
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การดาเนินงานวิจัยเชิงปริมาณ
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช๎ คื อ แบบสอบถาม โดยให๎ ก ลุํ ม ตั ว อยํ า งกรอกค าตอบเอง (Self
administered Questionnaire) ซึ่งเป็นแบบสอบถามปลายปิด และปลายเปิด
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การวิเคราะห์ข้อมูล
การดาเนินงานวิจัยเชิงคุณภาพ
การวิเคราะห๑ข๎อมูล คือ ใช๎การพรรณนาวิเคราะห๑อยํางเป็นระบบตามประเด็นเนื้อหาที่ศึกษา
การดาเนินงานวิจัยเชิงปริมาณ
การวิเคราะห๑ข๎อมูล ผู๎วิจัยรวบรวมแบบสอบถาม ตรวจสอบความสมบูรณ๑ บันทึกข๎อมูล
วิเคราะห๑ข๎อมูลด๎วยสถิติ เชิงพรรณนา ได๎แกํ คําเฉลี่ย คําร๎อยละ และคําสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล๎ว
นามาพรรณนาวิเคราะห๑
สรุปผลการวิจัย
ขั้นตอนที่ 1 การวิจัยเชิงคุณภาพสรุปตามวัตถุประสงค์ได้ ดังนี้
1. กระบวนการสื่อสารเพื่อการเผยแผ่ธรรมะของโครงการค่ายอบรม คุณธรรมจริยธรรมเด็ก
และเยาวชนของวัดไทรงาม (ป่า) จังหวัดกาแพงเพชร โดยข๎อมูลพื้นฐานพระวิทยากร จานวน 6 รูป
พบวํา
1) ผู้ส่งสาร (sender) ได๎แกํ พระวิทยากรทุกรูปสํว นใหญํเป็นพระวิทยากรหลั กจะเป็น
ผู๎บ รรยายให๎ ข๎อคิด ธรรมะตําง ๆ ซึ่งพระวิทยากรทุกรูปล๎ ว นแตํใช๎เสี ยงที่นุํมนวลเรียบงํายในการ
บรรยาย มีเทคนิคในการถํายทอด มีความนําเชื่อถือ สารวม นําเลื่อมใสศรัทธาแกํผู๎ที่พบเห็น มีความรู๎
ทั้งทางธรรมและทางโลก มีจิตวิทยาการสื่อสาร มีทักษะในการสื่อสารดี สามารถเลือกสื่อได๎เหมาะสม
ใช๎ภาษาที่ฟ๓งเข๎าใจงํายเหมาะสมกับผู๎รับสารพระวิทยากรทุกรูปตํางมีความรู๎พื้นฐานในทางโลกอยําง
น๎อยระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
2) สาร (Message) เนื้ อ หาในการอบรมทั้ ง ธรรมะและเรื่ อ งทั่ ว ไป ได๎ แ กํ พุ ท ธประวั ติ
ศาสนพิธี/มารยาท ชาวพุทธ ธรรมะจากสื่อ อบายมุข ศีล 5 กฎแหํงกรรม เกมธรรมะฝึกสติ นิทาน
ธรรมจากเรื่องจริง ทาวัตรสวดมนต๑ เดินจงกรม/นั่งสมาธิ เป็นต๎น
3) สื่อ (Channel) หรือชํองทางในการสื่อสารธรรมะ ประกอบด๎วย สื่อบุคคล สื่อกิจกรรม
สื่ออิเล็กทรอนิกส๑ สื่อเสียง สื่อใหมํ สื่อวัตถุจาลอง/ภาพวาด/สิ่งของ ภาพนิ่ง/วิดีทัศน๑ และสื่ อ
พิธีกรรม ได๎แกํ การสวดมนต๑ เป็นต๎น
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4) ผู้รับสาร (receiver) ได๎แกํ เด็กและเยาวชนที่เข๎ารับการอบรมในโครงการคํายคุณธรรม
จริยธรรม ซึ่งเคยผํานการอบรมในโครงการคํายคุณธรรม จริยธรรมมาแล๎ว สํวนใหญํพบวํา ผู๎หญิงให๎
ความสนใจมากกวํามากกวําผู๎ชาย และเด็กแตํละโรงเรียนก็จะมีลักษณะที่แตกตํางกัน มีความสนใจ
แตกตํางกัน สนใจในในเนื้อหาธรรมะ เป็นเด็กและเยาวชนอายุ 13 –18 ปี จาก โรงเรียนในเขตจังหวัด
กาแพงเพชร ชอบความแปลกใหมํของกิจกรรม เชํน กิจกรรมนอกสถานที่กิจกรรมที่มีการเคลื่อนที่
เริ่มมีป๓ญหาชีวิต งํายตํอการปลูกฝ๓ง ต๎องการความเข๎าใจ กาลังใจ และแรงบรรดาลใจ มีความแตกตําง
กัน เคยอบรมในโครงการฯ มาแล๎ว 1 ครั้ง เป็นต๎น
2. กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการเผยแผ่ธรรมะของโครงการค่ายอบรม คุณธรรม จริยธรรมเด็ก
และเยาวชนของวัดไทรงาม (ป่า) จังหวัดกาแพงเพชร วิธีการสื่อสารเนื้อหาธรรมะของพระวิทยากร
ที่ใช๎สื่อสารกับผู๎เข๎ารํวมอบรมทาให๎เกิดความเข๎าใจเนื้อหาธรรมะได๎ดีมีประสิทธิผล ซึ่งเป็นกลวิธีที่ทา
ให๎ผู๎รับสารสนใจ ตั้งใจ และเข๎าใจสารที่สื่อออกไปได๎ด๎วยการใช๎สื่อและเข๎าใจสารที่สื่อออกไปได๎ด๎วย
การสื่อสารด๎วยวัจนภาษาและอวัจนภาษา ยุทธ๑ภาษาที่ใช๎ในทางวัจนภาษาได๎แกํ การพูดสุภาษิตคาคม
การพูดอ๎างอิงคาพูดบุคคลอื่น การพูดถึงเรื่องที่เป็นกระแสสังคมในป๓จจุบัน การพูดเรื่องประสบการณ๑
จริงประกอบ การเลํานิทานประกอบการบรรยาย ใน การพูดสนทนาถามตอบกับผู๎เข๎าอบรม ยุทธ๑
ภาษาที่ใช๎ในทางอวัจนภาษาการใช๎สายตา การใช๎น้าเสียง การใช๎มือและแขน การใช๎เทศภาษา เป็นต๎น
3. อุปสรรคในการสื่อสารเพื่อการเผยแผ่ธรรมะของโครงการค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรม
เด็กและเยาวชนของวัดไทรงาม (ป่า) จังหวัดกาแพงเพชร จากการศึกษาพบวํา ป๓ญหาและอุปสรรค
ในการอบรมนั้น มีทั้งในสํวนของป๓ญหาเกี่ยวกับพระวิทยากร ป๓ญหาเกี่ยวกับผู๎เข๎าอบรม และป๓ญหา
เกี่ย วกับ สถานที่ อบรมอุป สรรคด๎านผู๎ สํ งสาร คือ พระวิทยากรผู๎ สํ งสารยังมีไมํเพียงพอและต๎องมี
พัฒนาความรู๎ความสามารถในการอบรม เนื่องจากบางครั้งมีจานวนเด็กนักเรียนที่มาอบรมแตํละรอบ
มีจานวนมาก พระวิทยากรที่ทาหน๎าที่นั้นก็ไมํเพียงพอตํอนักเรียนที่มาเข๎ารํวมการอบรม พระวิทยากร
ยังขาดความรู๎ความสามารถเฉพาะทาง อุปสรรคด๎านสาร เรื่องเนื้อหาก็ยังต๎องดูความเหมาะสมควร
เลือกให๎เหมาะสมกับผู๎เข๎ารับการอบรมด๎วยเชํนกันกัน อุปกรณ๑ในวัดเกําแกํบ๎าง เชํน เครื่องเสียง ยังไมํ
มีไมค๑หรือลาโพงนอกสถานที่ตามฐานตําง ๆ ยังไมํมี บางครั้งเด็กเยอะเต็มศาลาเราก็ใช๎จอโปรเจคเตอร๑
จอเดียว อุปสรรคด๎านผู๎รับสารเด็กแตํละโรงเรียนก็จะไมํเหมือนกัน เชํน เรื่องสถานที่ยังไมํมีความ
พร๎อมเทําที่ควร เรื่องระบบน้าในห๎องสุขาไมํเพียงพอ เป็นต๎น
ขั้นตอนที่ 2 การวิจัยเชิงคุณภาพสรุปตามวัตถุประสงค์ได้ ดังนี้
1. ลักษณะทางประชากรศาสตร์และลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างข้อมูลทั่วไป จาก
การศึ ก ษากลุํ ม ตั ว อยํ า งของเด็ ก และเยาวชนที่ เคยข๎ า รั บ การอบรมโครงการคํ า ยอบรมคุ ณ ธรรม
จริยธรรมเด็กและเยาวชนของวัดไทรงาม (ปุา) จังหวัดกาแพงเพชรสํวนใหญํ เป็นเพศหญิง เพศหญิง
(ร๎อยละ 51.0) เพศชาย (ร๎อยละ 48.9) มีอายุ 18 ปี มากที่สุด (ร๎อยละ 24.1) รองลงมาคือ 15 ปี
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(ร๎อยละ 23.4) และอายุ 16 ปี (ร๎อยละ 18.2) ตามลาดับ มีการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย คือ ม.4 ม.6 (ร๎อยละ 42.3) รองลงมามัธยมศึกษาตอนต๎น ม.1 - ม.3 (ร๎อยละ 34.6) และ ประกาศนียบัตร
วิชาชีชั้นพปีที่ 1-3 (ร๎อยละ 23.0)
2. ความเข้าใจในเนื้อหาธรรมะและหลักธรรมต่าง ๆ ในการเข้ารับการอบรมในโครงการ
ค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรมเด็กและเยาชนของวัดไทรงาม (ป่า) จังหวัดกาแพงเพชร
จากการศึกษาความเข๎าใจในเนื้อหาธรรมะและหลักธรรมตําง ๆ ในการเข๎ารับการอบรมใน
โครงการคํายอบรมคุณธรรม จริยธรรมเด็กและเยาชนของวัดไทรงาม (ปุา) จังหวัดกาแพงเพชรจานวน
286 คน พบวํา ผู๎เข๎าอบรมมีความเข๎าใจในเนื้อหาธรรมะในระดับมาก (ร๎อยละ 78.8) โดยข๎อคาถาม
ที่มีผู๎ตอบถูกเกิน ร๎อยละ 80 จานวน 10 ข๎อคาถาม คือ การกราบแบบ เบญจาคประดิษฐ๑ ใช๎สาหรับ
กราบพระรัตนตรัย ได๎แกํ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ๑ (ร๎อยละ 99.7) รองลงมามีจานวน 2 ข๎อ คือ
การคบเพื่อนที่ดี ชํวยให๎สํงเสริมการเรียนได๎ดีและสามารถอยูํรํวมกับผู๎อื่นด๎วยความสุขสวัสดีและการ
ไหว๎ พ ระสวดมนต๑ แ ปลและฝึ ก นั่ ง สมาธิ ทุ ก วั น สามารถน ามาบริ ห ารจิ ต และเจริ ญ ป๓ ญ ญาใน
ชีวิตประจาวันได๎ (ร๎อยละ 97.6) และลองลงมาเห็นลูกสุนัขหลงทางมาและนามาเลี้ยงจนกวําเจ๎าของ
มารับคืนถือวําเป็นคนดีมีเมตตาตํอสัตว๑ และสมหมายดื่มสุราจนเมาขาดสติไปประพฤติผิดในกามกับ
หญิงอื่นที่ไมํใชํภรรยาตนถือวําสมหมายทาผิดศีล ข๎อ 5 และข๎อ 3 (ร๎อยละ 95.8) ตามลาดับ
3. ความพึงพอใจต่อการจัดโครงการอบรมธรรมะในการเข้ารับการอบรมในโครงการค่าย
อบรมคุณธรรม จริยธรรมเด็กและเยาชนของวัดไทรงาม (ป่า) จังหวัดกาแพงเพชร ผลการศึกษา
กลุํมตัวอยํางนักเรียนผู๎เข๎าอบรมธรรมะ จานวน 286 คน พบวํา โดยรวมอยูํในระดับมาก (คําเฉลี่ย
4.16) โดยสามารถจาแนกประเด็นได๎ดังนี้ ผู๎เข๎ารับการอบรมมีความพึงพอใจระดับมากเกี่ยวกับพระ
วิทยากรมีความรู๎ ในเรื่องที่บรรยาย (คําเฉลี่ย 4.42) รองลงมาพระวิทยากรมีเทคนิคการถํายทอด
เนื้อหาให๎เข๎าใจงํายปฏิบัติตามงําย (คําเฉลี่ย 4.40) และกิจกรรมการเรียนรู๎ธรรมะมีความเหมาะสม
(คําเฉลี่ย 4.27) ตามลาดับ
อภิปรายผลการศึกษา
1. กระบวนการสื่อสารเพื่อการเผยแผ่ธ รรมะของโครงการค่า ยอบรม คุณธรรม
จริยธรรมเด็กและเยาวชนของวัดไทรงาม (ป่า) จังหวัดกาแพงเพชร
กระบวนการอบรมธรรมะในคํายคุณธรรมแหํงนี้มีป๓จจัยที่สาคัญอยํางยิ่ง คือ ป๓จจัยใน
ด๎านการสื่อสารที่จะชํวยให๎เกิดผลสัมฤทธิ์ในด๎านการปรับเปลี่ยนความรู๎ พฤติกรรมและความพึงพอใจ
ของนักเรียนที่เข๎ารับการฝึกอบรมให๎เป็นไปในทางที่ดีขึ้น จากผลการวิจัยพบวํา กระบวนการสื่อสารใน
คํายคุณธรรมจริยธรรมแหํงนี้วํา มีองค๑ประกอบของการสื่อสารที่ดี ได๎แกํ 1) ผู๎สํงสาร เป็นผู๎ที่มีความรู๎
ทั้งทางโลกและทางธรรม มีความนําเชื่อถือ มีค วามอดทนอดกลั้นมีจิตวิญญาณในการเป็นผู๎ นาทาง
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ศาสนา มีความเป็นกันเอง 2) สาร มีเนื้อหาทั้งทางโลกและทางธรรมผสมผสานกัน มีทั้งภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติ เพื่อนาให๎เกิดความรู๎ความเข๎าใจ ภาคนันทนาการเพื่อทาให๎ผู๎เข๎ารับการอบรมเกิด
ความผํอนคลาย และภาคการเจริญจิตภาวนาเพื่อให๎ผู๎เข๎ารับการอบรมได๎ฝึกปฏิบัติการมีสติและเข๎าถึง
ความรู๎สึกนึกคิด ของตนเอง 3) สื่อ จะผสมผสานสื่อตําง ๆ เข๎าด๎วยกัน ประยุกต๑ใช๎แบบบูรณาการ
ประกอบด๎วย สื่อบุคคล สื่อธรรมชาติ สื่ออิเลคทรอนิกส๑ สื่อสิ่งพิมพ๑ สื่อเทคโนโลยีสมัยใหมํ สื่อวัตถุ
จาลองและสิ่งของ สื่อภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหว และสื่อเสียงเพลงดนตรี 4) ผู๎รับสาร เป็นเด็กและ
เยาวชนที่เคยเข๎ารับการฝึกอบรม ซึ่งเป็นวัยที่ชอบความสนุกสนาน ต๎องการความรักความเข๎าใจ และ
เริ่มมีการเรียนรู๎ อยากรู๎อยากลอง เป็นกลุํมคนที่เหมาะตํอการสื่อสารธรรมะและปลุกจิตสานึกที่ดีด๎วย
เมื่ อ องค๑ ป ระกอบการสื่ อ สารนี้ ดี มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพก็ ท าให๎ ก ารสื่ อ สารธรรมะนี้ เ กิ ด ผลส าเร็ จ ได๎ ซึ่ ง
สอดคล๎องกับ ภัสวลี นิติเกษตรสุนทร (2556) ที่ได๎กลําวไว๎วํา “การสื่อสารที่มีรูปแบบชัดเจนนี้เองทา
ให๎มนุษย๑ใช๎เป็นเครื่องมือในการสร๎างสังคม” นั้นหมายถึงหากมีการสื่อสารที่ดีก็สามารถสร๎างเด็กและ
เยาวชนที่เข๎ารับการอบรมในโครงการคํายคุณธรรมจริยธรรมของวัดแหํงนี้ให๎เป็นคนดีในสังคมได๎
1) ด๎านผู๎สํงสาร จากผลการวิจัย วิพบวํา ลักษณะของผู๎สํงสารหรือพระวิทยากรนั้นเป็น
ผู๎ที่มีประสบการณ๑ในด๎านการอบรมธรรมะ มีความรู๎ความสามารถในด๎านการพูดที่นําสนใจ การ
นาเสนอ และการสื่อสารธรรมะเป็นอยํางดี มีบุคลิกภาพที่นําเคารพเลื่อมใสศรัทธาแกํผู๎ที่พบเห็นหรือผู๎
ที่ได๎ฟ๓ง ซึ่งมีลักษณะสอดคล๎องกับที่ พระราชวรมุนี (ประยุทธ๑ ปยุตฺโต, 2531) (อ๎างในถึงพระมหา
สุวัฒน๑ เพ็ชรรักษา, 2556) ได๎กลําวไว๎วํา ความจริง ผู๎สอนหรือนักเผยแผํที่ดีต๎องสร๎างบุคลิกภาพที่นํา
เคารพเลื่อมใสแกํผู๎ที่พบเห็นหรือผู๎ฟ๓งจะเห็นวํา พระพุทธเจ๎าทรงมีพระลักษณะทั้งทางด๎านความสงํา
งามแหํงพระวรกายที่งดงาม มีพระสุรเสียงที่โน๎มนาจิตใจควรแกํศรัทธาปสาทะทุกประการ ทรงมีพระ
มหาปุริสลักษณะ 32 ประการ และอนุพยัญชนะ 80 ประการ พระฉวีวรรณผุดผํองดังทอง นําดู นํา
เลื่อมใส สํวนพระสุรเสียงก็ไพเราะ สุภาพ สละสลวย แจํมใส ชัดเจน นุํมนวล ชวนฟ๓ง กลมกลํอม ไมํ
พรํา ซึ้ง กังวาน ดุจเสียงพรหม สาเนียงใสไพเราะดุจนการเวกพระพุทธศาสนาถือวําผู๎เผยแผํกับผู๎ฟ๓ง
หรือผู๎สอนกับผู๎เรียนนั้นมีความสัมพันธ๑กันในฐานะกัลยาณมิตร
หากพิจารณาแล๎วจะเห็นได๎วํา พระวิทยากรผู๎ทาหน๎าที่อบรมนั้นยังเป็นผู๎มีความ
นําเชื่อถือ เป็นที่นําเคารพเลื่อมใสศรัทธา เพราะเป็นผู๎ที่อยูํในสถานะภาพของพระสงฆ๑ ซึ่งเป็นที่เคารพ
ของฆราวาสและผู๎เข๎าอบรม เพราะบริบทในสังคมไทยนั้นพระภิกษุสงฆ๑ถือวําเป็นอุดมเพศ คือเพศที่
สูงสุด และเป็นที่เคารพกราบไหว๎ของคนไทยชาวพุทธ คือ เป็นผู๎นาทางจิตวิญญาณในการเผยแผํ
พระพุทธศาสนาและหลักธรรมคาสอน พระวิทยากรจึงถือวําเป็นผู๎เชี่ยวชาญในการสื่อสารหรือเผยแผํ
ธรรมะได๎ดี เพราะเป็นผู๎มีความรู๎ทั้งทางโลกและทางธรรม รวมถึงได๎ผํานการฝึกฝนและมีประสบการณ๑
ในการเป็นพระวิทยากรมามาเป็นอยํางดี ดังนั้น เรียกได๎วําการสื่อสารธรรมะจะประสบผลสาเร็จได๎นั้น
ผู๎สํงสารต๎องมีความรู๎ความเข๎าใจเรื่องธรรมะอยํางลึกซึ้งจนสามารถถํายทอดได๎ ซึ่งสอดคล๎องกับ ธีรา
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รักษ๑ โพธิสุวรรณ (2552 น. 136) ที่กลําววํา ในการสื่อสารที่ตั้งใจสื่อสารผู๎สํงสารจึงต๎องมีวัตถุประสงค๑
ในการสื่อสารอยํางชัดเจน มีความเข๎าใจเนื้อหาสารอยํางดีพอดีที่จะสื่อสารกับผู๎รับสาร รู๎จักใช๎เทคนิค
วิธีการสื่อสาร เนื้อหา เรื่องราว และกาลเทศะที่เหมาะสมกับผู๎รับสาร เมื่อสํงสารไปแล๎วผู๎สํงสารจะ
มองดูปฏิกิริยาการตอบกลับ (feedback)ของผู๎รับสารวํามีความเข๎าใจและมีปฏิกิริยาตอบกลับอยํางไร
กับขําวสารที่สํงไปนั้นซึ่งปฏิกิริยาตอบกลับเป็นสํวนสาคัญของการสื่อสารเพราะทาให๎ผู๎สํงสารสามารถ
ประเมินการสื่อสารของตนวําชัดเจนหรือไมํอยํางไร
กลําวคือ ผู๎สํงสารที่ดีต๎องมีความพร๎อมในการสื่อสาร จะต๎องเป็นบุคคลที่มีความ
นําเชื่อถือ มีความรับผิดชอบในสาร เข๎าใจวัตถุประสงค๑ของการสื่อสาร ควบคุมความรู๎สึกและความ
เชื่อมั่นของตนเองขณะสื่อสารได๎ พฤติกรรมการสื่อสารที่สอดคล๎องกับเนื้อหาสารนั่นเอง
2) ด๎านสาร/ เนื้อหาสาร จากผลการศึกษาพบวํา สารหรือเนื้อหาสาระที่ใช๎ในการ
อบรมในคํายคุณธรรมแหํงนี้ มีลักษณะเนื้อหาธรรมะที่หลากหลายจากพระวิทยากร เป็นทั้งเนื้อหาทาง
โลกและทางธรรมผสมกัน มีการนาเสนอที่แตกตํางกันไปตามลักษณะของกิจกรรมในหลักสูตร เนื้อหา
ที่นามาอบรมนั้นจะครอบคลุมตามวัตถุประสงค๑ของการฝึกอบรมคือเป็นสารและเนื้อหาที่งําย ๆ ภาษา
งําย ๆ ที่สอดคล๎องกับความต๎องการของผู๎รับสาร สอดคล๎องกับผลการวิจัยของ มุทิตา เจิงกลิ่นจันทร๑
(2550) เรื่ อ งการสื่ อ สารเพื่ อ การเผยแผํ ธ รรมะของพระสงฆ๑ ต ามความต๎ อ งการของนิ สิ ต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑ พบวํา นิสิตมีความต๎องการเนื้อหาหลักธรรมที่สามารถนาไปประยุกต๑ใช๎ใน
ชีวิตได๎ และนิสิตมีความต๎องการให๎พระสงฆ๑เผยแผํธรรมะผํานการ๑ตูนสอนธรรมะมากที่สุด
ทั้งนี้จากการสัมภาษณ๑พระวิทยากรจากศูนย๑ปฏิบัติธรรมแหํงนี้ได๎มีการสร๎างเนื้อหา
สารจากเรื่องของผู๎เข๎าอบรมเอง เชํน เรื่องการเรียน เรื่องการดารงชีวิต การประพฤติดีปฏิบัติชอบ
ตามหน๎าที่ชาวพุทธ รวมถึงการเรื่องภาพยนตร๑ที่สอดแทรกธรรมะที่ผู๎รับสารชอบหรือสนใจ เป็นต๎น
บางครั้งมีการเปลี่ยนเนื้อหาธรรมะที่เข๎าใจยากให๎กลายเป็นภาษาวัยรุํนเป็นภาษางํายๆ เพื่อให๎เหมาะ
กับวัยสื่อสารด๎วยการเลําเป็นเรื่องราวและเลําในรูปแบบนิทานด๎วยภาษาพูดและภาษาทําทาง เป็นต๎น
ซึ่งเมื่อผู๎เข๎าอบรมฟ๓งแล๎วก็สามารถเข๎าใจ รับรู๎ รวมถึงการจดจานาไปใช๎ในชีวิตประจาวันได๎ นอกจากนี้
สารที่นาเสนอมาเสนอมีความทันสมัย มีการเรียงลาดับสารไปตามขั้นตอนของแตํละกิจกรรมอยําง
เหมาะสม ซึ่งสอดคล๎องกับ ธีรารักษ๑ โพธิสุวรรณ (2552 น.136) ได๎กลําวไว๎สาร (Message) คือ สิ่ง
เร๎าการสร๎างความหมาย โดยอาศัยวัจนภาษาและอวัจนภาษา หรือทั้ง 2 ประการรํวมกัน เชํน การ
สื่อสารด๎วยการพูดประกอบด๎วยน้าเสียงและอากัปกิริยาทําทางตามความรู๎สึก กํอให๎ เกิดการรับรู๎
รํวมกันระหวํางผู๎สํงสารและผู๎รับสาร การที่ผู๎สํงสารและผู๎รับสารมีทักษะในการสื่อสารใกล๎เคียงกัน
ยํอมทาให๎การรับรู๎ความหมายสารตรงกัน และปฏิกิริยาตอบกลับระหวํางกัน สารไมํได๎ประกอบด๎วย
วิธีการที่เราพูดแตํเพียงอยํางเดียว แตํประกอบด๎วยการจัดประโยค อากัปกริยาทางรํางกาย น้าเสียง
กาลเทศะ บริบท และอุปสรรค สิ่งเหลํานี้อาจทาให๎หาสารยากที่จะฟ๓ งหรือได๎ยิน รวมทั้งยังสอดคล๎อง
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กั บ การศึ ก ษาวิ จั ย ของชํ อ ฟู า เกตุ เ รื อ งโรจน๑ (2553) พบวํ า บริ บ ทภาพรวมของสั ง คม บริ บ ท
เหตุการณ๑รายวัน และบริบทเหตุการณ๑ทางประวัติศาสตร๑ รูปแบบการถํายทอดพุทธธรรมให๎สอดคล๎อง
กับบริบทของสังคมให๎ความสาคัญโดยเน๎น “การถํายทอด ให๎รํวมสมัย” ประกอบด๎วยการใช๎ภาษาต๎อง
เป็นภาษาของคนรํวมสมัย สานวนการเขียนเข๎าใจงําย การ ยกตัวอยําง เป็นการยกตัวอยํางที่ สมจริง
ใกล๎ตัว และตัวตนของผู๎เขียนเป็นคนรํวมสมัย ใช๎ประสบการณ๑ตรง เพื่อถํายทอดพุทธธรรมอยํางถึง
แกํนนั่นเอง
3) ด๎า นสื่ อ ถื อ วํ า เป็ น องค๑ ป ระกอบส าคั ญ ของการกระบวนการสื่ อ สาร เพราะสื่ อ
สามารถชํวยให๎การสื่อสารระหวํางผู๎สํงสารและผู๎รับสารเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพได๎ โดยเฉพาะใน
การอบรมธรรมะในคํายคุณธรรมแหํงนี้จากผลการศึกษาพบวํา พระวิทยากรได๎ใช๎กลยุทธ๑ทางสื่อในการ
อบรมอยํางผสมสานและบูรณาการประยุกต๑ใช๎ให๎เข๎ากับกิจกรรมการอบรมได๎อยํางเหมาะสม ไมํวําจะ
เป็น สื่อบุคคล สื่อธรรมชาติ สื่อใหมํ วีดิทัศน๑รวมถึงสื่อภาพ ทาให๎ผู๎ที่เข๎ารับการอบรมคือเด็กและ
เยาวชนเข๎าใจเนื้อหาสารได๎มากขึ้น เชํน กิจกรรมการขอขมาครู อาจารย๑ใช๎สื่อบุคคล การนาเอา
ดอกไม๎จริงมาเป็นสื่อการสอนในกิจกรรมดอกไม๎คุณธรรม การใช๎เทียนในการทากิจกรรมเสียงเทียน
แหํงธรรม การใช๎ภาพวาดประกอบการบรรยายเนื้อหาธรรมะ เป็นต๎น ซึ่งสอดคล๎องกับ งานวิจัยของ
บุหงา สุวรรณสังข๑ (2553) พบวํา การใช๎สื่อประกอบการบรรยาย เชํน เพลง ดนตรีภาพยนตร๑ทาให๎
การสื่อสารธรรมะเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงมีการใช๎กลวิธีการใช๎สื่อและภาษาการสื่อสารเกือบ
ทุ ก ประเภทในการบรรยายตํ อ ผู๎ รั บ สารแตํ ล ะกลุํ ม แตํ ก ลวิ ธี ก ารใช๎ ภ าษาบางประเ ภทจะมี ก าร
ปรับเปลี่ยนไปตามกลุํมผู๎รับสาร
นอกจากนี้ ยังพบวํา พระวิทยากรยังสามารถใช๎สื่อได๎อยํางเหมาะสมกับเนื้อหาของ
สารที่ต๎องการจะสื่อสารไป ทาให๎การสื่อสารมีประสิทธิผลมากขึ้น เชํน พระวิทยากรได๎ใช๎สื่อภาพนิ่ง
หรือวีดิโอ “แมํคลอดลูก” เป็นสื่อประกอบการบรรยายกิ จกรรมพระคุณแมํให๎มีความซาบซึ้งมากขึ้น
“ละครเรื่องกฎแหํงกรรม” เป็นสื่อประกอบเรื่องการทาดีละเว๎นความชั่วเพื่อสร๎างจิตสานึกที่ดีให๎ผู๎เข๎า
รับการฝึกอบรมในวัดแหํงนี้ ซึ่งสอดคล๎องกับผลการวิจัยของ มหาสุวัฒน๑ เพ็ชรรักษา (2556) พบวํา
กลยุทธ๑การสื่อสารธรรมะ การใช๎สื่อธรรมะเพื่อพัฒนาเยาวชนนั้นจะต๎องผสมผสานหลากหลายสื่อเข๎า
ด๎วยกัน ประกอบด๎วย สื่อบุคคล สื่อธรรมชาติ สื่ออิเลคทรอนิกส๑ สื่อสิ่งพิมพ๑ สื่อเทคโนโลยีสมัยใหมํ
สื่อวัตถุจาลองและสิ่งของ สื่อภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหว และสื่อเสียงเพลง
4) ด๎านผู๎รับ สาร จากผลการศึกษาพบวํ า ผู๎รับสาร หรือ ผู๎เข๎าอบรมธรรมะใน
โครงการคํายอบรมคุณธรรม จริยธรรมมีความเข๎าใจในเนื้อหาธรรมะและหลักธรรมตํางๆ ในการเข๎า
รับการอบรมอยูํในระดับมาก และศูนย๑ปฏิบัติธรรมวัดไทรงาม (ปุา) กาแพงเพชร ล๎วนแตํเป็นเด็กและ
เยาวชนเป็นสํวนมาก และเป็นการยากที่จะทาให๎เด็กและเยาวชนได๎สนใจธรรมะ ซึ่งสํวนใหญํแล๎วเด็ก
และเยาวชนสมัยนี้มักจะไมํให๎ความสาคัญเกี่ยวกับเรื่องธรรมะมากนักหากจะเป็นเปรียบเทียบกับเรื่อง
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อื่น ๆ เพราะฉะนั้น การที่พระวิทยากรจะทาให๎เด็กได๎มีความรู๎ และความพึงพอใจในการอบรมธรรมะ
นั้น ถือวําเป็นสิ่งที่ต๎องใช๎เทคนิควิธีการที่หลากหลายในกระบวนการอบรมธรรมะในคํายคุณธรรมแหํง
นี้ โดยเฉพาะพระวิทยากรจะปรับพื้นฐานความคิด ของผู๎ เข๎าอบรมให๎ มีความรู๎สึกวํา การเข๎าคําย
ธรรมะนี้มีความสนุกสนานและนําสนใจมากกวําที่คิด ซึ่งมุํงเน๎นไปถึงสิ่งที่ผู๎เข๎าการอบรมสนใจหรือ
ต๎องการฟ๓ง แล๎วเอาสิ่งนั้นมาพูดหรือมาสอนในรูปแบบของธรรมะ นั่นเอง
2. กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการเผยแผ่ธรรมะของโครงการค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม
เด็กและเยาวชนของวัดไทรงาม (ป่า) จังหวัดกาแพงเพชร
จากผลการศึกษาจะเห็นได๎วํา พระวิทยากรได๎ใช๎กลยุทธ๑การสื่อสารธรรมะหรือวิธีการ
สอนธรรมะโดยการประยุกต๑เอาหลักธรรมะมาผสมผสานกับความบันเทิง เป็นวิธีการสื่อสารเนื้อหา
ธรรมะโดยใช๎สื่อและภาษาวัจนภาษา/อวัจนภาษาในการสื่อสารกับผู๎เข๎ารับการอบรมทาให๎เกิดความ
เข๎าใจเนื้อหาธรรมะได๎ดีมีประสิทธิผล ซึ่งเป็นกลวิธีที่ทาให๎ผู๎รับสารสนใจ ตั้งใจ และเข๎าใจสารที่สื่อ
ออกไปรวมถึงสร๎างความสนุกสนาน ใจในการเรียนรู๎ธ รรมะมากยิ่งขึ้น ทาให๎ผู๎เข๎ารับการอบรมได๎
เรียนรู๎และปฏิบัติตามหลักธรรมะได๎อยํางไมํนําเบื่อ ซึ่งสอดคล๎องกับ บุหงา สุวรรณสังข๑ (2553) พบวํา
พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต ใช๎กลวิธีการสื่อสารธรรมะด๎วยการพูดมากถึง 8 แบบ คือ1) กลวิธีการพูด
เลําเรื่องได๎แกํ การเลําประสบการณ๑และการเลําเรื่องจากการอํานและการฟ๓ง 2) กลวิธีการพูดสร๎าง
ความเข๎าใจ ได๎แกํ การอธิบายตามลาดับขั้น การอธิบายด๎วยการให๎นิยามหรือคาจากัดความ การ
อธิบ ายด๎ว ยการยกตัว อยําง และการอธิบายด๎ว ยการเปรียบเทียบ 3) กลวิธีการพูดสร๎างความ
เพลิดเพลิน ได๎แกํ การเลํนเกมและการสอดแทรกมุกตลก 4) การใช๎บทกลอนและคาคม 5) การพูด
ชมเชยเพื่อสร๎างกาลังใจให๎ผู๎ฟ๓ง 6) การใช๎สื่อประกอบการบรรยาย เชํน เพลง ดนตรีภาพยนตร๑
7) การแสดงออกทางอวัจนภาษา เชํน การใช๎กายภาษาและปรภาษา และ 8) การสร๎างการมีสํวนรํวม
เป็นต๎นและทั้งนี้ยังสอดคล๎องกับ อนงค๑ลักษณ๑ คะเนแนํน (2555) ที่ศึกษาเรื่อง แนวทางที่เหมาะสม
ของพระภิกษุในการเผยแผํธรรมะสาหรับเด็กและเยาวชนในกรุงเทพมหานคร พบวํา ในป๓จจุบัน แนว
ทางการเผยแผํธรรมะของพระภิกษุที่ดาเนินการเผยแผํด๎วยตนเองและผํานกระบวนการบริหารจัดการ
ในโครงการของภาครัฐ มีความคล๎ ายคลึ งกันในวิธีการเผยแผํ แตํแตกตํางกันที่รายละเอียดในการ
ดาเนินงานเป็นการเผยแผํธรรมะโดยการเทศน๑ การสอนการอบรม ด๎ วยงานนิพนธ๑หรืองานเขียนผําน
สื่อสิ่งพิมพ๑และเผยแผํทางสื่อวิทยุ โทรทัศน๑ และเทคโนโลยีสารสนเทศ วิธีการเผยแผํดังกลําวคือการ
ใช๎ ภ าษาพู ด และภาษาเขี ย นในการถํ า ยทอดโดยตรงหรื อ ถํ า ยทอดผํ า นสื่ อ โดยอาศั ย ความรู๎
ความสามารถ และทักษะหรือประสบการณ๑จากการทาหน๎าที่ด๎านการเผยแผํที่ ผํานมาป๓ญหาตําง ๆ
ของพระภิกษุ เป็นต๎น
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สาหรับกลยุทธ๑ด๎านภาษาวัจนภาษาและอวัจนภาษาที่ใช๎ในการสื่อสาร ได๎แกํ สุภาษิตคา
คม การเปรีย บเทีย บ หรือการใช๎น้าเสี ยง ใช๎ทําทางตําง ๆ โดยการเลํ าประสบการณ๑จริงหรือผําน
เรื่องราวนิทานก็ตาม ซึ่งเป็นกลยุทธ๑หนึ่งที่พระวิทยากรใช๎ในการสื่อสารเพื่อให๎สร๎างความรู๎ความเข๎าใจ
ให๎เกิดขึ้นระหวํางผู๎สํงสารและผู๎รับสารได๎เป็นอยํางดี อยํางไรก็ตามอวัจนภาษามีผลในด๎านการสร๎าง
ความรู๎สึกได๎มากกวําวัจนภาษา การใช๎อวัจนภาษาจะโดยตั้งใจหรือไมํตั้งใจก็ตาม ผู๎สํงสารและผู๎รับสาร
จะต๎ อ งระมั ด ระวั ง ถ๎ า รู๎ จั ก เลื อ กใช๎ อ วั จ ภาษาเพื่ อ เสริ ม หรื อ เน๎ น หรื อ แทนวั จ นภาษาได๎ อ ยํ า งมี
ประสิทธิภาพจะชํวยให๎การสื่อสารสัมฤทธิ์ผลมากขึ้นอีกอยํางหนึ่ง ในการสื่อสารธรรมะในคํายแหํงนี้
พระวิทยากรได๎ใช๎คาคม คาสุภ าษิต หรือบทเพลงเป็นสื่อในการนาเข๎าสูํกิจกรรม หรือในการสรุป
กิจกรรมตําง ๆ เป็นการสร๎างบรรยากาศให๎ดีขึ้น โดยเฉพาะบทเพลงตําง ๆ ที่นามาเป็นสื่อทาให๎ผู๎เข๎า
อบรมเกิดอารมณ๑คล๎อยตามไปกับเสียงเพลงหรือเนื้อหาของเพลงได๎ ทาให๎คิดถึงชีวิตของตนเองที่มี
ความเหมื อ นกั บ บทเพลงนั้ น ๆ จนถึ ง กั บ มี น้ า ตาไหลร๎ อ งไห๎ อ อกมา ซึ่ ง สอดคล๎ อ งกั บ
Mehrabian&Ferris (อ๎างถึงใน ศิริวรรณ อนันต๑โท, 2552) ที่กลําวไว๎วํา ซึ่งปกติแล๎วการสื่อสารด๎วย
คาพูดหรือวัจนภาษาเพียงอยํางเดียวไมํสามารถกํอให๎เกิดอิทธิพลตํอผู๎ฟ๓งได๎มากนัก แตํถ๎าคาพูดนั้น
ประกอบด๎วยอวัจนภาษาอื่น ๆ เชํน สาเนียงการพูด ความดัง ความเบาของเสียง จังหวะการพูด เสียง
สูงต่า เสียงทุ๎มแหลม และกิริยาทําทาง สิ่งตําง ๆ เหลํานี้ทาให๎ผู๎สํงสารสามารถ “สื่อ” กับผู๎รับได๎ลึกซึ้ง
มากขึ้น ดังนั้น จึงนับวําการสื่อสารด๎วยอวัจนภาษาก็มีความสาคัญอยํางมาก มีการศึกษาพบวําใน
กระบวนการสื่ อสารระหวํางบุคคลนั้น มีการใช๎คาพูดเพียงร๎อยละ 7 จากเนื้อหาสาร (message)
ทั้งหมด สํวนที่เหลือร๎อยละ 93 เป็นอวัจนภาษาซึ่งในจานวนของอวัจนภาษานี้ก็สามารถแยกได๎เป็น
การใช๎น้าเสียงร๎อยละ 38 การใช๎สีหน๎าและภาษากายอื่น ๆ อีกร๎อยละ 55 กลําวคือ พระวิทยากรได๎ใช๎
ภาษาทั้งวัจนภาษาและอวัจนภาษา เรียกได๎วํากลยุทธ๑การใช๎ภาษาวัจนภาษาและอวัจนภาษานี้สํงผล
ให๎การสื่อสารระหวํางผู๎สํงสารและผู๎รับสารเข๎าใจกันชัดเจนมากขึ้น
กลําวคือกลยุทธ๑ในการผสมผสานข๎อมูลขําวสารและความรู๎ในด๎านตําง ๆ ที่เอื้อตํอการ
พัฒนาเข๎ากับความบันเทิง โดยเจตนามีเปูาหมายชัดเจนและนาเสนอผํานทางสื่อบันเทิงรูปแบบตําง ๆ
เปรี ย บเสมื อ นการปรุ ง แตํ ง เรื่ อ งราวธรรมะที่ ไ มํ นํ า สนใจให๎ เ ป็ น เรื่ อ งงํ า ย ๆ ที่ น าไปใช๎ ไ ด๎ ใ น
ชีวิตประจาวัน โดยมีวัตถุประสงค๑ให๎บุคคลได๎รับความรู๎ความเข๎าใจและปรับพฤติกรรมไปในทางที่ดีขึ้น
เพื่อเป็นคนดีของสั งคม รวมถึงทาให๎ เกิดการผํ อนคลายในการบริโภคสื่อ ถือวําเป็นการกระตุ๎ นให๎
ผู๎บริโภคสื่อเกิดความสนใจและติดตาม รวมถึงเป็นการกระตุ๎นเพื่อให๎เกิดการแลกเปลี่ยนข๎อมูลขําวสาร
ที่ เ กี่ ย วข๎ อ งในหมูํ ผู๎ บ ริ โ ภคด๎ ว ยกั น และน าเนื้ อ หาสาระที่ ไ ด๎ รั บ ไปสูํ ก ารปฏิ บั ติ แ ละน าไปสูํ ก าร
เปลี่ยนแปลงของสังคมในทางที่ดีขึ้นอีกด๎วย
3. อุปสรรคในการสื่อสารเพื่ อการเผยแผ่ธรรมะของโครงการจริยธรรมเด็กและ
เยาวชนของวัดไทรงาม (ป่า) จังหวัดกาแพงเพชร
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จากผลการศึกษาพบวํา กระบวนการการสื่อสารธรรมะของพระวิทยากรที่วัดแหํงนี้
ล๎วนต๎องอาศัยองค๑ประกอบของการสื่อสารในการฝึกอบรมที่วัดแหํงนี้ประกอบด๎วยคุณสมบัติที่ล๎วนแตํ
เป็นป๓จจัยที่ทาให๎กระบวนการสื่อสารประสบผลสาเร็จ โดยเฉพาะอยํางยิ่ง ผู๎สํงสาร หรือที่เรียกวําพระ
วิทยากรซึ่งวัดแหํงนี้ พระวิทยากรมีความเป็นเอกลักษณ๑หรือเรียกได๎วําจุดแข็ งคือ สารวม สงบนิ่ง เป็น
ที่เลื่อมศรัยศรัทธาตํอผู๎ที่พบเห็นรวมทั้งเป็นผู๎ที่มีความรู๎ความสามารถในด๎านการสื่อสารธรรมะ สารที่
สื่อออกไปก็เป็นเนื้อหาที่งํายตํอการรับรู๎และเข๎าใจ สื่อ ซึ่งใช๎สื่อแบบผสมผสาน เป็นเหตุให๎ผู๎รับสารมี
ความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับสารที่สื่อไปได๎ แตํสมร เจนจิระ (อ๎างถึงใน ปริญญา เห็นสุข , 2549 น. 2526) อธิบายไว๎วํา หากผู๎สํงสารขาดความรู๎ที่เพียงพอแกํการสื่อสาร มีทัศนคติที่ไมํพึงประสงค๑ ขาด
ความพร๎อมทั้งทางรํางกายและจิตใจ วิเคราะห๑ผู๎รับสารผิดพลาดจากความเป็นจริงก็ถือวําเป็นอุปสรรค
การสื่อสาร” เนื่องจากทาให๎สิ่งที่ทาให๎การสื่อสารออกไปนั้นไมํบรรลุตามวัตถุประสงค๑ของผู๎สื่อสาร
นั่นเอง
บริบทเป็นอีกป๓จจัยหนึ่งที่สาคัญของการสื่อสารที่ทาให๎กระบวนการสื่อสารธรรมะใน
คํายคุณธรรมแหํ งนี้ป ระสบผลส าเร็จได๎ คือวัดไทรงาม (ปุา) กาแพงเพชร ซึ่งเป็นที่อบรมของคําย
คุณธรรม จริยธรรมเป็นศูนย๑ปฏิบัติธรรม มีสถานที่เหมาะสม กว๎างขวาง มีสภาพแวดล๎อมที่ดีมีความ
สงบ เหมาะแกํการอบรมธรรมะได๎ดี แตํทั้งนี้เรื่องสถานที่ของศูนย๑ปฏิบัติธรรมแหํงนี้ยังมีการตํอเติม
กํอสร๎างและปรับปรุงพื้นที่เพื่อให๎เมาะกับการเป็นศูนย๑ปฏิบัติธรรมที่เป็นธรรมชาติ ซึ่งบางครั้งสถานที่
แหํงนี้หากถึงฤดูร๎อนก็จะมีอากาศร๎อนมากเนื่องจากต๎นไม๎ยังน๎อยอยูํ บ๎างครั้งก็จะมีอากาศแห๎งแล๎ง
บ๎าง เนื่องจากพื้นที่สํวนใหญํในบริเวณวัดยังเป็นพื้นดิน แตํทั้งนี้ทางวัดมีการพัฒนาปรับปรุงเพื่อให๎เกิด
ความดุลเพื่อรองรับนักแสวงบุญ รวมถึงมีกิจ กรรมทางศาสนาสม่าเสมอด๎วยจิตศรัทธาของประชาชน
สอดคล๎องกับชาญ สวัสดิ์สาลี, 2539 น.17-21) ที่อธิบายวํา สถานที่จัดฝึกอบรมเป็นสิ่งสาคัญประการ
หนึ่ ง ที่ ข าดเสี ย มได๎ เ พราะถ๎ า ไมํมี ส ถานที่ส าหรั บจั ด อบรมแล๎ ว การฝึ ก อบรมนั้ น ก็ จ ะไมํส ามารถ
ด าเนิ น การได๎ เ ลย ถึ ง แม๎ วํ า จะไมํ มี ค วามพร๎ อ ม และมี ค วามเพี ย งพอในด๎ า นอื่ น ๆ ทุ ก ด๎ า นก็ ต าม
นอกจากนี้ สถานที่จั ดฝึ กอบรมจะต๎องเหมาะสมและสลอดคล๎ องกับหลั กสู ตรฝึกอบรม เรื่องที่จัด
ฝึกอบรม จานวนผู๎เข๎ารับการฝึกอบรม กลุํมและระดับของผู๎เข๎ารับการฝึกอบรม ฯลฯ จึงจะชํวยเสริม
ให๎การฝึกอบรมนั้น บรรลุผลสาเร็จได๎มากยิ่งขึ้น นั่นเอง
อีกประการหนึ่ ง หากพิจารณาผลการศึกษาแล๎ว จะพบวํา ผลการสื่ อสารธรรมะครั้งนี้
ประสบผลสาเร็จได๎ก็ด๎วยบริบททางสังคมไทยเป็นป๓จจัยสาคัญอีกอยํางหนึ่ง เพราะพระวิทยากรได๎
นาเอาเรื่องราวที่อยูํในบริบทของสังคมวัฒนธรรมไทยมาใช๎ในการอบรมเป็นหลัก เชํน สอนเรื่ องความ
กตัญ๒ูรู๎จักตอบแทนคุณพํอแมํ ครูอาจารย๑ การทาหน๎าที่ชาวพุทธ เป็นต๎น ซึ่งเป็นเรื่องที่สังคมไทยได๎
ปลูกฝ๓ งกัน มาช๎านานแล๎ว เชํน เรื่องการตักบาตรตอนเช๎า การเข๎าวัดฟ๓งธรรมในวันสาคัญ รวมถึง
ลั ก ษณะความผู ก พั น ระหวํ า งลู ก กั บ พํ อ แมํ แ ละครอบครั ว ของคนไทยแล๎ ว เมื่ อ พู ด ถึ ง พํ อ แมํ ห รื อ
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ครอบครัวก็จะงํายตํอการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมเข๎าไปด๎วย ดังนั้น บริบททางสังคมไทยก็เป็น
อีกป๓จจัยที่ทาให๎การสื่อสารธรรมะสาเร็จผลได๎ ซึ่งถ๎าจะนาเรื่องเหลํานี้ไปใช๎กับชาวตํางชาติซึ่งมีบริบท
ทางสังคมแตกตํางกันกับคนไทยแล๎ว ก็คงจะสาเร็จผลได๎ยาก เพราะบริบททางสังคมวัฒนธรรมตํางกัน
นั่นเอง
4. ความเข้าใจในเนื้อหาธรรมะของผู้เข้าอบรมในโครงการค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรม
เด็กและเยาวชนของวัดไทรงาม (ป่า) จังหวัดกาแพงเพชร แตํหากพิจารณาถึงความรู๎เกี่ยวกับ
พระพุทธศาสนาของกลุํมตัวอยํางนักเรียนที่เข๎ารับการอบรมธรรมะแล๎ว จากการให๎สัมภาษณ๑กํอนที่จะ
เข๎ารับการอบรมนั้นเด็กที่มารับการอบรมจะยังไมํคํอยเข๎าใจถึงหลักคาสอนทางพระพุทธศาสนา บาง
คนทราบ หรือเคยได๎ยินแตํยังไมํเข๎าใจเทําที่ควร เหมือนกับที่พระครูโสภณวชิรกิจ (สงํา) ฉายา อุฏฺฐา
โน ประธานพระวิทยากร (สัมภาษณ๑, 7 กรกฎาคม 2560) ผู๎ริเริ่มในการทาคํายพุทธบุตร กลําวถึงผู๎
เข๎าอบรมวํา “...พฤติกรรมของนักเรียนจากที่ไปสัมผัสมา บางโรงเรียนเขาไมํเข๎าใจธรรมะ เขาไมํสนใจ
พระ ตํอมาเขาเข๎าใจธรรมมากขึ้น แตํที่สาคัญที่สุดตอนอบรมเราจะเน๎นเรื่องมารยาท การกราบการ
ไหว๎ ความเคารพ สอนให๎ปฏิบัติได๎จริง ฝึกให๎ได๎ ตอนแรกเขาจะมีพฤติกรรมไมํสนใจ แตํหลัง ๆ เขาก็
เข๎าใจมากขึ้น การปฏิบัติตํอพํอแมํพี่น๎องก็มีพฤติกรรมดีขึ้น อยํางน๎อยเราก็ได๎นาคุณธรรมเข๎าไปสูํจิตใจ
เขา เพราะเด็กเป็นทรัพยากรของชาติในอนาคต ทางเราไมํคิดอะไรมากหากแตํวําเด็กที่มาเข๎ารับการ
อบรม 100 คน ให๎เด็กเข๎าใจและปฏิบัติได๎สัก 2 คน ก็ถือวําเราประสบความสาเร็จแล๎ว เพราะ 2 คนดี
สามารถสร๎างให๎อีก 100 คนดีได๎เราเชื่อแบบนั้น...” รวมทั้งยังสอดคล๎องกับผลการวิจัยในครั้งนี้ ในข๎อ
คาถามที่วํา ผู๎ที่เคยเข๎ารับการอบรมธรรมะในโครงการคํายอบรมคุณธรรม จริยธรรมมีความเข๎าใจใน
เนื้อหาธรรมะและหลักธรรมตําง ๆ เกี่ยวกับเรื่องการกราบแบบเบญจาคประดิษฐ๑ ใช๎สาหรับกราบพระ
รัตนตรัย ได๎แกํ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ๑ มากถึงร๎อยละ 99.7 ซึ่งถือวํามีผู๎เข๎ารับการอบรมเข๎าใจ
ในเนื้อหาในข๎อนี้สูงสุดนั่นเองทั้งนี้การกราบแบบเบญจาคประดิษฐ๑ ใช๎สาหรับกราบพระรัตนตรัย นั้น
เด็กและเยาวชนได๎รับการปลูกฝ๓งมาตั้งแตํสถาบันครอบรัว โรงเรียนและใช๎ในชีวิตประจาวันนั้นเอง
อยํางไรก็ตาม เนื่องจากกํอนการเริ่มกิจกรรมการอบรมพระวิทยากรจะปรับพื้นฐาน
ความคิดหรือทัศนคติของผู๎เข๎ารับการอบรมให๎รู๎สึกวํา การเข๎าคํายคุณธรรมนี้มีสาระความรู๎ มีความ
สนุกสนาน เข๎าใจงํายรวมถึงสามารถนาไปปฏิบัติได๎ในชีวิตประจาวัน ในการอบรมแตํระรอบนั้นพระ
วิทยากรจะวิเคราะห๑ผู๎รับสารกํอนวํามีลักษณะอยํางไร ชอบอะไรหรือไมํชอบอะไร อยูํวัยไหน เพื่อปรับ
กิจ กรรมและการสื่ อสารที่เหมาะสม จึงสํ งผลให๎ การสื่ อสารธรรมะมีประสิ ทธิภ าพและบรรลุ ตาม
วัตถุประสงค๑นั่นเอง
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5. ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมในโครงการค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรมเด็ก
และเยาวชนของวัดไทรงาม (ป่า) จังหวัดกาแพงเพชร
หากพิจารณาถึงผลการวิจัยเรื่องความพึงพอใจของผู๎ที่เคยเข๎ารับการอบรมโครงการคําย
ธรรมะ ของเด็กและเยาวชนทั้ง 286 คน ที่เคยเข๎ารับการอบรมในโครงการคํายคุณธรรม จริยธรรม
สํวนใหญํตามรายข๎อมีความพึงพอใจระดับมากเกี่ยวกับพระวิทยากรมีความรู๎ในเรื่องที่ บรรยาย รวมถึง
เทคนิคการถํายทอดเนื้อหาให๎เข๎าใจงํายปฏิบัติตามงํายและกิจกรรมการเรียนรู๎ธรรมะมีความเหมาะสม
ในการจัดกิจกรรมโครงการคํายคุณธรรมจริยธรรม รวมถึงสํวนใหญํสนใจอยากกลับมาอีกมีสํวนรํวมใน
การเข๎ารํ ว มโครงการคํายคุณธรรมจริยธรรมถึงแม๎จะเป็นนโยบายของแตํล ะโรงเรียนที่จะต๎องนา
นักเรียนไปเข๎าคํายคุณธรรมจริยธรรมก็ตาม จากผลการวิจัยสอดคล๎องกับคากลําวของ กิวิยา เนาวป
ระทีป (2553 น. 6) อธิบายวํา ความพึงพอใจเป็นทัศนคติ หรือความรู๎สึกทางบวกของบุคคลที่มีตํอสิ่ง
หนึ่งสิ่งใด การที่บุคคลมีการปฏิสัมพันธ๑กับสิ่งแวดล๎อมรอบตัวการสอบสนอง ความต๎องการสํวนบุคคล
ด๎วยการโต๎ตอบกับบุคคลอื่นและสิ่งตําง ๆ ในชีวิตประจาวัน ทาให๎แตํละคนมีประสบการณ๑และความ
คาดหวังกับสิ่งที่จะได๎รับแตกตํางกันไปเมื่อความต๎องการได๎รับการตอบสนอง และสอดคล๎องกับวัฏ
จักรของลักษณะความพึงพอใจ โดยเริ่มจากความต๎องการของ สํงผลตํอการพฤติกรรมการกระทา เพื่อ
ความสาเร็จที่ตั้งใจไว๎ซึ่งกํอให๎เกิดความรู๎สึกและทัศนะเชิงบวกหรือเรียกวําความพึงพอใจที่เกิดขึ้น ซึ่ง
ทั้งนี้ระดับความพึงพอใจก็สํงผลตํอความคาดหวังครั้งตํอ ๆ ไปอีกด๎วย
ข้อเสนอแนะในการวิจัยในครั้งต่อไป
1) ในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ เป็ น การศึ ก ษาถึ ง ประเด็ น ที่ เ กี่ ย วข๎ อ งกั บ การสื่ อ สารในคํ า ย
คุณธรรม จริยธรรมของเด็กและเยาวชนเทํานั้น ดังนั้น ควรทาการศึกษาหัวข๎ออื่น ๆ หรือประเด็นอื่น
ๆ ที่เกี่ยวข๎องกับการอบรมคํายคุณธรรม จริยธรรมนี้ด๎วย เชํน เปลี่ยนกลุํมตัวอยํางเป็นผู๎สูงวั ย หรือ
ประชาชนทั่วไป ประเด็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการอบรมในคํายคุณธรรม จริยธรรมหรือประเด็น
เกี่ยวกับบทบาทของครูอาจารย๑กับนักเรียน ผู๎บริหารกับลูกน๎อง ตํอการเรียนรู๎พระพุทธศาสนาในคําย
คุณธรรม เพื่อให๎เกิดการหลากหลาย เป็นต๎น
2) ควรทาการศึกษาวิจัยคํายคุณธรรมหรื อคํายธรรมะอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกันเพื่อนา
ผลการศึกษามาเปรียบเทียบได๎ผลเหมือนหรือตํางกันอยํางไร เพื่อนาไปประมวลผลที่ค๎นพบและ นามา
เป็นบทสรุปหรือองค๑ความรู๎ที่เป็นมาตรฐานเพื่อใช๎ในการอบรมธรรมะให๎ไปในทิศทางเดียวกันเพื่อแรก
เปลี่ยนเรียนรู๎วิธีการสื่อสารธรรมะให๎มีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค๑ของคํายคุณธรรมหรือ
คํายธรรมะ ตํอไป
3) ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาเฉพาะประเด็นที่เป็นกระบวนการสื่อสารวิธีการ
ฝึกอบรมคํายธรรมะ โดยเฉพาะลักษณะองค๑ประกอบของการสื่อสารโดยภาพรวมไมํวําจะเป็นผู๎สํงสาร
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สาร สื่อ และผู๎รับสาร โดยเน๎นวิธีการสื่อสารของพระวิทยากรในคํายคุณธรรม จริยธรรมเทํานั้น แตํยัง
ไมํได๎ศึกษาการสื่อสารภายในตัวเอง
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พฤติกรรมผู้บริโภคและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกใช้บริการ
สายการบินต้นทุนต่่า เส้นทางภายในประเทศของผู้โดยสารในจังหวัดเชียงใหม่
Consumer Behavior and Marketing Mix Factors in Choosing Low Cost
Airline’s DomesticPassengers Routes In Chiang Mai Province.
อาชวิน ใจแก๎ว1*มานพ ชุํมอุํน2 พัชราภรณ์สุทธนะ3อานนท์ ประสงค์4
1

สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
2
สาขาวิชาการตลาด 3,4 สาขาวิชาการการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง

บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมผู๎บริโภคและปัจจัยสํวนประสมทางการตลาดใน
การเลือกใช๎บริการสายการบินต๎นทุนต่ําเส๎นทางภายในประเทศของผู๎โดยสารในจังหวัดเชียงใหมํกลุํม
ตัวอยํางคือ ผู๎โดยสารในจังหวัดเชียงใหมํที่เคยใช๎บริการสายการบินต๎นทุนต่ําเส๎นทางภายในประเทศ
จํานวน 400 ตัวอยําง โดยใช๎แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข๎อมูล โดยใช๎สถิติเชิง
พรรณนา ประกอบด๎วยคําร๎ อยละ คําเฉลี่ยและสํว นเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวํา ผู๎ ตอบ
แบบสอบถามสํวนใหญํเป็นเพศหญิง มีอายุอยูํในชํวง31-40 ปี การศึกษาปริญญาตรีมีรายได๎ตํอเดื อน
มากที่สุด 10,001-20,000 บาท สํว นใหญํเคยใช๎บริการสายการบินนกแอร์วัตถุประสงค์ในการใช๎
บริการเพื่อการทํองเที่ยวมากที่สุด จํานวนครั้งที่ใช๎บริการเฉลี่ยตํอปี 2-6 ครั้ง ชํวงเวลาที่มักจะเดินทาง
คือ ชํวงเวลา 8.01 – 12.00 น. ผู๎รํวมเดินทางด๎วยสํวนใหญํเป็นคนในครอบครัว อัตราคําบัตรโดยสาร
เฉลี่ยตํอเที่ยวบิน คือ 1,000-1,5000 บาท ชํองทางในการซื้อบัตรโดยสารจากเวบไซต์ของสายการบิน
เส๎นทางที่เดินทางเป็นประจํา คือ เชียงใหมํ -ดอนเมือง และสิ่งที่เลือกใช๎บริการสายการบินต๎นทุนต่ํา
นอกจากเรื่องราคาแล๎วจะเป็นเรื่องของน้ําหนักของกระเป๋าเดินทางที่ให๎บริการมากกวํา ความคิดเห็น
ตํอปัจจัยสํวนประสมทางการตลาดในภาพรวมอยูํในระดับปานกลาง โดยให๎ความคิดเห็นด๎านการ
สํงเสริมการตลาดมากที่สุด ระดับความคิดเห็นภาพรวมอยูํในระดับมาก ให๎ความสนใจเป็นพิเศษของ
ความนําสนใจของการประชาสัมพันธ์ขําวสาร รองลงมาด๎านกระบวนการภาพรวมอยูํในระดับปาน
กลาง โดยให๎ความสําคัญสูงสุดที่ปัจจัยความรวดเร็วในการประสานงานชํวยเหลือและให๎บริการลูกค๎า
กับปัจจัยจํานวนพนักงานต๎อนรับบนเครื่องบินมีความเพียงพอตํอการให๎บริการมากที่สุดเทํากันด๎าน
ชํองทางการจัดจําหนํายภาพรวมอยูํในระดับปานกลางปัจจัยความปลอดภัยในการชําระเงินคําบัตร
โดยสารผํานเวบไซต์โดยใช๎บัตรเครดิตเป็นปัจจัยที่มีผลตํอการเลือกใช๎บริการมากที่สุดด๎านบุคลากร
ภาพรวมอยูํในระดับปานกลาง สิ่งที่กลุํมตัวอยํางให๎ความสนใจเป็นพิเศษ คือ การดูแลเอาใจใสํของ
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พนักงานต๎อนรับบนเครื่องบิน ด๎านลักษณะทางกายภาพภาพรวมอยูํ ในระดับปานกลางโดยให๎ความ
คิดเห็นตํอสะอาดภายในเครื่องบิน ห๎องน้ํา จํานวนเก๎าอี้นั่งบนเครื่องบินมีความเหมาะสมและนั่งสบาย
เป็ น ปั จ จั ย สํ าคัญ ด๎านราคาภาพรวมอยูํในระดับปานกลาง แตํให๎ ความสํ าคัญปัจจัยอัตราคําบัตร
โดยสารถูกกวําสายการบินอื่นขณะที่ซื้อในชํวงเวลาเดียวกันมากที่ สุด และด๎านผลิตภัณฑ์และบริการ
ภาพรวมอยูํในระดับปานลาง ให๎ความสําคัญสูงสุดที่ความใหมํของเครื่องบิน
ค่ า ส่ า คั ญ :พฤติ ก รรมผู๎ บ ริ โ ภค ปั จ จั ย สํ ว นประสมทางการตลาด สายการบิ น ต๎ น ทุ น ต่ํ า เส๎ น ทาง
ภายในประเทศ
Abstract
This study has the objective to study consumer behavior and marketing mix
factors in choosing low cost airline’s domestic passengers routes in Chiang Mai
province. The samples are employed with the 400 passengers in Chiang Mai who
used to use the low cost airline service. The instrument to collect data is
questionnaire. Descriptive statistics were as percentage, mean and standard deviation
used to analyze data. The findings revealed that most of the respondents were
female, aged between 31-40 years. Their educational degree was Bachelor’s Degree.
They earned 10,001-20,000 Baht monthly. Most of them used to select the service of
Nok Air. Purpose of using the services was for travelling. Average number of visits per
year was 2-6 times. Frequent travel time was from 8: 01-12: 00. Most travel partners
were family members. The average fare per flight was 1,000 - 1,500 Baht. The airline
website was one method to purchase tickets. The regular trip was Chiang Mai - Don
Muang Airport. Besides, the cost of low-cost airline services, the weight of the luggage
was the most concerning. The opinions on the overall marketing mix were at a
moderate level by providing the most opinion on marketing promotion. The overall
level of opinions was very high. The special attention was the interest of public
relations, followed by the overall opinions on process were at a moderate level with
the importance of speed, coordination, assistance and customer service. The factor
on personnel; the number of flight attendants was sufficient to provide the same
service.As place of distribution, the overall opinions were at a moderate level. The
safety factor of credit card payment through the website using credit cards was the
factor affecting the selection of most services. The overall opinions on personnel

179

การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
เครือขํายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลําปางวิจยั ครั้งที่ 4

aspect was at a moderate level. The special attention paid to the attention of the
flight attendants. The overall opinions of physical appearance were at a moderate
level, with a clear view of the interior cleanness of the airplane, toilets, the numbers
of seats on board with the appropriateness and comfort. The overall opinions of
price was at a moderate level; however, the importance was on the fare rate factor
which was lower than that of other airlines while purchasing the same period. The
overall opinions of products and services were at a moderate level. The most
important thing was new aircrafts.
Keywords:consumer behavior, marketing mix factors,low cost airline’s domestic
routes
บทน่า
การดําเนินธุรกิจทางด๎านการบินในประเทศไทยภายหลังจากที่มีการเปิดการบินเสรีของเส๎นทาง
การบินภายในประเทศปี พ.ศ. 2544 เป็นต๎นมาทําให๎เกิดผลกระทบเกิดขึ้นแกํหลายฝุายในชํวงปี พ.ศ.
2556-2558 ที่ผํานมาอุตสาหกรรมการบินประสบภาวะลําบาก ซึ่งปี พ.ศ.2559 ก็ไมํตํางกันกับปีพ.ศ.
2556-2558 แม๎วําสายการบินตําง ๆ จะได๎รับผลกระทบทางดีจากราคาน้ํามันลดลง ธุรกิจการบินใน
ประเทศไทยนั บวําได๎ทวีความสําคัญอยํางนําจับตามอง สะท๎อนให๎ เห็ นได๎จากปริมาณผู๎โ ดยสารที่
เดินทางมายังสนามบินในสังกัดของ บมจ. ทําอากาศยานไทยและกรมทําอากาศยานรวม 31 แหํง ทั่ว
ประเทศในชํวงปี 2555-2558 ที่มีการขยายตัวเฉลี่ยร๎อยละ 15.2 ตํอปี (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2016) ซึ่ง
สอดคล๎องกับความเคลื่อนไหวของผู๎ประกอบการธุรกิจสายการบินในประเทศไทยที่มุํงเพิ่มขนาดฝูงบิน
และขยายเส๎นทางการบิน ซึ่งเหตุการณ์ของสภาวะการเติบโตดังกลําวเป็นไปในทิศทางที่สอดรับกันกั บ
การเติบโตของธุรกิจการบินในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎ที่มีความคึกคักเป็นอยํางมาก ทั้งนี้
บริษัทผู๎ผลิตเครื่องบินรายใหญํได๎มีการพยากรณ์วําในอีก 20 ปีข๎างหน๎า (ปี 2578) จะมีผู๎โดยสารที่มี
จุดหมายปลายทางมายังเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎กวํา 2,360 ล๎านคน หรือเติบโตเฉลี่ยร๎อยละ 6.0 ตํอ
ปี ซึ่งสูงกวําของการเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางทั่วโลกที่เติบโตเฉลี่ยร๎อยละ 4.8 ตํอปี โดยจะ
สํงผลกระทบให๎ขนาดของตลาดธุรกิจการบินในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎เติบโตขึ้นจากเดิม
(ธนาคารแหํงประเทศไทย, 2559)ดังนั้น จึงเป็นข๎อที่นําสังเกตสําหรับประเทศไทยถึงประเด็นการที่มี
ความพร๎อมเพียงพอที่จะสามารถรองรับโอกาสที่เพิ่มขึ้นจากการเติบโตของธุรกิจการบินในภูมิภาค
มากน๎อยเทําไรสําหรับในอนาคตมีการคาดการไว๎วําแนวโน๎มของธุรกิจการบินในประเทศไทยนําจะ
ยังคงเติบโตอยํางตํอเนื่อง จากการขยายเส๎นทางการบินครอบคลุมและเชื่อมโยงไปยังเอเชียตะวันออก
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เฉียงใต๎ จากภาวะดังกลําวทั้งนี้ ประเทศไทยมีจุดเดํนหรือจุดแข็ง คือ การมีที่ตั้งอยูํระดับกึ่งกลางบน
ภาคพื้นแผํนดินใหญํของอาเซียน ตลอดจนมีความใกล๎ชิดทางภูมิศาสตร์กับประเทศเพื่อนบ๎าน อาทิ
Cambodia-Laos-Myanmar-Vietnam (CLMV) ซึ่งเป็นกลุํมประเทศ ที่อยูํในชํวงของการเติบโต
ทางด๎านเศรษฐกิจ ซึ่งหากประเทศไทยสามารถพัฒ นาให๎ เป็ นศูนย์กลางทางการบิน เพื่อสามารถ
เชื่อมตํอ CLMV กับประเทศอื่น ๆ ทั่วโลกได๎อยํางทั่วถึงก็จะนํามาซึ่งโอกาสทางเศรษฐกิจอีกมากมาย
อยํางไรก็ดี ยังคงเป็นประเด็นที่นําสนใจมาก สําหรับ สนามบินในกลุํมที่มีความแออัดและมีแนวโน๎มที่
จะไมํสามารถในการรองรับผู๎โดยสาร ที่เพิ่มขึ้น โดยศูนย์วิจัยกสิกรไทยได๎คาดวํา ในชํวงระยะเวลาใน
อีก 6 ปีข๎างหน๎าผู๎โดยสารที่เดินทางมาใช๎บริการยังสนามบินในสังกัดของ บมจ.ทําอากาศยานไทย (6
แหํ ง) และกรมทํา อากาศยาน (7 แหํ ง ) รวม 13 แหํ ง จะมี จํา นวนผู๎ โ ดยสารมาใช๎ บริ การจํ านวน
ประมาณ 238.4 ล๎านคน ในปี 2565 หรือเติบโตเฉลี่ยร๎อยละ 9.5 ตํอปี ซึ่งมีจํานวนผู๎โดยสารมากเกิน
กวําความสามารถในการรองรับผู๎โดยสารในปีเดียวกันของสนามบินทั้ง 13 แหํงอยูํที่จํานวน 192.7 คน
ตํอปี (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2016)
ดังนั้นประเทศไทยจึงจําเป็นต๎องมุํงเน๎นพัฒนาสนามบินที่มีผู๎โดยสารมีความจํานวนมากแออัด
โดยเฉพาะสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมืองซึ่งเป็นสนามบินยุทธศาสตร์สําคัญ นอกจากนี้
เพื่อเป็นการเพิ่มการแสวงหาโอกาสจากการจํานวนเครื่องบินที่เข๎ามาทําการบินมายังสนามบินของ
ประเทศไทยในอนาคต ประเทศไทยจึงสมควรสร๎างโอกาสมุํงสูํการเป็นศูนย์กลางทางการบินครบวงจร
ของภูมิภาคอาเซียน เนื่องจากธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจสายการบิน ซึ่งได๎แกํ ธุรกิจสนามบิน ธุรกิจ
จําหนํายสินค๎าปลอดภาษี และธุรกิจซํอมบํารุงและผลิตชิ้นสํวนเครื่องบินนําจะได๎รั บอานิสงส์โอกาสใน
การขยายตัวตามไปด๎วย โดยเฉพาะอยํางยิ่งธุรกิจสายการบินต๎นทุนต่ําที่มีบทบาทเพิ่มมากขึ้นในชีวิต
ของคนชั้นกลางในปัจจุบันและอนาคต (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2016)
สําหรับธุรกิจสายการบินต๎นทุนต่ําในประเทศไทยได๎แพรํกระจายไปมีอิทธิพลกับชีวิต ธุรกิจของ
คนในยุคดิจิทัลซึ่งปฏิเสธไมํได๎วํา ธุรกิจสายการบินต๎นทุนต่ําได๎เข๎ามาเปลี่ยนรูปแบบการเดินทางของ
กลุํมผู๎มีรายได๎ระดับปานกลางให๎เป็นไปโดยสะดวกยิ่งขึ้น ในอดีตนั้นการเดินทางโดยเครื่องบินมีระดับ
ราคาสูง สํงผลให๎ลูกค๎าที่ใช๎บริการเดินทางโดยเครื่องบินจํากัดอยูํเฉพาะกลุํ มผู๎มีรายได๎ระดับสูงเทํานั้น
แตํในชํวงระยะ 2-3 ปีที่ผํานมานี้ ธุรกิจสายการบินต๎นทุนต่ําได๎เข๎ามามีบทบาทในการให๎บริการใน
ระดับราคาที่ต่ําลงมามากขึ้น โดยอาศัยชํองวํางในตลาดเจาะกลุํมฐานลูกค๎ากลุํมผู๎มีรายได๎ระดับปาน
กลาง สํงผลให๎การเดินทางโดยเครื่องบินมีความคึกคักมากขึ้น ทั้งการเดินทางระหวํางประเทศและการ
เดินทางภายในประเทศทั้งผู๎โดยสารที่เดินทางชาวไทยและผู๎เดินทางชาวตํางชาติ สํงผลให๎ธุรกิจสาย
การบินต๎นทุนต่ําได๎มีบทบาทในการขยายตลาดผู๎โดยสารที่เดินทางโดยเครื่องบิน โดยไมํเพียงแตํเป็น
ทางเลือกที่มีความคุ๎มคําสําหรับผู๎โดยสารกลุํมผู๎มีรายได๎ระดับปานกลางเทํานั้น แตํยังเป็นทางเลือกที่มี
ความคุ๎มคําสําหรับผู๎โดยสารทุกระดับ กํอให๎เกิดโอกาสอยํางสูงทางธุรกิจสําหรับผู๎ประกอบการธุรกิจ
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ตํางๆข๎างต๎น ในการผลิ ตสิน ค๎าและบริการเพื่อรองรับฐานลูกค๎ากลุํมผู๎ใช๎บริการธุรกิจสายการบิน
ต๎นทุนต่ําทีม่ ีแนวโน๎มเติบโตมากขึ้นในอนาคต
จากสภาวะการของการแขํงขันของธุรกิจสายการบินต๎นทุนต่ําที่สูงมากขึ้นอันเนื่องจากความ
ต๎องการในการเดินทางที่เพิ่มขึ้นนั้นทําให๎เกิดการขยายตัวของสายการบิน เส๎นทางการบินที่เติบโต
ออกไปโดยที่จังหวัดเชียงใหมํนั้นเป็นเมืองทํองเที่ยวที่ สามารถดึงดูดให๎มีนักทํองเที่ยวมาเยือนเป็น
จํานวนมากแหํ งหนึ่ งของประเทศไทยซึ่งจะเห็ นได๎วําเมื่อมีการแขํงขันทางธุรกิจการบินที่มากขึ้น
โดยเฉพาะอยํางยิ่งสายการบินต๎นทุนต่ําที่ที่ต๎องใช๎กลยุทธ์ทางการตลาดที่เข๎มข๎น หลากหลาย ซึ่งจะ
เป็นการแขํงขันที่คํอนข๎างรุนแรง หากไมํ มีการศึกษาวิธีการหรือรูปแบบในการแขํงขันที่ดีพอ อาจจะ
ทําให๎เกิดภาวการณ์ของการประกอบการที่ต่ํา เพราะผู๎บริโภคยุคใหมํต๎องการคุณภาพที่ดี รวดเร็วใน
การบริการซึ่งสะท๎อนให๎เห็นวําธุรกิจสายการบินต๎นทุนต่ําต๎องเพิ่มรายละเอียดในการที่จะต๎องรักษา
สํวนครองตลาดของตนเองไว๎ให๎ดี ดังนั้นจังหวัดเชียงใหมํจึงเป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่เป็นที่แหลํงมุํงหมายของ
สายการบินต๎นทุนต่ําที่จะเพิ่มเที่ยวบินจํานวนมากขึ้นจะเห็นได๎จากการที่การทําอากาศยานเชียงใหมํ
ใช๎ IATA Code เป็น CNX เป็นทําอากาศยานระหวํางประเทศที่เป็นประตูสํวนดินแดนภาคเหนือที่มี
ธรรมชาติสวยงาม และ มีศิลปวัฒนธรรมที่ยาวนานของประเทศไทยจึงมีบทบาทสําคัญในด๎านการ
สํงเสริมการทํองเที่ยวของภาคเหนือ ทั้งนี้ทําอากาศยานเชียงใหมํ มีความสามารถรองรับเที่ยวบินได๎
24 เที่ยวบินตํอชั่วโมง รองรับผู๎โดยสารได๎ปีละ 8 ล๎านคน และรองรับการขนสํงสินค๎าทางอากาศยาน
ได๎ปีละ 35,100 ตัน โดยที่สายการบินต๎นทุนต่ําของแตํละบริษัทไมํวําจะเป็น (1) ไทยแอร์เอเชีย
(AirAsia) เป็นสายการบินต๎นทุนต่ําที่จําหนํายตั๋วเครื่องบินราคาประหยัดรายแรกในไทย (2) นกแอร์
หรือนกมินิ (Nok Air หรือ Nok Mini) เป็นสายการบินภายในประเทศที่จําหนําย ตั๋วเครื่องบินราคา
ประหยัด โดยได๎ริเริ่มบริการพิเศษ คือ รถและเรือตํอไปยังปลายทางทั้งในและตํางประเทศ (3) ไทย
สมายล์ (Thai Smile) เป็นแบรนด์ของเที่ยวบินราคาประหยัดของการบินไทย ซึ่งดําเนินงานภายใต๎
บริษัทและ ใช๎รหัส สายการบิ นเดียวกับการบินไทย (4) กานต์แอร์ (Kan Air) สายการบิน
ภายในประเทศขนาดเล็ก และ (5) โอเรียนท์ไทยแอร์ไลน์ (Orient Thai Airlines) สายการบิน
ภายในประเทศขนาดเล็ก ซึ่งตํางมีการประยุกต์ใช๎กลยุทธ์การตลาดบริการเพื่อจูงใจผู๎ใช๎บริการไมํวําจะ
เป็นการสํงเสริมการขายที่มีความหลากหลาย เพื่อแยํงชิงสํวนแบํงทางการตลาดให๎เพิ่มขึ้น หรือการ
กําหนดราคาตั๋วบินที่ถูกกวําสายการบินอื่นๆในแตํละเทศกาล เพื่อให๎ผู๎ใช๎บริการตัดสินใจให๎เร็วขึ้น
รวมถึงการให๎บริการที่แตกตํางหรือมีความหลากหลายในการอํานวยความสะดวกในการเดินทาง (ยุ
พาวรรณวรรณวาณิชย์, 2554)
ดังนั้น คณะผู๎ วิจัยจึงมุํงให๎ ความสําคัญสํ าหรับในการศึกษาถึงพฤติกรรมผู๎บริโ ภคและปัจจัย
ทางการตลาดบริการในการเลือกใช๎บริการสายการบินต๎นทุนต่ําเส๎นทางภายในประเทศของผู๎โดยสาร
ในจังหวัดเชียงใหมํ ซึ่งจะเป็นการให๎ความสําคัญสําหรับธุรกิจสายการบินในการแก๎ปัญหาที่จะต๎องมี
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การวางแผนกลยุทธ์สํวนประสมการตลาดที่มีความเข๎มข๎นขึ้น เพื่อความอยูํรอดภายใต๎สภาวะการ
แขํงขันที่รุนแรงของธุรกิจสายการบินต๎นทุนต่ําที่จะพัฒนาให๎เกิดความพอใจของผู๎โดยสารตํอไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาพฤติ ก รรมการใช๎ บ ริ ก ารสายการบิ น ต๎ น ทุ น ต่ํ า เส๎ น ทางภายในประเทศของ
ผู๎โดยสารในจังหวัดเชียงใหมํ
2. เพื่อ ศึก ษาปั จ จั ย สํ ว นประสมทางการตลาดในการเลื อกใช๎ บริ การสายการบิ นต๎ นทุ นต่ํ า
เส๎นทางภายในประเทศของผู๎โดยสารในจังหวัดเชียงใหมํ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย
1. ผู๎บริหารหรือองค์กรสายการบินต๎นทุนต่ําได๎ทราบพฤติกรรมของผู๎ใช๎บริการสายการบิน
ต๎นทุนต่ําภายในประเทศของผู๎โดยสารในจังหวัดเชียงใหมํ ซึ่งเป็นประโยชน์มากในการที่นําข๎อมูลไปใช๎
ในการวางแผนสําหรับการดําเนินธุรกิจหรือให๎บริการได๎ตรงกับความต๎องการของกลุํมเปูาหมาย
2. ผู๎บริหารหรือองค์กรสายการบินต๎นทุนต่ําสามารถนําเอาผลการวิจัยที่ได๎ไปใช๎ในการวางแผน
กลยุทธ์ทางด๎านการตลาดบริการให๎สอดคล๎องกับความต๎องการของผู๎บริโภคในสภาวะการปัจจุบันที่มี
การเปลี่ยนแปลงอยํางรวดเร็ว
กรอบแนวคิดการวิจัย
พฤติกรรมการใช๎บริการสายการบิน
ต๎นทุนต่ําภายในประเทศ
ข๎อมูลทั่วไป
-เพศ
-อายุ
-ระดับการศึกษา
-รายได๎

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

ส่วนประสมทางการตลาดบริการ 7Ps
ผลิตภัณฑ์/บริการ
ราคา
ชํองทางการจัดจําหนําย
การสํงเสริมการตลาด
พนักงาน
กระบวนการให๎บริการ
ลักษณะทางกายภาพ
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วิธีด่าเนินการวิจัย
วิธีดําเนินการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative research) ใช๎แนวทาง การวิจัยเชิง
สํารวจ (survey research) เป็นการวิจัยที่พัฒนามาจากการรวบรวมข๎อมูล บนพื้นฐานการทบทวน
วรรณกรรมที่เกี่ยวกับปัจจัยสํวนประสมทางการตลาดที่มีผลพฤติกรรมการใช๎บริการสายการบินต๎นทุน
ต่ําเส๎นทางภายในประเทศของผู๎โดยสารในจังหวัดเชียงใหมํ รวมถึงการพัฒนากรอบแนวคิดทฤษฎีที่
เกี่ยวข๎องการวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative research) มีลําดับขั้นตอน คือ การพัฒนามาตรวัด การ
แจกแบบสอบถาม การประมวลผลทางสถิ ติ เ ชิ ง พรรณนา และนํ า ผลที่ ไ ด๎ ม าส รุ ป และอภิ ป ราย
ตลอดจนการให๎ข๎อเสนอแนะเพิ่มเติมจากการวิจัยข๎อมูลที่ได๎จากแบบสอบถาม แนวทางการวิจัยเชิง
ปริมาณ (quantitative) เป็นการนําเสนอข๎อมูลในเชิงสถิติได๎ทุกประเด็นที่ศึกษาสามารถวิเคราะห์
ความสัมพันธ์หรือวิเคราะห์ความแตกตํางออกมาเป็นตัวเลขได๎ชัดเจน (สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ และ
กรรณิการ์ สุขเกษม, 2555, หน๎า 78) ยังมีนักวิชาการจํานวนมาก เชํน Taylor and Wright (2003,
pp. 97-111) และ Haycock (1989, pp. 259-266)ที่ได๎นําแนวทางนี้ไปใช๎แล๎วเกิดประโยชน์ในด๎าน
วิชาการมากมายตามการทบทวนมาตรวัดการวิจัยที่เกี่ยวข๎อง
วิธีการก่าหนดขนาดประชากร
ประชากรที่ ใ ช๎ ใ นครั้ ง นี้ คื อ ผู๎ โ ดยสารที่ เ คยใช๎ บ ริ ก ารสายการบิ น ต๎ น ทุ น ต่ํ า เส๎ น ทาง
ภายในประเทศของผู๎โดยสารที่อยูํในจังหวัดเชียงใหมํ เนื่องจากมีจํานวนประชากรจํานวนมาก และไมํ
ทราบจํานวนผู๎บริโภคที่เคยใช๎บริการที่แนํนอน ผู๎วิจัยจึงเลือกจําแนกสัดสํวนตามเกณฑ์ของ Comrey
and Lee (1992) ได๎กลุํมตัวอยําง 400 คน อยูํในเกณฑ์ที่ดีมากวิธีการสุํมตัวอยํางจะใช๎การสุํมแบบ
วิธีการคัดเลือกแบบบังเอิญ (Accidental Selection) หรือวิธีการสุํมตัวอยํางแบบแบบสะดวก
(Convenience Sampling) ซึ่งเป็นการคัดเลือกกลุํมตัวอยํางแบบโดยบังเอิญพบหรือไมํเฉพาะเจาะจง
สํ า หรั บ การเก็ บ ข๎ อ มู ล นั้ น จะเลื อ กเก็ บ เฉพาะผู๎ ที่ เ คยใช๎ บริ ก ารสายการบิ น ต๎ น ทุ น ต่ํ า เส๎ น ทาง
ภายในประเทศของผู๎โดยสารที่อาศัยอยูํในเขตจังหวัดเชียงใหมํ
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ผู๎วิจัย ได๎ศึกษาค๎น คว๎าทบทวนวรรณกรรมและผลงานวิจัยตําง ๆ ที่เกี่ยวข๎อง เพื่อสร๎างเป็น
กรอบแนวความคิดและแนวทางในการพัฒนาแบบสอบถาม เพื่อเก็บข๎อมูลจากกลุํมตัวอยําง ด๎วย
วิธีการวิจัยเชิงสํารวจ โดยมีเครื่องมือ คือ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์เชิงลึกแบํงออกเป็น 3 สํวน
มีรายละเอียดดังนี้
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สํวนที่ 1 ข๎อมูลสํวนบุคคลของผู๎ตอบแบบสอบถาม ได๎แกํ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา
ลักษณะของคําถามจะเป็นคําถามแบบปลายปิดแบบหลายคําตอบ (multiple choice questions)
โดยให๎เลือกคําตอบเพียงคําตอบเดียวที่เป็นจริงมากที่สุด
สํวนที่ 2 เป็นมาตรวัดเครื่องมือที่เป็นตัวแปรหลักในการเก็บรวบรวมข๎อมูล คือ พฤติกรรมใน
การเลือกใช๎บริการสายการบิ นต๎น ทุนต่ําเส๎ นทางภายในประเทศของผู๎โดยสารในจังหวัดเชียงใหมํ
ลักษณะของคําถามจะเป็นคําถามแบบปลายปิดแบบหลายคําตอบ (multiple choice questions)
และเลือกตอบเพียงข๎อเดียว
สํวนที่ 3 ข๎อมูลปัจจัยทางการตลาดในการเลือกใช๎บริการสายการบินต๎นทุนต่ําของผู๎โดยสาร
จังหวัดเชียงใหมํ ได๎แกํ ด๎านผลิตภัณฑ์ (Product) ด๎านราคา (Place) ด๎านการจัดชํองทางการจัด
จําหนําย (Place) ด๎านการสํงเสริมการตลาด (Promotion) ด๎านบุคลากร (People) ด๎าน
กระบวนการ (Process) และด๎านลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) นอกจากนี้ ผู๎วิจัยได๎
ดัดแปลง (adaptation) มาตรวัดตําง ๆ มาทําการปรับให๎เหมาะสมกับบริบทของคนเชียงใหมํ เพื่อให๎
เข๎าใจได๎งํายมากขึ้นโดยเป็นแบบสอบถามที่นํามาใช๎ มีลักษณะเป็นข๎อคําถามที่ใช๎มาตรวัดแบบลิเกิรต์ 5
ระดับ (5-point Likert scale) ซึ่งมีคําตอบให๎เลือกตอบ 5 ระดับ มีข๎อคําถามทั้งสิ้น 7 ประเด็นหลัก
(1) สินค๎า หรือบริการ (2) ราคา (3) ชํองทางการจัดจําหนําย (4) การสํงเสริมการตลาด (5) บุคลากร
(6) กระบวนการและ(7) ลักษณะทางกายภาพ
แบบสอบถามที่ใช๎เป็นเครื่องมือในการเก็บข๎อมู ล
โดยใช๎มาตรวัดประมาณคํา 5 ระดับ แบบลิเคริ์ทสเกล (5-point Likert scale) (Likert, 1970, p.
275) แตํละข๎อความมีทางเลือกตอบได๎ 5 ระดับ หมายถึง ระดับความสําคัญระดับความเข๎าใจ ความ
เชื่อ ความคิดเห็น หรือความต๎องการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข๎อง
สํวนที่ 4 เป็นแบบสอบถามปลายเปิด เพื่อให๎ผู๎ตอบแบบสอบถามได๎แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ข๎อเสนอแนะ สินค๎าหรือบริการ
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือเพื่อหาความเชื่อถือได๎ของแบบสอบถาม ทําโดยผํานการ
ตรวจสอบจากผู๎ทรงคุณวุฒิ 3 ทําน และนําไปทดลองใช๎กับกลุํมตัวอยํางที่มีลักษณะคล๎ายคลึงกับกลุํม
ตัวอยํางที่ทําการวิจัยจํานวน 30 คน โดยหาคําสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของคอนบาค โดยยอมรับคํา
ความเชื่อมั่นที่มากกวํา 0.7 ขึ้นไป (Nunnally, 1978, p.89) พบวําปัจจัยสํวนประสมทางการตลาด
ด๎านผลิตภัณฑ์และบริการ มีคําความเชื่อมั่นสัมประสิทธิ์แอลฟา 0.887 ด๎านราคา 0.932 ด๎านชํ องทาง
การจัดจําหนําย 0.786 ด๎านการสํงเสริมการตลาด 0.869 ด๎านบุคลากร 0.912 ด๎านกระบวนการ
ให๎บริการ 0.854 และด๎านลักษณะทางกายภาพ 0.952
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การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู๎วิจัยได๎ดําเนินการเก็บรวบรวมข๎อมูลจากแหลํงข๎อมูลปฐมภูมิ (primary data) โดยใช๎
แบบสอบถามแจกแบบสอบถามให๎ กั บ กลุํ มตั ว อยํ า ง การเก็ บ ข๎ อ มู ล สํ า หรั บ วิ จั ย เรื่อ ง ปั จ จั ย ทาง
การตลาดบริการในการเลือกใช๎บริการสายการบินต๎นทุนต่ําเส๎นทางภายในประเทศของผู๎โดยสารใน
จังหวัดเชียงใหมํ ผู๎วิจัยได๎ดําเนินการศึกษาข๎อมูลที่เกี่ยวข๎องกับงานวิจัย จากเอกสาร งานวิ จัย ตํารา
จากแหลํงตํางๆ เพื่อใช๎ในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อกําหนดกรอบแนวคิดของงานวิจัยที่เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ สร๎างแบบสอบถาม และนําแบบสอบถามดังกลําวให๎ผู๎ทรงคุณวุฒิ 3 ทํานให๎คําชี้แนะทั้ง
ด๎านภาษาและเนื้อหาของข๎อคําถามให๎ส อดคล๎ องตามวัตถุประสงค์การวิจัย โดยใช๎เทคนิค ItemObjective Congruence Index (IOC) หลังจากนั้นปรับปรุงแบบสอบถามตามข๎อชี้แนะความเห็น
ของผู๎ทรงคุณวุฒินําแบบสอบถามไปทดลองใช๎เก็บข๎อมูล (Try out) กับกลุํมที่มีลักษณะใกล๎เคียง
จํานวน 30 ตัวอยําง เพื่อหาคําความเชื่อมั่น (reliability) โดยการหาคําสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อัลฟา
ของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) หลังจากนั้นจึงนําแบบสอบถามไปเก็บข๎อมูลที่เป็น
ข๎อมูล ปฐมภูมิจ ากกลุํ มตัว อยํ าง จํ านวน 400 ตัว อยําง ซึ่งผู๎วิจัยได๎ใช๎การสุํ มตัว อยํางแบบสะดวก
(Convenience Sampling) ผู๎วิจัยได๎ทําการตรวจสอบการลงบันทึกข๎ อมูลหลายครั้ง ด๎วยกันเพื่อ
ตรวจสอบให๎แนํใจวําข๎อมูลที่ลงรหัสนั้นถูกต๎องตามแบบสอบถามที่ได๎ ซึ่งผู๎วิจัยยังพบวํา แบบสอบถาม
มีการกรอกข๎อมูลครบถ๎วนถูกต๎องแตํมีบางข๎อคําถามผู๎ตอบแบบสอบถามไมํได๎ทําการกรอกข๎อมูล
ผู๎วิจัยจึงได๎กําหนดเป็นคําสูญหาย (missing)
1.1ขั้น ตอนและวิ ธี ก ารในการวิ เคราะห์ ข๎ อ มู ล งานวิ จั ย นี้ จ ะได๎ นํ า ข๎ อ มู ล จากการเก็ บ ข๎ อ มู ล
ภาคสนามมาทําการประมวลผลเพื่อวิเคราะห์โดยใช๎สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Method) หา
ความถี่ (Frequency) คําร๎อยละ (Percentage) คําเฉลี่ย (Mean) คําสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) โดยแยกการวิเคราะห์ทางสถิติตามข๎อมูลที่ได๎มาจากการเก็บรวบรวมข๎อมูล
จากแบบสอบถามดังมีรายละเอียดดังตํอไปนี้
สํ ว นที่ 1 ข๎ อ มู ล ทั่ ว ไปของผู๎ ต อบแบบสอบถาม การวิ เ คราะห์ ข๎ อ มู ล โดยใช๎ ส ถิ ติ คํ า ความถี่
(Frequency) คําร๎อยละ (Percentage) คําเฉลี่ย (Mean)
สํ ว นที่ 2 ข๎ อ มู ล ทางด๎ า นพฤติ ก รรมในการเลื อ กใช๎ บ ริ ก ารสายการบิ น ต๎ น ทุ น ต่ํ า เส๎ น ทาง
ภายในประเทศของผู๎ โ ดยสารในจั ง หวั ด เชี ย งใหมํ การวิ เ คราะห์ ข๎ อ มู ล โดยใช๎ ส ถิ ติ คํ า ความถี่
(Frequency) คําร๎อยละ (Percentage)
สํวนที่ 3 ข๎อมูลปัจจัยทางการตลาดในการเลือกใช๎บริการสายการบินต๎นทุนต่ําของผู๎โดยสาร
จังหวัดเชียงใหมํ คําเฉลี่ย (Mean) คําสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
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2. ขอบเขตของโครงการวิจัย
ขอบเขตของเนื้อหาประกอบด๎วย พฤติกรรมผู๎บริโภคในการเลือกใช๎บริการสายการบินต๎นทุน
ต่ําเส๎นทางภายในประเทศของผู๎โดยสารในจังหวัดเชียงใหมํ และปัจจั ยทางการตลาดในการเลือกใช๎
บริการสายการบินต๎นทุนต่ําเส๎นทางภายในประเทศของผู๎โดยสารในจังหวัดเชียงใหมํ ขอบเขตพื้นที่
วิจัย คือ ผู๎โดยสารสายการบินต๎นทุนต่ําที่อาศัยอยูํในจังหวัดเชียงใหมํขอบเขตระยะเวลาในการวิจัย
ตั้งแตํ มกราคม 2560 ถึง ตุลาคม 2560
ระยะเวลาที่ทําการวิจัย สถานที่ทําการทดลอง และหรือเก็บข๎อมูลระยะเวลา : ตั้งแตํ มกราคม
2560 ถึง ตุลาคม 2560
ผลการวิจัย
ข๎อมูลทั่วไปผลการศึกษาจากกลุํมตัวอยํางทั้งหมด 400 ตัวอยําง พบวําผู๎ตอบแบบสอบถาม
สํวนใหญํเป็นเพศหญิง
จํานวน 247 คน คิดเป็นร๎อยละ 61.75 มีอายุอยูํในชํวง31-40 ปี มากที่สุดจํานวน 148 คน คิดเป็น
ร๎อยละ 37.00 รองลงมาอายุอยูํในชํวง 20-30 ปี จํานวน 147 คน คิดเป็นร๎อยละ 36.80 และน๎อย
ที่สุดมีอายุในชํวงมากกวํา 60 ปี จํานวน 14 คน คิดเป็นร๎อยละ 3.50 การศึกษาปริญญาตรีมากที่สุด
จํานวน 227 คิดเป็นร๎อยละ 56.75 รองลงมาการศึกษาต่ํากวํ าระดับปริญญาตรีและปริญญาโท
ตามลําดับ และน๎อยที่สุดคือจบปริญญาเอก และมีรายได๎ตํอเดือนมากที่สุด 10,001-20,000 บาท
จํานวน 192 คน คิดเป็นร๎อยละ 48.00
ข๎อมูลพฤติกรรมการใช๎บริการสายการบินต๎นทุนต่ําเส๎นทางภายในประเทศของผู๎โดยสารใน
จังหวัดเชียงใหมํผู๎ตอบ
แบบสอบถามสํว นใหญํเคยใช๎บริการสายการบินนกแอร์มากที่สุดจํานวน 145 คน คิดเป็นร๎อยละ
36.25 วัตถุประสงค์ในการใช๎บริการเพื่อการทํองเที่ยวมากที่สุดจํานวน 196 ราย คิดเป็นร๎อยละ 49
จํานวนครั้งที่ใช๎บริการเฉลี่ยตํอปี 2-6 ครั้ง จํานวน 185 คน คิดเป็นร๎อยละ 46.25 ชํวงเวลาที่มักจะ
เดินทาง คือ ชํวง 8.01 – 12.00 น จํานวน 130 คน คิดเป็นร๎อยละ 32.50 ผู๎รํวมเดินทางด๎วยสํวน
ใหญํเป็นคนในครอบครัว จํานวน 122 คน คิดเป็นร๎อยละ 30.50 อัตราคําบัตรโดยสารเฉลี่ยตํอ
เที่ยวบิน คือ 1,000-1,5000 บาท จํานวน 173 คน คิดเป็นร๎อยละ 43.25 ชํองทางในการซื้อบัตร
โดยสารจากเวบไซต์ของสายการบิน จํานวน 143 คน คิดเป็นร๎อยละ 35.75 เส๎นทางที่เดินทางเป็น
ประจํา คือ เชียงใหมํ-ดอนเมือง จํานวน 231 คิดเป็นร๎อยละ 57.8 และสิ่งที่เลือกใช๎บริการสายการบิน
ต๎นทุนต่ํานอกจากเรื่องราคาแล๎วจะเป็นเรื่องของน้ําหนักของกระเป๋าเดินทางที่ให๎ บริการมากกวํา
จํานวน 262 คน คิดเป็น 65.50
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ตารางที่1แสดงคําเฉลี่ย สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของปัจจัยทางการตลาดที่มี
ตํอการเลือกใช๎บริการสายการบินต๎นทุนต่ําเส๎นทางภายในประเทศของผู๎โดยสารในจังหวัดเชียงใหมํใน
ภาพรวม
ปัจจัยทางการตลาด
1. ด๎านผลิตภัณฑ์
2. ด๎านราคา
3. ด๎านชํองทางการจัดจําหนําย
4. ด๎านการสํงเสริมการตลาด
5. ด๎านบุคลากร
6. ด๎านลักษณะทางกายภาพ
7. ด๎านกระบวนการ
ภาพรวม

คําเฉลี่ย( X )
3.04
3.08
3.18
4.01
3.14
3.12
3.25
3.26

สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.)
0.92
0.98
1.02
0.92
0.95
0.97
0.97
0.96

ระดับความคิดเห็น
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

จากตารางที่ 1ข๎อมูล ปั จจัยสํ ว นประสมทางการตลาดในการเลื อกใช๎บริการสายการบิน
ต๎นทุนต่ําของผู๎โดยสารจังหวัดเชียงใหมํในภาพรวม พบวํา กลุํมตัวอยํางให๎ความคิดเห็นตํอปัจจัยสํวน
ประสมทางการตลาดที่มีตํอการเลือกใช๎บริการสายการบินต๎นทุนต่ําในภาพรวมอยูํในระดับปานกลาง(
X =3.26, S.D.=0.96) เมื่อพิจารณาในแตํองค์ประกอบของปัจจัยสํวนประสมทางการตลาดพบวํา
กลุํมตัวอยํางให๎ความคิดเห็ นตํอปัจจัยสํวนประสมทางการตลาดด๎านการสํงเสริมการตลาดมากที่สุด
โดยมีความคิดเห็นในระดับมาก ( X =4.01, S.D.=0.92) รองลงมาด๎านกระบวนการ ( X =3.25,
S.D.=0.97) ด๎านชํองทางการจัดจําหนําย( X =3.18, S.D.=1.02) ด๎านบุคลากร( X =3.14,
S.D.=0.95) ด๎านลักษณะทางกายภาพ ( X =3.12, S.D.=0.97) ด๎านราคา ( X =3.08, S.D.=0.98)
และ ด๎านผลิตภัณฑ์และบริการตามลําดับ ( X =3.04, S.D.=0.92)
ความคิดเห็นของปัจจัยสํวนประสมทางการตลาดในการเลือกใช๎บริการสายการบินต๎นทุนต่ํา
เส๎นทางภายในประเทศในด๎านผลิตภัณฑ์และบริการ พบวํา กลุํมตัวอยํางมีความคิดเห็นตํอความใหมํ
ของเครื่องบินมากที่สุด โดยมีคําระดับความคิดเห็นระดับปานกลาง ( X = 3.18, S.D.=1.05) รองลงมา
คือ ลักษณะการขับเครื่องบินขึ้นลงด๎วยความนุํมนวลอยูํในระดับปานกลางเหมือนกัน ( X = 3.17,
S.D.=1.03) และข๎อที่มีระดับความสําคัญน๎อยที่สุด คือ ความหลากหลายของเส๎นทางการบิน ( X =
2.77, S.D.=1.27) สรุปภาพรวมของมาตรวัดด๎านผลิตภัณฑ์ มีคําเฉลี่ยรวมอยูํในระดับปานกลาง ( X =
3.04, S.D.=0.92)
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ความคิดเห็นของปัจจัยสํวนประสมทางการตลาดในการเลือกใช๎บริการสายการบินต๎นทุนต่ํา
เส๎นทางภายในประเทศในด๎านราคา พบวํา กลุํมตัวอยํางมีระดับความคิดเห็นตํออัตราคําบัตรโดยสาร
ถูกกวําสายการบินอื่น ขณะที่ซื้อในชํวงเวลาเดียวกันมากที่สุด โดยมีคําระดับความคิดเห็นระดับปาน
กลาง ( X = 3.18, S.D.=1.09) รองลงมา คือ ความชัดเจนรายละเอียดของอัตราราคาคําบัตรโดยสาร
มีคําระดับความคิดเห็นระดับปานกลาง ( X = 3.12, S.D.=1.06) และระดับความคิดเห็นที่น๎อยที่สุด
คือ อัตราคําบัตรโดยสารมีความเหมาะสมกับเส๎นทางสายการบิน โดยมีความคิดเห็นอยูํในระดับปาน
กลางเหมือนกัน ( X = 3.00, S.D.=1.21) สรุปภาพรวมของมาตรวัดด๎านราคามีคําเฉลี่ยรวมอยูํใน
ระดับปานกลาง ( X = 3.08) และมีคําเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) เฉลี่ยรวม เทํากับ 0.98
ความคิดเห็นของปัจจัยสํวนประสมทางการตลาดในด๎านชํองทางการจัดจําหนําย พบวํา กลุํม
ตัวอยํางมีความคิดเห็นตํอความปลอดภัยในการชําระเงินคําบัตรโดยสารผํานเวบไซต์โดยใช๎บัตรเครดิต
มากที่สุด โดยมีคําระดับความคิดเห็นระดับปานกลาง (คําเฉลี่ย X = 3.33, S.D.=1.08) รองลงมา คือ
ความหลากหลายชํองทางในการจองและหรือซื้อบัตรโดยสาร โดยมีความคิดเห็นอยูํในระดับปานกลาง
เหมือนกัน ( X = 3.28, S.D.=1.12) และระดับความคิดเห็นน๎อยที่สุด คือ ความสะดวกรวดเร็วในการ
ซื้อบัตรโดยสารผํานตัวแทนจําหนําย ( X =3.01, S.D.=1.20) สรุปภาพรวมของมาตรวัดด๎านชํอง
ทางการจัดจําหนํายมีคําเฉลี่ยรวมอยูํในระดับปานกลาง ( X =3.18) และมีคําเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)
เฉลี่ยรวม เทํากับ 1.02
ความคิดเห็นของปัจจัยสํวนประสมทางการตลาดในการเลือกใช๎บริการสายการบินต๎นทุนต่ํา
เส๎นทางภายในประเทศ ในด๎านการสํงเสริมการตลาด พบวํา กลุํมตัวอยํางมีความคิดเห็นตํอความ
นํ า สนใจของการประชาสั ม พั น ธ์ ขํ า วสาร โดยมี คํ า ระดั บ ความคิ ด เห็ น ระดั บ มาก ( X = 4.25,
S.D.=1.10) รองลงมา คือ ความนําสนใจของการสํงเสริมการขายโดยการสะสมไมล์หรือการสะสมการ
เดินทางมีคําระดับความคิดเห็นระดับมาก ( X = 4.10, S.D.=1.13)และระดับความคิดเห็นน๎อยที่สุด
คือ การให๎ข๎อมูลเกี่ย วกับการสํงเสริมการขาย มีความนําสนใจและให๎ รายละเอียดได๎อยํางถูกต๎อง
ชัดเจนมีระดับความคิดเห็นมาก( X = 3.90, S.D.=0.96) สรุปภาพรวมของมาตรวัดด๎านการสํงเสริม
การตลาดมีคําเฉลี่ยรวมอยูํในระดับปานกลาง ( X = 4.01) และมีคําเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) เฉลี่ย
รวม เทํากับ 0.92
ความคิดเห็นของปัจจัยสํวนประสมทางการตลาดในการเลือกใช๎บริการสายการบินต๎นทุนต่ํา
เส๎นทางภายในประเทศ ในด๎านบุคลากรพบวํากลุํมตัวอยํางมีความคิดเห็นตํอการดูแลเอาใจใสํของ
พนักงานต๎อนรับบนเครื่องบิน มากที่สุด โดยมีคําระดับความคิดเห็นระดับปานกลาง ( X = 3.17,
S.D.=1.06) รองลงมา คือ พนักงานต๎อนรับบนเครื่องบินมีมนุษย์สัมพันธ์และมีความเป็นกันเอง และ
เครื่องแบบการแตํงกายของพนักงานต๎อนรับบนเครื่องบินสวยงาม ประทับใจ โดยมีความคิดเห็นอยูํใน
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ระดับปานกลางเหมือนกัน ( X = 3.16, S.D.=1.06 และ 1.05) และพนักงานต๎อนรับบนเครื่องบินให๎
คําแนะนําและสาธิตในการใช๎อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย มีคําระดับความคิดเห็นน๎อยที่สุดโดยมีคํา
ระดับความคิดเห็นในระดับปานกลาง ( X =3.11, S.D.=1.08) สรุปภาพรวมของมาตรวัดด๎านบุคลากร
มีคําเฉลี่ยรวมอยูํในระดับปานกลาง ( X = 3.14) และมีคําเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) เฉลี่ยรวม เทํากับ
0.95
ความคิดเห็นของปัจจัยสํวนประสมทางการตลาดในการเลือกใช๎บริการสายการบินต๎นทุนต่ํา
เส๎นทางภายในประเทศ ในด๎านกระบวนการ พบวํากลุํมตัวอยํางมีระดับความคิดเห็นตํอความรวดเร็ว
ในการประสานงานชํวยเหลือและให๎บริการลูกค๎าและจํานวนพนักงานต๎อนรับบนเครื่องบินมีความ
เพียงพอตํอการให๎บริการมากที่สุดเทํากัน โดยมีคําระดับความคิดเห็นระดับปานกลาง ( X = 3.40,
S.D.=1.06และS.D.=1.05 ) รองลงมา คือ ความถูกต๎องแมํนยําในการรับและหรือบันทึกข๎อมูลการ
จองบัตรโดยสาร โดยมีระดับความคิดเห็นอยูํในระดับปานกลางเหมือนกัน ( X = 3.22, S.D.=1.11)
และความรวดเร็วในการแจ๎งเตือนกรณีเครื่องบินลําช๎ากวํากําหนดมีคําระดับความคิดเห็นที่น๎อยที่สุด
โดยมีคําระดับความเห็นในระดับปานกลาง ( X =3.14, S.D.=1.06) สรุปภาพรวมของมาตรวัดด๎าน
กระบวนการมีคําเฉลี่ยรวมอยูํในระดับปานกลาง ( X = 3.25) และมีคําเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) เฉลี่ย
รวม เทํากับ 0.97
ปัจจัยทางการตลาดในการเลือกใช๎บริการสายการบินต๎นทุนต่ําเส๎นทางภายในประเทศ ในด๎าน
ลักษณะทางกายภาพ พบวํากลุํมตัวอยํางมีความคิดเห็นตํอความสะอาดภายในเครื่องบินความสะอาด
ห๎องน้ําภายในเครื่องบิน และจํานวนเก๎าอี้นั่งบนเครื่องบินมีความเหมาะสมและนั่งสบายมากที่สุด
เทํากัน โดยมีคําระดับความคิดเห็ นระดับปานกลาง ( X = 3.31, S.D.=1.04: S.D.=1.06 และ
S.D.=1.08 ) รองลงมา คือ การจัดวางของในเครื่องบินมีความเป็นระเบียบเรียบร๎อย สวยงามมีคํา
ระดับความคิดเห็นระดับปานกลาง ( X = 3.08, S.D.=1.07)และความสวยงามของสัญลักษณ์ และ
สโลแกน ของสายการบินมีคําระดับความคิดเห็นน๎อยที่สุด คําระดับความเห็นอยูํในระดับปานกลาง (
X = 2.90, S.D.=1.22) สรุปภาพรวมของมาตรวัดด๎านลักษณะทางกายภาพมีคําเฉลี่ยรวมอยูํในระดับ
ปานกลาง (คําเฉลี่ย X = 3.12) และมีคําเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) เฉลี่ยรวม เทํากับ 0.97
อภิปรายผลการวิจัย
1. ข๎อมูลทั่วไป ผู๎โดยสารสายการบินต๎นทุนต่ําเส๎นทางภายในประเทศที่ใช๎เป็นกลุํมตัวอยําง
เป็นเพศหญิงมากวําเพศชาย สํวนใหญํเป็นผู๎มีอายุ 20-30 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี มีรายได๎ตํอ
เดือน 10,000-20,000 บาท สอดคล๎องกับการศึกษาของ ศิวัตรา พิพัฒน์ไชยศิริ (2555), วรารั ตน์
วรรณะพาหุณ (2547) และ อัญชลี แสงไชย (2558) เนื่องจากเพศหญิงเป็นเพศที่นิยมความสบาย
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มากกวําเพศชาย การศึกษาระดับปริญญาตรีซึ่งถือได๎วําเป็นการศึกษาพื้นฐานของคนระดับกลาง มี
รายได๎ตํอเดือนไมํสูงมาก จึงต๎องการที่จะเดินทางด๎วยสายการบินสําหรับการเดินทางโดยสายการบิ น
ต๎นทุนต่ําเพื่อความสอดคล๎องตํอรายได๎
2. ทางด๎านพฤติกรรมผู๎บริโภค จากการศึกษาพบวํา สํวนใหญํเคยใช๎บริการสายการบินนก
แอร์มากที่สุดวัตถุประสงค์ในการใช๎บริการเพื่อการทํองเที่ยวมากที่สุด จํานวนครั้งที่ใช๎บริการเฉลี่ยตํอ
ปี 2-6 ครั้ง ชํวงเวลาที่มักจะเดินทาง คือ ชํวง 8.01 – 12.00 น อัตราคําบัตรโดยสารเฉลี่ยตํอเที่ยวบิน
คือ 1,000-1,500 บาท ชํองทางในการซื้อบัตรโดยสารจากเวบไซต์ของสายการบินสอดคล๎ องกับ
การศึกษาของ ศิวัตรา พิพัฒน์ไชยศิริ (2555)ผู๎รํวมเดินทางด๎วยสํวนใหญํเป็นคนในครอบครัว เส๎นทาง
ที่เดินทางเป็นประจํา คือ เชียงใหมํ -ดอนเมือง และสิ่งที่เลือกใช๎บริการสายการบินต๎นทุนต่ํานอกจาก
เรื่องราคาแล๎วจะเป็นเรื่องของน้ําหนักของกระเป๋าเดินทางที่ให๎บริการมากกวํา
3. การศึกษาปัจจัยสํวนประสมทางการตลาดในการเลือกใช๎บริการสายการบินต๎นทุนต่ํา
เส๎นทางภายในประเทศของผู๎โดยสารในจังหวัดเชียงใหมํ โดยรวมคําเฉลี่ยอยูํในระดับปานกลางแตํด๎าน
การสํงเสริมการตลาดจะมีคําเฉลี่ยสูงสุดซึ่งสอดคล๎องกับการศึกษาของ สรัสวดี จักษุรักษ์ และเมธาวี
ธรรมเกษร (2560) ที่พบวํากลุํมตัวอยํางให๎ความสําคัญของการทําโปรโมชั่นลดราคาตั๋วเครื่องบินมาก
ที่สุด ซึ่งเป็นข๎อมูลที่กลุํมตัวอยํางจะให๎ความสนใจเป็นพิเศษของความนําสนใจของการประชาสัมพันธ์
ข๎อมูลขําวสาร โดยจะดึงดูดให๎เกิดความต๎องการที่จะใช๎บริการ สํวนด๎านกระบวนการการให๎บริการก็
เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ให๎ความสําคัญรองลงมาในขณะที่การศึกษาของ เจนจิรา นาทองคํา (2560) พบวํา
ปัจจัยด๎านสภาพแวดล๎อมทางกายภาพและการนําเสนอมีอิทธิพลตํอความตั้งใจในการใช๎บริการซ้ํามาก
ที่สุด และขัดแย๎งตํอการศึกษาของจิรายุ อักษรดี (2554) ที่พบวํา ปัจจัยสํวนประสมทางการตลาด
บริ การที่มีอิทธิพลตํอการตัดสิน ใจเลือกใช๎บริการสายการบินในประเทศมากที่สุ ด คือ ปัจจัยด๎าน
กระบวนการให๎บริการของสายการบิน โดยเฉพาะอยํางยิ่งกระบวนการให๎บริการความสะดวกตํอ
ผู๎โดยสารที่สามารถทําการซื้อ ชําระเงิน บัตรโดยสาร สํารองที่นั่ง เช็คอิน และอื่น ๆ ได๎ด๎วยตนเองโดย
มีเครื่องจักรหรือเครื่องมือที่สามารถดําเนินการได๎ตลอด 24 ชั่วโมง ผํานเว็บไซต์ แอปพลิเคชั่นบน
โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน ซึ่งก็ใกล๎เคียงกับงานวิจัยนี้ที่กลุํมตัวอยํางให๎ความคิดเห็นในระดับมากเป็น
อันดับสองรองมาจากการสํงเสริมการตลาด
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย
1. ด๎ า นผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละการบริ ก าร จากผลการศึ ก ษาพบวํ า ผู๎ ใ ช๎ บ ริ ก ารสํ ว นใหญํ ใ ห๎
ความสําคัญความใหมํของ
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เครื่ องบิ นและลั กษณะการขับเครื่องบินขึ้นลงด๎วยความนุํมนวล ดังนั้น การรักษาความสะอาดทั้ง
ภายนอกและภายในเครื่องบินเป็นสิ่งที่สายการบินต๎องให๎ความสําคัญอยํางยิ่ง และที่สําคัญอีกประการ
หนึ่ง คือ การขับที่สร๎างความรู๎สึกอบอุํนใจปลอดภัยในขณะรับบริการ
1. ด๎านการสํงเสริมการตลาด จากการศึกษาพบวํา ผู๎ใช๎บริการสํวนใหญํให๎ความสนใจเป็น
พิ เ ศษกั บ ความนํ า สนใจของที่ ป ระชาสั ม พั น ธ์ ขํ า วสารเป็ น อั น ดั บ แรกๆ ดั ง นั้ น ขํ า วสารในการ
ประชาสัมพันธ์ควรจะอัพเดท และทําการประชาสัมพันธ์ขําวสารโปรโมชั่นตํางๆ อยํางตํอเนื่อง เพื่อให๎
ข๎อมูลขําวสารได๎สํงไปยังกลุํมผู๎โดยสารอยํางทั่วถึง
2. ด๎านบุคลากร และด๎านกระบวนการ จากการศึกษาพบวํา ผู๎ใช๎บริการให๎ความสําคัญกับ
การดูแลเอาใจใสํของพนักงานต๎อนรับบนเครื่องบิน ความรวดเร็วในการประสานงานชํวยเหลือและ
ให๎บริการลูกค๎า และจํานวนพนักงานต๎อนรับบนเครื่องบินมีความเพียงพอตํอการให๎บริการ ดังนั้ น ควร
จะตระหนักให๎พนักงานต๎อนรับพึงดูแล เอาใจใสํในการให๎บริการ ตลอดจนการแก๎ปัญหาตําง ๆ ที่
เกิดขึ้นอยํ างรวดเร็ว ตลอดจนมีมนุษย์สั มพันธ์ เป็นกันเอง เครื่องแบบการแตํงกายของพนักงาน
ต๎อนรับบนเครื่องบินที่สวยงามประทับใจ
3. ด๎านชํองทางการจัดจําหนําย จากการศึกษาพบวํา ความปลอดภัยในการชําระเงินคําบัตร
โดยสารผํานเวบไซต์โดยใช๎บัตรเครดิต ดังนั้น สายการบินต๎องสร๎างระบบการชําระเงินที่ปลอดภัย และ
มีการยืนยันตัวตนในการทําธุระกรรมการชําระเงินอยํางมีประสิทธิภาพ
4. ด๎านลั กษณะทางกายภาพ จากการศึกษาพบวํา ความสะอาดภายในเครื่องบิน ความ
สะอาดห๎ อ งน้ํ าภายในเครื่ องบิ น และจํา นวนเก๎าอี้ นั่ง บนเครื่อ งบิ นมี ความเป็น ระเบี ยบเรี ยบร๎อ ย
สวยงาม คือ สิ่งที่ผู๎โ ดยสารใสํ ใจเป็นพิเศษ ดังนั้น สายการบินต๎องดูแล และทําความสะอาดทุกๆ
เที่ยวบินในเวลาที่มีอยูํอยํางจํากัด ให๎บนเครื่องบินพร๎อมจะให๎บริการแบบให๎มีรํองรอยการใช๎น๎อยที่สุด
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
ควรมีการศึกษาวิจัยตํอยอดในประเด็นของผู๎โดยสารแตํละภาค หรือเป็นผู๎โดยสารในประเทศ
ไทย ตลอดจนอาจจะรวมถึงผู๎โดยสารชาวตํางชาติด๎วยก็จะทําให๎ได๎ข๎อมูลที่เป็นประโยชน์ในมิติที่กว๎าง
และเป็นประโยชน์มากขึ้น นอกจากนี้ควรจะทําการการวิจัยที่มีการขยายขอบเขตให๎ครอบคลุมปัจจัย
อื่น ๆ เพิ่มเติม
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณผู๎ทรงคุณวุฒิ รศ.ดร.พิชาภพ พันธุ์แพ ดร.ศรีสุดา แซํลี้ และ ผศ.ดร.พนิดา สัตโย
ภาส ที่ได๎อนุเคราะห์ในการตรวจสอบเนื้อหาเครื่องมือ ขอบคุณลูกศิษย์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหมํ
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ในการลงภาคสนามเก็บข๎อมูล และขอขอบคุณผู๎โดยสารในจังหวัดเชียงใหมํกลุํมตัวอยํางผู๎ให๎ข๎อมูลที่
เสียสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม
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การเปรียบเทียบประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจระหว่างอุตสาหกรรมโรงแรมในจังหวัด
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บทคัดย่อ
การศึ ก ษาในครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาการวั ด ประสิ ท ธิ ภ าพในการทํ า งานของ
อุตสาหกรรมโรงแรมในจังหวัดเชียงใหมํจํานวน 137 แหํง และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จํานวน 57 แหํง
โดยใช๎เทคนิคการวิเคราะห์เส๎นหํอหุ๎ม (Data Envelopment Analysis: DEA)
โดยการศึกษาใช๎ข๎อมูลงบการเงินปี 2558 ของธุรกิจโรงแรมในจังหวัดเชียงใหมํและจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ที่จดทะเบียนในรูปแบบบริษัทจํากัด กับกรมพัฒนาธุรกิจการค๎า ในการศึกษาจะแบํง
อุตสาหกรรมเป็น3 ขนาด คือ เล็ก กลาง ใหญํ และแบํงตามลักษณะของผู๎ถือหุ๎น
ผลการศึกษาประสิทธิภาพโดยรวมของอุตสาหกรรมโรงแรม(Global Technical Efficiency:
CRS model) ของจังหวัดเชียงใหมํมีคําเฉลี่ยเทํากับ 0.705และของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีคําเฉลี่ย
เทํากับ 0.768โดยจําแนกเป็นความมีประสิทธิภาพในการมีเทคนิคในการผลิตที่เหมาะสม (Technical
Efficiency:VRS model) พบวําโรงแรมของจังหวัดเชียงใหมํจํานวน 52 แหํงมีคําเฉลี่ยเทํากับ 0.790
และโรงแรมของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จํานวน 35 แหํง มีคําเฉลี่ยเทํากับ 0.906ที่มีประสิทธิภาพทาง
เทคนิคการผลิตมีประสิทธิภาพทางเทคนิคการผลิตที่เหมาะสมและความมีประสิทธิภาพตํอขนาดการ
ผลิตที่เหมาะสม (Scale Efficiency :SE) พบวําโรงแรมของจังหวัดเชียงใหมํจํานวน30 แหํง มีคําเฉลี่ย
เทํากับ 0.887 และโรงแรมของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จํานวน 15 แหํงมีคําเฉลี่ยเทํากับ 0.843ที่มี
ประสิทธิภาพตํอขนาดการผลิตที่เหมาะสม
เมื่อพิจารณาตามตามขนาดของโรงแรมทั้งในจังหวัดเชียงใหมํและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
พบวําโรงแรมขนาดเล็กมีประสิทธิภาพในการทํางานดีที่สุด รองลงมาคือขนาดกลาง และขนาดใหญํ
เมื่ อ พิ จ ารณาตามลั ก ษณะของการถื อ หุ๎ น พบวํ า โรงแรมทั้ ง ในจั ง หวั ด เชี ย งใหมํ แ ละจั ง หวั ด
ประจวบคีรีขันธ์ที่คนไทยเป็นผู๎ถือหุ๎นมีประสิทธิภาพในการทํางานดีกวําโรงแรมที่มีชาวตํางชาติเป็นผู๎
ถือหุ๎น และเมื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพจากคําประสิทธิภาพในการทํางานโดยเฉลี่ยของจังหวัด
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เชียงใหมํและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พบวํา โรงแรมในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีคําประสิทธิภาพในการ
ทํางานเฉลี่ยดีกวําโรงแรมในจังหวัดเชียงใหมํ
ค่าส่าคัญ: การวิเคราะห์เส๎นหํอหุ๎ม , ประสิทธิภาพโดยรวม , อุตสาหกรรมโรงแรม
Abstract
The purpose of this research is to study in Chiang Maiand PrachuapKhiri Khan
hotel industry. The research was specifically conducted in 137 hotels in Chiang
Maiand 57 hotels in PrachuapKhiri Khan regarding the potency evaluation of hotel
industry by using Data Envelopment Analysis: DEA technique. The DEA technique was
performed by the analysis of whole budget used data of Chiang Maiand
PrachuapKhiri Khanhotel industry in that legally registered with Department of
Business Development (DBD) 2008. In additionally, the study was classified into 3
types of hotel, small, medium, and big. Consequently, the study demonstrated the
average outcome of Global Technical Efficiency: CRS model of the hotel industry in
Chiang Maiwas 0.705, and PrachuapKhiri Khan’s was 0.768. Along with the study of
Technical Efficiency: VRS data showed average outcome of 52 hotels in Chiang
Maiwas 0.790, and for the average outcome of 35 hotels in PrachuapKhiri Khanwas
0.906 which applied to the technical efficiency. Furthermore, the study of Scale
Efficiency: SE indicated that 30 hotels of Chiang Maihad the average outcome in
0.887, and 15 hotels in PrachuapKhiri Khanwas 0.843 which applied with the
appropriate manufacturing requirements. In conclusion, the study results showed
that small hotels in PrachuapKhiri Khanhad the most efficiency following with
medium hotels and big hotels. However, the study of the variety of shareholder of
the hotels proved that the hotels which had Thai shareholder are more efficiency
that the hotels which had foreigner shareholders. Additionally, when compared the
efficiency outcome in both provinces, the hotels in PrachuapKhiri Khanwere more
efficient than the hotels in Chiang Mai.
Keywords: data envelopment analysis , overall effectiveness , hotel industry

196

การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
เครือขํายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลําปางวิจยั ครั้งที่ 4

บทน่า
การทํองเที่ยวถือได๎วําเป็นอุตสาหกรรมที่มีบทบาทสําคัญตํอการพัฒนาเศรษฐกิจของหลายๆ
ประเทศทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยที่รัฐบาลนั้นให๎ความสําคัญ และเสริมสร๎างขีดความสามารถใน
การแขํงขันเพื่อชิงสํวนแบํงในตลาดโลก โดยเฉพาะในแทบเอเชียและอาเซียนที่ตํางพากันกําหนดและ
วางแผนทางการตลาดเพื่อดึงดูดนักทํองเที่ยวให๎ เพิ่มมากขึ้น ภารกิจในด๎านการทํองเที่ยวจึงเป็น
ภารกิจที่ถูกผสมผสานกลมกลืนไปกับการพัฒนาประเทศในทุกๆมิติ อุตสาหกรรมการทํองเที่ยวจึงมี
ความสําคัญตํอการกระตุ๎นระบบเศรษฐกิ จของไทย จากการดําเนินนโยบายด๎านการบริการและการ
ทํองเที่ยวของรัฐบาลซึ่งเป็นหนทางในการสร๎างรายได๎เข๎าสูํประเทศ รวมถึงการสํงเสริมคุณภาพและ
มาตรฐานของการบริการ เพื่อยกระดับความสามารถในการแขํงขันของภาคบริการและภาคการ
ทํ อ งเที่ ย วในการรั บ รองนั ก ทํ อ งเที่ ย วที่ จ ะเข๎ า มาทํ อ งเที่ ย วในประเทศไทยด๎ ว ยรู ป แบบที่ มี ค วาม
หลากหลายโรงแรมนั้นถือได๎วําเป็นอุตสาหกรรมที่พักที่ได๎รับความนิยมในตลาดทํองเที่ยวจากกลุํม
นักทํองเที่ยวหนุํมสาว และนักทํองเที่ยวที่มากันเป็นครอบครัว เนื่องจากมีความสะดวกสบาย มีสิ่ง
อํ า นวยความสะดวกตํ า งๆ มากมาย และยั ง มี ร ะบบรั ก ษาความปลอดภั ย ที่ ดี อี ก ด๎ ว ย หาก
นักทํองเที่ยวเกิดความประทับใจก็ยํอมมีโอกาสที่จะกลับมาทํองเที่ยวอีกครั้ง
จังหวัดเชียงใหมํ ถือได๎วําเป็นแหลํงทํองเที่ยวที่มีความงดงามทางธรรมชาติแล๎วยังมีความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมประเพณีอันเปี่ยมไปด๎วยเสนํห์ที่ดึงดูดให๎นักทํองเที่ยวเดินทางมาเที่ยวชม
โดยเฉพาะนั กทํองเที่ยวที่ชื่นชอบบรรยากาศแบบธรรมชาติจังหวัดเชียงใหมํจึงถูกจัดให๎ เป็นเมือง
ทํองเที่ยวที่มีชื่อเสียง ติดอันดับ 1 ใน 10 ของประเทศไทยจึงทําให๎จังหวัดเชียงใหมํมีนักทํองเที่ยวทั้ง
ไทยและชาวตํางชาติเดินทางเข๎ามาทํองเที่ยวเป็นจํานวนมาก และเพิ่มขึ้นทุกๆ ปี โดยพบวํามีจํานวน
นักทํองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตํางชาติเดินทางเข๎ามาทํองเที่ยวในจังหวัดเชียงใหมํในปี 2558 มี
จํานวนผู๎มาเยือนทั้งหมด 9,286,307คนมียอดรายได๎จากการทํองเที่ยวจากจํานวนผู๎เยี่ยมเยียนทั้งหมด
82,570 ล๎านบาทและจังหวัดเชียงใหมํยังเป็นจังหวัดที่มีจํานวนผู๎เยี่ยมเยือนสูงที่สุดในภาคเหนือ
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ คือประตูสูํภาคใต๎เป็นจังหวัดที่มีรูปรํางยาวเรียวนี้เต็มไปด๎วยแหลํง
ทํองเที่ยว โดยเฉพาะทะเล เป็นแหลํงพักผํอนในการทํองเที่ยวทางธรรมชาติแหํงหนึ่งที่ได๎รับความนิยม
มีแหลํงทํองเที่ยวที่นําสนใจหลายแหํงเป็นสถานที่ที่รู๎จักกันดีของชาวตํางชาติ โดยเฉพาะอําเภอหัวหิน
ที่ได๎รับการสํงเสริมให๎เป็นแหลํงทํองเที่ยวจากกระทรวงการทํองเที่ยว จัดให๎เป็นสถานที่นําทํองเที่ยว
แหํงหนึ่งในประเทศไทย จึงทําให๎อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในขณะนี้เปรียบเสมือนแมํเหล็ก
ที่ส ร๎ างแรงดึงดูดให๎ ทั้งนั กทํองเที่ย วทั้งชาวไทยและชาวตํางชาติเป็นอยํางมาก โดยเฉพาะในชํว ง
เทศกาลการทํองเที่ยวและชํวงวันหยุดติดตํอกันหลายวัน โดยพบวํามีจํานวนนักทํ องเที่ยวทั้งชาวไทย
และชาวตํางชาติเดินทางเข๎ามาทํองเที่ยวในจังหวัดเชียงใหมํเพิ่มขึ้นทุกๆ ปี ในปี 2558 มีจํานวนผู๎มา
เยือนทั้งหมด 4,835,371คนมียอดรายได๎จากการทํองเที่ยวจากจํานวนผู๎เยี่ยมเยียนทั้งหมด 27,872
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ล๎านบาท และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ยังมีจํานวนผู๎เยี่ยมเยีย นอยูํอันดับที่ 3 ของภาคตะวันตกและมี
แนวโน๎มเพิ่มขึ้นทุกๆ ปี โดยปี 2558 เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ร๎อยละ 3.7 และเนื่องจากผู๎วิจัยเห็นวําทั้ง
จังหวัดเชียงใหมํและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นจังหวัดที่เป็นแหลํงดึงดูดนักทํองเที่ยวทั้งชาวไทยและ
ชาวตํางชาติซึ่งเห็นได๎จากจํานวนผู๎เยี่ยมเยือนของแตํละจังหวัด ซึ่งในจังหวัดเชียงใหมํมีจํานวนผู๎เยี่ยม
เยื อนสูงที่สุ ดในภาคเหนือ และจั งหวัดประจวบคีรีขันธ์มีจํานวนผู๎ เยี่ยมเยือนอันดับที่ 3 ของภาค
ตะวันตกและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นั้นยังให๎ความสําคัญตํอการทํองเที่ยวเป็นอยํางมากดังวิสัยทัศ
ของจังหวัดที่วํา“เป็นศูนย์กลางการผลิต แปรรูปสับปะรดสํงออกระดับโลก เป็นแหลํงผลิตมะพร๎าวที่มี
คุณภาพ เป็นเมืองทํองเที่ยวสําหรับครอบครัวและสุขภาพและอุตสาหกรรมเหล็กที่ได๎มาตรฐานสากล"
จึงทําให๎จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ต๎องการที่จะพัฒนา ปรับปรุงประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมโรงแรมให๎
ดียิ่งขึ้น เพื่อที่จะรองรับและดึงดูดจํานวนนักทํองเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้น ดังนั้นในงานวิจัยครั้งนี้ผู๎วิจัย
สนใจที่จะทําการศึกษาประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจระหวํางอุตสาหกรรมโรงแรมในจังหวัดเชียงใหมํ
และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์วําโรงแรมที่มีการดําเนินงานอยูํนั้น มีประสิทธิภาพมากน๎อยเพียงไร ที่จะ
รองรับจํานวนนักทํองเที่ยว และสถานการณ์เปลี่ยนแปลงตํางๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อเพิ่มระดับ
ขีดความสามารถ และคุณภาพการแขํงขันไปสูํระดับสากล เพราะฉะนั้นเมื่ออุตสาหกรรมโรงแรมมี
ประสิทธิภาพก็จะสํงผลตํออุตสาหกรรมการทํองเที่ยวให๎มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นไปด๎วย และจะเป็นแรง
ดึงดูดใจให๎นักทํองเที่ยวกลับมาทํองเที่ยวในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นกลับมาเที่ยวซ้ําอีก และสํงผลให๎
ระบบเศรษฐกิจของประเทศพัฒนา
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อวัดประสิทธิภ าพทางเศรษฐกิจระหวํางอุตสาหกรรมโรงแรมในจังหวัดเชียงใหมํ และ
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย
1. ปัจจัยนําเข๎า (Input) ได๎แกํ ต๎นทุนขาย คําใช๎จํายในการขายและบริหาร สินทรัพย์รวม
2. ปัจจัยผลผลิต (Output) ได๎แกํ รายได๎ทั้งหมด
เงื่อนไขและข้อสมมุติที่ใช้ในการศึกษา
1 เป็นการพิจารณาทางด๎านปัจจัยการผลิต (input – orientated) ให๎ความสําคัญทาง ด๎าน
ปัจจัยการผลิต
2 ใช๎ข๎อสมมุติผลได๎ตํอขนาดเปลี่ยนแปลง (Variable Return to Scale: VRS)
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แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ จะใช๎วิธี Data Envelopment Analysis (DEA) เป็นการวัด
ประสิทธิภาพที่นิยมใช๎กัน โดยเป็นแนวคิดของ Farrell (1957) โดยเสนอวํา ประสิทธิภาพของหนํวย
ผลิตหนึ่ง (Firm) ประกอบด๎วย 3 องค์ประกอบ คือ ประสิทธิภาพทางเทคนิค (technical efficiency
) ประสิทธิภาพทางด๎านราคา ( allocative efficiency) และประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ (economic
efficiency) โดยจะใช๎แนวคิดพื้นฐานของการวัดประสิทธิภาพได๎จากสัดสํวนของผลผลิตและปัจจัย
การผลิต เพื่อวัดความสามารถในการดําเนินงานของหนํวยผลิต (Emrouznejad,2003) โดยหาได๎
ดังตํอไปนี้
Efficiency =

Output
Input
โดยวิธีการวัดประสิทธิภาพที่นิยมใช๎ในการวัดผลการดําเนินงาน คือการวัดประสิทธิภาพ
เชิงเปรียบเทียบ โดยจะเปรียบเทียบคําสัมประสิทธิ์ที่คํานวณได๎ของแตํละหนํวย กับคํามาตรฐาน
(berchmark) คํามาตรฐานที่ได๎จากหนํวยที่ดีที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับหนํวยผลิตที่กําลังศึกษาทั้งหมด
อาจจะเป็นหนํวยผลิตที่อยูํระดับแนวหน๎า (frontier) สํวนหนํวยผลิตอื่นๆ จะมีประสิทธิภาพต่ํากวํา
การวัดประสิทธิภาพเชิงเปรียบเทียบของหนํวยผลิตทําได๎ดังตํอไปนี้
Relative efficient = weighted sum of output
weighted sum of input
เขียนสมการได๎ดังนี้
𝑠

Relative efficient =

∑ 𝑢𝑟 𝑦𝑟𝑗
𝑟
𝑚

∑ 𝑣𝑖 𝑥𝑖𝑗
𝑖

i=1,2,….,m ;r=1,2,…..,s ;j=1,2,……,n
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โดยที่

𝑣𝑖
m
s
n

= จํานวนของปัจจัยนําเข๎าที่ i ของหนํวยผลิตที่ j ของหนํวยผลิต
= จํานวนผลผลิตที่ r ของหนํวยผลิตที่ j
= ตัวถํวงน้ําหนักของผลผลิต r
= ตัวถํวงน้ําหนักของปัจจัยการนําเข๎า i
= จํานวนปัจจัยนําเข๎า
=จํานวนของผลผลิต
=จํานวนของหนํวยผลิต

การวัดประสิทธิภาพเชิงเปรียบเทียบที่มาจากแนวคิดของ Farrellจะใช๎หลักการ frontier
analysisในการวั ด หนํ ว ยประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต ตํ อ มานั ก เศรษฐศาสตร์ ไ ด๎ มี ก ารพั ฒ นาวิ ธี แ ละ
แบบจํ าลองขึ้นมาหลายๆ วิธี และวิธี DEAเป็นอีกหนึ่งวิธีที่นิยมใช๎ในการวัดประสิ ทธิภาพ เพราะ
เนื่องจากไมํจําเป็นต๎องกําหนดรูปแบบฟังก์ชั่น และวิธีนี้ใช๎วัดประสิทธิภาพในการดําเนินงานได๎ในกรณี
ที่ปัจจัยการผลิตและผลผลิตมีหลายชนิด (multi input and output)Charnes ,Cooper and
Rhodes (1978) ได๎ นํ า หลั ก การทางคณิ ต ศาสตร์ เ ข๎ า มาใช๎ ใ นวิ ธี DEA
ที่ เ รี ย กวํ า linear
programming ในการประเมินคําประสิทธิภาพ
แบบจําลอง BCC ที่นําเสนอโดยBanker, Charnes, andCooper (1984) ภายใต๎ข๎อ
สมมติผลตอบแทนตํอขนาดแปรผัน (Variable Returns to Scale :VRS )
แบบจําลองภายใต๎ข๎อสมมติ VRS จะต๎องเพิ่มสมการข๎อจํากัดเข๎าไปในแบบจําลอง CCR อีก
หนึ่งสมการ คือ N1’𝞴 = 1 (เป็นข๎อจํากัดของคําความโค๎ง : Convexity Constraint) เพื่อให๎มั่นใจ
วําเป็นการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของหนํวยผลิตขนาดเดียวกันอยํางแท๎จริง ตํอมาได๎มีการพัฒนา
แบบจําลองดังกลําว โดยการเพิ่มข๎อจํากัด N1’𝞴 ≤ 1 เข๎าไปในแบบจําลอง แบบจําลองที่พัฒนาใหมํนี้
สามารถหาคําประสิทธิภาพในชํวง Non-Increasing Returns Scale (NIRS) ได๎ ดังนั้นลักษณะของ
แบบจําลองสุดท๎ายภายใต๎ข๎อสมติ VRS ที่นิยมใช๎ในปัจจุบัน สามารถเขียนได๎ดังนี้

𝑀𝑖𝑛𝜃 𝜆 𝜃
𝑦𝑖 𝑦𝜆
𝜃𝑥𝑖 𝑥𝜆
𝑁 𝜆

Subject to :

𝜆
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การวิเคราะห์ด้วยวิธี DEA สามารถจ่าแนกขนาดของกิจการออกได้เป็น 3 ประเภท คือ
1) ผลตอบแทนตํอขนาดคงที่ (Constant Return to Scale :CRS) ขนาดของหนํวยงาน
ประเภทนี้เป็นขนาดที่เหมาะสมซึ่งจะเป็นขนาดของหนํวยงานที่อยูํบนแนวหน๎าประสิทธิภาพจากตัว
แบบประเภท CRS
2) ผลตอบแทนตํอขนาดเพิ่มขึ้น (Increasing Return to Scale :IRS) ขนาดของหนํวยงาน
ประเภทนี้มีขนาดเล็กเกินไปเมื่อเปรียบเทียบกับหนํวยงานที่อยูํบนแนวหน๎าประสิทธิภาพจากตัวแบบ
ประเภท CRS แสดงให๎เห็นวําบริษัทสามารถขยายกิจการได๎ โดยอัตราผลตอบแทนภายหลังการขาย
หนํวยงาน ยังเป็นอัตราที่เพิ่มขึ้น ซึ่งจะได๎แกํ หนํวยงานที่ผลบวกของ 𝞴j มีคําน๎อยกวําหนึ่ง
3) ผลตอบแทนตํอขนาดลดลง (Decreasing Return to Scale :DRS) ขนาดของหนํวยงาน
ประเภทนี้ มีขนาดใหญํเกินไป เมื่อเปรียบเทียบกับหนํวยงานที่อยูํบนแนวหน๎าประสิทธิภาพจากตัว
แบบ CRS แสดงให๎เห็นวําบริษัทไมํควรขยายกิจการอีกตํอไปและอาจพิจารณาแบํงหนํวยงานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน อัตราผลตอบแทนภายหลังการขยายหนํวยงานจะมีคําลดลง ซึ่งได๎แกํ
หนํวยงานที่ผลบวกของ j มีคํามากกวําหนึ่ง (วิชิต หลํอจีระชุณห์กุล , จิราวัลย์ จิตรถเวช และวีณา
ฉายศิลป์รุํงเรือง, 2551,น.151)
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การวัดประสิทธิภาพของการผลิต ด๎วยการใช๎วิธี DEA นั้น จะเน๎นการวัดประสิทธิภาพของ
หนํวยผลิตโดยการเปรียบเทียบ ซึ่งพบวําในตํางประเทศมีการศึกษาโดยใช๎วิธี DEA มากมาย โดย
งานวิจัยที่สามารถนํามาประยุกต์ใช๎ให๎เข๎ากับงานวิจัยในครั้งนี้ ได๎แกํ ผลงานของ Coelli,Rao and
Battese(1997) โดยได๎ ทํ า การศึ ก ษาประสิ ท ธิ ภ าพของมหาวิ ท ยาลั ย ในประเทศออสเตรเลี ย
Davutyan(2001) ได๎ทําการศึกษาการวัดประสิทธิภาพการสํงเสริมภาคการทํองเที่ยวในตุรกี Foo
Lee Yen1 , Mohhidin Othman1 (2011) ศึกษาการวิเคราะห์เพื่อวัดประสิทธิภาพของโรงแรม
ในประเทศมาเลเซีย ในสํวนของประเทศไทยยังไมํคํอยมีการประยุกต์ใช๎วิธี DEA กันมากนัก แตํยัง
พบวํามีการศึกษาที่สามารถนํามาประยุกต์ใช๎ด๎านอุตสาหกรรมการทํองเที่ยว ได๎แกํ ภารตี ไกรสิทธิ์
(2005) ทําการศึกษาโครงสร๎าง พฤติกรรม และผลการดําเนินงาน ของอุตสาหกรรมทํองเที่ยวใน
จังหวัดเชียงใหมํ โดยใช๎แนวคิดของ Farrell (1957) การใช๎ Data Envelopment Analysis ในการ
ประเมินผลการดําเนินงานและประสิทธิภาพในการดําเนินงาน โดยมีปัจจัยการผลิต (input) คําจ๎าง
แรงงาน (บาท) ต๎นทุนขาย (บาท) คําใช๎จํายในการขายและบริหาร (บาท) และตัวแปรทางด๎านผลผลิต
(output) คือรายได๎จากการดําเนินงาน โดยใช๎ข๎อมูลจากงบการเงิน ปี 2545 จากกรมพัฒนาธุรกิจ
การค๎า ผลการศึกษาอุตสาหกรรมที่พัก มีประสิทธิภาพในการดําเนินงานจํานวน 33 ราย นั่นคือมี
อุตสาหกรรมอยูํในระดับแนวหน๎าคิดเป็นร๎อยละ 29 โดยมีประสิทธิภาพในการดําเนินงานเฉลี่ยที่ร๎อย
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ละ 73 โดยโรงแรมและเกสเฮาส์ที่มีขนาดเล็ก และมีผู๎ถือหุ๎นเป็นชาวตํางชาติจะมีระดับประสิทธิภาพ
สูงที่สุด สํวนในอุตสาหกรรมนําเที่ยวมีประสิทธิภาพในการดําเนินงานจํานวน 21 ราย มีประสิทธิภาพ
ในการดําเนินงานคืออุตสาหกรรมอยูํในระดับแนวหน๎าคิดเป็นร๎อยละ 25 โดยมีระดับประสิทธิภาพใน
การดําเนินงานเฉลี่ยร๎อยละ 81 อุตสาหกรรมบริการนําเที่ยวและมีผู๎ถือหุ๎นเป็นชาวตํางชาติ จัดตั้งใน
รูปแบบห๎างหุ๎นสํวนจํากัดจะมีระดับประสิทธิภาพสูงที่สุด
งานศึก ษางานวิจั ย ในตํ างประเทศเกี่ย วกั บการวั ดประสิ ท ธิภ าพของอุต สาหกรรม ได๎แ กํ
Davutyan(2001)ทําการศึกษาการวัดประสิทธิ ภาพการสํงเสริมภาคการทํองเที่ยวตุรกี โดยการใช๎
Data Envelopment Analysisโดยได๎ศึกษาในธุรกิจโรงแรมโดยใช๎ข๎อมูลโรงแรม 21 แหํง และแบํง
โรงแรมออกเป็นโรงแรม 4 ดาว และโรงแรม 5 เป็นการเปรียบเทียบระหวํางกลุํมและการเปรียบเทียบ
ภายในกลุํมเดียวกัน เพื่อจัดอันดับความมีประสิทธิภาพของโรงแรม แบบที่ 1โดยมีปัจจัยการผลิต
(input) คือ คําใช๎จํายในการ ดําเนินงาน จํานวนลูกจ๎าง ต๎นทุนการลงทุน และตัวแปรทางด๎านผลผลิต
(output) คือ อัตราการเข๎าพักซ้ําของลูกค๎า ระดับความพึงพอใจกําไร แบบที่2โดยมีปัจจัยการผลิต
(input) คือ คําใช๎จํายในการดําเนินงาน จํานวนลูกจ๎าง แบบที่ 2 ตัวแปรทางด๎านผลผลิต (output)
คือ อัตราการเข๎าพักซ้ําของลูกค๎าระดับความพึงพอใจผลการศึกษาในสองรูปแบบไมํมีความแตกตําง
กัน โรงแรมที่มีประสิทธิภาพ เป็นโรงแรมเดียวกันทั้งสองกลุํม สําหรับการเปรียบเทียบภายในกลุํม
และระหวํางกลุํม พบวําโรงแรม 4ดาว มีประสิทธิภาพมากกวําโรงแรม 5 ดาวจากการศึกษาพบวํา ผล
การศึกษาสํวนใหญํในการวัดประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมโดยวิธี Data Envelopment Analysis
(DEA) จะพิจารณาด๎าน Input-Orientated ภายใต๎แบบจําลองทั้งที่เป็นแบบ Constant Return to
Scale (CRS) และ Variable Returnto Scale (VRS)จากผลการศึกษาข๎างต๎นที่กลําวมาจะพบวํา วิธี
DEA สามารถประยุกต์ใช๎ได๎ทั้งธุรกิจภาคการเกษตร การผลิต และภาคบริการ เชํน โรงแรม
ธนาคาร ประกั น ชี วิ ต สหกรณ์ และสมารถใช๎ วิ เ คราะห์ ป ระสิ ท ธิ ภ าพของภาครั ฐ ได๎ ด๎ ว ย เชํ น
โรงเรียน โรงพยาบาล นโยบายของรัฐ เป็นต๎น
วิธีด่าเนินการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้จะเป็นการวิจัยเชิงปริมาณโดยทําการเก็บรวบรวมข๎อมูลงบการเงินปี2558
ของอุตสาหกรรมโรงแรมในจังหวัดเชียงใหมํ (137 แหํง ) และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (57 แหํง) ที่จด
ทะเบียนในรูปแบบบริษัทจํากัดกับกรมพัฒนาธุรกิจการค๎า โดยจะแบํงได๎ดังนี้ 1.แบํงตามขนาดเล็ก
คือโรงแรมที่มีจํานวนห๎องพักน๎อยกวํา 30 ห๎อง หรือการจ๎างงานน๎อยกวํา 50 คน ขนาดกลาง คือ
โรงแรมที่มีจํานวนห๎องพักมากกวํา 30 ห๎อง แตํไมํเกิน 100 ห๎อง หรือมีการจ๎างงานอยูํระหวําง 50200 คน ขนาดใหญํ คือโรงแรมที่มีจํานวนห๎องพักตั้งแตํ 100 ห๎องขึ้นไป หรือมีการจ๎างงานมากกวํา
200 คน2.แบํงตามลักษณะการถือหุ๎น โรงแรมที่ถือหุ๎นโดยคนไทย คือ โรงแรมที่มีผู๎ถือหุ๎นเป็นคน
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ไทย 100% และโรงแรมที่มีชาวตํางชาติเป็นผู๎ถือหุ๎น คือ โรงแรมที่มีผู๎ถือหุ๎นเป็นชาวตํางชาติอยําง
น๎อย 1 รายโดยการศึกษานี้จะใช๎แบบจําลองDEA ซึ่งมีรูปแบบดังนี้ (Coelli,Raoand Battese,1997)
𝑀𝑖𝑛𝜃 𝜆 𝜃

Subject to :
𝑛

∑ 𝜆𝑗 𝑦𝑟𝑗

𝑦𝑟𝑗

𝑗
𝑛

𝜃𝑥𝑖𝑗
𝑛

∑ 𝜆𝑗 𝑥𝑖𝑗
𝑗

∑ 𝜆𝑗
𝑗

𝜆𝑗
𝑖

𝑚 𝑟
𝑠 𝑗
𝑛
โดยที่ j
คือ โรงแรมในจังหวัดเชียงใหมํและโรงแรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
r
คือ รายได๎ทั้งหมด
i
คือ ต๎นทุนขาย คําใช๎จํายในการขายและบริหาร สินทรัพย์รวม
yrj
คือผลผลิตที่ r ของโรงแรมที่ j
xij
คือ ตัวถํวงน้ําหนักของโรงแรมที่ j
𝜃
คือ ตัวถํวงน้ําหนักของปัจจัยนําเข๎าของโรงแรม
แบบจําลอง DEA สามารถคํานวณคําประสิทธิภาพ (efficiency score) ซึ่งมีคําตั้งแตํ 0-1
ถ๎าคําประสิทธิภาพเข๎าใกล๎ 0 แสดงวําหนํวยผลิตนั้นมีประสิทธิภาพต่ํา และถ๎าเข๎าใกล๎ 1 แสดงวํา
หนํ ว ยผลิ ตนั้ น มี ป ระสิ ท ธิภ าพสู ง เชํ น ในการคํานวณด๎า นปัจจัย นําเข๎า มีคําประสิ ทธิ ภ าพ 0.9
หมายความวําหนํวยผลิตนั้นมีคําประสิทธิภาพ 90% เมื่อเทียบกับหนํวยผลิตในระดับแนวหน๎า หรือ
หนํวยผลิตนั้นมีระดับประสิทธิภาพต่ํากวําหนํวยผลิตในระดับแนวหน๎าอยูํ 10%
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ผลการวิจัย
1.ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการท่างานของกลุ่มตัวอย่างอุตสาหกรรมโรงแรมใน
จังหวัดเชียงใหม่ด้วยวิธี Data Envelopment Analysis (DEA)
การวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการทํางานจะเป็นการวิเคราะห์เส๎นหํ อหุ๎ม โดยจะเป็นการ
เปรียบเทียบของแตํละหนํวยธุรกิจกับหนํวยธุรกิจที่ดีที่สุ ด หนํวยธุรกิจที่มีประสิทธิภาพนั้นจะอยูํบน
เส๎นหํอหุ๎ม เป็นเส๎นที่แสดงประสิทธิภาพ มีคําเทํากับ 100% และหนํวยธุรกิจที่ไมํมีประสิทธิภาพจะ
อยูํต่ํากวําเส๎นหํอหุ๎มมีคําต่ํากวํา 100%
ตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์การวัดประสิทธิภาพการท่างานของอุตสาหกรรมโรงแรมใน
จังหวัดเชียงใหม่ด้วย DEA

รายการ
จํานวนโรงแรมที่มีประสิทธิภาพ
จํานวนโรงแรมที่ไมํมีประสิทธิภาพ
คําประสิทธิภาพโดยเฉลี่ย
คําประสิทธิภาพสูงสุด
คําประสิทธิภาพต่ําสุด
จํานวนโรงแรมที่มีประสิทธิภาพสูงกวําคําเฉลี่ย
จํานวนโรงแรมที่มีประสิทธิภาพต่ํากวําคําเฉลี่ย
การผลิตอยูํในรูปแบบของผลได๎ตํอขนาดคงที่ CRS
การผลิตอยูํในรูปแบบของผลได๎ตํอขนาดเพิ่มขึ้นIRS
การผลิตอยูํในรูปแบบของผลได๎ตํอขนาดลดลงDRS

CRS

VRS

30
107
0.705
1
0.069
77
60
-

52
85
0.790
1
0.146
87
50
-

Scale
Efficiency
30
107
0.887
1
0.205
108
29
31
45
61

จากตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการทํางานของอุตสาหกรรมโรงแรมใน
จังหวัดเชียงใหมํด๎วยแบบจําลอง DEA พบวําอุตสาหกรรมโรงแรมในจังหวัดเชียงใหมํมีประสิทธิภาพ
โดยรวม (Global Technical Efficiency: CRS model) มีคําเฉลี่ยเทํากับ 0.705 สามารถหา
แหลํงที่มาของความมีประสิทธิภาพได๎ดังนี้
1.ความมีประสิทธิภาพในการมีเทคนิคในการผลิตที่เหมาะสม (Technical Efficiency:VRS
model) พบวําอุตสาหกรรมโรงแรมในจังหวัดเชียงใหมํจํานวน 137 แหํง มีประสิทธิภาพทางเทคนิค
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การผลิต มีคําเฉลี่ยเทํากับ 0.790 โดยในจํานวนนี้มีโรงแรม 52 แหํงที่มีประสิทธิภาพทางเทคนิคการ
ผลิตที่เหมาะสม
2.ความมีประสิทธิภาพตํอขนาดการผลิตที่เหมาะสม (Scale Efficiency :SE) พบวํา
อุ ต สาหกรรมโรงแรมในจั ง หวั ด เชี ย งใหมํ จํ า นวน 137 แหํ ง มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพตํ อ ขนาดการผลิ ต ที่
เหมาะสม มีคําเฉลี่ยเทํากับ 0.887 โดยในจํานวนนี้มีโรงแรม 30 แหํงที่มีประสิทธิภาพตํอขนาดการ
ผลิตที่เหมาะสม
เมื่อวิเคราะห์การวัดประสิทธิภาพการทํางานของอุตสาหกรรมโรงแรมในจังหวัดเชียงใหมํด๎วย
วิธี DEA ดังตารางที่ 2 พบวําอุตสาหกรรมโรงแรมในจังหวัดเชียงใหมํจํานวน 137 แหํง พบวํามีจํานวน
โรงแรมที่มีประสิทธิภาพในการทํางาน 30 แหํง คิดเป็นร๎อยละ 21.90 มีคําประสิทธิภาพในการทํางาน
เฉลี่ยร๎อยละ 70.48 เมื่อพิจารณาตามขนาดของอุตสาหกรรมโรงแรมในจังหวัดเชียงใหมํจะเห็นได๎วํา
จากจํานวนโรงแรมขนาดเล็กทั้งหมด 91 แหํง มีจํานวนโรงแรมที่มีประสิทธิภาพในการทํางาน 20
แหํง คิดเป็นร๎อยละ 21.98 มีคําประสิทธิภาพในการทํางานเฉลี่ยร๎อยละ 47.40 ขนาดกลางมีจํานวน
โรงแรมทั้งหมด 29 แหํงมีจํานวนโรงแรมที่มีประสิทธิภาพในการทํางาน 6 แหํง คิดเป็นร๎อยละ
20.69 มีคําประสิทธิภาพในการทํางานเฉลี่ยร๎อยละ 14.92 และขนาดใหญํมีจํานวนโรงแรมทั้งหมด
17 แหํ ง มี จํ า นวนโรงแรมที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการทํ า งาน 4 แหํ ง คิ ด เป็น ร๎ อ ยละ 23.53 มี คํ า
ประสิทธิภาพในการทํางานเฉลี่ยร๎อยละ 8.16 ดังนั้นเมื่อพิจารณาจากคําประสิทธิภาพในการทํางาน
เฉลี่ยจะเห็นได๎วําโรงแรมขนาดเล็กมีประสิทธิภาพในการทํางานอันดับที่ 1 รองลงมาคือขนาดกลาง
และขนาดใหญํ ตามลําดับ เมื่อแบํงตามลักษณะการถือหุ๎น พบวําจํานวนอุตสาหกรรมโรงแรมที่มีคน
ไทยเป็นผู๎ถือหุ๎นจํานวน 112 แหํง มีประสิทธิภาพการทํางานจํานวน 20 แหํง คิดเป็นร๎อยละ 17.86
มี คํ า ประสิ ท ธิ ภ าพในการทํ า งานเฉลี่ ย ร๎ อ ยละ 53.55 และจํ า นวนอุ ต สาหกรรมโรงแรมที่ มี
ชาวตํางชาติเป็นผู๎ถือหุ๎น 25 แหํง มีจํานวนโรงแรมที่มีประสิทธิภาพในการทํางาน 9 แหํง คิกเป็นร๎อย
ละ 36 มีคําประสิทธิภาพในการทํางานเฉลี่ยร๎อยละ 13.27 ดังนั้นเมื่อพิจารณาจากคําประสิทธิภาพ
ในการทํางานเฉลี่ยจะเห็นได๎วําโรงแรมที่มีชาวไทยเป็นผู๎ถือหุ๎นมีประสิทธิภาพในการทํางานมากกวํา
โรงแรมที่มีชาวตํางชาติเป็นผู๎ถือหุ๎น
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ตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห์การวัดประสิทธิภาพการท่างานของอุตสาหกรรมโรงแรมใน
จังหวัดเชียงใหม่ด้วย DEA โดยจ่าแนกตามขนาดและลักษณะการถือหุ้น

รายการ

จ่ า น ว น
ขนาด
โรงแรม
ทั้งหมด
เล็ก
กลาง
(137แห่ง) (91แห่ง) (29แห่ง)

1.จํ า น ว น โ ร ง แ ร ม ที่ มี
30
ประสิทธิภาพ
2.จํ า น ว น โ ร ง แ ร ม ที่ มี
ประสิทธิภาพ
21.9
(ร๎อยละ)
3.จํ า น ว น โ ร ง แ ร ม ที่ ไ มํ มี
107
ประสิทธิภาพ
4.จํ า น ว น โ ร ง แ ร ม ที่ ไ มํ มี
ประสิทธิภาพ
78.1
(ร๎อยละ)
5.คําประสิทธิภาพในการทํางานโดยเฉลี่ย
ของจํานวนโรงแรมที่ไมํมีประสิทธิภาพ
(ร๎อยละ )
62.2
6.คําประสิทธิภาพในการทํางานโดยเฉลี่ย
ของจํ า นวนโรงแรม 137
70.48
แหํง
( ร๎อยละ )

การถือหุ้น
ใหญ่
คนไทย
ต่างชาติ
(17แห่ง) (112แห่ง) (25แห่ง)

20

6

4

20

9

21.98

20.69

23.53

17.86

36

71

23

13

92

16

78.02

79.31

76.47

82.14

64

63.3

62.76

55.24

58.45

57.39

47.4

14.92

8.16

53.55

13.27
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2.ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการท่างานของกลุ่มตัวอย่างอุตสาหกรรมโรงแรมใน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ด้วยวิธี Data Envelopment Analysis (DEA)
ตารางที่ 3 แสดงผลการวิเคราะห์การวัดประสิทธิภาพการท่างานของอุตสาหกรรมโรงแรมใน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ด้วย DEA

รายการ
จํานวนโรงแรมที่มีประสิทธิภาพ
จํานวนโรงแรมที่ไมํมีประสิทธิภาพ
คําประสิทธิภาพโดยเฉลี่ย
คําประสิทธิภาพสูงสุด
คําประสิทธิภาพต่ําสุด
จํานวนโรงแรมที่มีประสิทธิภาพสูงกวําคําเฉลี่ย
จํานวนโรงแรมที่มีประสิทธิภาพต่ํากวําคําเฉลี่ย
การผลิตอยูํในรูปแบบของผลได๎ตํอขนาดคงที่ CRS
การผลิ ตอยูํในรูป แบบของผลได๎ตํอขนาดเพิ่มขึ้น
IRS
การผลิตอยูํในรูปแบบของผลได๎ตํอขนาดลดลงDRS

CRS

VRS

14
43
0.768
1
0.161
35
22
-

35
22
0.906
1
0.195
42
15
-

Scale
Efficiency
15
42
0.843
1
0.161
40
17
15

-

-

15
27

จากตารางที่ 3 แสดงผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการทํางานของอุตสาหกรรมโรงแรมใน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ด๎วยแบบจําลอง DEA พบวําอุตสาหกรรมโรงแรมในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มี
ประสิทธิภาพโดยรวม (Global Technical Efficiency: CRS model) มีคําเฉลี่ยเทํากับ 0.768
สามารถหาแหลํงที่มาของความมีประสิทธิภาพได๎ดังนี้
1.ความมีประสิทธิภาพในการมีเทคนิคในการผลิตที่เหมาะสม (Technical Efficiency:VRS
model) พบวําอุตสาหกรรมโรงแรมในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จํานวน 57 แหํง มีประสิทธิภาพทาง
เทคนิคการผลิต มีคําเฉลี่ยเทํากับ 0.906โดยในจํานวนนี้มีโรงแรม35 แหํงที่มีประสิทธิภาพทางเทคนิค
การผลิตที่เหมาะสม
2.ความมีประสิทธิภาพตํอขนาดการผลิตที่เหมาะสม (Scale Efficiency :SE) พบวํา
อุตสาหกรรมโรงแรมในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จํานวน 57 แหํง มีประสิทธิภาพตํอขนาดการผลิตที่
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เหมาะสม มีคําเฉลี่ยเทํากับ 0.843โดยในจํานวนนี้มีโรงแรม 15 แหํงที่มีประสิทธิภาพตํอขนาดการ
ผลิตที่เหมาะสม
จากการวิ เ คราะห์ ก ารวั ด ประสิ ท ธิ ภ าพการทํ า งานของอุ ต สาหกรรมโรงแรมในจั ง หวั ด
ประจวบคีรีขัน ธ์ด๎ว ยวิธี DEA ดังตารางที่ 4 พบวําอุตสาหกรรมโรงแรมในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
จํานวน 57 แหํง พบวํามีจํานวนโรงแรมที่มีประสิ ทธิภ าพในการทํางาน 14 แหํง คิดเป็นร๎อยละ
24.56 มีคําประสิทธิภาพในการทํางานเฉลี่ยร๎อยละ 70.48 เมื่อพิจารณาตามขนาดของอุตสาหกรรม
โรงแรมในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จะเห็นได๎วําจากจํานวนโรงแรมขนาดเล็กทั้งหมด 38 แหํง มีจํานวน
โรงแรมที่มีประสิทธิภาพในการทํางาน 9 แหํง คิดเป็นร๎อยละ 23.68 มีคําประสิทธิภาพในการทํางาน
เฉลี่ยร๎อยละ54.41ขนาดกลางมีจํานวนโรงแรมทั้งหมด 16 แหํงมีจํา นวนโรงแรมที่มีประสิทธิภาพใน
การทํางาน 4 แหํง คิดเป็นร๎อยละ 25 มีคําประสิทธิภาพในการทํางานเฉลี่ยร๎อยละ 17.62และ
ขนาดใหญํมีจํานวนโรงแรมทั้งหมด 3 แหํง มีจํานวนโรงแรมที่มีประสิทธิภาพในการทํางาน 1 แหํง
คิดเป็นร๎อยละ 33.33 มีคําประสิทธิภาพในการทํางานเฉลี่ยร๎อยละ 4.76 ดังนั้นเมื่อพิจารณาจากคํา
ประสิทธิภาพในการทํางานเฉลี่ยจะเห็นได๎วําโรงแรมขนาดเล็กมีประสิทธิภาพในการทํางานอันดับที่ 1
รองลงมาคือขนาดกลาง และขนาดใหญํ ตามลําดับ เมื่อแบํงตามลักษณะการถือหุ๎น พบวําจํานวน
อุตสาหกรรมโรงแรมที่มีคนไทยเป็นผู๎ถือหุ๎น 43 แหํง มีประสิทธิภาพการทํางานจํานวน 12 แหํง คิด
เป็นร๎อยละ 27.91 มีคําประสิทธิภาพในการทํางานเฉลี่ยร๎อยละ 63.59 และจํานวนอุตสาหกรรม
โรงแรมที่มีชาวตํางชาติเป็นผู๎ถือหุ๎น 14 แหํง มีจํานวนโรงแรมที่มีประสิทธิภาพในการทํางาน 5 แหํง
คิดเป็นร๎อยละ 35.71 มีคําประสิทธิภาพในการทํางานเฉลี่ยร๎อยละ 17.13 ดังนั้นเมื่อพิจารณาจากคํา
ประสิทธิภาพในการทํางานเฉลี่ยจะเห็นได๎วําโรงแรมที่มีชาวไทยเป็นผู๎ถือหุ๎นมีประสิทธิภาพในการ
ทํางานมากกวําโรงแรมที่มีชาวตํางชาติเป็นผู๎ถือหุ๎น
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ตารางที่ 4 แสดงผลการวิเคราะห์การวัดประสิทธิภาพการท่างานของอุตสาหกรรมโรงแรมใน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ด้วย DEA โดยจ่าแนกตามขนาดและลักษณะการถือหุ้น

รายการ

จ่ า น ว น
ขนาด
โรงแรม
ทั้งหมด เล็ก

การถือหุ้น
กลาง

(57 แห่ง) (38 แห่ง) (16 แห่ง)
1.จํ า น ว น โ ร ง แ ร ม ที่ มี
ประสิทธิภาพ
2.จํ า น ว น โ ร ง แ ร ม ที่ มี
ประสิทธิภาพ
3.จํ า นวนโรงแรมที่ ไ มํ มี
ประสิทธิภาพ
4.จํ า นวนโรงแรมที่ ไ มํ มี
ประสิทธิภาพ
5.คําประสิทธิภาพในการ
ทํ า ง า น โ ด ย เ ฉ ลี่ ย ข อ ง
จํ า น ว น โ ร งแร มที่ ไมํ มี
ประสิทธิภาพ
6.คําประสิทธิภาพในการ
ทํ า ง า น โ ด ย เ ฉ ลี่ ย ข อ ง
จํานวนโรงแรม 57 แหํง

ใหญ่

คนไทย
(43
(3แห่ง)
แห่ง)

ต่างชาติ
(14
แห่ง)

14

9

4

1

12

5

24.56

23.68

25

33.33

27.91

35.71

43

29

12

2

31

9

75.44

76.32

75

66.67

72.09

64.29

76.8

81.62

76.14

90.5

84.29

69.75

76.8

54.41

17.62

4.76

63.59

17.13

สรุปและอภิปรายผล
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจระหวํางอุตสาหกรรมโรงแรมในจังหวัดเชียงใหมํ
และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยใช๎เทคนิคการวิเคราะห์เส๎นหํอหุ๎ม ในครั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์คือ เพื่อ
วั ด ประสิ ท ธิ ภ าพทางเศรษฐกิ จ ระหวํ า งอุ ต สาหกรรมโรงแรมในจั ง หวั ด เชี ย งใหมํ และจั ง หวั ด
ประจวบคีรีขันธ์ ในปี 2558
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ผลการศึกษาพบวํา อุตสาหกรรมโรงแรมในจังหวัดเชียงใหมํมีประสิทธิภาพโดยรวม (Global
Technical Efficiency: CRS model) มีคําเฉลี่ยเทํากับ 0.705 จําแนกออกเป็นความมีประสิทธิภาพ
ในการมีเทคนิคในการผลิตที่เหมาะสม (Technical Efficiency:VRS model) พบวําอุตสาหกรรม
โรงแรมในจังหวัดเชียงใหมํมีโรงแรม 52 แหํงที่มีประสิทธิภาพทางเทคนิคการผลิตที่เหมาะสมมีคํา
ประสิทธิภาพทางเทคนิคการผลิตเฉลี่ยเทํากับ 0.790และความมีประสิทธิภาพตํอขนาดการผลิตที่
เหมาะสม (Scale Efficiency :SE) พบวําอุตสาหกรรมโรงแรมในจังหวัดเชียงใหมํ 30 แหํงที่มี
ประสิทธิภาพตํอขนาดการผลิตที่เหมาะสม มีคําประสิทธิภาพตํอขนาดการผลิตที่เหมาะสมเฉลี่ ย
เทํากับ 0.887
เมื่อวิเคราะห์การวัดประสิทธิภาพการทํางานของอุตสาหกรรมโรงแรมในจังหวัด เชียงใหมํด๎วย
วิธี DEA พบวํามีจํานวนโรงแรมที่มีประสิทธิภาพในการทํางาน 30 แหํง คิดเป็นร๎อยละ 21.90 มีคํา
ประสิทธิภาพในการทํางานเฉลี่ยร๎อยละ 70.48 เมื่อพิจารณาตามขนาดของอุตสาหกรรมโรงแรมใน
จังหวัดเชียงใหมํจะเห็นได๎วําโรงแรมขนาดเล็ก มีจํานวนโรงแรมที่มีประสิทธิภาพในการทํางาน 20
แหํง คิดเป็นร๎อยละ 21.98 มีคําประสิทธิภาพในการทํางานเฉลี่ยร๎อยละ 47.40 ขนาดกลางมีจํานวน
โรงแรมทั้งหมด 29 แหํงมีจํานวนโรงแรมที่มีประสิทธิภาพในการทํางาน 6 แหํง คิดเป็นร๎อยละ 20.69
มีคําประสิทธิภาพในการทํางานเฉลี่ยร๎อยละ 14.92 และขนาดใหญํมีจํานวนโรงแรมทั้ง หมด 17 แหํง
มีจํานวนโรงแรมที่มีประสิทธิภาพในการทํางาน 4 แหํง คิดเป็นร๎อยละ 23.53 มีคําประสิทธิภาพใน
การทํางานเฉลี่ยร๎อยละ 8.16 ดังนั้นเมื่อพิจารณาจากคําประสิทธิภาพในการทํางานเฉลี่ยจะเห็นได๎วํา
โรงแรมขนาดเล็กมีประสิทธิภาพในการทํางานอันดับที่ 1 รองลงมาคือขนาดกลาง และขนาดใหญํ
ตามลําดับ เมื่อแบํงตามลักษณะการถือหุ๎น พบวําจํานวนอุตสาหกรรมโรงแรมที่มีคนไทยเป็นผู๎ถือหุ๎น
มีจํานวนโรงแรมที่มีประสิทธิภาพการทํางาน 20 แหํง คิดเป็นร๎อยละ 17.86 มีคําประสิทธิภาพในการ
ทํางานเฉลี่ยร๎อยละ 53.55 และอุตสาหกรรมโรงแรมที่มีชาวตํางชาติเป็นผู๎ถือ หุ๎นมีจํานวนโรงแรมที่มี
ประสิทธิภาพในการทํางาน 9 แหํง คิดเป็นร๎อยละ 36 มีคําประสิทธิภาพในการทํางานเฉลี่ยร๎อยละ
13.27 ดังนั้นเมื่อพิจารณาจากคําประสิทธิภาพในการทํางานเฉลี่ยจะเห็นได๎วําโรงแรมที่มีชาวไทยเป็น
ผู๎ถือหุ๎นมีประสิทธิภาพในการทํางานมากกวําโรงแรมที่มีชาวตํางชาติเป็นผู๎ถือหุ๎น
อุตสาหกรรมโรงแรมในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีประสิทธิภาพโดยรวม (Global Technical
Efficiency: CRS model) มีคําเฉลี่ยเทํากับ 0.768จําแนกได๎เป็นความมีประสิทธิภาพในการมีเทคนิค
ในการผลิตที่เหมาะสม (Technical Efficiency:VRS model) พบวําอุตสาหกรรมโรงแรมในจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์มีโรงแรม 35 แหํงที่มีประสิทธิภาพทางเทคนิคการผลิตที่เหมาะสม มีคําประสิทธิภาพ
ทางเทคนิคการผลิตเฉลี่ยเทํากับ 0.906และความมีประสิทธิภาพตํอขนาดการผลิตที่เหมาะสม (Scale
Efficiency :SE) พบวําอุตสาหกรรมโรงแรมในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีโรงแรม 15 แหํงที่มี
ประสิทธิภาพตํอขนาดการผลิตที่เหมาะสม และมีคําประสิทธิภาพตํอขนาดเฉลี่ยเทํากับ 0.843
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เมื่อพิจ ารณาตามขนาดของอุ ตสาหกรรมโรงแรมในจังหวั ดประจวบคีรีขั นธ์จะเห็ นได๎วํ า
โรงแรมขนาดเล็กมีจํานวนโรงแรมที่มีประสิทธิภาพในการทํางาน 9 แหํง คิดเป็นร๎อยละ 23.68 มีคํา
ประสิทธิภาพในการทํางานเฉลี่ยร๎อยละ54.41ขนาดกลางมีจํานวนโรงแรมที่มีประสิทธิภาพในการ
ทํางาน 4 แหํง คิดเป็นร๎อยละ 25 มีคําประสิทธิภาพในการทํางานเฉลี่ยร๎อยละ 17.62และขนาดใหญํ
มีจํานวนโรงแรมที่มีประสิทธิภาพในการทํางาน 1 แหํง คิดเป็นร๎อยละ 33.33 มีคําประสิทธิภาพใน
การทํางานเฉลี่ยร๎อยละ 4.76 ดังนั้นเมื่อพิจารณาจากคําประสิทธิภาพในการทํางานเฉลี่ยจะเห็นได๎วํา
โรงแรมขนาดเล็กมีประสิทธิภาพในการทํางานอันดับที่ 1 รองลงมาคือขนาดกลาง และขนาดใหญํ
ตามลําดับ เมื่อแบํงตามลักษณะการถือหุ๎น พบวําจํานวนอุตสาหกรรมโรงแรมที่ มีคนไทยเป็นผู๎ถือหุ๎น
มีประสิทธิภาพการทํางานจํานวน 12 แหํง คิดเป็นร๎อยละ 27.91 มีคําประสิทธิภาพในการทํางาน
เฉลี่ยร๎อยละ 63.59 และจํานวนอุตสาหกรรมโรงแรมที่มีชาวตํางชาติเป็นผู๎ถือหุ๎นมีจํานวนโรงแรมที่มี
ประสิทธิภาพในการทํางาน 5 แหํง คิดเป็นร๎อยละ 35.71 มีคําประสิทธิภาพในการทํางานเฉลี่ยร๎อยละ
17.13 ดังนั้นเมื่อพิจารณาจากคําประสิทธิภาพในการทํางานเฉลี่ยจะเห็นได๎วําโรงแรมที่มีชาวไทยเป็น
ผู๎ถือหุ๎นมีประสิทธิภาพในการทํางานมากกวําโรงแรมที่มีชาวตํางชาติเป็นผู๎ถือหุ๎น
ข้อเสนอแนะ
1.อุตสาหกรรมโรงแรมในจังหวัดเชียงใหมํและจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์นั้น พบวํามีปัญหา
เกี่ยวกับหนี้สินที่มีจํานวนมากเกินไป และมีปัญหาเกี่ยวกับสภาพคลํอง โดยการเพิ่มความสามารถใน
การทํากําไร และประสิทธิภาพในการดําเนินงาน ควรจะหาวิธีการเพิ่มยอดขาย การจัดการสํงเสริม
การขายที่ไมํใชํการลดราคาห๎องพัก แตํเป็นการเน๎นจุดเดํนทางด๎านการบริการ สิ่งอํานวยความสะดวก
ตํางๆ เพื่อสร๎างจุดขายให๎แกํโรงแรม โดยเฉพาะอุตสาหกรรมโรงแรมขนาดใหญํที่จะมีปัญหามากใน
ทุกๆด๎าน โดยการสร๎างจุดขายที่เน๎นการบริการ เชํน การบริการสปา มีบริการรถรับสํงยังตามสถานที่
ตํางๆ เจาะตลาดกลุํมนักทํองเที่ยวระดับสูงที่มีอํา นาจซื้อมาก รัฐและเอกชนควรดึงดูดนักทํองเที่ยว
ที่มาอบรมสัมมนา เพราะลูกค๎ากลุํมนี้เมื่อมาอบรมสัมมนาก็จะเข๎าพักที่โรงแรมด๎วย
2.การวิเคราะห์ประสิทธิภาพด๎วยแบบจําลอง DEA ไมํสามารถวิเคราะห์เพื่อหาปัจจัยที่เป็น
สาเหตุสําคัญที่ทําให๎เกิดความมีประสิทธิภาพ ดังนั้นในงานวิจัยครั้งตํอไปจึงควรมีการศึกษาเพื่อค๎นหา
ปัจจัยที่ทําให๎การใช๎ทรัพยากรในองค์กร เป็นไปได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
3.ข๎อมูลที่ใช๎ในการศึกษาครั้งนี้เป็นข๎อมูลภาคตัดขวาง (Cross-Section Data) ในการศึกษา
ครั้งตํอไปจึงควรนําข๎อมูลในลักษณะอนุกรมเวลา (Time-Series Data) มาทําการวิเคราะห์ จะทําให๎
ผู๎วิจัยสามารถศึกษาการเปลี่ยนแปลงประสิทธิภาพในการใช๎ปัจจัยการผลิตของอุตสาหกรรมโรงแรมใน
จังหวัดเชียงใหมํ และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อเวลาเปลี่ยนแปลงไป
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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ในการศึกษาครั้งนี้คือ เพื่อศึกษาคํานิยมในการทํางานของพนักงานขับรถบรรทุก
ที่สํงผลตํอพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรในเจนเนอเรชั่นตํางๆซึ่งงานวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัย
เชิงเอกสาร (Documentary Research) โดยเก็บรวบรวมข๎อมูลจากหนังสือ บทความ นิตยสาร
เว็บไซต์ และงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อ ง จากนั้นนําข๎อมูลที่ได๎มาสังเคราะห์ พบวํา คํานิยมในการทํางานซึ่ง
ประกอบด๎วย คํานิยมภายในและคํานิยมภายนอกสํงผลตํอพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรใน
แตํละเจนเนอเรชั่นแตกตํางกัน
ค่าส่าคัญ : คํานิยมในการทํางานพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรลอจิสติกส์พนักงานขั บ
รถบรรทุก
Abstract
The purpose of this study isThe effect of Work Values on Organizational
Citizenship Behavior of truck drivers of different generations.Using documentary
research by collecting information from books, articles, magazines and related
research. Then, the synthesized data found.The results show that the values of the
work, which consists of Internal Values and External Values Affect the Organizational
Citizenship Behavior in Different Generations.
Keywords : Work value,Organization Citizenship Behavior,Generation, Logistics, Truck
drivers
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บทน่า
องค์กรทุกแหํงยํอมมีความต๎องการให๎องค์กรของตนเองมีความเจริญเติบโต มีความมั่นคง
และมีชื่อเสียง เพื่อที่จะสามารถแขํงขันกับองค์กรอื่นๆได๎ และเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันมี
การแขํงขันที่สูงขึ้นอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกที่เกิดจากการค๎าแบบเสรี และ
การพัฒนาของเทคโนโลยีที่สามารถติดตํอสื่อสารกันได๎อยํางไร๎พรมแดน ทําให๎เกิดการเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นอยํางมหาศาล การดําเนินงานทางธุรกิจควรมีการปรับปรุงในทุกๆด๎านเพื่อที่จะ
ได๎เทําทันตํอความผันผวนของเศรษฐกิจโลก ดังนั้นการเตรียมการรับมือขององค์กรตํางๆควรมีการ
ทํางานอยํางเป็นระบบ ระเบียบแบบแผน และผู๎นําองค์กรควรมีการจัดการบริหารที่ดี โดยเฉพาะการ
จัดการบริหารทรัพยากรมนุษย์ภายในองค์กร เพราะบุคลากรนับวํามีความสําคัญเป็นอยํางมากตํอการ
เจริญเติบโตขององค์กร (ฉัฐจุฑา นกจันทร์ , 2555) ซึ่งบุคลากรดังกลําว จะมีหน๎าที่ในการทํางานที่
แตกตํางกันออกไป ซึ่งทุกหน๎าที่ล๎วนมีความสําคัญแกํองค์กรทั้งสิ้นเพราะหากขาดหน๎าที่ใดหน๎าที่หนึ่ง
ไปอาจทําให๎องค์กรไมํสามารถดําเนินงานตํอไปได๎ ดังนั้นบุคลากรจึงเป็นทรัพยากรที่สําคัญที่ สุดตํอ
องค์กร
เนื่องจากภายในองค์กรหรือหนํวยงานตํางๆมักจะมีบุคลากรที่มีความแตกตํางกัน ทั้งเรื่องของ
วัฒนธรรม เปูาหมายการทํางาน วิธีการทํางาน ความรู๎สึกนึกคิด หรือแม๎กระทั่งความแตกตํางในเรื่อง
ของชํ ว งอายุ ซึ่ ง ในสํ ว นของชํ ว งอายุ นั้ น นั ก วิ ช าการได๎ แ บํ ง ชํ ว งอายุ ไ ว๎ ต า มเจนเนอเรชั่ น ตํ า งๆ
ประกอบด๎วย 3 เจนเนอเรชั่นคือ เบบี้บูมเมอร์ส คือบุคคลที่มีชํวงอายุ 57-85 ปี เจนเนอเรชั่นเอ็กซ์
คือบุคคลที่มีชํว งอายุ 40-56 ปี และเจนเนอเรชั่นวาย คือบุคคลที่มีชํว งอายุ 20-39 ปี (อ๎อยอุมา
รุํงเรือง และคณะ, 2548) ซึ่งในความแตกตํางระหวํางเจนเนอเรชั่นนับวํา จัดเป็นปัญหาอยํางหนึ่งที่มี
ความสําคัญในการทํางานรํวมกันภายในองค์กร เนื่องจากบุคลากรที่มีชํวงอายุแตกตํางกันจะมีลักษณะ
เฉพาะตัวและมีมุมมองหลายประการที่แตกตํางกัน (ปริญดา เนตรหาญ และคณะ, 2557) เชํน
คํานิยม ทัศนคติ พฤติกรรมความคาดหวังรวมถึงการทุํมเทในการทํางานที่แตกตํางกัน (ธรรมรัตน์ อยูํ
พรต, 2556) จึงทําให๎เป็นที่สนใจของนักชาการที่ต๎องการศึกษาพฤติกรรมการทํางานของแตํละเจน
เนอเรชั่นวํามีความแตกตํางกันมากน๎อยเพียงใด เชํน Glass (2007) ที่กลําวถึงพฤติกรรมการทํางาน
ของกลุํ มเบบี้ บู มเมอร์ ส วํามีความมุํงมั่นและทุํ มเทให๎กับงานเป็นอยํางมาก เคารพในกฎระเบียบ
ข๎อบังคับ ให๎ความสําคัญกับสายบังคับบัญชา ชอบการทํางานที่มั่นคงและไมํชอบการเปลี่ยนแปลง ซึ่ง
แตกตํางจากกลุํมเจนเนอเรชั่นเอ็กซ์ ที่ชอบทํางานอยํางอิสระ ไมํให๎ความสําคัญกับสายบังคับบัญชา
ชอบความสมดุลในชีวิตทั้งเรื่องงานและสํวนตัว และที่สําคัญคือคนในกลุํมเจนเนอเรชั่นเอ็กซ์จะมีความ
เป็นตัวของตัวเองสูง (Karp et al, 2002) ซึ่งมีลักษณะคล๎ายคลึงกับเจนเนอเรชั่นวาย แตํจะแตกตําง
กันตรงที่เจนเนอเรชั่นวาย มีการศึกษาที่สูงขึ้นและมีความเป็นปัจเจกบุคคลมากกวําเจนเนอเรชั่นเอ็กซ์
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หากต๎องการทําความเข๎าใจเจนเนอเรชั่นตํางๆ ควรศึกษาจากสาเหตุด๎านคํานิยมในการ
ทํางาน เพราะคํานิยมในการทํางานเปรียบเสมือนตัวตัดสิน กําหนด หรือผลักดันพฤติกรรมให๎โน๎ม
เอียงไปทางใดทางหนึ่ง (ธรรมรัตน์ อยูํพรต, 2556) ดังนั้นแล๎วถ๎าหากภายในองค์กรหนึ่งมีหลากหลาย
เจนเนอเรชั่นที่ทํางานรํวมกั นจึงเป็นเหตุผลที่ทําให๎เกิดคํานิยมในการทํางานที่แตกตํางกันของบุคคล
ภายในองค์กร การทําความเข๎าใจคํานิยมในการทํางานของแตํละเจนเนอเรชั่นจึงนับวํามีสํวนสําคัญ
เพราะสามารถใช๎เป็นแนวทางในการแก๎ปัญหาตํางๆ ที่เกิดขึ้นภายในองค์กรได๎ สําหรับคํานิยมในการ
ทํางานนั้นมีนักวิชาการหลายทํานที่ได๎ทําการศึกษา เชํน George and Jones (1996 อ๎างอิงใน ทิวา
เทียนเบ็ญจะ, 2555) และGomez-Mejia (1986 อ๎างอิงใน พีระพงศ์ จําปีศรี , 2554) ได๎แบํงคํานิยม
ในการทํางานออกเป็น 2 ประเภท คือ คํานิยมภายในงาน (intrinsic work values) เป็นสิ่งที่แสดงให๎
เห็นถึงความปรารถนาที่บุคคลมีให๎กับลักษณะของงานที่ตนเองทําโดยตรง ซึ่งเกิดจากการปฏิบัติงาน
หรือ การทําให๎งานสําเร็จ และคํานิยมภายนอกงาน (extrinsic work values) เป็นสิ่งที่แสดงถึง
ความสําคัญ หรือ ความปรารถนาในสิ่งที่บุคคลมีให๎กับลักษณะของปัจจัยสภาพแวดล๎อมของงาน และ
นอกจากนี้Super (1970) ยังได๎สร๎างเครื่องมือวัดคํานิยมในการทํางาน (Super’s Work Values
Inventory) เพื่อทําให๎ทราบถึงความพึงพอใจในงาน และความคาดหวังตํองานของแตํละบุคคลดังนั้น
แล๎ ว คํ า นิ ย มในการทํ างานนั้ น จะเป็น ตั ว กํ า หนดแนวทางพฤติก รรมการทํ างานของบุ ค คลรวมทั้ ง
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรด๎วย (มนัชยา จันทเขต, 2551)
สําหรับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรนับวํามีสํวนสําคัญอยํางมากตํอองค์กรซึ่ง
ผู๎บริหารสามารถสํงเสริมพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร โดยการพัฒนาพฤติกรรมในการ
ทํางานให๎แกํบุคลากร เชํน การสนับสนุนให๎มีพฤติกรรมการให๎ความชํวยเหลือ พฤติกรรมความสํานึก
ในหน๎ าที่ พฤติกรรมการมีน้ํ าใจนั กกีฬา พฤติกรรมการคํานึงถึงผู๎ อื่น และพฤติกรรมการให๎ ความ
รํวมมือ (สฎายุ ธีระวณิชตระกูล, 2547) ซึ่งพฤติกรรมตํางๆเหลํานี้ล๎วนเป็นพฤติกรรมการเป็นสมาชิก
ที่ดีขององค์กรทั้ง สิ้ น เหตุผ ลที่ผู๎ บ ริหารควรให๎ความสํ าคัญตํอพฤติกรรมเหลํ านี้เนื่องมาจาก หาก
องค์กรมีบุคลากรที่มีพฤติกรรมการทํางานที่ดีมากเทําไรก็จะยิ่งสํงผลตํอคุณภาพการปฏิบัติงานของ
องค์กรมากเทํานั้น อีกทั้งพฤติกรรมดังกลําวยังสํงผลทางบวกกับการสร๎างผลผลิต และยังชํวยเพิ่มขีด
ความสามารถในการบริหารงาน (นรีกานต์ อรรคอุดม, 2554) และนอกจากนี้ยังเป็นผลดีกับองค์กรใน
เรื่องของการลดต๎นทุนเนื่องจากไมํต๎องเปลี่ยนพนักงานอยูํบํอยครั้งเพราะการที่พนักงานภายในองค์กร
มีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีจะสํงผลให๎พนักงานอยูํกับองค์กรได๎อยํางยาวนาน (สฎายุ ธีระวณิช
ตระกูล, 2547)
จากที่กลําวมาข๎างต๎นถือเป็นเหตุผลสําคัญที่ทําให๎ผู๎วิจัยมองเห็นถึงความสําคัญของพฤติกรรม
การเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรเนื่องจากเป็นกลไกทางสังคมขององค์กรในการลดความขัดแย๎งระหวําง
บุคคล และมีอิทธิพลตํอประสิทธิผลขององค์กร และคํานิยมในการทํางานที่เปรี ยบเสมือนตัวตัดสิน
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กําหนด หรือผลักดันให๎เกิดพฤติกรรมในการทํางาน ดังนั้นแล๎วเมื่อองค์กรมีหลากหลายเจนเนอเรชั่นที่
ทํางานรํวมกันจึงเป็นเหตุผลที่ทําให๎เกิดคํานิยมในการทํางานที่แตกตํางกัน และการที่จะทําความเข๎า
ใจความแตกตํางของเจนเนอเรชั่นนั้นจําเป็นจะต๎องอาศัยคํานิยมในการทํางานเป็นตัวขับเคลื่อน ถ๎า
หากทุกองค์กรสามารถเข๎าใจถึงปัญหาเหลํานี้ได๎จะเป็นผลดีตํอประสิทธิภาพการทํางานขององค์กรใน
ทุกๆภาคอุตสาหกรรม
หากกลําวถึงอุตสาหกรรมการขนสํงลอจิสติกส์จะเป็นอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข๎องกับกระบวนการ
ซัพพลายเชนของการขนสํงสินค๎าและวัตถุดิบจากจุดเริ่มต๎นไปยังจุดสุดท๎าย โดยมีการควบคุมการไหล
ของสินค๎าให๎เกิดประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อตอบสนองความต๎องการของลูกค๎า อุตสาหกรรมการขนสํง
ลอจิสติกส์นั้นจําเป็นที่จะต๎องมีการจัดเส๎นทาง และมีการวางแผนระบบการขนสํงอยํางรอบคอบ ซึ่ง
การขนสํงทางด๎านลอจิสติกส์นั้นสามารถทําได๎ 3 เส๎นทางคือ ทางบก ทางน้ํา และทางอากาศ สําหรับ
การขนสํงทางบกจะมุํงเน๎นไปที่การขนสํงสินค๎าด๎วยรถบรรทุกจึงเป็นเหตุผลที่ทําให๎ในปัจจุบันมีธุรกิจ
การขนสํงด๎วยรถบรรทุกเกิดขึ้นอยํางมากมายเนื่องมาจากสามารถตอบสนองการขนสํงสินค๎าให๎กับ
ลูกค๎า ทั้งด๎านเวลา และความสะดวกรวดเร็วตํอการรับสินค๎า ดันนั้นในภาวะการแขํงขันที่สูง ธุรกิจ
การขนสํงด๎วยรถบรรทุกจําเป็นจะต๎องมีการจัดการบริหารองค์กรที่ดีเพื่อความเทําทันตํอการแขํงขันที่
เกิดขึ้นอยํางรวดเร็ว (กมลชนก สุทธิวาทนฤพุฒิ และคณะ, 2546)
ดัง นั้ น ในการศึก ษาครั้ ง นี้ ผู๎ วิ จัย มี ค วามสนใจที่ จ ะทํ า การศึก ษากลุํ ม พนั ก งานในสํ ว นของ
พนักงานขับรถบรรทุกเนื่องจากพนักงานขับรถบรรทุกจัดเป็นกลุํมคนที่ใช๎แรงงานที่อยูํในภาคธุรกิจ
การขนสํงลอจิสติกส์ ซึ่งพนักงานกลุํมนี้จะมีความกดดันในการทํางานสูงเนื่องจาก ต๎องใช๎ความอดทน
ในการขับรถบรรทุกที่มีเส๎นทางการขนสํงในระยะไกล ทําให๎รํางกายได๎รับผลกระทบจากการพักผํอน
ไมํเพียงพอ อีกทั้งยังต๎องมีความอดทนตํอสภาวะอากาศที่เป็นมลพิษสูงอีกด๎วย จึงเป็นเป็นเหตุผลที่ทํา
ให๎พนักงานขับรถบรรทุกมักมีการลาออกจากงานอยูํบํอยครั้ง ดังเชํน บริษัทเกียรติธนาขนสํงมีอัตรา
การลาออกของพนักงานขับรถโดยเฉลี่ย ประมาณร๎อยละ 11 ตํอปี โดยร๎อยละ 80 ของพนักงานขับรถ
ที่ลาออกเป็นพนักงานระดับปฏิบัติการที่มีอายุงาน 0-3 ปี จึงทําให๎เห็นวําพนักงานขับรถนั้นมีอัตรา
การลาออกที่สูง และมีอายุในการทํางานที่น๎อย ถึงอยํางไรก็ตามพนักงานกลุํมนี้นับวํามีสํวนสําคัญ
อยํางมากตํอธุรกิจในภาคอุต สาหกรรมการขนสํงลอจิสติกส์ เนื่องจากธุรกิจดังกลําวจําเป็นต๎องใช๎
แรงงานกลุํมนี้ในการขับเคลื่อนธุรกิจ เพราะพนักงานขับรถจะเป็นผู๎รับผิดชอบการขนสํงตั้งแตํออก
จากจุดรับสินค๎าจนถึงปลายทาง ถ๎าหากวําธุรกิจขนสํงเกิดการขาดแคลนพนักงานกลุํมนี้จะทําให๎มี
ผลกระทบตํอองค์กรเป็นอยํางมากเพราะองค์กรจะไมํสามารถดําเนินกิจการไปได๎อยํางตามปกติ นั่นจึง
เป็นเหตุผลที่ทําให๎ผู๎วิจัยสนใจที่จะศึกษาคํานิยมในการทํางานของพนักงานขับรถบรรทุกที่สํงผลตํอ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรในเจนเนอเรชั่นตํางๆโดยในการศึกษาครั้งนี้จะทําการศึกษา
วําพนักงานขั บ รถบรรทุกที่อยูํ ในกลุํมเบบี้บูมเมอร์ส เจนเนอเรชั่นเอ็กซ์ และเจนเนอเรชั่นวาย มี
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คํานิยมในการทํางานด๎านใดบ๎างที่สํงผลตํอพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร และคํานิยมใน
การทํางานของแตํล ะเจนเนอเรชั่นนั้นมีค วามเหมือนหรื อตํางกันอยํา งไร ซึ่งผลการวิจัยสามารถ
นําไปใช๎เป็นแนวทางในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรตํอไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาคํานิ ย มในการทํางานของพนักงานขับรถบรรทุกที่สํ งผลตํอพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีขององค์กรในเจนเนอเรชั่นตํางๆ
วิธีด่าเนินการวิจัย
การศึกษาในครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) ที่ผู๎วิจัยเก็บรวบรวม
ข๎อมูลจาก หนังสือพิมพ์ นิตยสาร บทความ เว็บไซต์ หนังสือ ตํารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง แล๎วจึง
นําเสนอผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์
การทบทวนวรรณกรรม
การวิจัยเรื่อง คํานิยมในการทํางานของพนักงานขับรถบรรทุกที่สํงผลตํอพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีขององค์กรในเจนเนอเรชั่นตํางๆ ผู๎วิจัยทําการทบทวนเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องเพื่อ
เป็นแนวทางในการกําหนดกรอบแนวคิดของงานวิจัย ซึ่งประกอบด๎วย
1. คํานิยมในการทํางาน (Work Value)
2. เจนเนอเรชั่น (Generation)
3. พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร (Organization Citizenship Behavior)
4. การจัดการลอจิสติกส์ (Logistics)
1. ค่านิยมในการท่างาน(Work Value)
1.1 ความหมายของค่านิยมในการท่างาน
คํานิยมในการทํางาน หมายถึง ความเชื่อที่มีความสําคัญและมีคําตํอการทํางานซึ่ งพนักงาน
แตํละคนยึดถือปฏิบัติ และนํามาใช๎เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน (สิริอร วิชชาวุธ , 2553; Super,
1970)อีกทั้งคํานิยมในการทํางานยังเป็นความคาดหวังในผลลัพธ์ที่จะได๎จากงานที่เกี่ยวข๎องกับ การ
ดํารงชีวิต ความสะดวกสบาย ความปลอดภัยในครอบครัว การประสบความสําเร็จและได๎ รับการยก
ยํองจากสังคม (ทิวา เทียนเบ็ญจะ, 2555) และนอกจากนี้ Super (1970), Englang (1975) และ
Rokeach (1973) ได๎ให๎แนวคิดที่ใกล๎เคียงในเรื่องของคํานิยมไว๎วํา คํานิยมในการทํางานคือ ความเชื่อ
หรือสิ่งที่บุคคลมีตํอการทํางานเป็นความรู๎สึกพึงพอใจ ที่เกิดจากสิ่งจูงใจตํางๆในการทํางาน กํอให๎เกิด
จุดมุํงหมายของชีวิตที่จะยึดถือหรือปฏิบัติตามในการดําเนินชีวิตภายในสังคม ซึ่ง Wollack (1971) ยัง
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กลําวเพิ่มเติมอีกวํา คํานิยมในการทํางานของแตํละบุคคลจะแตกตํางกันออกไปขึ้นอยูํกับคํานิยมใน
การทํางานที่มาจากภายใน เชํน ความภาคภูมิใจในงาน ความกระตือรือร๎นในงาน และคํานิยมในการ
ทํางานที่มาจากภายนอก เชํน รายได๎ เพื่อนรํวมงานเป็นต๎น
จากการศึกษาความหมายของคํานิยมในการทํางาน ทําให๎สรุปได๎วําคํานิยมในการทํางานเป็น
ความเชื่อและความคาดหวังตํอผลลั พธ์ที่บุคคลมีในการทํางาน ซึ่งแตํละบุคคลจะมีคํานิยมในการ
ทํางานที่แตกตํางกันออกไปขึ้นอยูํกับแรงจูงใจ และการดําเนินชีวิตภายในสังคม ดังนั้นแล๎วจะเห็นได๎
วําคํานิยมในการทํางานมีความสําคัญตํอบุคคลในองค์กรเป็นอยํางมาก จึงทําให๎ George and Jones
(1996 อ๎างใน พัชรา เกาตระกูล, 2544) ได๎ให๎แนวคิด และได๎แบํงประเภทของคํานิยมในการทํางาน
เป็น 2 ประเภท คือ
1. คํานิยมภายในงาน (Intrinsic work value) คือ คํานิยมที่เกี่ยวข๎องกับธรรมชาติของงาน
นั้น ประกอบด๎วยคุณลักษณะของงาน 7 ประการ ได๎แกํ
1.1. งานที่นําสนใจ (Interesting work) หมายถึง งานที่ตรงตามความรู๎ความสามารถ และ
ความถนัด
1.2. งานที่ท๎าทาย (Challenging work) หมายถึง งานที่ต๎องใช๎ความรู๎ความสามารถ และ
ทักษะระดับสูงในการทํางานเพื่อให๎ประสบความสําเร็จ
1.3. การเรียนรู๎สิ่งใหมํ (Learning new things) หมายถึง การได๎เรียนรู๎ ความรู๎ทักษะ
ความสามารถใหมํๆ รวมถึงการฝึกอบรมสิ่งตํางๆ จากงานที่ทํา ซึ่งเป็นสํวนหนึ่งของการสนองความ
ต๎องการด๎านความเจริญงอกงาม
1.4. การสร๎างคุณงามความดีที่สําคัญ (Making important contributions) เป็นคํานิยมที่
เกี่ยวกับงานที่สามารถให๎สวัสดิการ ความชํวยเหลือ สงเคราะห์บุคคลอื่น และกํอประโยชน์แกํบุคคล
อื่น
1.5. การพัฒนาตนเองอยํางเต็มศักยภาพ (Reaching full potential at work) คน
สํวนมากต๎องการ หรือชอบที่จะมีความเจริญงอกงาม หรือเจริญเติบโตทางด๎านทักษะความสามารถ
ด๎านวิชาชีพ หรือประสบการณ์
1.6. การมีหน๎าที่ความรับผิดชอบและความเป็นอิสระ (Responsibility and autonomy)
หมายถึง การได๎รับมอบหมายให๎รับผิดชอบงานใหญํๆ และมีอํานาจในการรับผิดชอบอยํางเต็มที่ ไมํมี
การตรวจ หรือควบคุมอยํางใกล๎ชิด
1.7. การใช๎ความคิดสร๎างสรรค์ (Being creative)เป็นคํานิยมที่เกี่ยวกับงานด๎านการ
ประดิษฐ์คิดค๎นออกแบบพัฒนาแนวคิดใหมํๆ
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2. คํานิยมภายนอกงาน (Extrinsic work value) คือคํานิยมที่เกี่ยวข๎องกับผลลัพธ์ของงานนั้น
ประกอบด๎วยคุณลักษณะของงาน 7 ประการได๎แกํ
2.1. เงินเดือนสูง (High pay) เป็นปัจจัยสําคัญยิ่งเพราะเงินสามารถตอบสนองความ
ต๎องการได๎หลายด๎านทั้งความต๎องการระดับลํางเชํนอาหารที่อยูํอาศัย และความต๎ องการระดับสูงเชํน
การยอมรับนับถือในสังคมอํานาจความสําเร็จเป็นต๎น
2.2. ความมั่นคงปลอดภัยในงาน (Job security) หมายถึงความสามารถขององค์การใน
การจ๎างงานแกํบุคลากรได๎ในระยะเวลานาน
2.3. สวัสดิการดี (Job benefits) หมายถึงกิจกรรมหรือบริการใดๆที่นายจ๎าง หรือฝุ าย
จัดการจัดให๎แกํพนักงานขณะปฏิบัติงานหรือนอกเวลาปฏิบัติงาน เพื่อความปลอดภัย ความผาสุก
ความอยูํดีกินดีมีความมั่นคงในการดํารงชีวิตของพนักงานและครอบครัว
2.4. สถานะทางสังคมที่กว๎างขวางขึ้น (Status in wider community)หมายถึงมีการ
ติดตํอทั้งภายในและภายนอกหนํวยงาน
2.5. การติดตํอในสังคม (Social contacts) การติดตํอสื่อสารได๎แกํการรับคําสั่งข๎อสนเทศ
การทํารายงาน
2.6. เวลาสําหรับครอบครัว (Time for family) หมายถึงเวลาวํางจากการทํางานสําหรับ
ดูแลคูํสมรสบุตรหรือผู๎สูงอายุซึ่งเป็นภาระหรือความรับผิดชอบตํอครอบครัว
2.7. เวลาสําหรับงานอดิเรก (Time for hobbies) หมายถึงเวลาวํางจากการทํางานเพื่อ
การทํากิจกรรมอื่นๆที่อยากทําเพื่อเป็นการพักผํอนหรือเพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลิน
2. เจนเนอเรชั่น (Generation)
2.1 ความหมายของเจนเนอเรชั่น (Generation)
เจนเนอเรชั่ น (Generation) หมายถึง กลุํ ม คนที่ เกิ ด และเติ บ โตในชํ ว งเวลาใกล๎ เ คีย งกัน ประสบ
เหตุการณ์ตํางๆที่คล๎ายคลึงกันหรือมีบริบททางสั งคมเดียวกัน ซึ่งสิ่งเหลํานี้กํอตัวเป็นทัศนคติและ
แรงจูงใจของกลุํมคนแตํละเจนเนอเรชั่น สํงผลให๎มีโลกทัศน์ที่แตกตํางกันไปซึ่ง Mannheim (1952
อ๎างอิงใน พัชรา โพธิ์ไพฑูรย์, 2559) ได๎ให๎ความหมายไว๎วําเจนเนอเรชั่น คือกลุํมคนที่เกิดในยุคสมัย
หรื อ ชํ ว งเวลาเดี ย วกั น ซึ่ ง ได๎ ใ ช๎ ชี วิ ต และผํ า นเหตุ ก ารณ์ สํ า คั ญ ๆรํ ว มกั น ในอดี ต ไมํ วํ า จะเป็ น การ
เปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิต สภาพแวดล๎อมเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนความก๎าวหน๎าทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ทําให๎เกิดแนวคิด ทัศนคติ คํานิยม พฤติกรรม และความต๎องการในการดํารงชีวิตที่
แตกตํางกันระหวํางกลุํมคนในแตํละเจนเนอเรชั่น
จากการค๎นคว๎ารวบรวมความหมายของเจนเนอเรชั่นจากนักวิชาการหลายๆทําน งานวิจัยเลํม
นี้จึงสามารถสรุปได๎วํา เจนเนอเรชั่นหมายถึง กลุํมคนเติบโตในชํวงเวลาใกล๎เคียงกัน และประสบ
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เหตุการณ์ที่ใกล๎เคียง ไมํวําจะเป็นสภาพแวดล๎อมทางสังคม เทคโนโลยี และทางเศรษฐกิจ ซึ่งมีผลทํา
ให๎ เกิดคํานิยม และวิถีการดําเนินชีวิตที่แตกตํางกัน ซึ่งมีนักวิชาการหลายทํานที่ได๎ทําการศึกษา และ
จัดกลุํมเจนเนอเรชั่นไว๎ตามชํวงวัย ซึ่งผู๎วิจัยจะกลําวถึงในลําดับถัดไป
2.2 การจัดกลุ่มเจนเนอเรชั่น
ธรรมรัตน์ อยูํพรต (2556) ได๎ศึกษาข๎อมูลเบื้องต๎นและกําหนดปี พ.ศ. เกิดของชาวไทยแตํละ
เจนเนอเรชั่นตามเหตุการณ์สําคัญที่เกิดขึ้นในประเทศไทย โดยแบํงออกเป็น 3 เจนเนอเรชั่น ดังนี้
1. เบบี้บูมเมอร์ส (พ.ศ. 2475-2503) ปัจจุบันคือกลุํมคนอายุ 57-85 ปี อยูํในชํวงที่การเมือง
ของไทยขาดความมั่นคง เกิดการปฏิวัติ รัฐประหาร ในเรื่องของจํานวนการเกิดก็มีจํานวนเพิ่มขึ้นเรื่อย
ๆ เนื่องจากยังไมํมีการคุมกําเนิดการวางแผนครอบครัวหรือยังไมํมีวิทยาการเทคโนโลยีใหมํทางด๎าน
การแพทย์ซึ่งจากชํวงวัย และการผํานเหตุการณ์ตํางๆเหลํานี้มารํวมกันจึงสํงผลให๎ลักษณะด๎านการ
ทํางานของประชากรกลุํมเบบี้ บูมเมอร์ส มีความมุํงมั่นกับการทํางานหนัก และให๎ความสําคัญกับ
ผลงานที่มีความเคารพและปฏิบัติตามกฎกติกา หรือแนวปฏิบัติตํางๆ ที่องค์กรกําหนดไว๎ (Bell &
Narz, 2007)แม๎จะต๎องใช๎ความพยายามและเวลานานกวําจะประสบความสําเร็จก็ตาม มีความภักดีตํอ
องค์กรสูง ปฏิบัติตามกฎระเบียบอยํางเครํงครัดและเมื่อเห็นชอบและนําไปปฏิบัติแล๎วก็จะไมํเปลี่ยน
ความคิดงํายๆ อีกทั้งประชากรกลุํมนี้มักจะไมํมีความถนัดในด๎านของเทคโนโลยีเทําไรนัก (เดชา
เดชวัฒนไพศาล, 2552)
2. เจนเนอเรชั่นเอ็กซ์ (พ.ศ. 2504-2520) ปัจจุบันคือกลุํมคนอายุ 40-56 ปี อยูํในชํวงที่
สังคมไทยได๎รับการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกการเปลี่ยนแปลงภายในคือ นโยบายของ
รัฐบาลที่มุํงเน๎นการพัฒนาเศรษฐกิจ ตั้งแตํมีการเริ่มวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2504)
ประเทศไทยจึงได๎เข๎าสูํภาคอุตสาหกรรม และการเปลี่ยนแปลงภายนอกคือ การเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล๎อมของประเทศอื่น ๆ ทั้งด๎านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง รวมทั้งการแพรํขยายของ
เทคโนโลยีสมัยใหมํ เทคโนโลยีทางด๎านขําวสารทําให๎การติดตํอสื่อสารทําได๎สะดวกขึ้น เศรษฐกิจของ
ไทยภายหลังจากการวางแผนพัฒนาฯ กลายเป็นเศรษฐกิจแบบเปิด ติดตํอค๎าขายกับตํางประเทศมาก
ขึ้น พึ่งพาเศรษฐกิจโลกภาวะด๎านสังคมอื่นๆ ก็ต๎องปรับตัวหรือที่เรียกวําโลกาภิวัตน์ รวมทั้งวัฒนธรรม
ไทยก็เกิดการเปลี่ยนแปลงด๎วยเชํนกัน
3. เจนเนอเรชั่นวาย (พ.ศ. 2521-2540) ปัจจุบันคือกลุํมคนอายุ 20-39 ปี เกิดและเติบโต
ในชํวงที่มีความเจริญของสังคมเริ่มเข๎าสูํยุคประชาธิปไตยและประเทศยังคงพัฒนาสูํอุตสาหกรรมอยําง
ตํอเนื่อง รวมทั้งยังเปิ ดรับอารยธรรมตํางชาติทั้งตะวันตกและเอเชีย เทคโนโลยีที่ทันสมัย แตํการ
พัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม เกิ ดผลกระทบที่ตามมาคือ เกิดปัญหาสังคมตําง ๆ เชํน โรคเอดส์
อาชญากรรมโสเภณี สิ่งแวดล๎อม เป็นต๎น สํวนแนวทางหนึ่งที่รัฐใช๎ในการแก๎ปัญหาเรื่องคนคือ การให๎
การศึกษาสํงผลให๎คนรุํนหลังมีการศึกษาที่สูงขึ้น
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3. พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร (Organization Citizenship Behavior)
3.1 ความหมายของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร หมายถึง ความพึงพอใจที่กํอให๎เกิดประสิทธิภาพใน
การทํางาน และเป็นพฤติกรรมที่ให๎ผลลัพธ์ที่ดีตํอองค์กรไมํวําจะเป็นการชํวยเหลือเกื้อกูลกันของ
พนักงานภายในองค์กร หรือการกระทําที่แสดงถึงคํานิยมขององค์กรอันกํอให๎เกิดประโยชน์ตํอสังคม
มากกวําประโยชน์สํวนตัว (ชุติมา ชุติชิวานันท์, 2553) ซึ่งพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรนั้น
องค์กรไมํได๎เป็นผู๎กําหนดไว๎ให๎ปฏิบัติ แตํเป็นพฤติกรรมที่พนักงานเต็มใจปฏิบัติเพื่อองค์กรเอง (Organ
1988, p.4 อ๎างอิงใน สฎายุ ธีระวณิชตระกูล , 2547) โดยลักษณะการปฏิบัติงานหรือพฤติกรรมของ
บุคคลในองค์กร จะเป็นพฤติกรรมที่เกี่ยวข๎องกับการปฏิบัติงานที่นอกเหนือจากงานให๎หน๎าที่ที่ได๎รับ
มอบหมาย โดยไมํได๎ถูกบังคับ ซึ่งพฤติกรรมดังกลําวไมํมีผลตํอระบบการให๎ร างวัลโดยตรง (ชุติมา
มาลัย,2552) ทั้งนี้หากพนักงานได๎รับแรงบันดาลใจที่ดีจากผู๎นํา และพนักงานเห็นวํางานที่ตนเองทํามี
ความนําสนใจก็จะสามารถสํงผลให๎เกิดพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร (ชุติมา ชุติชิวานันท์ ,
2553) ตัวอยํางของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรเชํน การชํวยเหลือเพื่อนรํวมงานที่มี
ปัญหาเกี่ยวกับงาน การไมํบํนหรือตํอวําปัญหาเล็กๆน๎อยๆที่เกิดขึ้นภายในองค์กร มีความสุภาพกับ
เพื่อนรํวมงานเสมอ และเมื่ออยูํนอกบริษัทจะไมํพูดถึงองค์กรในด๎านลบ
จากการค๎ น คว๎ า รวบรวมความหมายของพฤติ ก รรมการเป็ น สมาชิ ก ที่ ดี ข ององค์ ก รจาก
นักวิชาการหลายๆทําน งานวิจัยเลํมนี้จึงสามารถสรุปได๎วํา พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร
หมายถึง พฤติกรรมที่พนักงานพึงพอใจปฏิบัติซึ่งเป็นงานที่นอกเหนือจากบทบาทที่องค์กรกําหนดโดย
พฤติกรรมดังกลําวเป็นพฤติกรรมที่สํงผลดีตํอองค์กรไมํวําจะเป็นการชํวยเหลือเกื้อกูลกันของพนักงาน
และการสร๎างประโยชน์ตํอสังคมมากกวําประโยชน์สํวนตัว ซึ่งพฤติกรรมดังกลําวไมํมีผลตํอการได๎รับ
รางวัลหรือคําตอบแทน แตํจะขึ้นอยูํกับความเต็มใจในการปฏิบัติงานของตัวพนักงานเอง ถ๎าหาก
พนักงานได๎รับแรงบันดาลใจที่ดีจากผู๎นํา และพนักงานเห็นวํางานที่ตนเองทํามีความนําสนใจก็จะ
สามารถสํงผลให๎เกิดพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรได๎
3.2 แนวคิดพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร
Organ D.W. (1988) ได๎ทําการศึกษาและแบํงพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีตํอองค์กร
ออกเป็น 5 รูปแบบประกอบด๎วย
1. พฤติกรรมการให๎ความชํวยเหลือ (Altruism) เป็นการกระทําการชํวยเหลือผู๎อื่น ในองค์กร
ที่ มี ปั ญ หาตํ า งๆ ที่ ไ มํ ใ ชํ ปั ญ หาของตนเอง ด๎ ว ยความสมั ค รใจ ด๎ ว ยความเต็ ม ใจให๎ ผู๎ อื่ น สามารถ
ปฏิบัติงานได๎เสร็จสมบูรณ์ภายใต๎สภาวะตํางๆที่ผู๎อื่นไมํสามารถชํวยเหลือตัวเองได๎หรือในสภาวะที่ไมํ
ปรกติเชํน มีการเข๎าชํวยเหลือทันที่ที่ผู๎อื่นมีปัญหาการทํางาน การผลิต ติดตํอลูกค๎าไมํได๎ ประสานงาน
กับแผนกอื่นไมํได๎ โดยมีการเข๎าชํวยเหลือด๎วยความสมัครใจโดยไมํได๎ร๎องขอและด๎วยความเต็มใจ
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2. พฤติกรรมการเคารพสิทธิผู๎อื่น (Courtesy) เป็นการปูองกันการเกิดปัญหาที่อาจเกิดจาก
การปฏิบัติงาน เนื่องจากในการทํางานรํวมกันภายในองค์กรนั้นต๎องอาศัยการพึ่งพาซึ่งกันและกัน การ
กระทําและการตัดสินใจของบุคคลหนึ่งอาจมีผลกระทบตํออีกบุคคลหนึ่งได๎ดังนั้ นจึงควรคํานึงถึงบุคล
คลอื่น เชํน รู๎จักเคารพสิทธิของบุคคลอื่นในการใช๎ทรัพยากรบริษัทรํวมกัน (สฎายุ ธีระวณิชตระกูล ,
2547)
3. พฤติกรรมการมีน้ําใจนักกีฬา (Sportsmanship) หมายถึง พฤติกรรมการ พฤติกรรมการ
ให๎อภัย การรู๎แพ๎ รู๎ชนะ การมีความอดทนอดกลั่นตํอสิ่งตํางๆที่เกิดขึ้นในองค์การ ซึ่งเป็นสิ่งที่สําคัญใน
การทํางานในองค์การ การมีน้ําใจนักกีฬาไมํใชํมีเฉพาะหัวหน๎าหรือคนใดคนหนึ่งเทํานั้นควรมีน้ําใจ
นักกีฬาทุกคนในองค์การ ดังนั้นการมีน้ําใจนักกีฬาจึงเป็นสํวนหนึ่งของการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร
4. พฤติกรรมการให๎ความรํวมมือ (Civic Virtue) หมายถึง พฤติกรรมการให๎ความรํวมมือ
เป็นการให๎ความรํวมมือเพื่อให๎องค์การมีประสิทธิภาพ ทั้งการให๎ความรํวมมือเชิงสร๎างสรรค์ การให๎
ความรํวมมือการรับผิดชอบตํางๆ การให๎ความรํวมมือในการประชุมการแก๎ไขปัญหาตํางๆ การให๎
ความรํวมมือในการเก็บข๎อมูลการให๎ข๎อมูล ด๎วยความสมัครใจ และยังรวมไปถึงการรํวมรับผิดชอบใน
นโยบายขององค์กรอีกด๎วย (อานนท์ นิติเจริญพงศ์, 2557)
5. พฤติกรรมความสํานึกในหน๎าที่ (Conscientiousness) หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกถึง
การยอมรับและปฏิบัติตามกฎระเบียบ นโยบายขององค์กรด๎วยความเคารพ โดยมีความซื่อสัต ย์ในการ
มาปฏิบัติงาน การรักษาเวลา การรักษาความสะอาด การประหยัด การดูแลรักษาทรัพย์สินขององค์กร
การใช๎เวลาและทรัพยากรตํางๆ ขององค์กรอยํางมีคุณคํา และการกระทําใดๆก็ตามที่เกี่ยวข๎องกับการ
บํารุงรักษาทรัพยากรขององค์กร (วัลลพ ล๎อมตะคุ, 2554)
4. การจัดการลอจิสติกส์ (Logistics)
4.1. ความหมายของการจัดการลอจิสติกส์
การจัดการลอจิสติกส์ หมายถึง การบริหารกระบวนการไหล (flow) ของสินค๎าหรือวัตถุดิบ
จากจุดเริ่มต๎นไปยังจุดที่มีการใช๎สินค๎าหรือวัตถุดิบนั้น และในบางกรณีก็ไปยังจุดที่ทําลายสินค๎านั้น
(กมลชนก สุทธิวาทมฤพุฒิ, 2544) และยังเป็นการจัดสํงสินค๎าจากหนํวยธุรกิจ (business unit) หนึ่ง
ไปยังอีกหนํวยหนึ่งซึ่งหนํวยธุรกิจที่รับสินค๎าจะถูกกําหนดไว๎ให๎เป็นลูกค๎า (วิโรจน์ พุทธวิถี , 2547) ซึ่ง
สอดคล๎องกับคํานายอภิปรัชญาสกุล (2547) ที่ได๎กลําววํา การจัดการลอจิสติกส์นั้นเป็นสํวนหนึ่งของ
กระบวนการซัพพลายเชนเพื่อชํวยในการวางแผนสนับสนุนควบคุมการไหลอยํางมีประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผลรวมไปถึงการกระจายสินค๎าโดยการจัดการขนสํง การจัดคลังสินค๎า การสํงมอบสินค๎าให๎ถึง
มือผู๎บริโภคทั้งนี้เพื่อให๎เกิดความพึงพอใจตํอลูกค๎า และผู๎ผลิตเองก็ต๎องมีการจัดการต๎นทุ นให๎ต่ําที่สุด
(วิลาวัลย์ สากลาง, 2558)
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จากความหมายที่กลําวมาข๎างต๎น งานวิจัยเลํมนี้จึงได๎ให๎ความหมายของการจัดการลอจิสติกส์ไว๎วํา
เป็นกระบวนการซัพพลายเชนของการขนสํงสินค๎าและวัตถุดิบจากจุดเริ่มต๎นไปยังจุดสุดท๎าย โดยมี
การควบคุมการไหลของสินค๎าอยํางมีประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองความต๎องการของลูกค๎าให๎ได๎มาก
ที่สุดและจากความหมายดังกลําวจึงทําให๎ทราบวําลอจิสติกส์นั้นมีบทบาทที่สําคัญเป็นอยํางมากตํอ
กระบวนการขนสํงสินค๎า เพราะถ๎าหากขาดกระบวนการใดกระบวนการหนึ่งไปจะทําให๎การขนสํง
สินค๎ามีความลําช๎า ติดขัด หรืออาจสํงผลให๎ไมํสามารถทําการขนสํงสินค๎าได๎ ซึ่งกิจกรรมลอจิสติกส์ ใน
ด๎านตํางๆจะกลําวในลําดับถัดไป
4.2. กิจกรรมลอจิสติกส์
กิจกรรมหลักด๎านลอจิสติกส์ มีทั้งหมด 13 กิจกรรมด๎วยกันโดยสามารถแบํงได๎เป็นสองกลุํม
คือ กลุํ มที่ เป็ น กิ จ กรรมหลั ก ขององค์ กรและกลุํ มที่ เป็ นกิ จกรรมสนับ สนุ นการทํา งานขององค์ก ร
กิจกรรมหลักขององค์กรประกอบด๎วย 8 กิจกรรม คือ 1. การบริการลูกค๎า (Customer Service) 2.
การดําเนินการตามคําสั่งซื้อของลูกค๎า (Order Processing) 3. การคาดการณ์ความต๎องการของลูกค๎า
(Demand Forecasting) 4. การบริหารสินค๎าคงคลัง (Inventory Management) 5. กิจกรรมการ
ขนสํง (Transportation) 6. การบริหารคลังสินค๎า (Warehousing and Storage) 7. การสํงกลับ
(Reverse Logistics) 8. การจัดซื้อ (Purchasing) สํวนที่เหลืออีก 5 กิจกรรม คือ
1. การจัดเตรียมอะไหลํและชิ้นสํวนตํางๆ (Part and Service Support) 2. การเลือกที่ตั้งโรงงาน
และคลังสินค๎า (Plant and Warehouse Site Selection) 3. การเคลื่อนย๎ายวัตถุดิบ (Material
Handling) 4. บรรจุ ภัณฑ์ (Packaging) 5. การติดตํอสื่อสารทางด๎านลอจิส ติกส์ (Logistics
Communications) ถือเป็นกิจกรรมที่สนับสนุนการดําเนินงานขององค์กร และเนื่องจากงานวิจัยเลํม
นี้มุํงศึกษาในสํวน กิจกรรมการขนสํง (Transportation) ผู๎วิจัยจึงขออธิบายในลําดับถัดไป
กิจกรรมการขนสํงนั้นจําเป็นจะต๎องมีบุคลากรทางด๎านการขนสํงเพื่อที่จะได๎ทําหน๎าที่ควบคุม
การจัดย๎ายตัวสินค๎าจากต๎นทางไปยังปลายทาง บุคลากรในงานขนสํงโดยทั่วไปประกอบด๎วยบุคลากร
หลัก 3 ระดับคือ ผู๎จัดการฝุายหัวหน๎าฝุายงานขนสํง และพนักงานขับรถบรรทุก เนื่องจากในงานวิจัย
เลํ ม นี้ มุํ ง ศึ ก ษาในสํ ว นของพนั ก งานขั บ รถบรรทุ ก ดั ง นั้ น จึ ง ได๎ ทํ า การศึ ก ษาค๎ น คว๎ า บทบาทและ
ความสําคัญของพนักงานขับรถบรรทุกที่มีตํอองค์กรธุรกิจขนสํงซึ่งจะกลําวในลําดับถัดไป(คูํมือพัฒนา
ศักยภาพผู๎ประกอบการขนสํงด๎วยรถบรรทุก, 2551 หน๎า7-3)
พนักงานขับรถบรรทุก พนักงานขับรถบรรทุกเป็นเจ๎าหน๎าที่ที่เดินทางไปพร๎อมกับรถบรรทุก
ซึ่งจะต๎องให๎ความสําคัญเป็นพิเศษ เพราะการขนสํงจะเป็นไปตามแผนงานหรือไมํขึ้นอยูํกับพนักงาน
ขับรถบรรทุกเป็นหลัก พนักงานขับรถบรรทุกมีหน๎าที่สํงสินค๎าให๎กับลูกค๎าในจํานวนที่ถูกต๎องครบถ๎วน
ตรงเวลาและสินค๎าไมํชํารุดเสียหาย
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มีหน๎าที่รับผิดชอบดูแลรถบรรทุกให๎พร๎อมในการใช๎งานและให๎สะอาดอยูํเสมอ นอกจากนี้พนักงานขับ
รถบรรทุกจะเป็นผู๎ที่สัมผัสกับลูกค๎าโดยตรง ซึ่งผู๎ประกอบการหรือหัวหน๎างานจะต๎องคํานึงถึงประเด็น
ตํางๆ ดังนี้ 1. ความปลอดภัยในการขับขี่ สภาพรํางกายและจิตใจของพนักงาน2. มารยาทและการ
แตํงกายของพนักงาน 3. การตรวจนับสินค๎า 4. ความสํานึกและความรับผิดชอบ
จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข๎องสามารถสรุปเป็น ผลการศึกษาคํานิยมในการทํางาน
ของพนักงานขับรถบรรทุกที่สํงผลตํอพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรในเจนเนอเรชั่นตํางๆ ได๎
ดังนี้

สรุปและอภิปรายผล

ในการศึกษาเรื่องของเจนเนอเรชั่นนั้น นักวิชาการได๎ แบํงเจนเนอเรชั่นออกเป็น 3 เจนเนอ
เรชั่นคือ เบบี้บูมเมอร์ส เจนเนอเรชั่นเอ็กซ์ และเจนเนอเรชั่นวาย ซึ่งการจัดกลุํมดังกลําวจัดตามคนที่
เติบโตในชํวงเวลาใกล๎เคียงกัน และประสบเหตุการณ์ที่ใกล๎เคียงกัน ไมํวําจะเป็นสภาพแวดล๎อมทาง
สังคม เทคโนโลยี และเศรษฐกิจ ดังนั้นเมื่อเชื่อมโยงเจนเจอเรชั่นเข๎ากับคํานิยมในการทํางาน จึง มีผล
ทําให๎แตํละเจนเนอเรชั่นเกิดคํานิยมในการทํางานที่แตกตํางกัน ซึ่งคํานิยมในการทํางานจะประกอบไป
ด๎วยคํานิยมภายในงาน และคํานิยมภายนอกงาน
จากการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข๎องในเรื่องคํานิยมในการทํางานของแตํละเจนเนอเรชั่นพบวํา
พนักงานกลุํมเจนเนอเรชั่นเอ็กซ์ และเบบี้บูมเมอร์ส ให๎ ความสําคัญเป็นอยํางมากกับคํานิยมภายนอก
งานซึ่งด๎านที่ให๎ความสําคัญ ประกอบไปด๎วย 3 ด๎านคือ ด๎านความมั่นคงปลอดภัย ด๎านการติดตํอใน
สังคม และด๎านการดูแลสวัสดิภาพในการทํางาน เนื่องจากพนักงานเชื่อวํางานที่มีความมั่นคงปลอดภัย
หรืองานที่สร๎างความมั่นใจกับตนเองวําจะมีงานให๎ทําอยูํเสมอนั้นจะทําให๎พนักงานมีความมั่นคงใน
ชีวิต (มนัชยา จันทเขต, 2551) และพนักงานกลุํมเบบี้บูมเมอร์สเป็นกลุํมที่ชํวงอายุเข๎าสูํบั้นปลายชีวิต
พนั กงานกลุํ ม นี้ จึ งให๎ ความสํ าคัญกับเรื่องความมั่ นคง และสวั ส ดิการทางสั งคมเป็นอยํางมาก ซึ่ ง
สอดคล๎องกับ ปริญดา เนตรหาญ และคณะ(2557) ที่พบวําพยาบาลเจนเนอเรชั่นเอ็กซ์ให๎ความสําคัญ
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กับความมั่นคงปลอดภัย ในการทํางานเป็นอยํางมาก เพราะเคยผํานภาวะเศรษฐกิจตกต่ํากับองค์กร
และถ๎าหากองค์กรไมํสามารถอยูํรอดพนักงานก็จําเป็นต๎องออกจากงาน
เมื่อพิจารณาเจนเนอเรชั่นวายพบวํา มีความแตกตํางกับเจนเนอเรชั่นเอ็กซ์ และเบบี้บูมเมอร์
สคือ เจนเนอเรชั่นวายให๎ความสําคัญกับคํานิยมภายในงานเป็นอยํางมาก ซึ่งด๎านที่ให๎ความสําคัญ
ประกอบไปด๎วย 2 ด๎านคือ ด๎านความรับผิดชอบในงาน และการพัฒนาตนเองอยํางเต็มศักยภาพ
เนื่ องจากเจนเนอเรชั่น วายมีความสามารถในการทํางานหลายๆอยํางได๎ในเวลาเดียวกัน (MultiTasking) (Bell andNarz, 2007) และมักจะให๎ความสําคัญกับความท๎าทายของเนื้อหางานมากกวํา
วิธีการทํางาน (Glass, 2007) จึงทําให๎เจนเนอเรชั่นวายมีความคาดหวังตํอการประสบความสําเร็จของ
ตนเองสูง สํวนคํานิยมคําภายนอกงานนั้นเจนเนอเรชั่นวาย ให๎ความสําคัญเป็นอยํางมากในด๎านการ
ได๎รับเงินเดือนที่สูง และด๎านการติดตํอในสังคมเนื่องจาก เจนเนอเรชั่นวายให๎ความสําคัญกับแรงจูงใจ
ที่เ กี่ ย วข๎อ งกั บ การมี ป ฎิ สั ม พั น ธ์ กับ บุ ค คลภายในองค์ ก ร เชํ น ผู๎ บั ง คั บ บั ญชา เพื่อ นรํ ว มงานและ
บรรยากาศการทํางาน เพราะเชื่อวํางานที่มีผู๎บังคับบัญชาที่มีความยุติธรรม มีเหตุผล มีความเห็นอก
เห็นใจกับผู๎รํวมงาน จะทําให๎ตนมีความสุขในการทํางาน อีกทั้งยังเชื่อวํางานที่ตนเองได๎เป็นสํวนหนึ่ง
ของกลุํมจะทําให๎ตนเองมีสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อนรํวมงาน (อัจจิมา บําเพ็ญบุญ, 2559)
เมื่อเชื่อมโยงคํานิยมในการทํางานของแตํละเจนเนอเรชั่นเข๎ากับ พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่
ดี ข ององค์ ก รจะพบวํ า คํ า นิ ย มในการทํ า งานของแตํ ล ะเจนเนอเรชั่ น จะเป็ น ตั ว กํ า หนดแนวทาง
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร ซึ่งจากผลการศึกษาพบวํา คํานิยมภายในงาน และคํานิยม
ภายนอกงานมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรและเมื่อพิจรณาแตํละ
เจนเนอเรชั่นพบวําคํานิยมในการทํางานมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรไมํ
แตกตํางกันเทําใดนัก(วัชรินทร์ หนูสมาน, 2547) ซึ่งสอดคล๎องกับ มนัชยา จันทเขต (2551) และณัฏฐิ
กา บู ร ณกู ล (2552) ที่ ทํ า การศึ ก ษาแล๎ ว พบวํ า พนั ก งานการไฟฟู า มี คํ า นิ ย มในการทํ า งานที่ มี
ความสั ม พั น ธ์ ท างบวกกั บ พฤติ ก รรมการเป็ น สมาชิ ก ที่ ดี ข ององค์ ก ร เนื่ อ งมาจาก พนั ก งานให๎
ความสําคัญกับคํานิยมภายในงาน ซึ่งเกิดจากการปฏิบัติงานหรือการทํางานให๎สําเร็จ เชํน ความรู๎สึก
รับผิดชอบในงาน ความท๎าทายของงาน จึงทําให๎พนักงานมีความอดทนอดกลั้นตํอความกดดันตํางๆ
รวมถึงการปฏิบัติตามกฎระเบียบขององค์กรอยํางเครํงครัด และพนักงานให๎ความสําคัญกับคํานิยม
ภายนอกงาน เชํน สภาพแวดล๎อมในการทํางาน บรรยากาศในการทํางาน และผลตอบแทนที่ได๎รับ จึง
ทําให๎พนักงานมีความเต็มใจในการทํางานให๎กับองค์กร โดยการให๎ความชํ วยเหลือเพื่อนรํวมงาน เชํน
ให๎คําปรึกษาในเรื่องตํางๆ รวมถึงการเคารพในสิทธิของผู๎อื่น
ซึ่ ง จากผลการศึ ก ษาดั ง กลํ า วทํ า ให๎ เ ห็ น ได๎ วํ า ความแตกตํ า งของเจนเนอเรชั่ น มี ผ ลทํ า ให๎
พนั กงานมีคํานิ ย มในการทํางานที่แตกตํางกันออกไป และคํานิยมในการทํางานสามารถสํงผลตํอ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรได๎โดยในงานวิจัยเลํมนี้ประชากรที่ทําการศึกษาคือพนักงาน
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ขับรถบรรทุก ซึ่งเป็นกลุํมพนักงานที่มีความสําคัญตํอธุรกิจขนสํงทางบก เพราะพนักงานขับรถบรรทุก
จะเป็นผู๎รับผิดชอบการขนสํงสินค๎า ตั้งแตํออกจากจุดรับจนถึงมือลูกค๎าและต๎องดูแลสินค๎าไมํให๎ชํารุด
เสียหาย แตํพนักงานกลุํมนี้จะมีความกดดันในการทํางานสูงเนื่องจาก ต๎องใช๎ความอดทนในการขับ
รถบรรทุกที่มีเส๎นทางการขนสํงในระยะไกล ทําให๎รํางกายได๎รับผลกระทบจากการพักผํอนไมํเพียงพอ
อีกทั้งยังต๎องมีความอดทนตํอสภาวะอากาศที่เป็นมลพิษสูงอีกด๎วย จึงเป็นเป็นเหตุผลที่ ทําให๎พนักงาน
ขับรถบรรทุกมักมีการลาออกจากงานอยูํบํอยครั้งดังนั้นแล๎ว จากการศึกษาคํานิยมในการทํางานด๎าน
ตํางๆของแตํละเจนเนอเรชั่นสามารถใช๎เป็นแนวทางในการแก๎ปัญหาตํางๆ ที่เกิดขึ้นภายในองค์กร
และสามารถใช๎เป็นกลไกในการลดความขัดแย๎งระหวํางบุคคลได๎ ถ๎าหากทุกองค์กรสามารถเข๎าใจถึง
ปัญหาเหลํานี้ได๎ก็จะสํงผลให๎พนักงานเกิดพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีในองค์กรตามมา ซึ่ง จะเป็น
ผลดีตํอประสิทธิภาพการทํางานขององค์กรในอุตสาหกรรมการขนสํงลอจิสติกส์ และผลการศึกษา
ดังกลําว สามารถนําไปใช๎เป็นแนวทางในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรตํอไป
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1.ลักษณะประชากรในครั้งนี้เป็นพนักงานขับรถบรรทุก ดังนั้นการศึกษาครั้งตํอไปจึงควร
ขยายขอบเขตการศึ ก ษาของกลุํ ม ประชากรออกไปสูํ ก ลุํ ม ประชากรที่ ใ ช๎ แ รงงานกลุํ ม อื่ น ๆ เชํ น
พนักงานขับรถแท็กซี่ เป็นต๎น
2. ในการวิจัย ครั้งตํอไปควรศึกษาในลั กษณะวิจัยเชิงผสมผสาน (Mixed Methods
Research) เพื่อที่จะได๎ทราบถึงคํานิยมในการทํางานของพนักงานขับรถบรรทุกที่สํงผลตํอพฤติกรรม
การเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรในเจนเนอเรชั่นตํางๆที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
กิตติกรรมประกาศ
บทความฉบับนี้สําเร็จลุลํวงไปได๎ด๎ว ยดี ด๎วยความชํว ยเหลือและสนับสนุนของ ดร.ภาวิณี
สตาร์เจล อาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งทํานได๎ให๎คําแนะนําและข๎อคิดเห็นตํางๆ อันเป็นประโยชน์อยํางยิ่งใน
การพัฒนาบทความให๎มีความสมบูรณ์ในการนําเสนอบทความในครั้งนี้
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บทคัดย่อ
การศึกษามีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับสํวนประสมทางการตลาด
และระดับการตัดสินใจเลือกใช๎บริการโรงแรมของนักทํองเที่ยวชาวจีนในอําเภอเมืองเชียงใหมํ จังหวัด
เชียงใหมํและ (2) เพื่อศึกษาสํวนประสมทางการตลาดที่สํงผลตํอการตัดสินใจเลือกใช๎บริการโรงแรม
ของนักทํองเที่ยวชาวจีนที่มาทํองเที่ยวในอําเภอเมืองเชียงใหมํ จังหวัดเชียงใหมํกลุํมตัวอยํางที่ใช๎ใน
การวิจัย คือ เป็นนักทํองเที่ยวชาวจีนที่เข๎าพักโรงแรมในอําเภอเมืองเชียงใหมํ จังหวัดเชียงใหมํจํานวน
384 คน เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย เป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช๎ในการวิจัยประกอบด๎วย สถิติเชิ ง
พรรณนา ได๎ แ กํ คํ า ร๎ อ ยละ สํ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน และสถิ ติ เ ชิ ง อนุ ม าน ได๎ แ กํ การวิ เ คราะห์
สหสัมพันธ์ถดถอยพหุคูณ แบบ Enter
ผลการวิจัยพบวํา ระดับความคิดเห็นของสํวนประสมทางการตลาด ด๎านกระบวนการ ด๎าน
บุคลากร อยูํในระดับมากที่สุดสํวนด๎านผลิตภัณฑ์ ด๎านราคา ด๎านชํองทางการจัดจําหนําย ด๎านการ
สํงเสริมการตลาด ด๎านกายภาพ อยูํในระดับมากและระดับการตัดสินใจ อยูํในระดับมาก
ผลการทดสอบการถดถอยพหุคุณโดยวิธี Enter พบวํา ด๎านชํองทางการจัดจําหนํายสํงผลตํอ
การตัดสินใจเลือกใช๎บริการโรงแรมของนักทํองเที่ยวชาวจีนในอําเภอเมืองเชียงใหมํ จังหวั ดเชียงใหมํ
มากที่สุด อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ค่าส่าคัญ: สํวนประสมทางการตลาดการตัดสินใจนักทํองเที่ยวชาวจีน
Abstract
The objectives of the research were (1) to study the level of perspective on
marketing- mix factors and the level of perspective on purchase decision in hotel
servicesof Chinese Tourists in Mueang District, Chiangmai Province, (2) to study the
marketing- mix factors affecting purchase decision in hotel services of Chinese
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Tourists in Mueang District, Chiangmai Province.The sample consisted of 384 Chinese
Tourists who accommodated in hotels in Mueang District, Chiangmai Province.The
data obtained from the questionnaire were analyzed with descriptive statistics of
percentage, mean, standard deviation, and inferential statistics by Enter multiple
regression analysis.
The findings revealed that the level of perspective on marketing-mix
factors at the highest level were process and people but at the high level were
product, prices, place, promotion and physical features. And the level of perspective
on choosing was at the high level.
Results of Enter multiple regression analysis indicated that places were the
most affected Chinese Tourists’ purchase decision in hotel services in Mueang
District, Chiangmai Province significantly at 0.05 level.
Keywords: Marketing-mix, Decision, Chinese Tourists
บทน่า
อุต สาหกรรมทํอ งเที ่ย วถือ เป็น รายได๎ห ลัก อยํา งหนึ ่ง ของประเทศ จากแผนพั ฒ นา
เศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ในการเพิ่มศักยภาพของฐานบริการเดิมและขยาย
ฐานบริการใหมํในการปรับตัวสูํเศรษฐกิจฐานบริการที่เข๎มแข็งขึ้น โดยเฉพาะเมืองใหญํ ๆ ที่เป็นแหลํง
ทํองเที่ยวของนักทํองเที่ยวตํางประเทศ เชํน จังหวัดเชียงใหมํ สํงผลให๎หนํวยงานภาครัฐในจังหวัด
เชี ย งใหมํ การทํ อ งเที่ ย วแหํ ง ประเทศไทย องค์ กรปกครองสํ ว นท๎อ งถิ่น ในจั งหวั ดเชีย งใหมํ ล๎ ว น
ตระหนักถึงความสําคัญของการทํองเที่ยว โดยการกําหนดให๎การทํองเที่ยวเป็นยุทธศาสตร์ที่สําคัญใน
การพัฒนาเมืองเชียงใหมํ เพื่อพัฒนาให๎เมืองเชียงใหมํเป็นศูนย์กลางการทํองเที่ยวที่สําคัญโดยเฉพาะ
นักทํองเที่ยวชาวจีนที่มีความสนใจและความต๎องการที่จะมาทํองเที่ยวในตํางประเทศเพิ่มขึ้น จากสถิติ
ที่มี นั กทํ อ งเที่ ย วชาวจี น ที่ เข๎ า มาทํ องเที่ ยวในจั ง หวัด เชีย งใหมํ เ พิ่ม มากขึ้ น ประกอบกับ ที่ จัง หวั ด
เชียงใหมํได๎เป็นสถานที่ในการถํายภาพยนตร์จีนเรื่อง Lost in Thailand (แก๏งมํวนปุวนไทยแลนด์) ยิ่ง
ทํา ให๎ ช าวจี น ต๎ องการเดิน ทางมาทํอ งเที่ ยวมากขึ้ น สํ งผลให๎ ก ารทํ องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหมํ มี
ขยายตัวมากเพิ่มขึ้นทั้งด๎านปริมาณนักทํองเที่ยวการเพิ่มขึ้นของรายได๎ซึ่งเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัดเชียงใหมํที่ผลักดันและสนับสนุนให๎เชียงใหมํเป็นเมืองนําอยูํและนําทํองเที่ยวระดับเอเชีย
ธุรกิจทํองเที่ยวในจังหวัดเชียงใหมํมีการขยายเพิ่มขึ้นสํงผลให๎เกิดความต๎องการในด๎านสินค๎า
และบริการเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะอยํางยิ่งความต๎องการที่พัก ประกอบด๎วยโรงแรมระดับหนึ่งดาวที่
เหมาะกับนักทํองเที่ยวที่เน๎นความสะดวกสบายในราคาที่ไมํสูงไปจนถึงโรงแรมระดับห๎าดาวที่เน๎น
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ความหรูหรา สวยงามของสถานที่การบริการแขกตามมาตรฐานสากลซึ่งปัจจุบันนักทํองเที่ยวชาวจีนที่
เดินทางทํองเที่ยวในจังหวัดเชียงใหมํ สํวนใหญํเดินทางมาเองโดยไมํใช๎บริการทํองเที่ยวจากบริษัททัวร์
ยินดีที่จะจํายคําบริการตําง ๆ ในราคาที่เหมาะสม ต๎องการความสะดวกสบาย และความประทับใจ
จากการใช๎บริการโรงแรม
จากที่กลําวมาทําให๎ผู๎วิจัยสนใจที่จะศึกษาถึงปัจจัยสํวนประสมทางการตลาดที่มีผลตํอการ
ตัดสิน ใจใช๎บริ การโรงแรมของนั กทํองเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาทํองเที่ยวในอําเภอเมืองเชียงใหมํ
จังหวัดเชียงใหมํผลจากการศึ กษาครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ตํอการพัฒนาศักยภาพการให๎บริการของ
โรงแรมในอําเภอเมืองเชียงใหมํ จังหวัดเชียงใหมํตํอไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับสํวนประสมทางการตลาด และระดับการตัดสินใจ
เลือกใช๎บริการโรงแรมของนักทํองเที่ยวชาวจีนในอําเภอเมืองเชียงใหมํ จังหวัดเชียงใหมํ
2. เพื่อศึกษาสํวนประสมทางการตลาดที่สํงผลตํอการตัดสินใจเลือกใช๎บริการโรงแรมของ
นักทํองเที่ยวชาวจีนที่มาทํองเที่ยวในอําเภอเมืองเชียงใหมํ จังหวัดเชียงใหมํ
ขอบเขตของการวิจัย
ขอบเขตด้านเนื้อหาประกอบด๎วย สํวนประสมการตลาดบริการ และการตัดสินใจ
ขอบเขตด้านประชากร เป็นนักทํองเที่ยวชาวจีนที่มาทํองเที่ยวในจังหวัดเชียงใหมํ จํานวน
869,006 คน(การทํองเที่ยวแหํงประเทศไทย, 2560)
ขอบเขตระยะเวลา ตั้งแตํเดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือน มีนาคม 2561
ขอบเขตพื้นที่โรงแรมในเขตอําเภอเมืองเชียงใหมํ จังหวัดเชียงใหมํ
แนวความคิด และทฤษฏี
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ปริญ ลักษิตานนท์ และศุภร เสรีรัตน์ (2541) สรุปเกี่ยวกับแนวคิดกลยุทธ์
การตลาดสําหรับธุรกิจการบริการ(Marketing Mix’s) หรือ 7Ps ตามแนวคิดของKotler (2003) ดังนี้
1. ผลิ ตภัณฑ์ หมายถึง สิ่งที่ส ามารถสนองความต๎องการของลูกค๎าได๎ แบํงเป็น 2
ลักษณะคือ ผลิตภัณฑ์ที่สามารถจับต๎องได๎และผลิตภัณฑ์ที่ไมํสามารถจับต๎องไมํได๎ สามารถสนองตอบ
ความต๎องการของลูกค๎า และทําให๎ลูกค๎าเกิดความพึงพอใจได๎
2. ราคา หมายถึง คุณคําของผลิตภัณฑ์ในรูปของตัวเงิน ราคาเป็นต๎นทุนของ (Cost)
ลูกค๎าลูกค๎าจะเปรียบเทียบระหวํางคุณคํา (Value) ผลิตภัณฑ์กับราคา (Price) ของผลิตภัณฑ์นั้น
คุณคําสูงกวําราคา ลูกค๎าจะตัดสินใจซื้อ
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3. ชํองทางการจัดจําหนําย หมายถึง สถานที่ให๎บริการ การเลือกทําเลที่ตั้ง (Location)
ของธุร กิจบริ การ ถือเป็ น หนึ่ งในยุ ทธศาสตร์สํ าคัญของการวางกลยุทธ์ทางการตลาด เพราะหาก
สามารถหาชํองทางเข๎าถึงลูกค๎าได๎มากเทําไร ผลกําไรก็จะเพิ่มสูงขึ้นมากเทํานั้น
4. การสํงเสริมการตลาด เป็นการติดตํอสื่อสารทางข๎อมูลระหวํางผู๎ขายกับผู๎ซื้อเพื่อสร๎าง
ทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อ ประกอบด๎วย การติดตํอสื่อสารโดยใช๎พนักงานขายดําเนินการขาย
(Personal Selling) รวมทั้งการติดตํอสื่อสารโดยไมํใช๎บุคคล (Non Personal Selling)
5. บุคลากร (People) หรือพนักงาน (Employees) หมายถึง พนักงานผู๎ให๎บริการใน
กระบวนการผลิตและบริการ
6. ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence &Presentation) หมายถึง สิ่งที่ปรากฏ
แกํสาธารณชนเพื่อสร๎างคุณคําให๎กับลูกค๎า (Customer Value Proposition) และชํวยสื่อให๎ผู๎บริโภค
รับรู๎ถึงภาพลักษณ์และคุณภาพของการบริการ
7. กระบวนการให๎บริการ (Process) หมายถึง กระบวนการให๎ บริการเพื่อสํงมอบ
คุณภาพในการให๎บริการได๎อยํางประทับใจลูกค๎าและรวดเร็ว
ทฤษฎีการตัดสินใจ
กระบวนการตัดสินใจซื้อของผู๎บริโภคสําหรับการตลาดบริการมี 3 ขั้นตอนดังตํอไปนี้
1. การเตรียมการกํอนการตัดสินใจซื้อ (Pre-purchase Stage) แบํงออกเป็น 1) การรับสิ่ง
เร๎า (Stimulus) บริโภคจะได๎รับการกระตุ๎นจากสิ่งเร๎า ได๎แกํสิ่งเร๎าทางการตลาด สิ่งเร๎าจากการ
สํงเสริมการขาย การโฆษณา สิ่งเร๎าจากสังคม สิ่งเร๎าที่เกิดจากแรงขับภายในรํางกาย และสิ่งเร๎าภายนอก
อื่นๆ 2) การตระหนักในปัญหา (Problem Awareness) เมื่อผู๎บริโภคได๎รับการกระตุ๎นจากสิ่งเร๎าใน
ขั้นตอนแรกแล๎วก็จะจูงใจทําให๎เกิดความตระหนักในปัญหาถึงความต๎องการของตนที่จะซื้อสินค๎าหรือ
บริการ 3) การแสวงหาข๎อมูล (Information Search) การค๎นหาข๎อมูลนั้น มี 2 แหลํง คือแหลํงข๎อมูล
ภายใน (Internal Search) และแหลํงข๎อมูลภายนอก (External Search) 4) การประเมินทางเลือก
(Evaluation ofAlternatives) เมื่อได๎ข๎อมูลตํางๆ แล๎ว ผู๎บริโภคจะนําเอาข๎อมูลที่ได๎จากแหลํงข๎อมูล
ทั้งภายในและภายนอกมาพิจารณาทางเลือก
2. การซื้อและการบริโภค (Purchase and Consumption Stage) ผู๎บริโภคพร๎อมที่จะทํา
การตัดสินใจสําหรับทางเลือกที่ดีที่สุด สิ่งที่เกิดขึ้นคือ ความตั้งใจที่กระทําการซื้อ หรือใช๎บริการ ความ
ตั้งใจซื้อนี้ไมํจําเป็นต๎องกํอให๎เกิดการซื้อเสมอไปเพราะมีปัจจัยอื่นเข๎ามาเกี่ยวข๎อกับการตัดสินใจได๎แกํ
สถานการณ์ในขณะตัดสิ น ใจซื้อสภาพแวดล๎ อมทางกายภาพลั กษณะของตัว บุคคลที่เกี่ยวข๎องกับ
สภาพการณ์ซื้อ เงื่อนไขการซื้อตํางๆ เกี่ยวกับเวลาการจงใจไปซื้อเป็นความตั้งใจและต๎องการจะซื้อ
และระยะเวลาที่ใช๎สําหรับการตัดสินใจ

234

การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
เครือขํายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลําปางวิจยั ครั้งที่ 4

235

3. พฤติกรรมหลังการซื้อ (Post-purchase Evaluation Stage) เกิดความพึงพอใจหรือไมํ
ซึ่งมีผลตํอความเชื่อ ทัศนคติ และความตั้งใจในการซื้อครั้งตํอไป
กรอบแนวคิดการวิจัย
ผลิตภัณฑ์/บริการ
ราคา

H1

ชํองทางการจัดจําหนําย

H2
H3

การสํงเสริมการตลาด
การตัดสินใจเลือกใช้บริการ

H4

โรงแรมของนักท่องเที่ยวชาวจีน

บุคคล

H5

ลักษณะทางกายภาพ
สมมุ
ติฐานงานวิจัย

H6
H7

กระบวนการ

H1
H2
H3
H4
H5
H6
H7

:การบริการสํงผลตํอการตัดสินใจ
:ราคาสํงผลตํอการตัดสินใจ
:ชํองทางการจัดจําหนํายสํงผลตํอการตัดสินใจ
:การสํงเสริมการตลาดสํงผลตํอการตัดสินใจ
:บุคคลากรสํงผลตํอการตัดสินใจ
:ลักษณะทางกายภาพสํงผลตํอการตัดสินใจ
:กระบวนการสํงผลตํอการตัดสินใจ

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชาการที่ใช๎ในการศึกษาคือ นักทํองเที่ยวชาวจีนที่มาทํองเที่ยวในจังหวัดเชียงใหมํ จํานวน
869,006 คน (การทํองเที่ยวแหํงประเทศไทย, 2560)
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กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการศึกษา คือ นักทํองเที่ยวชาวจีนที่มาทํองเที่ยวและเข๎าพักโรงแรมใน
อําเภอเมืองเชียงใหมํ จังหวัดเชียงใหมํ จํานวน 384 คนโดยใช๎วิธีเปิดตารางของKrejice&Morgan
(KrejiceandMorgan, 1970:608-610) ความเชื่อมั่นที่ 95%
การสร้างเครื่องมือในการวิจัย
1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องกับสํวนประสมทางการตลาด และการ
ตัดสินใจ
2.
นํ าข๎อมูลที่ได๎มากําหนดกรอบแนวคิดในการสร๎างเครื่องมือโดยให๎ สอดคล๎องกับ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
3. สร๎างข๎อคําถามตามแนวคิด ทฤษฏีที่เกี่ยวข๎องกับสํวนประสมทางการตลาด และการ
ตัดสินใจ
4. จัดทําแบบสอบถามฉบับรํางไปเสนอตํออาจารย์ที่ปรึกษา
5. นําแบบสอบถามที่ผํานการปรับแก๎ตามความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษาแล๎วไปเสนอตํอ
ผู๎ทรงคุณวุฒิ 3 ทําน เพื่อตรวจสอบความถูกต๎องเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) ของ
คําถามในแตํละข๎อ โดยมีคํา IOC ทั้งฉบับเทํากับ 0.821
6. นําแบบสอบถามที่ผํานการการปรับแก๎ตามความเห็นของผู๎ทรงคุณวุฒิ 3 ทํานแล๎วไป
ลองใช๎ (Tryout) กับกลุํมที่มีลักษณะใกล๎เคียงกับตัวอยํางที่ใช๎ในการศึกษาครั้งนี้ จํานวน 30 คน
7. นําข๎อมูลที่ได๎จากแบบสอบถามที่ลองใช๎มาทําการตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม
เพื่ อ วิ เ คราะห์ ห าความเชื่ อ มั่ น ของแบบสอบถามโดยวิ ธี ห าคํ า สั ม ประสิ ท ธิ์ อั ล ฟาครอนบาค
(Cronbach’s coefficient of alpha) ตามที่นันนอลลี่ได๎เสนอแนะไว๎คือมีคํา 0.70 ขึ้นไป
(Nunnally, 1978, pp. 245-246) และหาคําอํานาจจําแนกรายข๎อ (discriminant power) โดยใช๎
เทคนิค Item total correlation ตามเกณฑ์ของของเบรนแนน (Brennan, 1972, pp. 289-303) ซึ่ง
ควรมีคํา 0.20 ขึ้นไป โดยมีคําความเชื่อมั่น ทั้งฉบับเทํากับ 0.763คําอํานาจจําแนกรายข๎อเทํากับ
0.518 - 0.790
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามแบํงเป็น 3 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 ข๎อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู๎ตอบแบบสอบถามคําถามมีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ (Check List)
ตอนที่ 2 ข๎อมูล เกี่ย วกับระดับความคิดเห็นสํวนประสมทางการตลาด และระดับการ
ตัดสินใจเลือกโรงแรมของนักทองเที่ยวชาวจีนที่มาทํองเที่ยวในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมํ โดย
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ลักษณะของคําถามเป็นแบบมาตราสํวนประมาณคํา (rating scale) ประยุกต์ตามวิธีของลิเคิร์ท
(Likert,1970,P. 76) กําหนดระดับไว๎ 5 ระดับ แปลความหมายของคําเฉลี่ยในแตํละระดับ โดยยึด
หลักเกณฑ์ของ Best (1981) ดังนี้
คําเฉลี่ย 4.50—5.00 กําหนดให๎อยูํในเกณฑ์ระดับมากที่สุด
คําเฉลี่ย 3.50—4.49 กําหนดให๎อยูํในเกณฑ์ระดับมาก
คําเฉลี่ย 2.50—3.49 กําหนดให๎อยูํในเกณฑ์ระดับปานกลาง
คําเฉลี่ย 1.50—2.49 กําหนดให๎อยูํในเกณฑ์ระดับน๎อย
คําเฉลี่ย 1.00—1.49 กําหนดให๎อยูํในเกณฑ์ระดับน๎อยที่สุด
สํวนที่ 3 ความคิดเห็นหรือข๎อเสนอแนะของผู๎ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นคําถาม
ปลายเปิด
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. เก็บข๎อมูลโดยใช๎แบบสอบถามจํานวน 384 ชุดโดยผู๎วิจัยทําการเก็บรวมรวมข๎อมูลด๎วย
ตนเอง ระหวํางเดือนถึงเดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือน มีนาคม 2561
2. เมื่อได๎รับแบบสอบถามคืนผู๎วิจัยตรวจสอบความถูกต๎องและความสมบูรณ์เพื่อนําไป
ประมวลผลและวิเคราะห์ข๎อมูลตํอไป
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิจัย
1. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามทุกฉบับและเลือกเฉพาะฉบับที่สมบูรณ์มา
ใช๎ในการวิเคราะห์
2. นําข๎อมูลจากแบบสอบถามที่สมบูรณ์มาวิเคราะห์ทางสถิติโดยใช๎โปรแกรมสําเร็จรูป
ในการวิเคราะห์ข๎อมูล ซึ่งแบํงออกเป็น 3 ตอน ดังตํอไปนี้
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข๎อมูลทั่วไปของผู๎ตอบแบบสอบถาม โดยใช๎สถิติเชิงพรรณนา
(Descriptive Statistics) ได๎แกํ จํานวน (Frequency) และคําร๎อยละ (Percentage)
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับประสมทางการตลาด และระดับ
การตัดสินใจเลือกใช๎บริการโรงแรมของนักทํองเที่ยวชาวจีนในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมํ โดยใช๎
สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได๎แกํ คําเฉลี่ย (Mean) และสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation)
ตอนที่ 3 การวิเคราะห์สํวนประสมทางการตลาดที่สํงผลตํอการตัดสินใจเลือกใช๎
บริ ก ารโรงแรมของนั ก ทํ อ งเที่ ย วชาวจี น จั ง หวั ด เชี ย งใหมํ โดยใช๎ ส ถิ ติ เ ชิ ง อนุ ม าน ( Inferential
Statistics) ได๎แกํ การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ถดถอยพหุคูณ แบบ Enter
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ผลการวิจัย
ตอนที่ 1 ข๎อมูลทั่วไปของผู๎ตอบแบบสอบถามผลการวิจัยพบวํา ผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํ
เป็นเพศชายจํานวน 217 คน (ร๎อยละ 56.50)มีอายุระหวําง 25 - 45 ปี จํานวน 239คน (ร๎อยละ
62.30)การศึกษาปริญญาตรี จํานวน 213 คน (ร๎อยละ 55.50) มีรายได๎ตํอเดือน 20,001 - 40,000
บาท จํานวน 243 คน (ร๎อยละ 63.28)เป็นพนักงานเอกชน จํานวน 129 คน (ร๎อยละ 33.60) เดิน
ทางเข๎ามาทํองเที่ยวในจังหวัดเชียงใหมํกับ เพื่อน จํานวน 230 คน (ร๎อยละ 59.90) ชํวงเวลาที่ดินทาง
มาทํองเที่ยวเป็นวันหยุดตามเทศกาล จํานวน 261 คน (ร๎อยละ 68.00) ได๎รับข๎อมูลการทํองเที่ยวจาก
โทรทัศน์ จํานวน 242 คน (ร๎อยละ 63.00) ใช๎ WECHAในการค๎นหาข๎อมูลจํานวน 275 คน (ร๎อยละ
71.60)เหตุผลที่เลือกเดินทางมาจังหวัดเชียงใหมํ เพราะเป็นจังหวัดที่มีชื่อเสียงระดับโลก จํานวน 282
คน (ร๎อยละ73.40) และพักโรงแรมระดับ 4 ดาวจํานวน 191 คน (ร๎อยละ 49.80)ตามลําดับ
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์เกี่ยวกับระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับประสมทางการตลาด และระดับการ
ตัดสินใจเลือกใช๎บริการโรงแรมของนักทํองเที่ยวชาวจีนในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมํ
ตาราง1ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับสํวนประสมทางการตลาดและและระดับการ
ตัดสินใจในการเลือกใช๎บริการโรงแรมของนักทํองเที่ยวชาวจีนในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมํ
(n = 384)
ระดับความ
ปัจจัย
ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
คิดเห็น/การ
ตัดสินใจ
1. ด๎านผลิตภัณฑ์
4.16
0.82
มาก
2. ด๎านราคา
3.92
0.86
มาก
3. ด๎านชํองทางการจัด
4.45
0.68
มาก
จําหนําย
4. ด๎านการสํงเสริมการตลาด
4.07
0.83
มาก
5. ด๎านกระบวนการ
4.66
0.55
มากที่สุด
6. ด๎านบุคลากร
4.52
0.62
มากที่สุด
7. ด๎านกายภาพ
3.99
0.87
มาก
8. ด๎านการตัดสินใจ
4.15
0.74
มาก
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จากตารางที่ 1 ผลการวิจัย พบวํา ระดับความคิดเห็นโดยรวมด๎านกระบวนการ อยูํในระดับ
มากที่สุด (คําเฉลี่ย =4.66, สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน=0.55) รองลงมาด๎านบุคลากร มีระดับความ
คิดเห็น อยูํในระดับมากที่สุ ด (คําเฉลี่ย =4.52,สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน=0.62)และด๎านราคามีความ
คิดเห็นโดยรวมน๎อยที่สุดอยูํในระดับมาก (คําเฉลี่ย=3.92, สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน=0.86)ตามลําดับ
ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ สํว นประสมทางการตลาดที่สํ งผลตํอการตัดสิ นใจเลือกใช๎บริการ
โรงแรมของนักทํองเที่ยวชาวจีนจังหวัดเชียงใหมํ
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ด๎วยวิธี Enter
การตัดสินใจ
ตัวแปรอิสระ
สัมประสิทธิ์การ ความคลาด
เคลื่อน
ถดถอย
มาตรฐาน
คําคงที่ (a)
1.563
.428

t

pvalue

Collinearity
Statistics
VIF

000
5.990
1.205 .229
2.390 .017**
3.021 .003***

ด๎านผลิตภัณฑ์
.062
.052
ด๎านราคา
.212
.047
ด๎านชํองทางการจัด
.365
.055
จําหนําย
ด๎านการสํงเสริม
.319
.078
2.796 .005***
การตลาด
ด๎านกระบวนการ
.175
.058
3.710 .000***
ด๎านบุคลากร
043
.065
1.282 .201
ด๎านกายภาพ
.023
.054
0.428 .669
F = 117.636 p-value = 0.000b AdjustR2 = 0.531 R2 = 0.529
***มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

2.550
2.249
1.274
5.113
1.015
1.263
3.034

จากตารางที่ 2พบวํา ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหวํางตัวแปรโดยใช๎คํา VIF ปรากฏวําคํา
VIF ของแตํละตัวแปรมีคําตั้งแตํ 1.015 - 5.113 ซึ่งมีคําน๎อยกวํา 10 แสดงวําตัวแปรตามแตํละตัวไมํมี
ความสัมพันธ์กัน (Lee, John and Alice, 2000, p.704)
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ผลการวิจัยพบวํา ตัวแปรอิสระ 4 ด๎าน คือ ด๎านราคาด๎านชํองทางการจัดจําหนําย ด๎านการ
สํงเสริมการตลาด และด๎านกระบวนการสํงผลตํอการตัดสินใจเลือกใช๎บริการโรงแรมของนักทํองเที่ยว
ชาวจีนในอําเภอเมืองเชียงใหมํ จังหวัดเชียงใหมํ อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผลการทดสอบการถดถอยพหุคุณโดยวิธี Enter พบวํา ด๎านชํองทางการจัดจําหนํายสํงผลตํอ
การตัดสินใจเลือกใช๎บริการโรงแรมของนักทํองเที่ยวชาวจีนในอําเภอเมืองเชียงใหมํ จังหวัดเชียงใหมํ
มากที่ สุ ด มี คํ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ก ารถดถอยเทํ า กั บ .365 รองลงมาด๎ า นการสํ ง เสริ ม การตลาด คํ า
สัมประสิทธิ์การถดถอยเทํากับ .319 ด๎านราคา มีคําสัมประสิทธิ์การถดถอยเทํากับ .212 และด๎าน
กระบวนการคําสัมประสิทธิ์การถดถอยเทํากั บ .175 อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ
สามารถทํานายการตัดสินใจเลือกใช๎บริการโรงแรมของนักทํองเที่ยวชาวจีนในอําเภอเมืองเชียงใหมํ
จังหวัดเชียงใหมํได๎ร๎อยละ 52.9
ผลการทดสอบสมมติฐาน
H1 : ด๎านผลิตภัณฑ์สํงผลตํอการตัดสินใจพบวําด๎านผลิตภัณฑ์สํงผลตํอการตัดสินใจเลือกใช๎
บริการโรงแรมของนักทํองเที่ยวชาวจีนในอําเภอเมืองเชียงใหมํ จังหวัดเชียงใหมํ ลําปาง โดยมีคํา
สัมประสิทธิ์การถดถอย .062 ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน .052 และคํา t เทํากับ 1.205 ไมํ
สนับสนุนสมมุติฐาน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .05
H2 : ด๎านราคาสํงผลตํอการตัดสินใจพบวํา ด๎านราคาสํงผลตํอการตัดสินใจเลือกใช๎บริการ
โรงแรมของนักทํองเที่ยวชาวจีนในอําเภอเมืองเชียงใหมํ จังหวัดเชียงใหมํโดยมีคําสัมประสิทธิ์การ
ถดถอย .212 ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน .047 และคํา t เทํากับ 2.390 สนับสนุนสมมุติฐาน ที่
ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .05
H3 : ด๎านชํองทางการจัดจําหนํายสํงผลตํอการตัดสินใจพบวําด๎านชํองทางการจัดจําหนําย
สํงผลตํอการตัดสินใจเลือกใช๎บริการโรงแรมของนักทํองเที่ยวชาวจีนในอําเภอเมืองเชียงใหมํ จังหวัด
เชียงใหมํโดยมีคําสัมประสิทธิ์การถดถอย .365 ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน .055 และคํา t เทํากับ
3.021 สนับสนุนสมมุติฐาน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .05
H4 : ด๎านการสํงเสริมการตลาดสํงผลตํอการตัดสินใจพบวํา ด๎านการสํงเสริมการตลาด
สํงผลตํอการตัดสินใจเลือกใช๎บริการโรงแรมของนักทํองเที่ยวชาวจีนในอําเภอเมืองเชียงใหมํ จังหวัด
เชียงใหมํโดยมีคําสัมประสิทธิ์การถดถอย .319 ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน .078 และคํา t เทํากับ
2.796 สนับสนุนสมมุติฐาน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .05
H5 :ด๎านกระบวนการสํงผลตํอการตัดสินใจ พบวํา ด๎านกระบวนการสํงผลตํอการตัดสินใจ
เลือกใช๎บริการโรงแรมของนักทํองเที่ยวชาวจีนในอําเภอเมืองเชียงใหมํ จังหวัดเชียงใหมํ โดยมีคํา
สัมประสิทธิ์การถดถอย .175 ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน .058 และคํา t เทํากับ 1.282 ไมํ
สนับสนุนสมมุติฐาน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .05
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H6 : ด๎านบุ คลากรสํ งผลตํอการตัดสินใจพบวําด๎านการสํ งเสริมการตลาดสํ งผลตํอการ
ตัดสินใจเลือกใช๎บริการโรงแรมของนักทํองเที่ยวชาวจีนในอําเภอเมืองเชียงใหมํ จังหวัดเชียงใหมํโดยมี
คําสัมประสิทธิ์การถดถอย .043 ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน 0.065 และคํา t เทํากับ 3.710
สนับสนุนสมมุติฐาน ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .05
H7 : ด๎านลักษณะทางกายภาพสํงผลตํอการตัดสินใจพบวําด๎านลักษณะทางกายภาพสํงผล
ตํอการตัดสิ น ใจเลื อกใช๎บ ริ ก ารโรงแรมของนั กทํองเที่ยวชาวจี นในอํ าเภอเมืองเชียงใหมํ จังหวั ด
เชียงใหมํโดยมีคําสัมประสิทธิ์การถดถอย .023 ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานที่ .054 และคํา t เทํากับ
0.428 ไมํสนับสนุนสมมุติฐาน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .05
การอภิปรายผล
ผลการวิจัยพบวําระดับความสําคัญเกี่ยวกับสํวนประสมทางการตลาด ด๎านผลิตภัณฑ์ ใน
ภาพรวมอยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด๎านพบวําโรงแรมมีชื่อเสียง ห๎องพักมีขนาดใหญํกว๎างขวาง
และระบบรั กษาความปลอดภัย ที่ดี เชํน รปภ.ระบบกุญแจแบบการ์ด สอดคล๎องกับงานวิจัยของ
ประภาพร ยศไกร (2558) ที่ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลตํอการเลือกใช๎บริการโรงแรมเมืองพัทยา
จังหวัดชลบุรีของนักทํองเที่ยวชาวจีน ผลการวิจัยพบวํา นักทํองเที่ยวชาวจีนที่มาทํองเที่ยวเมืองพัทยา
ให๎ความสนใจในประเด็นเกี่ยวกับชื่อเสียงของโรงแรมเป็นประเด็นหลัก รวมถึงได๎ให๎ความสํา คัญการ
ออกแบบอาคาร และห๎องพักให๎มีกว๎างขวาง สะดวกสบายเหมาะแกํการพักผํอน และสามารถสร๎าง
ความมั่นใจให๎กับผู๎ใช๎บริการในด๎านความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินขณะที่พักอยูํในโรงแรม
ระดั บ ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ สํ ว นประสมทางการตลาด ด๎ า นราคา ผลการวิ จั ยพบวํา ใน
ภาพรวมอยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด๎านพบวํา อัตราราคาคําห๎องพักมีความเหมาะสม คุ๎มคํากับ
จํ า นวนเงิน ที่เ สี ย มี ปู ายแสดงราคาคํา บริก ารตํา ง ๆ ที่ชั ด เจน และระดั บราคาห๎ อ งพั กมี ให๎ เลื อ ก
หลากหลาย สํวนระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับสํวนประสมทางการตลาด ด๎านชํองทางการจัดจําหนําย
ผลการวิจัยพบวํา ในภาพรวมอยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด๎านพบวํา สามารถจองห๎องพักทาง
อินเตอร์เน็ต มีคูํสายโทรศัพท์เพียงพอสามารถติดตํอได๎ทันที และสามารถจองห๎องพักทางโทรศัพท์
ทํานองเดียวกันกับระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับสํวนประสมทางการตลาด ด๎านบุคลากร ผลการวิจัย
พบวํา ในภาพรวมอยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด๎านพบวํา พนักงานสามารถแก๎ปัญหาเฉพาะหน๎า
ได๎ดี และรวดเร็ว การให๎บริการลูกค๎าของพนักงานเป็นไปอยํางเทําเทียมกัน และประสิทธิภาพในการ
ให๎ข๎อมูลหรือตอบข๎อซักถามของพนักงาน รวมถึงระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับสํวนประสมทางการตลาด
ด๎านกระบวนการ ผลการวิจัยพบวํา ในภาพรวมอยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด๎านพบวํา การ
สํารองห๎องพักมีความสะดวก รวดเร็ว ถูกต๎อง ความรวดเร็วในการแก๎ปัญหาของโรงแรม และความ
รวดเร็ว ถูกต๎องในการให๎บริการลงทะเบียนเพื่อเข๎าพักและการแจ๎งย๎ายออก และระดับความคิดเห็น
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เกี่ยวกับสํวนประสมทางการตลาด ด๎านกายภาพ ผลการวิจัยพบวํา ในภาพรวมอยูํในระดับมาก เมื่อ
พิจ ารณารายด๎านพบวํา การจั ดพื้น ที่ให๎ บริก ารด๎านตํ าง ๆ แยกเป็นสั ดสํ ว นสะดวกตํอการติดตํ อ
บริเวณที่จอดรถกว๎างขวาง ปลอดภัย และมีปูายบอกทางชัดเจน เป็นระเบียบ ทั้งหมดนี้สอดคล๎องกับ
งานวิจัยของอรุณี ลอมเศรษฐี (2554) ที่ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลตํอการตัดสินใจของนักทํองเที่ยว
ชาวตํางชาติในการเลือกใช๎บริการที่พักในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวํา ประเด็นด๎านราคา
นักทํองเที่ยวตํางชาติได๎ให๎ความสําคัญในด๎านการกําหนดราคาห๎องพักหรือที่พักไว๎อยํางชัดเจน รวมทั้ง
ราคาห๎องพักหรือที่พักมีความเหมาะกับขนาดห๎องและระยะเวลาที่เข๎าพัก ตลอดจนมีหลายระดับราคา
ให๎นักทํองเที่ยวได๎เลือก รวมถึงนักทํองเที่ยวตํางชาติได๎ให๎ความสําคัญในประเด็นการสํารองห๎องพัก
และการยืน ยันการสํารองห๎องพักในหลาย ๆ ชํองทาง เชํน ทางอินเทอร์เน็ตทางโทรศัพ ท์ เพื่อให๎
นักทํองเที่ยวสามารถติดตํอสื่อสารกับที่พักได๎อยํางสะดวก ประเด็นด๎านบุคลากร นักทํองเที่ยวตํางชาติ
ได๎ให๎ความสําคัญในด๎านพนักงานที่ให๎ บริการ ควรมีความรู๎ ความเข๎าใจ และทักษะในการบริการ
สามารถแก๎ไ ขปั ญ หาที่ เกิด ขึ้น กั บ แขกผู๎ ม าพัก ได๎เ ป็นอยํางดี ทั กษะการใช๎ภ าษาตํางประเทศและ
สามารถสื่อสารกับแขกผู๎มาพักได๎เป็นอยํางดี รวมทั้งให๎บริการแขกที่มาพักด๎วยความรวดเร็วและอยําง
เทําเทียมกันประเด็นด๎านกระบวนการที่นักทํองเที่ยวตํางชาติให๎ความสําคัญ ได๎แกํ การให๎บริการที่
รวดเร็วและถูกต๎องตรงความต๎องการของนักทํองเที่ยวทั้งการสํารองห๎องพัก การจัดหาห๎องพัก การ
check out และการให๎ข๎อมูล โดยมีจํานวนพนักงานที่เพียงพอตํอการบริการประเด็นลักษณะทาง
กายภาพที่นักทํองเที่ยวตํางชาติให๎ความสําคัญในเรื่องการแบํงสัดสํวนพื้นที่สําหรับนักทํองเที่ยว เชํน
การจัดเตรียมที่จอดรถ สวนพักผํอน ห๎องอาหาร สิ่ งสันทนาการอื่น ๆ สปา บาร์ ห๎องประชุม ร๎าน
ขายของทีระลึก รวมถึงความแข็งแรงระบบรักษาความปลอดภัยของห๎องพัก
ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับสํวนประสมทางการตลาด ด๎านการสํงเสริมการตลาด ผลการวิจัย
พบวํา ในภาพรวมอยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด๎านพบวํา ความสะดวกในการชําระเงิน เชํน
ชําระเงินด๎วยเงินสด และบัตรเครดิต การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ผํานสื่อตําง ๆ เชํน อินเตอร์เน็ต
แผํนพับ และมีโปรโมชั่นพิเศษในชํวงเทศกาลตํางๆ ซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัยของสุรางคณา แก๎วตา
ที่ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกใช๎บริก ารธุรกิจที่พักของนักทํองเที่ยวชาว
จีน ในจังหวัดภูเก็ต ผลการวิจั ยพบวํา นักทํองเที่ยวชาวจีนตัดสินใจเลื อกใช๎บริการธุรกิจที่พักโดย
พิจารณาจากการชําระคําบริการผํานบัตรเครดิต รวมทั้งยังมีการสํงเสริมการขายรํวมด๎วย ไมํวําจะเป็น
การให๎สํ ว นลด หรือสิ ทธิพิเศษตําง ๆ ควรมีก ารประชาสั มพันธ์การให๎ บริการของธุรกิจที่พักทาง
เว็บไซต์ นิตยสาร สิ่งพิมพ์ตําง ๆ รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมสํงเสริมการตลาด เชํน วันเกิด วันครบรอบ
แตํงงาน ตลอดจนการจัดแพ็คเกจตําง ๆ เชํน แพ็คเกจฮันนีมูน ทัศนศึกษา เป็นต๎น
ผลการวิจัยสํวนประสมทางการตลาดทั้ง 7 ด๎านสอดคล๎ องกับแนวคิดของ Kotler (2003) ที่
กลําววําสํวนประสมทางการตลาดบริการ (Service Marketing Mix) เป็นเครื่องมือหรือปัจจัยทาง
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การตลาดที่ควบคุมได๎ที่ธุรกิจต๎องใช๎รํวมกัน เพื่อตอบสนองความต๎องการและสร๎างความพึงพอใจแกํ
กลุํมลูกค๎าเปูาหมาย หรือเพื่อกระตุ๎นให๎กลุํมลูกค๎าเปูาหมายเกิดความต๎องการสินค๎าและบริการของตน
ซึ่งหมายถึง สํวนประกอบที่เป็นปัจจัยในการวางแผนการตลาดในสินค๎าหรือบริการ โดยมากแล๎วหาก
เป็นสินค๎าจะมีสํวนประสม 4 ปัจจัยคือ สินค๎า/บริการ ราคา ชํองทางการจําหนําย และกิจกรรมการ
สํงเสริมการขาย แตํสํวนประสมทางการตลาดบริ การจะมีความแตกตํางจากสํวนผสมทางการตลาด
ของสินค๎าธรรมดาทั่วๆไป เพราะต๎องมีการเน๎น ถึงพนักงาน การให๎บริการในกระบวนการตํางๆ และ
สิ่งแวดล๎อมทางกายภาพ ซึ่งปัจจัยทั้งสามสํวนนี้ผสมกันเป็นหลักของการสํงมอบบริการ สําหรับตลาด
ธุรกิจบริการนั้นจะมีการทําการตลาดในสํวนปัจจัยสํ วนประสมทางการตลาดเพิ่มอีก 3 ปัจจัยคือ ผู๎
ให๎บริการ กระบวนการให๎บริการ และสภาพแวดล๎อมในการให๎บริการ และผลการวิจัยสํวนประสมทาง
การตลาดที่ สํ งผลตํอการตั ดสิ น ใจเลื อกใช๎ บริก ารโรงแรมของนักทํ องเที่ ยวชาวจีน ในอํ าเภอเมือ ง
เชียงใหมํจังหวัดเชียงใหมํอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 สอดคล๎องกับงานวิจัยของสุรางคณา
แก๎ ว ตา ที่ ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ปั จ จั ย ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ การตั ด สิ น ใจเลื อ กใช๎ บ ริ ก ารธุ ร กิ จ ที่ พั ก ของ
นักทํองเที่ยวชาวจีนในจังหวัดภูเก็ต ผลการวิจัยพบวํา นักทํองเที่ยวชาวจีนตัดสินใจเลือกใช๎บริการ
ธุรกิจที่พักโดยพิจารณาความสําคัญของปัจจัยสํวนประสมการตลาด ทั้ง 7 ด๎าน ประกอบด๎วย สินค๎า/
บริการ ราคา ชํองทางการจําหนําย กิจกรรมการสํงเสริมการขาย ผู๎ให๎บริการ กระบวนการให๎บริการ
และสภาพแวดล๎อมในการให๎บริการ
ข้อเสนอแนะ
1.การสื่ อ สารโฆษณาประชาสั ม พั น ธ์ ท างอิ น เตอร์ เ น็ ต เว็ บ ไซต์ เ ป็ น สิ่ ง สํ า คั ญ ทั้ ง เว็ บ ไซต์
ของ โรงแรมเอง และเว็บไซต์ที่ชาวจีนใช๎กันมากได๎แกํ Ctrip,Bking.com, Agoda, Expedia และมีอีก
ชํองทางคือแอพพลิเคชั่น Wechat ทางสมาร์ทโฟนที่นอกจากนี้เว็บไซต์ของโรงแรมควรเป็นภาษาจีน
2.ในชํวงตรุษจีน วันชาติของจีน เป็นโอกาสที่จะขึ้นราคาคําห๎องพักได๎ และควรมีสํวนลดใน
กรณีพักหลายคืน หรือมีGift Voucher เพื่อใช๎เป็นสํวนลด และนอกจากนั้นทางโรงแรมต๎องเตรียม
ความพร๎อมในการให๎บริการด๎านตําง ๆ เพื่อที่จะรองรับนักทํองเที่ยวชาวจีนที่จะหลั่งไหลมาพักเป็น
จานวนมากเชํน เตรียมพนักงาน เตรียมห๎องพัก เป็นต๎น
3. การจัดตกแตํงภายในโรงแรมที่จะสร๎างความประทับใจแกํนักทํองเที่ยวชาวจีนควรเน๎น
รูปแบบหรูหราทันสมัย มีห๎องโถงคอยที่กว๎างขวาง
กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สําเร็จลุลํวงไปได๎ด๎วยดี ผู๎วิจัยขอขอบพระคุณเป็นอยํางยิ่งในการให๎การ
อนุเคราะห์เป็นอยํางดีจากอาจารย์ที่ปรึกษา ผู๎ชํว ยศาสตราจารย์ ดร.นภาวรรณ เนตรประดิษฐ์ ที่ได๎
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กรุณาให๎คําปรึกษาและได๎แนะนําแนวทางในการแก๎ไขปรับปรุง ตลอดจนติดตามความก๎าวหน๎าในการ
วิจัยครั้งนี้ผู๎วิจัยขอขอบพระคุณในความกรุณาเป็นอยํางสูง
ท๎ายสุดนี้ผู๎วิจัยขอระลึกถึงพระคุณบิดา มารดา คุณครูอาจารย์ทุกทําน ที่ได๎ถํา ยทอดวิชา
ความรู๎ตํางๆ ให๎แกํผู๎วิจัยมาจนทุกวันนี้ ทําให๎บรรลุวัตถุประสงค์ในการศึกษาในครั้งนี้
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ผลกระทบของส่วนประสมทางการตลาดบริการ ค่านิยมทางสังคม และกลุ่มอ้างอิงที่มีต่อ
การตัดสินใจของผู้บริโภคที่ใช้บริการคลินิกเสริมความงามในจังหวัดล่าปาง
Impact of the Service Marketing-mix, Social Value and Reference Groups
on Customer’s Decision Making toUsing Aesthetic Clinics in
LampangProvince
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาระดับความสําคัญของสํวนประสมทางการตลาด
บริการ คํานิยมทางสังคม กลุํมอ๎างอิงและการตัดสินใจของผู๎บริโภคที่ใช๎บริการคลินิกเสริมความงามใน
จังหวัดลําปางและ (2) เพื่อศึกษาผลกระทบของสํวนประสมทางการตลาดบริการ คํานิยมทางสังคม
และกลุํ มอ๎างอิงที่มีตํอการตัดสินใจของผู๎บริโภคที่ใช๎บริการคลินิกเสริมความงามในจังหวัดลําปาง
กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการวิจัยมาจากประชาชนอายุ 20 ปีขึ้นไปในจังหวัดลําปางและอยูํระหวํางการ
ตัดสินใจทําศัลยกรรมเสริมความงามจํานวน 384 คน เครื่องมือที่ใช๎คือ แบบสอบถามสถิติที่ใช๎ในการ
วิจัยประกอบด๎วย สถิติเชิงพรรณนาได๎แกํ คําร๎อยละสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและสถิติเชิงอนุมานได๎แกํ
การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ถดถอยพหุคูณแบบEnter
ผลการวิจัยพบวํา ระดับความคิดเห็นของสํวนประสมทางการตลาดบริการ คํานิยมทาง
สังคม กลุํมอ๎างอิงและระดับการตัดสินใจอยูํในระดับมากที่สุด
ผลการทดสอบการถดถอยพหุคุณโดยวิธี Enter พบวํา คํานิยมทางสังคมมีอิทธิพลตํอการ
ตัดสินใจของผู๎บริโภคที่ใช๎บริการคลินิกเสริมความงามในจังหวัดลําปางมากที่สุดอยํางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05
Abstract
The objectives of the research were 1) to study the level of perspective on
service marketing- mix, social value and reference groups on customer’s decision
making to using aesthetic clinics in Lampangprovince2) to study impact of the service
marketing-mix, social value and reference groups on customer’s decision making to
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using aesthetic clinics in Lampangprovince.The sample used to study were 384
people aged 20 years old and over, living in Lampangprovinceand were undergoing
plastic surgery and reconstruction.The data obtained from the questionnaire were
analyzed by descriptive statistics of percentage, mean, standard deviation, and
inferential statistics by Enter multiple regression analysis.
The findings revealed that the level ofperspective on service marketingmix,social value, reference groups and decision making level were the highest level.
Results of Enter multiple regresion analysis indicated that social valuewas the
most affected customer’s decision making to using aesthetic clinics in
Lampangprovincewith statistically significant at 0.05 level.
Keywords:Service Marketingmix, Social Value, Reference Groups, Decision Making
บทน่า
เป็นที่ยอมรับกันวํา การศัลยกรรมมีสํวนเปลี่ยนผันชีวิต ทําให๎ประสบความสําเร็จและมีความ
มั่น ใจมากขึ้น หลายคนจึ งเริ่ มผลั กดันความจริงจากธรรมชาติโดยเนรมิตสิ่ งสร๎างสรรค์ผลงานบน
ใบหน๎ าท๎าทายธรรมชาติอยํ างแท๎จริง อันที่จริงแล๎ ว ไมํใชํแคํเฉพาะกลุํ มวัยรุํนเทํานั้น วัยสูงอายุที่
ต๎องการเหนี่ยวรั้งความสาวไว๎ให๎นานเหมือนดั่งคลีโอพัตราที่สรรหาทุกวิธีทางเพื่อคงความสวยคง
กระพัน เรื่องความสวยความงามเป็นสิ่งที่อยูํคูํกับเหลําผู๎หญิงมานานนับหลายพันปี แตํเนื่องกระแส
โลกที่เปลี่ยนไป ทําไมเหลําบรรดาผู๎ชายให๎ความสนใจเรื่องความหลํอดูดีจนถึงขั้นการศัลยกรรมซึ่งเป็น
เรื่องปกติแล๎วในปัจจุบัน อีกทั้งแรงกระตุ๎นมีตํอสิ่งเร๎าทําให๎มนุษย์มีความต๎องการ จะเห็นได๎วํามีก าร
ลอกเลียนแบบจากกลุํมอ๎างอิงเพื่อตอบสนองตํอแรงกระตุ๎นตํางๆ เพื่อให๎ได๎สิ่งที่ต๎องการ เชํนเดียวกับ
การเลียนแบบดารา และนักร๎องเกาหลี เพื่อต๎องการเหนี่ยวและเป็นที่ยอมรับในหมูํเพื่อนฝูงซึ่งก็เป็นผล
มาจากกระแสนิยมที่เราเห็นเขาทําอะไรก็อยากทําตามเป็นนิสัยของคนไทยสํว นใหญํอยํางแท๎จริงที่
ไมํได๎ศึกษาหรือคิดให๎รอบคอบเสียกํอนปฏิบัติลงมือตาม เนื่องด๎วยการใช๎สื่อทางโทรทัศน์ โลกโซเชียล
ผสมผสมผสานกันจึงเป็นคํานิยมให๎ทําศัลยกรรมเพื่อความอยากสวยเหมือนักแสดง และเกิดความคิด
วําการศัลยกรรมไมํใชํเรื่องเสียหายนําอับอายแตํอยํางใด (ธนัชพร รุํงโรจนารักษ์, 2558)
การทําศัลยกรรมเสริมความงามเป็นทางเลือกตามกระแสสําหรับผู๎ที่ไมํพึงพอใจในความสวย
ตามธรรมชาติ หรืออาจจะตอบเป็นคําตอบสุดท๎ายให๎กับบรรดาผู๎หญิงทั้งหลายที่จะชํวยเปลี่ยนและ
เสริมสร๎างรูปลักษณ์ที่ดีตามที่คิดฝันโดยสามารถเนรมิตให๎รูปรํางหน๎าตาดู ดีขึ้นในความเป็นจริงผู๎หญิง
แทบทุกคนต๎องการความสวย มีรูปรํางหน๎าตา ผิวพรรณดี แตํมีผู๎หญิงจํานวนไมํน๎อยที่เกิดมามีรํางกาย
ทุกอยํางพร๎อมสรรพ และด๎วยเหตุที่วํานี้ผู๎หญิงทุกคนมักจะมีสํวนหนึ่งที่เหมือนกันคือการรักในความ
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งามของรํางกาย ดังนั้นการทําศัลยกรรมตกแตํงให๎ รูปรํางหน๎าตาดูดีสวยงามสมบูรณ์แบบ จนเป็นที่พึง
พอใจทั้งของตนเองและผู๎คนรอบข๎างที่พบเห็นจึงกลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได๎สําหรับผู๎หญิงยุคบริโภคนิยม
ประกอบกับโลกปัจจุบันเป็นยุคของการสื่อสารไร๎พรมแดน ความสวยงาม ความทันสมัยของผู๎หญิงอีก
ซีกโลกหนึ่งจึงถูกนําเสนอผํานสื่ อตําง ๆ มาสูํผู๎หญิงอีกซีกโลกหนึ่งอยํางรวดเร็ว (ศิริลักษณ์ คชนิล ,
2550) ทําให๎เกิดการเปรียบเทียบความงามที่สื่อนําเสนอกับความงามของตนเองและเกิดความไมํพอใจ
ในตัวเอง จนต๎องหันไปพึ่งแพทย์หรือศัลยกรรมความงาม ซึ่งสอดคล๎องกับความเห็นของนายแพทย์
มนตรี กิจมณี หัวหน๎าสาขาศัลยศาสตร์ตกแตํงโรงพยาบาลศิริราช “รูปรํางกับจิตใจแยกกันไมํออก
เพราะทุกคนมีภาพรวมของตัวเอง (Self Image) ความสวยทําให๎เกิดความสุข ความสบายใจ ผู๎หญิงจึง
ต๎องสํารวจตัวเองหาจุดดี จุดด๎อยที่ตนเองต๎องการแก๎ไข และเนื่องจากดวงตาและหน๎าอกเป็นจุดดึงดูด
ทางเพศที่สําคัญ จึงทําให๎ผู๎หญิงสํวนมากสนใจที่จะทําศัลยกรรมเสริมความงาม (กชกรณ์ เสรีฉันทฤกษ์
, 2551, หน๎า 158)
จากกระแสความนิยมศัลยกรรมของประชาชน ทําให๎ธุรกิจคลินิกเสริมความงาม เป็นธุรกิจที่มี
มูลคําตลาดสูงมาก และมีแนวโน๎มการเติบโดอยํางตํอเนื่อง ในประเทศไทยธุรกิจเสริมความงามมีมูลคํา
สูงถึง 250,000 ล๎านบาท โดยมีอัตราเติบโตตํอเนื่อง 15-20% ทุกปี(ศ.ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย,2561)
ซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศที่มีการศัลยกรรมมากเป็นอันดับที่ 20 ของโลก และสมาคมศัลยแพทย์
ตกแตํงเสริมสวยนานาชาติ ได๎จัดอันดับให๎ไทยเป็นประเทศที่มีชื่ อเสียงด๎านศัลยกรรมเป็นอันดับที่ 8
ของโลก(สมาคมศัลยแพทย์ตกแตํงแหํงประเทศไทย, 2550)ตลาดศัลยกรรมและการชะลอวัยของไทย
มีศักยภาพเติบโตสูง จากความนิยมของกลุํม medical tourist เนื่องจากไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่มี
ชื่อเสียงด๎านการทําศัลยกรรมเนื่องจากมีประสิทธิภาพในการให๎บริการและคําบริการที่ถูกกวําประเทศ
คูํแขํงหลายประเทศ เชํน การทําศัลยกรรมตา 2 ชั้น ในไทยมีราคาถูกกวําเกาหลีประมาณ 3-4 เทํา จึง
ดึ ง ดู ด ให๎ ค นในประเทศและตํ า งประเทศนิ ย มทํ า ศั ล ยกรรมในไทยมากขึ้ น อยํ า งไรก็ ต าม
อุตสาหกรรมเสริมความงามที่เติบโตทําให๎คลินิกเสริมความงามเผชิญกับการแขํงขันที่รุนแรงจากภาวะ
ล๎ น ตลาด เนื่ อ งจากการเติ บ โตได๎ ส ร๎ า งความสนใจให๎ แ กํ นั ก ลงทุ น หน๎ า ใหมํ เ ข๎ า มาลงทุ น มากขึ้ น
โดยเฉพาะด๎ า นการดู แ ลรั ก ษาผิ ว และศั ล ยกรรม อี ก ทั้ ง มี ก ารขยายสาขาและการพั ฒ นาของ
ผู๎ประกอบการเดิมเพิ่มขึ้น ไมํวําจะเป็นคลินิกเสริมความงาม โรงพยาบาลเฉพาะทางด๎านความงามและ
ศัลยกรรม รวมทั้งโรงพยาบาลได๎เริ่มหันมาเปิดศูนย์ผิวพรรณ ศูนย์ศัลยกรรมความงาม และศูนย์ชะลอ
วัย มากขึ้น ซึ่งสํวนมากจะมีรูปแบบการให๎บริการและเครื่องมืออุปกรณ์ที่คล๎ายคลึงกัน สํงผลให๎ตลาด
มีการแขํงขันรุนแรง(สมาคมศัลยแพทย์ตกแตํงแหํงประเทศไทย, 2550)
จากเหตุผลที่กลําวมาแล๎วข๎างต๎น ทําให๎ผู๎วิจัยสนใจที่จะศึกษาถึงผลกระทบของสํวนประสม
ทางการตลาดบริการ คํานิยมทางสังคม และกลุํมอ๎างอิงที่มีตํอการตัดสินใจของผู๎บริโภคที่ใช๎บริการ
คลิ นิ ก เสริ ม ความงามในจั ง หวั ด ลํ า ปางซึ่ ง ผลสรุป ของการวิ จั ย ที่ ไ ด๎จ ะเป็ น ประโยชน์ ตํอ ผู๎ ที่ ส นใจ

247

การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
เครือขํายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลําปางวิจยั ครั้งที่ 4

ตลอดจนแพทย์ และผู๎ดําเนินกิจการทางด๎านศัลยกรรมเสริมความงามเพื่อใช๎วิเคราะห์และทําการ
ตัดสินใจและเป็นทางเลือกของผู๎ที่คิดอยากจะทําศัลยกรรมวําผู๎ใช๎บริการมีการตัดสินใจอยํางไรบ๎าง
เกี่ยวกับการทําศัลยกรรมและนําเอาข๎อมูลของการศึกษาทั้งหมดนี้มาประกอบการพิจารณาในการทํา
กลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อแพทย์ศัลยกรรมและสถานธุรกิจที่ดําเนินทางด๎านเกี่ยวกับความงามจะได๎
ดําเนินวางแผนปรับปรุงกิจการและให๎บริการเพื่อให๎ผู๎ที่มาใช๎บริการเกิดความรู๎สึกพึงพอใจมากที่สุดใน
การบริการ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับความสําคัญของสํวนประสมทางการตลาดบริการ คํานิยมทางสังคมกลุํม
อ๎างอิง และการตัดสินใจของผู๎บริโภคที่ใช๎บริการคลินิกเสริมความงามในจังหวัดลําปาง
2. เพื่อศึกษาผลกระทบของสํวนประสมทางการตลาดบริการ คํานิยมทางสังคม และกลุํม
อ๎างอิงที่มีตํอการตัดสินใจของผู๎บริโภคที่ใช๎บริการคลินิกเสริมความงามในจังหวัดลําปาง
ขอบเขตของการวิจัย
ขอบเขตของการวิจัยแบํงเป็น 4 ด๎าน ดังนี้ 1)เนื้อหา ประกอบด๎วย สํวนประสมทางการตลาด
บริการ คํานิยมทางสังคม กลุํมอ๎างอิง และการตัดสินใจ 2) ประชากร เป็นประชาชนอายุตั้งแตํ 20 ปี
ขึ้นไป ที่มีทะเบียนบ๎านอยูํในจังหวัดลําปาง 3) ระยะเวลาที่ใช๎ในการศึกษา จํานวน 9 เดือน ตั้งแตํ
เดือน ตุลาคม 2560 สิ้นสุดเดือน มีนาคม 2561 4)พื้นที่ ใช๎พื้นที่ในจังหวัดลําปาง
แนวความคิด
ส่วนประสมการตลาด( Marketing Mix‘7Ps)
Kotler(1997, p. 92)ได๎กลําวไว๎วํา สํวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึงตัว
แปรหรือเครื่องมือทางการตลาดที่สามารถควบคุมได๎ บริษัทมักจะนํามาใช๎รํวมกันเพื่อตอบสนองความ
พึงพอใจและความต๎องการของลูกค๎าที่เป็นกลุํมเปูาหมาย แตํเดิมสํวนประสมการทางตลาดจะมีเพียง
แคํ 4 ตัวแปรเทํานั้น (4Ps)ได๎แกํ ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) สถานที่หรือชํองทางการจัด
จําหนํายผลิตภัณฑ์ (Place) การสํงเสริมการตลาด (Promotion) ตํอมามีการคิดตัวแปรเพิ่มเติมขึ้นมา
อีก 3 ตัวแปร ได๎แกํ บุคคล (People) ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) และกระบวนการ
(Process) เพื่อให๎สอดคล๎องกับแนวคิดที่สําคัญทางการตลาดสมัยใหมํ โดยเฉพาะอยํางยิ่งกับธุรกิจ
ทางด๎านการบริการ ดังนั้นจึงรวมเรียกได๎วําเป็นสํวนประสมทางการตลาดแบบ 7Ps
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ค่านิยมทางสังคม ( Social values )
Milton Rokeach(1973) (อ๎างในนวลศิริเปาโรหิต, 2545, หน๎า 132) ได๎แสดงความคิดเห็น
วําเป็นความเชื่อที่มีลักษณะคํอนข๎างถาวรและเชื่อวําวิถีปฏิบัติบางอยํางหรือเปูาหมายบางอยํางนั้น
เป็นสิ่งที่ตัวเองรวมถึงสังคมมีความเห็นสมควรที่จะยึดถือหรือปฏิบัติคํานิยมจึงนับวํามีความสําคัญที่
คนๆหนึ่งนั้นมีให๎กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งและสิ่งนั้นมีคุณคํามีความเชื่อและความพร๎อมที่จะปฏิบัติคํานิยมของ
แตํละคนมีความแตกตํางกัน ขึ้น อยูํกับประสบการณ์ที่แตํล ะคนได๎รับคํานิยมที่เรายึดถือจึงมีความ
ตํางกันแม๎จะอยูํในสังคมที่เหมือนกันแตํคํานิยมมีการลอกเลียนแบบจึงเห็นวําบางคนมีคํานิยมที่คล๎อย
ตามคนอื่นโดยเฉพาะบุคคลที่สํา คัญและมีอิทธิพลตํอความศรัทธาและความเชื่อของบุคคลนอกจากนี้
คํานิยมยังมีลักษณะตามประสบการณ์ตามวุฒิภาวะของการเปลี่ยนแปลงของแตํละบุคคลRokeach
ให๎หลักการสําคัญวําคํานิยมมีองค์ประกอบ 5 ประการด๎วยกันคือ 1)คํานิยมเป็นสิ่งที่สืบเนื่องจาก
วั ฒ นธรรมสถาบั น ทางสั ง คมและจากบุ ค ลิ ก ภาพของคนที่ อ ยูํ ใ นสั ง คม 2)อิ ท ธิ พ ลของคํ า นิ ย ม
ขณะเดียวกันก็จะแสดงออกทางการกระทําของสังคมและเจตคติของมนุษย์ทุกรูปแบบ 3)ปริมาณของ
คํานิยมมีอยูํไมํมากนักและอยูํในขํายที่จะรวมเป็นระบบและศึกษาได๎ 4)ความแตกตํางของคํานิยม
แสดงออกทางระดับมากกวําทางอื่น5)คํานิยมอาจรวมกันเข๎าเป็นระบบคํานิยมได๎
กลุ่มอ้างอิง( Reference Group)
Kotler (2003) ได๎ให๎ความหมายไว๎วํา กลุํมอ๎างอิงเป็นกลุํมอ๎างอิงที่ใช๎เปรียบเทียบทั้งทางตรง
และทางอ๎อม หรือใช๎อ๎างอิงเพื่อสร๎างทัศนคติหรือพฤติกรรมของคน บุคคลมักได๎รับอิทธิพลจากกลุํม
อ๎างอิงที่ตนไมํได๎อยูํในกลุํม Kotler (1994) กลําววํา อิทธิพลของกลุํมอ๎างอิงตํอบุคคลมี 3 ทาง คือ1)
กลุํ มอ๎างอิงจะทําหน๎ าที่เป็ น แมํแบบ อั นจะมีผ ลตํอพฤติกรรมและแบบการดํา เนินชีวิตใหมํให๎ กั บ
ผู๎บริโภค 2)กลุํมอ๎างอิงยังมีอิทธิพลตํอทัศนคติ และแนวคิดเกี่ยวกับตนเองของผู๎บริโภค ทําให๎เกิด
ความปรารถนาใฝุฝัน อยากจะเข๎ารํวมเป็นสมาชิกของกลุํมด๎วย 3)กลุํมอ๎างอิงจะเป็นตัวสร๎างความ
กดดัน จูงใจให๎ผู๎บริโภคแสดงพฤติกรรมคล๎อยตามกลุํมในที่สุด ซึ่งจะมีผลตํอการเลือกใช๎ผลิตภัณฑ์และ
ตราเดียวกัน เพื่อแสดงความเป็นพวกหรือสมาชิกกลุํมเดียวกัน
การตัดสินใจซื้อ( Decision )
ชูชัย สมิทธิไกร (2553) ได๎อธิบายวํากระบวนการตัดสินใจของผู๎บริโภคเป็นขั้นตอนที่ผู๎บริโภค
กระทํ า การซื้ อ สิ น ค๎ า หรื อ บริ ก ารโดยการเลื อ กแหลํ ง ที่ ต๎ อ งการจะซื้ อ และเลื อ กวิ ธี ก ารชํ า ระเงิ น
กระบวนการกํอนการซื้อ (Pre-purchase process) การเลือกผลิตภัณฑ์หรือการบริการอยํ างหนึ่ง
อยํางใดจากทางเลือกและข๎อเสนอที่มีอยูํได๎แกํ 4 ขั้นตอนดังตํอไปนี้ 1)ตระหนักถึงปัญหาเป็นความ
ต๎องการที่ผู๎บริโภคเกิดขึ้นในใจกับความจําเป็นที่จะใช๎สินค๎าหรือบริการเพื่อแก๎ปัญหาของผู๎บริโภคเป็น
การรับรู๎จากสิ่งเร๎าตํางๆที่เกิดจากหลายอยํางหรืออยํางเดียวเชํ นตัวบุคคลสถานที่ผลิตภัณฑ์เป็นต๎นทํา
ให๎เกิดการเปิดรับข๎อมูลที่ได๎จากการเลือกการตั้งรับข๎อมูลที่ได๎และเกิดความเข๎าใจในข๎อมูลที่ผู๎บริโภค
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ได๎เลือก 2)แสวงหาข๎อมูลเป็นการกระทําการค๎นหาเกี่ยวกับรายละเอียดเพิ่มเติมของผู๎บริโภคกํอนที่จะ
ตัดสินใจซื้อเป็นการรับข๎อมูลขําวสารการสังเกตการบอกเข๎ามารวบรวมและประมวลไว๎ในใจทําให๎เกิด
การเก็บข๎อมูลที่ได๎รับการเลือก 3)พิจารณาทางเลือกเป็นการกระทําการหาตัวเลือกและเลือกซื้อสิ นค๎า
จากตัวเลือกที่มีอยูํทั้งหมดต๎องการแก๎ไขปัญหาซึ่งถือวําเป็นจุดเริ่มต๎นของกระบวบการตัดสินใจเพื่อทํา
การแก๎ปัญหาของผู๎บริโภคในการประเมินทางเลือกและการเลือกเป็นขั้นตอนของการวิเคราะห์และ
กรองข๎อมูลทําให๎เกิดการตอบสนองตํอสิ่งกระตุ๎น 4)ตัดสินใจเลือกซื้อรูปแบบของการตัดสินใจเป็นการ
กระทํ า ซึ่ง เกิด จากผลของการที่ผู๎ บ ริโ ภคมี ภ าพลั ก ษณ์อ ยูํใ นใจจึ งทํ า ให๎ เกิ ด การเปลี่ ย นแปลงทาง
บุคลิกภาพวิถีการดําเนิน ชีวิตแนวคิดเกี่ยวกับตนเองซึ่งจะนําไปสูํการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการ
บริโภคนั่นเองในการตัดสินใจซื้อบางครั้งเพื่อสนองความต๎องการของตนเองแตํบางครั้งการตัดสินใจซื้อ
ก็ด๎วยเหตุผลที่มีการเน๎นประโยชน์ของการใช๎สอยคือเน๎นด๎านคุณภาพเน๎นด๎านราคาหรือบางครั้งจะ
เน๎นในด๎านของสังคมคือเป็นแบบการซื้อที่เน๎นตราสินค๎าที่มีชื่อเสียงแบบตามแฟชั่นหรือความนิยม
แบบเน๎นความสุขและความเพลิดเพลินซื้อด๎วยเคยชินหรือเกิดจากการที่มีความภักดีตํอตราสินค๎านั้นๆ
กรอบแนวคิดงานวิจัย
สํวนประสมทางการตลาด
บริการ
H1
คํานิยมทางสังคม
กลุํมอ๎างอิง

H2

การตัดสินใจของผู๎บริโภค
ที่ใช๎บริการคลินิกเสริมความงาม

H3

สมมุติฐานงานวิจัย
H1 :สํวนประสมทางการตลาดบริการที่มีตํอการตัดสินใจของผู๎บริโภคที่ใช๎บริการคลินิกเสริม
ความงาม
H2 :คํานิยมที่มีตํอการตัดสินใจของผู๎บริโภคที่ใช๎บริการคลินิกเสริมความงาม
H3 : กลุํมอ๎างอิงที่มีตํอการตัดสินใจของผู๎บริโภคที่ใช๎บริการคลินิกเสริมความงาม
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วิธีด่าเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรในการวิจัย คือ ประชาชนอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปที่สามารถตัดสินใจได๎ด๎วยตนเอง
และอยูํใน จังหวัดลําปาง จํานวน 601,691 คน (ระบบทางการทะเบียน ธันวาคม, 2560ค๎นคว๎าวันที่
6 กรกฎาคม 2561)
กลุํ มตัว อยํ างที่ใช๎ในการวิ จัยมาจากประชาชนอายุ 20 ปีขึ้นไปที่อยูํระหวํางการตัดสิ นใจ
ทําศัลยกรรมเสริมความงามจํานวน 384 คนโดยใช๎วิธีเปิดตารางของ Krejice Morgan (Krejice and
Morgan, 1970:608-610) ที่ความเชื่อมั่น 95%
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามแบํงเป็น 3 สํวนดังนี้
สํวนที่ 1 ข๎อมูลทั่วไปของผู๎ตอบแบบสอบถาม
สํวนที่ 2 ข๎อมูลที่เกี่ยวกับปัจจัยสํวนประสมทางการตลาดบริการ คํานิยมทางสังคม และกลุํม
อ๎างอิงที่มีตํอการตัดสินใจของผู๎บริโภคที่ใช๎บริการคลินิกเสริมความงามในจังหวัดลําปาง โดยลักษณะ
ของคําถามเป็นแบบมาตราสํวนประมาณคํา (rating scale) ประยุกต์ตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert,
1970, p. 76) ซึ่งกําหนดระดับความสําคัญไว๎5 ระดับ
การแปลความหมายของคําเฉลี่ยตามระดับความสําคัญซึ่งมีคําคะแนน โดยยึดหลักเกณฑ์ดังนี้
(Best and Kahn, 1993, p. 186) ดังนี้
คําเฉลี่ย 4.21 – 5.00 กําหนดให๎อยูํในเกณฑ์ระดับมากที่สุด
คําเฉลี่ย 3.41 – 4.20 กําหนดให๎อยูํในเกณฑ์ระดับมาก
คําเฉลี่ย 2.61 – 3.40 กําหนดให๎อยูํในเกณฑ์ระดับปานกลาง
คําเฉลี่ย 1.81 – 2.60 กําหนดให๎อยูํในเกณฑ์ระดับน๎อย
คําเฉลี่ย 1.00 – 1.80 กําหนดให๎อยูํในเกณฑ์ระดับน๎อยที่สุด
สํวนที่ 3 ข๎อเสนอแนะอื่น ๆ เป็นคําถามปลายเปิด
การสร้างเครื่องมือในการวิจัย
1. ทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง เพื่อนํามาสร๎างกรอบแนวคิดการวิจัย
2. ดําเนินการสร๎างเครื่องมือ ซึ่งงานวิจัยนี้ใช๎แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ โดยนํามาจากกรอบ
แนวความคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข๎อง
3. นําเครื่องมือที่สร๎างขึ้นมาเสนอตํอประธานกรรมการที่ปรึกษาเพื่อทําการตรวจสอบและให๎
คําแนะนําในการปรับปรุงแก๎ไขให๎ถูกต๎อง
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4. นําแบบสอบถามที่ผํานการปรับแก๎ตามความเห็นของประธานกรรมการที่ปรึกษาแล๎วไปให๎
ผู๎ทรงคุณวุฒิ 3 ทํานตรวจความตรงของเนื้อหา ได๎คําความตรงของเนื้อหา เทํากับ 0.920
5. นําเครื่องมือที่ปรับปรุงแล๎วไปทดลองกับกลุํมประชากรที่ไมํใชํกลุํมตัวอยํางการศึกษา
จํานวน 30 คนซึ่งไมํใชํกลุํมเดียวกันกับตัวอยํางที่ใช๎ในการวิจัย ณ คลินิกเสริมความงาม ในเซลทรัล
เฟสติวัล จังหวัดเชียงใหมํ
6. นําข๎อมูลที่ได๎จากแบบสอบถามที่ทดลองใช๎มาทําการตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม
เพื่ อ วิ เ คราะห์ ห าความเชื่ อ มั่ น ของแบบสอบถามโดยวิ ธี ห าคํ า สั ม ประสิ ท ธิ์ อั ล ฟาครอนบาค
(Cronbach’s coefficient of alpha) มีคําเทํากับ 0.920 ตามที่นันนอลลี่ได๎เสนอแนะไว๎คือมีคํา
0.70 ขึ้นไป (Nunnally, 1978, pp. 245-246) และหาคําอํานาจจําแนกรายข๎อ (discriminant
power) มีคําตั้งแตํ 0.593 – 0.803 โดยใช๎เทคนิค Item total correlation ตามเกณฑ์ของของเบ
รนแนน(Brennan, 1972, pp. 289-303) ซึ่งควรมีคํา 0.20 ขึ้นไป
7. นําแบบสอบถามที่สมบูรณ์แล๎วใช๎เป็นเครื่องมือในการวิจัย
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้ผู๎วิจัยได๎เก็บรวบรวมข๎อมูลโดยใช๎แบบสอบถาม(questionnaire) เป็นเครื่องมือ
ในการเก็บรวบรวมข๎อมูลซึ่งการจัดเก็บข๎อมูลที่ใช๎ในการวิจัยมีขั้นตอนในการดําเนินการดังนี้
1.เก็บข๎อมูลโดยใช๎แบบสอบถามจํานวน 384 ชุดโดยผู๎วิจัยทําการเก็บรวมรวมข๎อมูลด๎วย
ตนเอง ระหวํางเดือนถึงเดือนพฤศจิกายน 2560 – มกราคม 2561
2. เมื่อได๎รั บ แบบสอบถามคืน ผู๎ วิจัย ตรวจสอบความถูกต๎ องและความสมบูรณ์ เพื่อ นําไป
ประมวลผลและวิเคราะห์ข๎อมูลตํอไป
การวิเคราะห์ข้อมูล
การดําเนินการวิเคราะห์ข๎อมูลมีลําดับและขั้นตอนในการวิเคราะห์ข๎อมูลดังนี้
1. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามทุกฉบับและเลือกเฉพาะฉบับที่สมบูรณ์มาใช๎ใน
การวิเคราะห์ข๎อมูล จํานวน 384 ชุด
2. นําข๎อมูลจากแบบสอบถามที่สมบูรณ์มาวิเคราะห์ทางสถิติโดยใช๎โปรแกรมสําเร็จรูปในการ
วิเคราะห์ข๎อมูลซึ่งแบํงออกเป็น 3 สํวนดังนี้
สํวนที่ 1 เป็นการวิเคราะห์ข๎อมูลทั่วไป ซึ่งผู๎วิจัยได๎นําข๎อมูลเหลํานี้มาจัดกลุํมและแจกแจง
ข๎อมูลตามลักษณะทั่วไปของประชากรโดยใช๎สถิติพรรณนา (descriptive statistics) ในการหาคําร๎อย
ละ (percentage)
สํวนที่ 2 เป็นการวิเคราะห์ระดับปัจจัยสํวนประสมการตลาดบริการ คํานิยมทางสังคม และ
กลุํมอ๎างอิงที่มีอิทธิพลตํอการการตัดสินใจใช๎บริการคลินิกเสริมความงามของผู๎บริโภคในจังหวัดลําปาง
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สถิติที่ใช๎ได๎แกํ สถิติพรรณนา (descriptive statisticsประกอบด๎วยคําเฉลี่ย (mean) และสํวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) จากนั้นนําคําเฉลี่ย ที่ได๎มาแปลผลเป็นระดับความสําคัญ
ตามหลักเกณฑ์ของเบสท์และคาห์น (Best and Kahn, 1993, p.186)
สํวนที่ 3 เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยสํวนประสมการตลาดบริการ คํานิยมทางสังคม และกลุํม
อ๎างอิง ที่มีอิทธิพลตํอการตัดสินใจใช๎ บริการคลินิกเสริมความงามของผู๎บริโภคในจังหวัดลําปาง ซึ่ง
ผู๎วิจัยใช๎สถิติอนุมาน(inferential statistic) คือ การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ถดถอยพหุคูณ แบบ Enter
ผลการวิจัย
สํวนที่ 1 ข๎อมูลทั่วไปของผู๎ตอบแบบสอบถาม
ผลการวิจัยพบวํา สํวนใหญํเป็นเพศหญิง จํานวน 270 คน (ร๎อยละ 70.31) มีชํวงอายุ 20 –
30 ปี จํานวน 244 คน คิด(ร๎อยละ 63.54) สถานภาพโสด (ร๎อยละ 157.55) ระดับการศึกษาปริญญา
ตรี จํานวน 194 คน(ร๎อยละ 50.52)และค๎นหาข๎อมูลจากบทวิจารณ์ทาง Facebook จํานวน 335 คน
(ร๎อยละ 83.80)
ตาราง19ผลการวิเคราะห์ระดับความสําคัญ สํวนประสมทางการตลาดบริการ

ส่วนประสมทางการตลาด
1. ด๎านผลิตภัณฑ์และบริการ
2. ด๎านราคา
3. ด๎านชํองทางการจัดจําหนําย
4. ด๎านการสํงเสริมทางการตลาด
5. ด๎านกระบวนการ
6. ด๎านบุคลากร
7. ด๎านสิ่งนําเสนอทางกายภาพ
รวม

ค่าเฉลี่ย
4.57
4.53
4.45
4.48
4.53
4.59
4.59
4.53

(n=384)
ระดับความส่าคัญ
ส่วนเบี่ยงเบน
แปลผล
มาตรฐาน
0.610
มากที่สุด
0.500
มากที่สุด
0.519
มากที่สุด
0.569
มากที่สุด
0.516
มากที่สุด
0.570
มากที่สุด
0.478
มากที่สุด
0.537
มากที่สุด

การวิจัยพบวํา ด๎านสํวนประสมทางการตลาดในภาพรวม อยูํในระดับมากที่สุด (คําเฉลี่ ย
4.53, สํ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน 0.537) เมื่อพิจารณาในแตํละประเด็นพบวํา ด๎านสิ่ งนําเสนอทาง
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กายภาพ และด๎านบุคลากร (คําเฉลี่ย = 4.59) รองลงมาคือ ด๎านผลิตภัณฑ์และบริการ (คําเฉลี่ย =
4.57) ด๎านราคา และด๎านกระบวนการ (มีคําเฉลี่ย = 4.53) ด๎านการสํงเสริมทางการตลาด (คําเฉลี่ย =
4.48) และด๎านชํองทางการจัดจําหนําย (คําเฉลี่ย= 4.45) ตามลําดับ
ตาราง 27 ผลการวิเคราะห์ระดับความสําคัญ คํานิยมทางสังคม

ค่านิยมทางสังคม
1. ทํานมีความเชื่อวําการทําศัลยกรรมความงามจะชํวยเสริม
ให๎ทํานมีบุคลิกภาพที่ดีในสายตาคนอื่น
2. ทํานมีความเชื่อวําการทําศัลยกรรมความงามจะชํวยให๎ทําน
ได๎รับการยอมรับจากเพื่อนและคนรอบข๎าง
3. ทํานมีความเชื่อวําการทําศัลยกรรมความงามจะสํงผลดีตํอ
การดําเนินชีวิตและการทํางาน
4. ทํานมีความเชื่อวําการทําศัลยกรรมความงามชํวยให๎ทํานมี
รูปลักษณ์สวยงามอยํางที่สังคมนิยม
5. ทํานมีความเชื่อวําการทําศัลยกรรมความงามชํวยเสริมดวง
ปรับโหงวเฮ๎ง
6. ทํานมีความเชื่อวําการศัลยกรรมความงามทําให๎ได๎รับการชื่น
ชมจากคนรอบข๎างมากขึ้น
7. ทํานมีความเชื่อวําการทําศัลยกรรมความงามเป็นเรื่องปกติ
ในสังคมปัจจุบัน
รวม

4.49

(n=384)
ระดับความส่าคัญ
ส่วนเบี่ยงเบน
แปลผล
มาตรฐาน
0.614
มากที่สุด

4.41

0.680

มากที่สุด

4.62

0.645

มากที่สุด

4.53

0.625

มากที่สุด

4.51

0.640

มากที่สุด

4.47

0.706

มากที่สุด

4.40

0.727

มากที่สุด

4.49

0.530

ค่าเฉลี่ย

มากที่สุด

ผลการวิจัยพบวํา ระดับความสําคัญของคํานิยมทางสังคม อยูํในระดับมากที่สุด (คําเฉลี่ย =
4.49) เมื่อพิจารณาในแตํละประเด็นพบวํา มีความเชื่อวําการทําศัลยกรรมความงามจะสํงผลดีตํอการ
ดําเนินชีวิตและการทํางาน (คําเฉลี่ย= 4.62) รองลงมา คือความเชื่อวําการทําศัลยกรรมความงามชํวย
ให๎มีรูปลักษณ์สวยงามอยํางที่สังคมนิยม (คําเฉลี่ย = 4.53) และมีความเชื่อวําการทําศั ลยกรรมความ
งามชํวยเสริมดวง ปรับโหงวเฮ๎ง(คําเฉลี่ย= 4.51) ตามลําดับ
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ตาราง 28 ผลการวิเคราะห์ระดับความสําคัญ กลุํมอ๎างอิง

กลุ่มอ้างอิง
1. เพื่อนมีอิทธิพลผลตํอการตัดสินใจทําศัลยกรรม
2. พนักงาน แพทย์ผู๎เชี่ยวชาญในสถานบริการทําศัลยกรรม
มีอิทธิพลตํอการตัดสินใจทําศัลยกรรม
3. บุคคลในครอบครัวมีอิทธิพลตํอการตัดสินใจทําศัลยกรรม
4. ผู๎ มี ชื่ อ เสี ย ง เชํ น ดารา/นั ก แสดง /ผู๎ มี ชื่ อ เสี ย ง ทั้ ง ใน
ประเทศไทยและตํ า งประเทศมี อิ ท ธิ พ ลตํ อ การตั ด สิ น ใจ
ทําศัลยกรรม
5.ผู๎ ที่ เ คยทํ า ศั ล ยกรรมมากํ อ นมี อิ ท ธิ พ ลตํ อ การตั ด สิ น ใจ
ทําศัลยกรรม
6.พนักงานนําเสนอสินค๎าใหมํ (พริ้ตตี้) จากงานแสดงสินค๎า
ตําง ๆ มีอิทธิพลตํอการตัดสินใจทําศัลยกรรม
รวม

4.31
4.37

(n=384)
ระดับความส่าคัญ
ส่วนเบี่ยงเบน
แปลผล
มาตรฐาน
0.759
มากที่สุด
0.718
มากที่สุด

4.26
4.25

0.793
0.743

มากที่สุด
มากที่สุด

4.45

0.670

มากที่สุด

4.24

0.800

มากที่สุด

4.31

0.618

มากที่สุด

ค่าเฉลี่ย

ผลการวิจัยพบวํา ระดับความสําคัญของกลุํมอ๎างอิง อยูํในระดับมากที่สุด (คําเฉลี่ย = 4.31)
เมื่ อ พิ จ ารณาในแตํ ล ะประเด็ น พบวํ า ผู๎ ที่ เ คยทํ า ศั ล ยกรรมมากํ อ นมี อิ ท ธิ พ ลตํ อ การตั ด สิ น ใจ
ทํ า ศั ล ยกรรม (คํ า เฉลี่ ย = 4.45) รองลงมา คื อ พนั ก งาน แพทย์ ผู๎ เ ชี่ ย วชาญในสถานบริ ก าร
ทําศัลยกรรมมีอิทธิพลตํอการตัดสินใจทําศัลยกรรม (คําเฉลี่ย= 4.37) และพนักงานนําเสนอสินค๎าใหมํ
(พริ้ตตี้) จากงานแสดงสินค๎าตําง ๆ มีอิทธิพลตํอการตัดสินใจทําศัลยกรรม(คําเฉลี่ย= 4.24) ตามลําดับ
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ตาราง 29 ผลการวิเคราะห์ระดับความสําคัญ การตัดสินใจ
(n=384)
ระดับการตัดสินใจ
กระบวนการตัดสินใจ
ส่วนเบี่ยงเบน
ค่าเฉลี่ย
แปลผล
มาตรฐาน
1. การตัดสินใจทําศัลยกรรมเพื่อต๎องการเปลี่ยนตัวเอง 4.60
0.642
มากที่สุด
ให๎มีรูปลักษณ์หน๎าตาที่สวยงามขึ้น
2. การตั ด สิ น ใจทํ า ศั ล ยกรรมเพื่ อ ต๎ อ งการแก๎ ไ ข 4.43
0.668
มากที่สุด
ข๎อผิดพลาดของรํางกายที่เคยเกิดอุบัติเหตุหรือต๎องการ
ลบปมด๎อยของตนเอง
3. การตัดสินใจทําศัลยกรรมต๎องมีการค๎นหาข๎อมูลกํอน 4.56
0.594
มากที่สุด
ตัดสินใจ
4. การตัดสินใจทําศัลยกรรมจะต๎องมีการปรึกษาแพทย์ 4.59
0.590
มากที่สุด
เพื่อสอบถามข๎อมูลกํอนตัดสินใจ
5. การตัดสินใจทําศัลยกรรมต๎องพิจารณาจากเทคโนโลยี 4.61
0.583
มากที่สุด
ที่ใช๎ในการทําศัลยกรรม
6. การตั ด สิ น ใจทํ า ศั ล ยกรรมต๎ อ งพิ จ ารณาจากความ 4.56
0.589
มากที่สุด
คุ๎มคําของคําใช๎จําย
7. การตัดสินใจทําศัลยกรรมต๎องพิจารณาผลที่จะได๎รับ 4.61
0.595
มากที่สุด
ตรงกับความคาดหมาย
8. การตัดสินใจทําศัลยกรรมต๎องพิจารณาเรื่อง โอกาส 4.53
0.636
มากที่สุด
ความก๎าวหน๎าที่จะได๎รับในอนาคต
รวม
4.55
0.480
มากที่สุด
ผลการวิจั ย พบวํ า ระดั บ การตั ด สิ น ใจอยูํใ นระดั บมากที่ สุ ด มีคํ า เฉลี่ ยเทํา กั บ 4.55 เมื่ อ
พิจารณาในแตํละประเด็นพบวํา การตัดสินใจทําศัลยกรรมต๎องพิจารณาจากเทคโนโลยีที่ใช๎ในการ
ทํา ศั ล ยกรรม และการตั ดสิ น ใจทํ า ศัล ยกรรมต๎ องพิ จารณาผลที่จ ะได๎รั บ ตรงกั บความคาดหมาย
(คําเฉลี่ย= 4.61) รองลงมา คือ การตัดสินใจทําศัลยกรรมเพื่อต๎องการเปลี่ยนตัวเองให๎มีรูปลักษณ์
หน๎าตาที่สวยงามขึ้น (คําเฉลี่ย = 4.60) และการตัดสินใจทําศัลยกรรมเพื่อต๎องการแก๎ไขข๎อผิดพลาด
ของรํางกายที่เคยเกิดอุบัติเหตุหรือต๎องการลบปมด๎อยของตนเอง(คําเฉลี่ย= 4.43) ตามลําดับ
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ตารางที่ 30 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ด๎วยวิธี Enter
ตัวแปรอิสระ

คําคงที่ (a)
ด๎ า นสํ ว นประสมทาง
การตลาด
ด๎านคํานิยมทางสังคม
ด๎านกลุํมอ๎างอิง

การตัดสินใจ
สัมประสิทธิก์ าร

ความคลาดเคลื่อน

ถดถอย

มาตรฐาน

t

p-value

Collinearity
Statistics
VIF

1.172
0.255

.206
.053

5.677
4.861

000
.000***

1.466

0.396
0.085

.049
.040

8.075
2.131

.000***
.034**

2.092
1.891

F = 105.745 p-value = 0.000b AdjustR2 = 0.441 R2 = 0.445
***มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ผลการทดสอบความสั มพันธ์ระหวํางตัว แปรอิส ระ ด๎านสํ ว นประสมทางการตลาด ด๎าน
คํานิยมทางสังคม และด๎านกลุํมอ๎างอิง โดยใช๎คํา VIF ปรากฏวํา คํา VIF ของตัวแปร มีคําเทํากับ
1.466, 2.092 และ1.891 ตามลําดับ ซึ่งมีคําน๎อยกวํา 10 แสดงวําตัวแปรอิสระแตํละตัวไมํมี
ความสัมพันธ์กัน
ผลการทดสอบการถดถอยพหุคุณโดยวิธี Enter พบวํา คํานิยมทางสังคมมีอิทธิพลตํอการ
ตั ด สิ น ใจเลื อ กใช๎ บ ริ ก ารคลิ นิ ก เสริ ม ความงามของผู๎ บ ริ โ ภคในจั ง หวั ด ลํ า ปางมากที่ สุ ด โดยมี คํ า
สัมประสิทธิ์การถดถอย 0.396 รองลงมาคือ ด๎านสํวนประสมทางการตลาด โดยมีคําสัมประสิทธิ์การ
ถดถอย 0.255 และด๎านกลุํมอ๎างอิง มีคําสัมประสิทธิ์การถดถอย 0.085 อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 และสามารถทํานายการตัดสินใจเลือกใช๎บริการคลินิกเสริมความงามของผู๎บริโภคใน
จังหวัดลําปางได๎ร๎อยละ 44.50
ผลการทดสอบสมมติฐาน
H1 :สํวนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลตํอการตัดสินใจ
พบวําสํวนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลตํอการตัดสินใจเลือกใช๎บริการคลินิกเสริมความงาม
ของผู๎บริโภคในจังหวัดลําปาง โดยมีคําสัมประสิทธิ์การถดถอย 0.255 ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานที่
0.053 และคํา t เทํากับ 4.861 ซึ่งสนับสนุนสมมุติฐาน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .05
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H2 :คํานิยมทางสังคมมีอิทธิพลตํอการตัดสินใจ
พบวํา คํานิยมทางสังคมมีอิทธิพลตํอการตัดสินใจเลือกใช๎บริการคลินิกเสริมความงามของ
ผู๎บริโภคในจังหวัดลําปาง โดยมีคําสัมประสิทธิ์การถดถอย 0.396 ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานที่
0.049 และคํา t เทํากับ 8.075 ซึ่งสนับสนุนสมมุติฐาน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .05
H3 :กลุํมอ๎างอิงมีอิทธิพลตํอการตัดสินใจ
พบวํา กลุํมอ๎างอิงมีอิทธิพลตํอการตัดสินใจเลือกใช๎บริการคลินิกเสริมความงามของผู๎บริโภค
ในจังหวัดลําปาง โดยมีคําสัมประสิทธิ์การถดถอย 0.085 ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานที่ 0.040 และ
คํา t เทํากับ 2.131 ซึ่งสนับสนุนสมมุติฐาน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .05
อภิปรายผลการวิจัย
ด๎า นสํ ว นประสมทางการตลาดพบวํา ผู๎ ต อบแบบสอบถามให๎ ค วามสํ า คัญ ตํ อ ปั จจั ย ด๎ า น
บุคลากรและด๎านสิ่งนําเสนอทางกายภาพมากที่สุด ซึ่งสอดคล๎องกับแนวคิดของKotler (1997, p. 92)
ที่กลําวไว๎วํา สํวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง ตัวแปรหรือเครื่องมือทาง
การตลาดที่ป ระกอบด๎ว ยผลิ ตภัณฑ์ห รือบริการ ราคา ด๎านชํองทางการจัดจําหนําย ด๎านสํ งเสริม
การตลาด ด๎านกระบวนการ ด๎านบุคลากร และด๎านลักษณะทางกายภาพ ที่สามารถควบคุ มได๎ บริษัท
มักจะนํามาใช๎รํวมกันเพื่อตอบสนอง ความพึงพอใจและความต๎องการของลูกค๎าที่เป็นกลุํมเปูาหมาย
และยังสอดคล๎องกับงานวิจัยของ นรินทร ชมชื่น (2557) ได๎ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรม แลปัจจัยสํวน
ประสมการตลาดบริการที่สํงผลตํอการตัดสินใจเลือกใช๎บริการคลินิกเสริมความงามของผู๎บริโภคใน
เขตกรุ ง เทพมหานคร ผลการศึก ษาพบวํ า สํ ว นประสมการตลาดบริ ก ารแตํ ล ะด๎ านสํ ง ผลตํ อการ
ตัดสินใจเลือกใช๎บริการคลินิกเสริมความงาม โดยที่ด๎านปัจจัยบุคลากรและปัจจัยด๎านสิ่งนําเสนอทาง
กายภาพสํงผลตํอการตัดสินใจเลือกใช๎บริการคลินิกเสริมความงามมากที่สุด สํวนปั จจัยด๎านผลิตภัณฑ์
ปัจจัยด๎านกระบวนการ ปัจจัยด๎านราคา ปัจจัยด๎านชํองทางการจัดจําหนําย สถานที่และปัจจัยด๎าน
การสํงเสริมการตลาดให๎ความสําคัญเป็นลําดับรองลงมา
สํวนด๎านลักษณะทางกายภาพ เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อ พบวํา แสดงใบรับรองมาตรฐานใน
การทําศัลยกรรมเสริมความงามอยํางถูกต๎องตามกฎหมาย ปูายชื่อหน๎าคลินิกชัดเจน และบรรยากาศ
ตกแตํงภายในคลินิกดูแล๎วสร๎างมั่นใจในการศัลยกรรม ซึ่งสอดคล๎องกับแนวคิดของ Kotler (1997) ที่
กลําววํา ลักษณะทางกายภาพ เป็นสิ่งที่ลูกค๎าสามารถสัมผัสได๎จากการเลือกใช๎ สินค๎าและ/หรือบริการ
ขององค์กร เป็นการสร๎างความแตกตํางอยํางโดดเดํน และมีคุณภาพ เชํน การตกแตํงร๎าน รูปแบบของ
การจัดจานอาหาร การแตํงกายของพนักงานในร๎าน การพูดจาตํอลูกค๎า การบริการที่รวดเร็ว เป็นต๎น
สิ่งเหลํานี้จําเป็นตํอการดําเนินธุรกิจ โดยเฉพาะอยํางยิ่งธุรกิจทางด๎าน การบริการ ที่ควรจะต๎องสร๎าง
คุณภาพในภาพรวม ซึ่งก็คือในสํวนของสภาพทางกายภาพที่ลูกค๎า สามารถมองเห็นได๎ ลักษณะทาง
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กายภาพที่ลูกค๎าให๎ความพึงพอใจ และความแปลกใหมํของสภาพทาง กายภาพที่แตกตํางไปจากผู๎
ให๎บริการรายอื่น ผลการวิจัยยังสอดคล๎องกับงานวิจัยของอัปสร หมอมูล (2557) ได๎ศึกษาเกี่ยวกับ
อิทธิพลของกลยุทธ์สํวนประสมทางการตลาดและคุณภาพบริการที่มีตํอการตัดสินใจใช๎บริการธุรกิจ
คลินิกเสริมความงามของผู๎บริโภค อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง ผลการวิจัยพบวํา ลักษณะทางกายภาพ
มีการจัดบรรยากาศภายในคลินิกที่สะอาดและสวยงาม มีการสื่อสารข๎อมูลที่ชัดเจนและสถานที่จอดรถ
เพียงพอตํอลูกค๎า
ด๎านคํานิยมทางสังคม มีระดับความสําคัญอยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อ พบวํา
ความเชื่อวําการทําศัลยกรรมความงามจะสํงผลดีตํอการดําเนินชีวิตและการทํางาน ความเชื่อวําการ
ทํ า ศั ล ยกรรมความงามชํ ว ยให๎ มี รู ป ลั ก ษณ์ ส วยงามอยํ า งที่ สั ง คมนิ ย ม และมี ค วามเชื่ อ วํ า การ
ทําศัลยกรรมความงามเป็นเรื่องปกติในสังคมปัจจุบัน ซึ่งสอดคล๎องกับแนวคิดของภาสวรรณ ธีรอรรถ
(2555) กลําววํา คํานิยมทางสังคมมีอิทธิพลตํอทัศนคติ และพฤติกรรม ของมนุษย์ ในการใช๎เครื่องมือ
ทางการตลาดใดก็ตามที่สอดคล๎องกับคํานิยมจะเป็นสิ่งงํายที่จะประสบ ความสําเร็จ เนื่องจากคํานิยม
จะนําไปสูํการเกิดพฤติกรรม และเมื่อมีพฤติกรรมแล๎วสอดคล๎องกับคํานิยมของผู๎บริโภคก็จะเกิดความ
พึ ง พอใจ โดยเฉพาะในกลุํ ม ผู๎ ที่ ช อบเข๎ า สั ง คม ผู๎ ที่ ต๎ อ งการประสบความสํ า เร็ จ สู ง ผู๎ ที่ มี ค วาม
ทะเยอทะยาน ซึ่งเป็นกลุํมที่ให๎ความสําคัญกับภาพพจน์ เปิดรับความคิดเห็นใหมํ ๆ และต๎องการการ
ยอมรั บ จากสั งคม และยั งสอดคล๎องกับงานวิจัยของธัญชนก สุ ขแสง (2558) ได๎ศึกษาเกี่ยวกับ
คํานิยมและอิทธิพลจากบุคคลที่สํงผลตํอกระบวนการตัดสินใจศัลยกรรมความงาม ผลการศึกษาพบวํา
คํานิยมทางสังคมมีความสําคัญในการตัดสินใจทําศัลยกรรมความงามเพราะชํวยเสริมบุคลิกภาพให๎เข๎า
สังคมได๎งํายและชํวยให๎หางานได๎งํายขึ้น ด๎านคํานิยมทางจิตใจเมื่อทําศัลยกรรมแล๎วทําให๎มีหน๎าตาที่
สวยงามขึ้นทําให๎รู๎สึกมั่นใจด๎านอิทธิพลจากบุคคลใกล๎ชิดบุคคลในครอบครัวจะมีอิทธิพลในการแนะนํา
หรือชักจูงน๎อยกวําเพื่อนหรือแฟน สํวนอิทธิพลจากบุคคลที่มีชื่ อเสียงจะมีอิทธิพลตํอกระบวนการ
ตัดสินใจทําศัลยกรรมความงามอยูํในระดับปานกลางเทํานั้น
ด๎านกลุํมอ๎างอิง มีระดับความสําคัญอยูํในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อ พบวํา ผู๎ที่
เคยทําศัลยกรรมมากํอนมีอิทธิพลตํอการตัดสินใจทําศัลยกรรม พนักงาน แพทย์ผู๎เชี่ยวชาญในสถาน
บริการทําศัลยกรรมมีอิทธิพลตํอการตัดสินใจทําศัลยกรรม และเพื่อนมีอิทธิพลผลตํอการตัดสินใจ
ทําศัลยกรรม ซึ่งสอดคล๎องกับแนวคิดของ Kotler (2003) ที่กลําววํา กลุํมอ๎างอิงเป็นกลุํมอ๎างอิงที่ใช๎
เปรียบเทียบทั้งทางตรงและทางอ๎อม หรือใช๎อ๎างอิงเพื่อสร๎างทัศนคติหรือพฤติกรรมของคน เนื่องจาก
บุคคลมักได๎รับอิทธิพลจากกลุํมอ๎างอิง และยังสอดคล๎องกับงานวิจัยของ วินิตา วงศ์นันตา (2557 )
ได๎ศึกษาเกี่ยวกับอิทธิพลของกลุํมอ๎างอิงและการลดความเสี่ยงที่มีตํอรูปแบบการ ตัดสินใจใช๎บริการ
ศัลยกรรมเสริมความงามของผู๎บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่ งผลการศึกษาพบวํา กลุํมตัวอยํางให๎
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ความสํ าคั ญ ในระดั บ มากตํอ กลุํ ม อ๎ างอิ ง ประเภท ผู๎ เชี่ ย วชาญ ผู๎ ที่ เ คยทํ า ศั ล ยกรรมฯ สมาชิ ก ใน
ครอบครัว เพื่อน และสมาชิกในเว็บไซต์เกี่ยวกับการทําศัลยกรรมเสริมความงาม
ด๎านกระบวนการการตัดสินใจ มีระดับความสําคัญอยูํในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข๎อ พบวํ า การตัดสิ น ใจทําศัล ยกรรมต๎องพิจ ารณาจากเทคโนโลยีที่ ใช๎ในการทําศั ล ยกรรม การ
ตัดสินใจทําศัลยกรรมต๎องพิจารณาผลที่จะได๎รับตรงกับความคาดหมาย การตัดสินใจทําศัลยกรรมเพื่อ
ต๎องการเปลี่ยนตัวเองให๎มีรูปลักษณ์หน๎าตาที่สวยงามขึ้น และการตัดสินใจทําศัลยกรรมจะต๎องมีการ
ปรึกษาแพทย์เพื่อสอบถามข๎อมูลกํอนตัดสินใจ ซึ่งสอดคล๎องกับแนวคิดของชูชัย สมิทธิไกร (2553) ได๎
อธิบายวํากระบวนการตัดสินใจของผู๎บริโภคเป็นขั้นตอนที่ผู๎บริโภคกระทําการซื้อสินค๎าหรือบริการโดย
การเลือกแหลํงที่ต๎องการจะซื้อและเลือกวิธีการชําระเงินกระบวนการกํอนการซื้อ การเลือกผลิตภัณฑ์
หรือการบริการอยํางหนึ่งอยํางใดจากทางเลือกและข๎อเสนอที่มีอยูํ และยังสอดคล๎องกับงานวิจัยของ
อัปสร หมอมูล (2557) ได๎ศึกษาเกี่ยวกับ อิทธิพลของกลยุทธ์สํวนประสมทางการตลาดและคุณภาพ
บริการที่มีตํอการตัดสิ นใจใช๎บ ริการธุรกิจคลิ นิกเสริมความงามของผู๎ บริโภค อําเภอเมือง จังหวัด
ลําปาง พบวํากลยุทธ์สํวนประสมทางการตลาด มีอิทธิพลทางตรงตํอคุณภาพบริการ สํวนคุณภาพ
บริ การมีอิทธิพลตํอการตัดสิ น ใจใช๎บริการและกลยุทธ์สํ วนประสมทางการตลาดบริการมีอิทธิพล
ทางตรงตํอการใช๎บริการ กลยุทธ์สํวนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลทางอ๎อมตํอการตัดสินใจใช๎บริการ
โดยผํานตัวแปรด๎านคุณภาพบริการ
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
1. จากผลการศึกษาพบวํา ลูกค๎าให๎ความสําคัญในเรื่องของการทําศัลยกรรมเพราะต๎องการ
เปลี่ยนตัวเองให๎มีหน๎าตา รูปลักษณ์ที่ สวยงามมากขึ้น เพื่อที่จะสามารถสํงผลดีตํอการดําเนินชีวิตและ
การทํางาน ชํวยให๎การใช๎ชีวิตหรือทํากิจกรรมตําง ๆ รํวมกับผู๎อื่นได๎งํายขึ้น ประกอบกับกระแสการ
ทําศัลยกรรมในปัจจุบันกําลังเป็นที่นิยมอยํางมาก สํวนหนึ่งนั้นมาจากการได๎รับอิทธิพลจากนักแสดง/
นั กร๎ อง ที่ เป็ น แรงจู งใจให๎ เกิดความต๎องการทําศัล ยกรรม ดั งนั้นสถานประกอบการที่ ให๎ บริการ
ศัลยกรรม ควรใช๎พรีเซ็นเตอร์ที่เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู๎จักในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ โดย
มุํงเน๎นโฆษณาในเรื่องที่ทําให๎ลูกค๎าเชื่อวํา การทําศัลยกรรมเสริมความงามนั้น สามารถทําให๎ชีวิต
เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น และยังสํงผลดีตํอการดําเนินชีวิตและการทํางาน สํงผลให๎ธุรกิจมีภาพลักษณ์ที่
ดีและมีนําความนําเชื่อถือ
2. ผู๎ประกอบการคลินิกเสริมความงามควรให๎ความสําคัญ ทางด๎านความปลอดภัยแกํลูกค๎า
คือ เมื่อมีลูกค๎าเข๎ามาติดตํอขอคําปรึกษา ควรมีแพทย์ผู๎เชี่ยวชาญคอยให๎คําแนะนําและชี้แจงเกี่ยวกับ
ขั้นตอนการทําศัลยกรรมอยํางชัดเจน บุคลากรทางการแพทย์ในคลินิกเสริมความงามมีความนําเชื่อถือ
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แพทย์ต๎องเป็นผู๎เชี่ยวชาญและมีความชํานาญเรื่องการศัลยกรรม พนักงานที่ปฏิบัติหน๎าที่ในคลินิก
เสริมความงามสามารถตอบประเด็นที่สงสัยได๎เป็นอยํางดี และสามารถให๎คําแนะนําชํวยเหลือกํอนการ
ใช๎บริการเพื่อสร๎างความเชื่อมั่นให๎กับลูกค๎าที่กําลังอยูํระหวํางการตัดสินใจทําศัลยกรรมความ เพราะ
เนื่องจากปัจจุบันมีคลินิกเสริมความงามเกี่ยวกับธุรกิจการทําศัลยกรรมความงามเกิดขึ้นอยํางมากมาย
ดังนั้นผู๎ประกอบการคลินิกเสริมความงามควรสร๎างความมั่นใจในความปลอดภัยให๎กับลูกค๎า
ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป
ในการวิจัยครั้งตํอไป ควรมีการใช๎ตัวแปรด๎านสื่อเป็นตัวแปรในการศึกษาเพิ่มเติม เพื่อศึกษา
ประเภทของสื่อที่มีประสิทธิภาพในการจูงใจให๎ลูกค๎าตัดสินใจทําศัลยกรรม ทั้งนี้เพราะสื่อจําแนกออก
ได๎หลายประเภท เชํน สื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิก สื่อสังคมออนไลน์ซึ่งในปัจจุบันมีอิทธิพลตํอการ
ตัดสินใจของลูกค๎าในการตัดสินใจทําศัลยกรรมเป็นอยําง อีกทั้งการที่จะเลือกใช๎สื่อตําง ๆ เพื่อการ
โฆษณาหรือประชาสัมพัน ธ์นั้นมีต๎นทุนในการดําเนินการ ดังนั้นควรมีการศึกษาหาข๎อมูล กํอนการ
เลือกใช๎ เพื่อให๎เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสูงสุด
กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สําเร็จลุลํวงไปได๎ด๎วยดี ผู๎วิจัยขอขอบพระคุณเป็นอยํางยิ่งในการให๎การ
อนุเคราะห์เป็นอยํางดีจากอาจารย์ที่ปรึกษา ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.นภาวรรณ เนตรประดิษฐ์ ที่ได๎
กรุณาให๎คําปรึกษาและได๎แนะนําแนวทางในการแก๎ไขปรับปรุง ตลอดจนติดตามความก๎าวหน๎าในการ
วิจัยครั้งนี้ผู๎วิจัยขอขอบพระคุณในความกรุณาเป็นอยํางสูง
ท๎ายสุดนี้ผู๎วิจัย ขอระลึกถึงพระคุณบิดา มารดา คุณครูอาจารย์ทุกทําน ที่ได๎ถํายทอดวิช า
ความรู๎ตํางๆ ให๎แกํผู๎วิจัยมาจนทุกวันนี้ ทําให๎บรรลุวัตถุประสงค์ในการศึกษาในครั้งนี้
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บทคัดย่อ
การศึกษาเรื่ องจรรยาบรรณของผู๎ ประกอบวิช าชีพบัญชีกับปรัช ญาเศรษฐกิจพอเพียง มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหวํางจรรยาบรรณของผู๎ประกอบวิชาชีพบัญชีกับ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช๎การวิจัยเชิงเอกสาร เก็บข๎อมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง
จัดกระทําข๎อมูลโดยวิเคราะห์ความสัมพันธ์ และความเชื่อมโยง ผลการศึกษาพบวําปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมีความเชื่อมโยงกับจรรยาบรรณของผู๎ประกอบวิชาชีพบัญชีทุกประเด็น โดยเฉพาะประเด็น
การสร๎างภูมิคุ๎มกันตน และคุณธรรม
ค่าส่าคัญ: จรรยาบรรณของผู๎ประกอบวิชาชีพบัญชี,ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
Abstract
Study of Code of Ethics of Professional Accountants and Sufficiency Economy
Philosophy.The purpose of this study was to investigate the relationship between
ethics of professional accountants and the philosophy of sufficiency economy. Using
documentaryresearch. Collect data from relevant documents and research. Organize
information by analyzing relationships and linkages. The study found that sufficiency
economy philosophy was linked to ethics of all accountants. Especially the issues of
immunity and morality.
Keywords:Code of Ethics for Professional Accountants, Sufficiency Economy
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บทน่า
การทุจริตในการตกแตํงงบการเงิน (Financial Statement Fraud) มีแนวโน๎มเพิ่มสูงขึ้น
และมีมูลคําความเสียหายตํอผู๎ใช๎งบการเงินเป็นอยํางมาก ในการตกแตํงงบการเงินเพื่อให๎ราคาหุ๎น
ของบริษัทเพิ่มสูงขึ้น และสร๎างความมั่งคั่งให๎กับกิจการ เชํน การตกแตํงการ เลื่อนการรับรู๎รายได๎ การ
ตกแตํงมูลคําสินทรัพย์ การตกแตํงรายได๎ปลอม การตกแตํงการปกปิดหนี้สิน การตกแตํงไมํตั้งคําเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญ และการตกแตํงคําใช๎จํายจํายลํวงหน๎า การตกแตํงดังกลําว สํงผลกระทบตํอความ
นําเชื่อถือในระบบการจัดทําและการนําเสนองบการเงิน ทําให๎ผู๎ใช๎งบการเงินไมํวําจะเป็น เจ๎าหนี้ ผู๎ถือ
หุ๎น หรือผู๎ที่เกี่ยวข๎องนําไปใช๎ประโยชน์ในการตัดสินใจผิดพลาด โดยเฉพาะนักลงทุนที่ต๎องการลงทุน
ในตลาดทุน การตกแตํงงบการเงินของบริษัทจดทะเบียน เป็นปัญหาหนึ่งของการขาดคุณธรรมในการ
ปฏิบั ติงานของนั กบั ญชี รวมทั้งขาดการกํา กับดูแลกิจ การที่ดีสํ ว นหนึ่งมักจะเกิดขึ้นโดยผู๎ บริห าร
ซึ่งเป็นตัวแทนในการบริหารงานให๎กับผู๎ถือหุ๎น ได๎มีสํวนรู๎เห็น กับการกระทําที่ไมํเหมาะสมในการ
ตกแตํงบัญชีโดยผลของการตกแตํงบัญชีมักจะกํอให๎เกิดประโยชน์แกํผู๎ถือหุ๎นรายใหญํและผู๎บริหาร
ของบริษัท จะเห็นได๎จากการล๎มละลายของบริษัทขนาดใหญํในตํางประเทศหลายแหํง เหตุการณ์
ดังกลําวได๎ถูกอ๎างอิงอยํางกว๎างขวาง คือ กรณี ศึกษาของบริษัท Enron และ WorldCom ของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาที่เกิดขึ้นในปี ค.ศ. 2001 และ ค.ศ. 2002 (ภาพร เอกอรรถพร ,2553:19-22)
ทั้งสองกรณีแสดงให๎เห็นถึงความไมํเป็นอิสระและการมีผลประโยชน์ทับซ๎อนของผู๎สอบบัญชีอยํางเห็น
ได๎ชัด ในขณะที่ประเทศไทย เชํน บริษัทรอยแนท และ ปิกนิก เมื่อปี พ.ศ. 2545 และ พ.ศ. 2548
เป็นต๎น เป็นการแสดงให๎เห็นถึงตัวอยํางของการตกแตํงงบการเงินและพฤติกรรมอันฉ๎อฉลของการ
บริหาร จากสภาพปัญหาการปฏิบัติหน๎าที่ตามจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีดังกลําวสะท๎อนถึงความเกี่ยว
โยงกันหรือรํวมมือกันทั้งผู๎บริหารและนักบัญชีดังเชํนการศึกษาของพรชนก ทองลาด(2555:93) ที่
พบวําความสัมพันธ์ระหวํางผู๎บริหารกับนักบัญชีถือเป็นตัวแปรหนุนเนื่องซึ่งกันและกันตํอพฤติ กรรม
การปฏิบัติหน๎าที่ตามจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี แตํนักบัญชีคือผู๎ ปฏิบัติหน๎าที่อยํางมีจรรยาบรรณ
วิชาชีพบัญชีเพื่อเชิดชูเกียรติภูมิในวิชาชีพ เป็นผู๎อาศัยข๎อมูลทางการบัญชีเพื่อเสนอตํอผู๎บริหารในการ
วางแผน(Planning) ควบคุ ม (Controlling) และตัด สิ นใจ (Decision) เมื่ อนํา เสนอข๎ อมู ล แกํ ฝุ า ย
บริห ารจึงต๎องกระทําอยํ างระมัดระวัง ภายใต๎ข๎อมูลที่ปฏิบัติห น๎าที่อยํางมีจรรยาบรรณในวิช าชีพ
ดังนั้นนักบัญชีจึงเป็นผู๎สนับสนุน สร๎างสรรค์เศรษฐกิจให๎เจริญก๎าวหน๎าอยํางยั่งยืน และเมื่อศึกษา
สาเหตุของการปฏิบัติหน๎าที่ตามจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี ก็พบวําแรงจูงใจใฝุสัมฤทธิ์( Achievement
motivation) ของนักบัญชี สํงผลทางตรงตํอพฤติกรรมการปฏิบัติหน๎าที่ตามจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี
(พรชนก ทองลาด ,2555:88)สะท๎อนให๎เห็นวําการปฏิบัติหน๎าที่ตามจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชียํอม
อาศัยแรงจูงใจใฝุสัมฤทธิ์ของนักบัญชี
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ปัญหาการตกแตํงงบการเงินสํงผลให๎ภาพลักษณ์ขององค์กรรวมถึงผู๎ปฎิบัติหน๎าที่ทางบัญชี
ได๎รับความเสียหายเป็นอยํางมากตํอสังคมใกล๎และสังคมไกล อันเนื่องมาจากข๎อมูลทางการบัญชีเป็น
พื้นฐานในการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจทุกๆด๎าน และอาจเกิดจากสาเหตุความไมํพึงพอใจในสิ่งที่นักบัญชี
มี ค วามโลภ รวมถึ งโอกาส และที่ข าดไมํ ได๎ คื อความไร๎จ รรยาบรรณวิ ช าชีพ บั ญชี ดั งนั้ นความมี
จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีเป็นการสนับสนุนเปูาหมายหลักของธุรกิจ (พินิจ วชิรรัตนวงศ์ ,2557)แม๎วํา
จะมีกรอบทางกฎหมายที่กําหนดแนวทางในการทํางานของนักวิชาชีพบัญชี เหนือสิ่งอื่นใดก็คือความ
ซื่อสัตย์และเที่ยงตรงในการทํางานของนักบัญชีเอง ดังที่กลําวข๎างต๎นวํา บัญชีมีความสําคัญตํอการ
ดําเนินกิจการขององค์กรและธุรกิจตํางๆ และมีหลายฝุายที่ได๎ใช๎ประโยชน์จากข๎อมูลบัญชี การตกแตํง
ตัวเลขหรือความผิดพลาดที่เกิดจากการทําบัญชีจึงมีผลกระทบอยํางมหาศาล ในการจัดทําบั ญชีที่ไมํ
โปรํงใส หรือละเลยการบันทึกข๎อมูลทางการเงินที่สําคัญ อาจทําให๎เกิดความผิดพลาดในการลงทุน
และการดําเนินการทางธุรกิจ สํงผลให๎บริษัทเกิดปัญหากับสภาพคลํองทางด๎านการเงิน และอาจทําให๎
บริษัทถึงกับล๎มละลายได๎ มีผลกระทบที่ตามมาเป็นวงกว๎าง ทั้งตัวเจ๎าของกิจการที่ ขาดทุนหรือสูญเสีย
เงินจากการดําเนินงานผิดพลาดเป็นจํานวนมากจนอาจถึงขั้นปิดกิจการ ผู๎บริหารและพนักงานที่ต๎อง
ออกจากงานเมื่อบริษัทปิดกิจการ นักลงทุนและเจ๎าหนี้ที่ต๎องสูญเสียเงินในการลงทุนและเงินให๎กู๎ ไป
จนถึงสรรพากรที่ไมํสามารถเก็บ ภาษีได๎ เนื่องจากบริษัทล๎มเลิกกิ จการ จนทําให๎ ประเทศชาติต๎อง
สูญเสียรายได๎ที่จะนําไปพัฒนาประเทศ ดังนั้นความสําคัญของวิชาชีพบัญชีจึงมีมากกวําการปฏิบัติ
ตามกฎหมายเพียงอยํางเดียว แตํต๎องคํานึงถึงคุณธรรม และจริยธรรมในการประกอบอาชีพอีกด๎วย
เพื่อหลีกเลี่ยงข๎อผิดพลาดที่จะทําให๎เกิดความเสียหาย ชํวยให๎ธุรกิจสามารถเติบโตได๎อยํางมั่นคง สร๎าง
คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี ใ ห๎ กั บ บุ ค ลากรของบริ ษั ท และผู๎ เ กี่ ย วข๎ อ ง และชํ ว ยขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ ของ
ประเทศชาติให๎ก๎าวหน๎าสูํการพัฒนาที่ยั่งยืนตํอไป
แนวทางของการพั ฒ นาธุ ร กิ จ สูํ ค วามยั่ ง ยื น ดั ง กลํ า วเป็ น ไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั บ ปรั ช ญา
เศรษฐกิจพอเพียง(Sufficiency Economy) เป็นแนวทางการดํารงชีวิตและปฏิบัติเป็นหลักคิดเพื่อ
การตัดสินใจสําหรับองค์กรธุรกิจ เพื่อความเจริญเติบโตอยํางยั่งยืน และเป็นแนวทางเดียวกับการ
นําไปสูํการแก๎ปัญหาการทุจริตโดยการไมํตกแตํงงบการเงินและทําให๎องค์กรมีความสมดุลและยั่งยืนได๎
เนื่องจากการยึดหลักความพอประมาณ ความมีเหตุมีผล และการสร๎างภูมิคุ๎มกันที่ดี ในการตัดสินใจ
จะทําให๎ธุรกิจมีการคํานึงถึงผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียอื่นควบคูํกันไป ไมํใชํมองเพียงผลประกอบการ ระยะสั้น
เทํานั้น การมีฐานคิดการทํางานอยํางมีความรู๎รอบในวิชาชีพ และมีคุณธรรมกํากับ หลักยึด ดังกลําว
จําเป็นที่จะต๎องมีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการบริหารจัดการของผู๎บริหารกรรมการบริษัท และ
ผู๎ถือหุ๎นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อให๎เกิดการยอมรับและขับเคลื่อนองค์กรไปใน ทิศทางสูํความเป็น
“ธุรกิจที่ยั่งยืน” ได๎ในที่สุด
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ดังนั้นในการนําเสนอบทความนี้จึงเป็นแนวทางการค๎นหาตําตอบวําจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี
มีความสอดคล๎องและเชื่อมโยงกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยํางไร
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาจรรยาบรรณของผู๎ประกอบวิชาชีพบัญชีกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ขอบเขตการศึกษา
1. ขอบเขตการศึกษาด๎านเนื้อหา
- ในด๎านเนื้อหาประกอบด๎วย จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี ของ สภาวิชาสภาวิชาชีพบัญชี
(ฉบับที่19) ประกอบด๎วยความโปรํงใส ความเป็นอิสระ ความเที่ยงธรรม ความซื่อสัตย์
สุจริต ความรู๎ความสามารถ การรักษาความลับ การปฏิบัติตนเยี่ยงผู๎ประกอบวิชาชีพ
มาตรฐานในการปฏิบัติงาน และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน(ราชกิจจานุเบกษา ,
2553)
- ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหรือปรัชญาของพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวประกอบด๎วย 2
เงื่อนไขคือด๎านความรู๎คุณธรรมและ 3 หํวงคือความมีเหตุมีผลพอประมาณและการมี
ภูมิคุ๎มกัน (คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง, 2550)
วิธีด่าเนินการวิจัย
การศึกษาในครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research)เพื่อศึกษาแนวคิด
ทฤษฏี และผลการวิจัยที่เกี่ยวข๎องได๎แกํจรรยาบรรณของผู๎ประกอบวิชาชีพบัญชี ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง เป็นต๎น เพื่อความเข๎าใจเป็นพื้นฐานเบื้องต๎น ในการน้ามาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ และความ
เชื่อมโยง เพื่อให้ได้ข้อค้นพบตามวัตถุประสงค์
การทบทวนวรรณกรรม
ในการทบทวนวรรณกรรมเพื่ อ ให๎ ไ ด๎ ตํ า ตอบตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ กํ า หนด จึ ง ทํ า การทบทวน
วรรณกรรมตามหัวข๎อตํอไปนี้
1. จรรยาบรรณของผู๎ประกอบวิชาชีพบัญชี
2. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. แผนภาพความสัมพันธ์ของจรรยาบรรณของผู๎ประกอบวิชาชีพบัญชีกับปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
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1.จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี: ความหมายและตัวชี้วัด
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให๎ความหมายจรรยาบรรณของผู๎ประกอบวิชาชีพ
บั ญ ชี วํ า จรรยาบรรณของผู๎ ป ระกอบวิ ช าชี พ บั ญ ชี ( Code of ethics for professional
accountants)หมายถึง กรอบความประพฤติและวิธีปฏิบัติงานของผู๎ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ต๎องยึด
ปฏิบัติโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อดํารงไว๎ซึ่ง ความเชื่อมั่นจากผู๎รับบริการ ความเชื่อถือได๎ในผลงาน
ความเป็นมืออาชีพ และคุณภาพของงานบริการโดยมีหลักการพื้นฐานจรรยาบรรณของวิชาชีพบัญชี
ของประเทศไทย (สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์,2556)
ผู๎ประกอบวิชาชีพบัญชี หมายถึง ข๎อกําหนดทางด๎านจรรยาบรรณของผู๎ประกอบวิชาชีพบัญชี
หรือผู๎ซึ่งขึ้นทะเบียนไว๎กับสภาวิชาชีพบัญชี เพื่อใช๎เป็นแนวทางในการควบคุมความประพฤติและการ
ดําเนิน งานของผู๎ ป ระกอบวิช าชีพบัญชีห รือผู๎ ซึ่งขึ้นทะเบียนไว๎กับสภาวิช าชีพบัญชีให๎ถูกต๎องตาม
จรรยาบรรณแหํงวิชาชีพ ตามข๎อบังคับสภาวิชาชีพ(ฉบับที่ 19) เรื่องจรรยาบรรณของผู๎ ประกอบ
วิชาชีพบัญชี พ.ศ.2553
มาตรฐานวิชาชีพเป็น เครื่องมือที่จําเป็นในการควบคุมดูแลนักบัญชีในด๎านจริยธรรมทาง
วิช าชีพผู๎ ประกอบวิชาชีพมี ความสําคัญอยํางยิ่งตํอภาคธุรกิจเอกชนในการบันทึกข๎อมูล บัญชีในปี
2553 สภาวิชาชีพบัญชีจึงได๎ออกข๎อบังคับฉบับที่ 19 เรื่องจรรยาบรรณของผู๎ประกอบวิชาชีพบัญชีซึ่ง
ในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี 2547 กําหนดจรรยาบรรณของผู๎ประกอบวิชาชีพบัญชีโดยให๎สภา
วิ ช าชี พ บั ญ ชี จั ด ทํ า จรรยาบรรณของผู๎ ป ระกอบวิ ช าชี พ บั ญ ชี ขึ้ น เป็ น ภาษาไทยและอยํ า งน๎ อ ย
จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีต๎องประกอบด๎วยความโปรํงใสความเป็นอิสระความเที่ยงธรรมความซื่อสัตย์
สุ จ ริ ตความรู๎ ค วามสามารถและมาตรฐานในการปฏิบัติ งานและการรักษาความลั บมีความหมาย
ดังตํอไปนี้
1. ความซื่อสัตย์สุจริต (Integrity)หมายถึงการประพฤติอยํางตรงไปตรงมาจริงใจซื่อตรงตํอ
วิชาชีพไมํคดโกงไมํหลอกลวงปฏิบัติงานบนหลักฐานที่เป็นจริงและเชื่อถือได๎ไมํอ๎างหรือยินยอมให๎
บุคคลอื่นอ๎างวําได๎ปฏิบัติงานถ๎าไมํได๎ปฏิบัติงานจริง
1.1 หลักการพื้นฐาน ผู๎ป ระกอบวิชาชีพบัญชีพึงปฏิบัติงานด๎วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต ซื่อตรงตํอวิชาชีพ ไมํคดโกง ไมํหลอกลวง ปฏิบัติงานตรงตามความเป็นจริง
1.2 ข๎อกําหนด
1.2.1 ผู๎ประกอบวิชาชีพบัญชีต๎องปฏิบัติงานวิชาชีพด๎วยความซื่อสัตย์
สุจริต
1.2.2
ผู๎ ป ระกอบวิ ช าชี พ บั ญ ชี ต๎ อ งปฏิ บั ติ ง านวิ ช าชี พ อยํ า ง
ตรงไปตรงมา โดยไมํป กปิ ดข๎อเท็จจริงหรือบิดเบือนความจริงอันเป็นสาระสํ าคัญของงานที่ตนให๎
บริการทางวิชาชีพ
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2.
ความเที่ยงธรรม (Fairness) หมายถึง การใช๎ดุลยพินิจเยี่ยงผู๎ประกอบวิชาชีพโดย
ปราศจากความลําเอียงอคติความขัดแย๎งทางผลประโยชน์และอิทธิพลของบุคคลอื่น
2.1 หลักการพื้นฐาน ผู๎ ประกอบวิชาชีพบัญชีพึงปฏิบัติงานด๎วยความเที่ยง
ธรรม ตรงไปตรงมา ปราศจากความลําเอียงและอคติ คงไว๎ซึ่งความเป็นกลางในการใช๎ดุลยพินิจในการ
ปฏิบัติงาน
2.2 ข๎อกําหนด
2.2.1 ผู๎ประกอบวิชาชีพบัญชีต๎องมีความยุติธรรม ซื่อตรงตํอวิชาชีพ
และต๎องไมํมีสํวนได๎สํวนเสียใดๆ ของงานที่ตนให๎บริก ารทางวิชาชีพ นอกจากคําตอบแทนที่ได๎รับจาก
การให๎บริการทางวิชาชีพนั้น
2.2.2 ผู๎ประกอบวิชาชีพบัญชีต๎องใช๎ดุลพินิจบนพื้นฐานของหลักฐาน
ที่เชื่อถือได๎ โดยปราศจากความมีอคติ ความลําเอียง
2.2.3 ผู๎ประกอบวิชาชีพบัญชีต๎องใช๎ดุลพินิจอยํางเที่ยงธรรมโดย
หลีกเลี่ยงความ สัมพันธ์หรือสถานการณ์ใด ๆ ที่อาจทําให๎ผู๎ประกอบวิชาชีพบัญชีไมํสามารถปฏิบัติ
หน๎าที่ได๎
3.
ความรู๎ ค วามสามารถทางวิ ช าชีพและความระมั ดระวั งรอบคอบ (Professional
Competence and Due Care) หมายถึง การใช๎ความรู๎ความสามารถความชํานาญในการปฏิบัติ
วิช าชีพบั ญชีด๎ว ยความเอาใจใสํ อยํางเต็มความสามารถความเพียรพยายามและความระมัดระวัง
รอบคอบเพื่อที่จะปฏิบัติหน๎าที่ได๎อยํางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและมั่นใจได๎วํามีผลงานทาง
วิชาชีพที่อยูํบนพื้นฐานของกฎเกณฑ์มาตรฐานในการปฏิบัติงานและวิชาการที่เกี่ยวข๎อง
3.1 หลักการพื้นฐาน ผู๎ประกอบวิชาชีพบัญชีพึงปฏิบัติงานโดยใช๎ความรู๎
ความสามารถ และความชํานาญใน วิช าชีพด๎ว ยความมีส ติ ใสํ ใจ เต็มความสามารถ ความเพียร
พยายาม และปฏิบัติด๎วยความระมัดระวังรอบคอบเยี่ยงผู๎ประกอบวิชาชีพ เพื่อปฏิบัติหน๎าที่ได๎อยํางมี
ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และมั่นใจได๎วํา ได๎ให๎บริการทางวิชาชีพที่อยูํบนพื้นฐานของกฎเกณฑ์ตํางๆ
และมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข๎อง
3.2 ข๎อกําหนด
3.2.1 ผู๎ประกอบวิชาชีพบัญชีต๎องใช๎ความรู๎ตามมาตรฐานวิชาชีพ วิธี
ปฏิบัติ กฎหมายที่เกี่ยวข๎อง ความชํานาญและประสบการณ์ทางวิชาชีพด๎วยความมีสติ ใสํใจ เต็ม
ความสามารถ และระมัดระวังรอบคอบ
3.2.2 ผู๎ ประกอบวิช าชีพบั ญชีต๎องให๎ บริการทางวิช าชีพ โดยมี
ความสามารถเพียงพอที่จะปฏิบัติงานให๎สําเร็จได๎
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3.2.3 ผู๎ประกอบวิชาชีพบัญชีต๎องให๎บริการทางวิชาชีพด๎วยความ
มุํงมั่นและขยันหมั่นเพียร
3.2.4 ผู๎ ประกอบวิชาชีพบัญชี ต๎องศึกษาหาความรู๎และความชํานาญ
ทางวิชาชีพเพิ่มเติมอยํางตํอเนื่อง เพื่อพัฒนาความรู๎ความสามารถให๎ทันสมัยอยูํเสมอ
4. การรักษาความลับ (Confidentiality)หมายถึง การไมํนําข๎อมูลใดๆที่โดยปกติองค์กร
ไมํได๎เปิดเผยตํอสาธารณชนไปเปิดเผยหรือใช๎เพื่อประโยชน์สํวนตนหรือบุคคลอื่นเว๎นแตํในกรณีที่เป็น
การเปิดเผยตามสิทธิหรือหน๎าที่ที่กําหนดไว๎ในกฎหมายหรือในฐานะผู๎ประกอบวิชาชีพบัญชี
4.1 หลักการพื้นฐาน ผู๎ประกอบวิชาชีพบัญชีไมํพึงเปิดเผยข๎อมูลที่เป็น
ความลับของกิจการที่ตนได๎มาจากการให๎บริการทางวิชาชีพ
4.2 ข๎อกําหนด
4.2.1 ผู๎ประกอบวิชาชีพบัญชีต๎องไมํเปิดเผยข๎อมูลที่เป็นความลับ
ของกิจการ ซึ่งตนได๎มา ในระหวํางการปฏิบัติงานโดยไมํได๎รับอนุญาตจากผู๎วําจ๎าง เว๎นแตํกรณีที่ต๎อง
ให๎ถ๎อยคําในฐานะพยานตามกฎหมาย เป็นหน๎าที่หรือความรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือโดยสิทธิ
ในทางวิชาชีพ หรือโดยหน๎าที่ของผู๎ประกอบวิชาชีพบัญชีหรือมาตรฐานของวิชาชีพที่จะต๎องเปิด เผย
4.2.1 ผู๎ประกอบวิชาชีพบัญชีต๎องไมํนําความลับของกิจการที่ตนได๎มา
ระหวํางที่ปฏิบัติงาน ไปใช๎เพื่อประโยชน์สํวนตนหรือบุคคลที่สาม
5. ความโปรํงใส (Transparency) หมายถึงภาพลักษณ์ที่แสดงให๎เห็นถึงการปฏิบัติงาน
ตามกฎระเบียบตํางๆและมาตรฐานวิชาชีพที่กําหนดไว๎และไมํปกปิดข๎อเท็จจริงหรือบิดเบือนความจริง
อันเป็นสาระสําคัญซึ่งสามารถติดตามตรวจสอบได๎
5.1 หลักการพื้นฐาน ผู๎ประกอบวิชาชีพบัญชีพึงปฏิ บัติงานด๎วยความ
โปรํงใส โดยไมํปิดบังซํอนเร๎น บิดเบือน หรือเห็นแกํประโยชน์สํวนตน มีการกํากับดูแลที่ดีและสามารถ
ตรวจสอบได๎
5.2 ข๎อกําหนด
5.2.1 ผู๎ ประกอบวิชาชีพบัญชีต๎องปฏิบัติงานด๎ว ยความโปรํ งใส
ตรวจสอบได๎
5.2.2 ผู๎ประกอบวิชาชีพบัญชีต๎องให๎บุคคลที่เกี่ยวข๎อง และได๎รับ
ผลกระทบจากการปฏิบั ติ วิช าชีพบัญชีสามารถ เข๎าถึงข๎อมูล ขําวสารที่เกี่ยวข๎องได๎อยํางเพียงพอ
สะดวก ตามที่จําเป็นและเหมาะสมแกํกรณี
6. ความเป็นอิสระ (Independence)หมายถึง การปฏิบัติหน๎าที่โดยปราศจากอิทธิพลของ
บุคคลอื่นที่ทําให๎เกิดความสงสัยในความเป็นกลางหรือความเที่ยงธรรมของผู๎ประกอบวิชาชีพบัญชี
ความเป็นอิสระนี้จะต๎องเป็นที่ประจักษ์เพื่อให๎ผลงานของผู๎ประกอบวิชาชีพบัญชีเป็นที่เชื่อถือได๎
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6.1 หลักการพื้นฐาน ผู๎ประกอบวิชาชีพบัญชีพึงปฏิบัติงานด๎วยความเป็น
อิสระภายใต๎กรอบวิชาชีพบัญชี เพื่อให๎ผลงานของผู๎ประกอบวิชาชีพบัญชีเชื่อถือได๎
6.2 ข๎อกําหนด
6.2.1 ผู๎ประกอบวิชาชีพบัญชีต๎องใช๎ดุลพินิจอยํางเป็นอิสระภายใต๎
กรอบวิชาชีพบัญชี
6.2.2 ผู๎ประกอบวิชาชีพบัญชีต๎องไมํปฏิบัติ งานที่ตนขาดความเป็น
อิสระภายใต๎กรอบวิชาชีพบัญชี
7. มาตรฐานในการปฏิบัติงาน (Professional Standards)เป็นผลการปฏิบัติงานในระดับ
ใดระดับหนึ่ง ซึ่งถือวําเป็นเกณฑ์ที่นําพอใจ หรืออยูํในระดับที่ผู๎ปฏิบัติงานสํวนใหญํทําได๎
7.1 หลักการพื้นฐาน ผู๎ ประกอบวิชาชีพบัญชีพึงปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
การประกอบวิช าชีพ โดยพึงวางแผนและควบคุ มงานจนสามารถรวบรวมข๎อมูล และหลั กฐานให๎
เพียงพอในการ ปฏิบัติงาน
7.2 ข๎อกําหนด
7.2.1 ผู๎ประกอบวิชาชีพบัญชีต๎องให๎บริการทางวิชาชีพที่สอดคล๎อง
กับมาตรฐานของวิชาชีพและมาตรฐานทางวิชาการที่เกี่ยวข๎อง
7.2.2 ผู๎ประกอบวิชาชีพบัญชีต๎องปฏิบัติงานด๎วยความระมัดระวัง
รอบคอบ และด๎วยความชํานาญตามมาตรฐานของวิชาชีพและมาตรฐานทางวิชาการที่เกี่ยวข๎อง
8.
ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน (Accountability)หมายถึง จิตสํานึกและความ
รั บ ผิ ด ชอบในวิ ช าชีพ บั ญ ชี โดยเอาใจใสํ มุํง มั่น ให๎ ง านที่รั บผิ ดชอบสํ า เร็ จ ตามวั ตถุ ประสงค์ รํ ว ม
รับผิดชอบในภารกิจและเปูาหมายของวิชาชีพบัญชี
8.1 หลักการพื้นฐาน ผู๎ประกอบวิชาชีพบัญชีพึงปฏิบัติงานด๎วยความ
รับผิดชอบเพื่อให๎เกิดความนําเชื่อ ถือและประโยชน์ตํอบุคคลตํางๆ ภายใต๎กรอบวิชาชีพ จากผลการ
ประกอบวิชาชีพบัญชี
8.2 ข๎อกําหนด
8.2.1 ผู๎ประกอบวิชาชีพบัญชีต๎องมีความรับผิดชอบภายใต๎กรอบ
วิชาชีพบัญชีตํอผู๎รั บ บริการ ผู๎ ถือหุ๎ น ผู๎เป็ นหุ๎ นสํ วนบุคคลหรือนิติบุคคลที่ผู๎ประกอบวิชาชีพบัญชี
ปฏิบัติหน๎าที่ ให๎
8.2.2 ผู๎ประกอบวิชาชีพบัญชีต๎องปฏิบัติงาน เพื่อให๎เกิดความ
นําเชื่อถือและประโยชน์ตํอบุคคลตํางๆ ภายใต๎กรอบวิชาชีพ

271

การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
เครือขํายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลําปางวิจยั ครั้งที่ 4

ดังนั้นจรรยาบรรณของผู๎ประกอบวิชาชีพบัญชี หมายถึง กฎ หรือข๎อกําหนดเกี่ยวกับความ
ประพฤติรวมถึงวิธีปฏิบัติงานของผู๎ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ต๎องยึดถือปฏิบัติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
สร๎างความเชื่อมั่น ความเชื่อถือได๎ ความเป็นมืออาชีพและคุณภาพของงานบริการด๎านวิชาชีพ บัญชีใน
การศึกษาตัวชี้วัดของจรรยาบรรณของผู๎ประกอบวิชาชีพบัญชีโดยสํวนใหญํจะนําองค์ประกอบ หรือ
ประเด็นของจรรยาบรรณของผู๎ประกอบวิชาชีพบัญชี เชํน 1.ความซื่อสัตย์สุจริต 2.ความเที่ยงธรรม 3.
ความรู๎ความสามารถทางวิชาชีพและความระมัดระวังรอบคอบ 4.การรักษาความลับ5. ความโปรํงใส
6.ความเป็นอิสระ 7.มาตรฐานในการปฏิบัติงาน8.ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานนํามากําหนด
นิยาม ให๎ความหมาย แล๎วทําเป็นตัวบํงชี้ หรือข๎อคําถาม ซึ่งมักจะมีสัดสํวนข๎อคําถามที่ใกล๎เคียงกันคือ
3-5 ข๎อมีลักษณะเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ(Quantitative Research)เชํนมาตรประเมินคํา 6 หนํวย
โดยมีตัว เลือกตอบได๎แกํจ ริงที่สุ ดจริงคํอนข๎างจริงคํอนข๎างไมํจริงไมํจริงและไมํจริงเลยหรือมาตร
ประเมินคํา5 หนํวยโดยมีตัวเลือกตอบได๎แกํเห็นด๎วยมากที่สุดเห็นด๎วยมากเห็นด๎วยเห็นด๎วยน๎อยและ
เห็นด๎วยน๎อยที่สุดผู๎ที่ได๎คะแนนมากจะเป็นผู๎ที่มีจรรยาบรรณของผู๎ประกอบวิชาชีพบัญชีมากที่สุดหรือ
ผู๎ที่มีความคิดเห็นด๎านจรรยาบรรณของผู๎ประกอบวิชาชีพบัญชีมากที่สุดเป็นต๎น ซึ่งประเด็นตัวชี้วัด
เหลํานี้ ก็จะพัฒนาสูํขั้นตอนตามหลักวิชาการตํอไป คือ การตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา(Content
Analysis) โดยผู๎เชี่ยวชาญในศาสตร์ นั้นๆ วําสอดคล๎องตรงตามประเด็นที่ต๎องการวัด โดยสํวนใหญํ
แล๎วจะมีผู๎เชี่ยวชาญตรวจสอบประมาณ 3-5 ทําน หลังจากนั้นพัฒนาสูํการตรวจสอบคําความเชื่อถือ
ได๎ (Reliability Analysis ) เชํนใช๎คําสถิติแบบแอลฟุาคอนบาค(Cronbach’s alpha)ตํอไป และใน
สายสังคมศาสตร์คําความเชื่อ ถือได๎สํวนใหญํเกินกวํา ร๎อยละ 70 หรือ .70 ขึ้นไป (สรายุทธ กันหลง
,2555)
ในด๎านการศึกษาสาเหตุของการปฏิบัติหน๎าที่ตามจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี พบวําแรงจูงใจใฝุ
สัมฤทธิ์(Achievement motivation) ของนักบัญชี สํงผลทางตรงตํอพฤติกรรมการปฏิบัติหน๎าที่ตาม
จรรยาบรรณวิ ช าชีพบั ญชี (พรชนก ทองลาด ,2555:88) สะท๎อนให๎ เห็ นวํ าการปฏิบัติห น๎ าที่ตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชียํอมอาศัยแรงจูงใจใฝุสัมฤทธิ์ของนักบัญชี โดยแรงจูงใจใฝุสัมฤทธิ์ของนัก
บัญชี เป็น ลักษณะทางจิ ตวิทยาที่มีความสํ าคัญมากในฐานะที่มีอิทธิพลตํอการพัฒนาประเทศให๎
เจริญก๎าวหน๎าโดยแรงจูงใจใฝุสัมฤทธิ์เป็นองค์ประกอบสําคัญที่สํงเสริมให๎กิจกรรมตํางๆ ดําเนินไป
อยํ างมีป ระสิทธิผ ล ไมํวําจะเป็น กิจกรรมด๎านการทํางานหรือการศึกษา ทั้งนี้เพราะแรงจูงใจใฝุ
สัมฤทธิ์ทําให๎เกิดพลังการแขํงขัน มีความมานะพยายาม ฝุาฟันอุปสรรค รวมทั้งมีจิตใจจดจํออยูํกับ
งานที่ทํา ลักษณะของบุคคลที่มีแรงจูงใจใฝุสัมฤทธิ์มีดังนี้ (McClelland,1961)
1. ผู๎ ที่ มี แ รงจู ง ใจใฝุ สั ม ฤทธิ์ สู ง จะมี ค วามทะเยอทะยานสู ง มุํ ง แขํ ง ขั น และพยายามจะ
ปรับปรุงตนเองให๎ดีขึ้น
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2. ผู๎ที่มีแรงจูงใจใฝุสัมฤทธิ์สูงจะตั้งใจทํางานดีกวํา อดทนตํอความล๎มเหลวสูง และเลือก
งานที่สลับซับซ๎อนมากกวําผู๎ที่มีแรงจูงใจใฝุสัมฤทธิ์ต่ํา
3. ผู๎ที่มีแรงจูงใจใฝุสัมฤทธิ์สูงจะคํานึงถึงอนาคตมากกวําอดีตและปัจจุบัน
Robbin (2001:162) ให๎ความหมายวํา แรงจูงใจใฝุสัมฤทธิ์เป็นความปรารถนาของบุคคลที่
จะทําบางสิ่งบางอยํางให๎สําเร็จ การทํางานให๎ดีและเป็นตัวอยํางที่ดีที่สุดให๎กับบุคคลอื่น โดยแรงจูงใจ
ใฝุสัมฤทธิ์เป็นแรงผลักดันให๎บุคคลแสดงพฤติกรรมอันมุํงมั่นที่จะไปถึงเปูาหมายโดย
แรงจูงใจใฝุ
สัมฤทธิ์แบํงออกเป็น 6 ด๎านตามแนวคิดของ Cassidy and Lynn (1989) ได๎แกํ ความต๎องการ
จริยธรรมในการทํางาน ความต๎องการคําตอบแทน ความต๎องการแสวงหามาตรฐานที่ดีเลิศ ความ
ต๎องการแขํงขันในการทํางาน ความต๎องการที่จะมีสถานภาพที่สูงขึ้น ความต๎องการที่จะเอาชนะ
ปัญหาตํางๆ (ไพโรจน์ กาธรรมณี, 2547: 49) ในด๎านความต๎องการจริยธรรมในการทํางาน (Needs
for Ethic) หมายถึง แรงจูงใจตํอการที่จะกระทําให๎บรรลุสิ่งหนึ่งสิ่งใด ซึ่งแรงจูงใจนี้มาจากการ
เสริมแรงที่มีผลตํอการปฏิบัติงานโดยตรงและอาจจะทําให๎ผู๎ปฏิบัติงานอยากทํางาน นั่นคือ การรวม
เอาปัญหาหรือความลําบากในการทํางานกับความต๎องการที่จะทําให๎สําเร็จมารวมเข๎าด๎วยกัน
(ไพโรจน์ กาธรรมณี, 2547: 49) จากลักษณะและเปูาหมายของจรรยาบรรณของผู๎ประกอบวิชาชีพ
บัญชี ที่กลําวมาจะสอดคล๎องกับหลักการบริหารกิจการที่ดี หลักบรรษัทภิบาล และการสร๎างความ
ยั่งยืนในการดําเนินธุรกิจ โดยมีแรงจูงใจใฝุสัมฤทธิ์ของนักบัญชีในการมุมานะ เพียรพยายาม มุํงมั่นใน
การปฏิบัติหน๎าที่อยํางมีจรรยาบรรณ เพื่อสร๎างความเจริญงอกงามในธุรกิจอยํางยั่งยืน ซึ่งหลักการที่
กลําวมาสอดคล๎องกับหลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2.ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง :ความหมายและตัวชี้วัด
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(Sufficiency Economy) มีความหมายกว๎างกวําแคํการ
พึ่งตนเองได๎ เศรษฐกิจ พอเพียงในระดับที่เลี้ยงตัวเองได๎บนพื้นฐานของความประหยัดและการลด
คําใช๎จํายที่ไมํจําเป็นเรียกวํา เศรษฐกิจพอเพียงแบบพื้นฐาน สํวนเศรษฐกิจพอเพียงในระดับที่มีการ
รวมตัว กัน เพื่ อรํ ว มกั น ดําเนิ น งานในเรื่องตํางๆ มีการสร๎างเครือขํา ยและการขยายกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจในรูปแบบตํางๆ โดยประสานความรํวมมือกับภายนอก เรียกวํา เศรษฐกิจพอเพียงแบบ
ก๎าวหน๎า ดังนั้น เศรษฐกิจพอเพียงจึงมิใชํแคํเพียงเรื่องของการพึ่งตนเองโดยที่ไมํเกี่ยวข๎องกับใคร และ
มิใชํแคํเรื่องของการประหยัด แตํยังครอบคลุมถึงการข๎องเกี่ยวกับผู๎อื่น การชํวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและ
กัน (สถาบันไทยพัฒน์ มูลนิธิบูรณะชนบทแหํงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ,2549 และมูลนิธิ
ชัยพัฒนา , 2559) และยิ่งกวํานั้นเปูาหมายปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือเพื่อสร๎างความยั่งยืนอยูํ
ได๎อยํางมีความสุขในระยะยาว เปูาหมายนี้จึงสอดรับกับจรรยาบรรณของผู๎ประกอบวิช าชีพบัญชี
กลําวคือการเน๎นทั้งความรู๎และคุณธรรม เพื่อความยั่งยืนของการดําเนินธุรกิจ
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พระราชดําริและพระราชดํารัส (คําสอน) และพระราชกรณียกิจ (สิ่งที่ทํา) ของหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสร๎างความยั่งยืนให๎แกํผู๎ปฏิบัติและพึ่งพาตนเองได๎เศรษฐกิจพอเพีย ง จึง
สามารถนํามาประยุกต์ใช๎กับการปฏิบัติตนได๎ในทุกระดับ โดยเน๎นการปฏิบัติตนบนทางสายกลาง และ
การพัฒนาอยํางเป็นขั้นตอนโดยมีกรอบความคิด 3 ข๎อหรือ 3 หํวงคือ
1. ความพอประมาณ (Moderation) หมายถึง ความเหมาะสมของการดําเนินงาน ทั้งในแงํของ
ขนาดธุรกิจที่ไมํเล็กเกินไปหรือไมํใหญํจนเกินตัว แตํเป็นไปตามอัตภาพและสภาพแวดล๎อม และในแงํ
ของจังหวะเวลาที่ไมํเร็ว เกินไปหรือไมํช๎าจนเกินไป แตํรู๎จักทําเป็นขั้นตอนเพื่อให๎ การดําเนินงานมี
ความก๎าวหน๎า โดยที่ไมํทําให๎ตนเองและผู๎อื่นเดือดร๎อน
2. ความมีเหตุผล (Reasonableness) หมายถึง การพิจารณาที่จะดําเนินงานใดๆ ด๎วยความถี่
ถ๎วนรอบคอบ ไมํยํอท๎อ ไร๎อคติ คํานึงถึงเหตุและปัจจัยแวดล๎อมทั้งหมด เพื่อให๎การดําเนินงานเป็นไป
อยํางถูกต๎องดีงาม เกิดประสิทธิผล เกิดประโยชน์และความสุข โดยปราศจากการเบียดเบียนตนเอง
และผู๎อื่น
3. การมีภูมิคุ้มกันที่ดี (Self-immunity) หมายถึง การจัดองค์ประกอบของการดําเนินงาน ให๎มี
สภาพพร๎อมรองรับตํอผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายในได๎เป็นอยําง
ดี
การตัดสินใจและการดําเนินกิจกรรมตํางๆ ให๎อยูํในระดับพอเพียงนั้น โดยมีพื้นฐานสําคัญ 2
ประการหรือ 2 เงื่อนไข คือ ต๎องอาศัยทั้งความรู๎และคุณธรรมเป็นพื้นฐานกลําวได๎ดังนี้
1. เงื่อนไขความรู้(Knowledge conditions) หมายถึง เครื่องอาศัยของการดําเนินงานเพื่อให๎
เป็นไปอยํางถูกต๎อง ประกอบด๎วย ความรอบรู๎ คือ ความรู๎ลึกในงานที่ทําและความรู๎กว๎างในสภาวะ
แวดล๎อมและสถานการณ์ที่เกี่ยวพันกับงานที่ทํา ความระลึกรู๎หรือสติ (Consciousness)คือ การยั้งคิด
พิ จ ารณาและรู๎ ทั น สภาวการณ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น กํ อ นที่ จ ะกระทํ า การใดๆ และความรู๎ ชั ด หรื อ ปั ญ ญา
(Wisdom)คือ การเห็นและเข๎าใจสิ่งตํางๆ ได๎อยํางกระจํางชัด ถูกต๎องตามเหตุตามผลและตามจริง
2. เงื่อนไขคุณธรรม(Moral conditions) หมายถึง เครื่องอาศัยของการดําเนินงานเพื่อให๎
เป็นไปอยํางดีงาม ประกอบด๎วย ความซื่อสัตย์สุจริต คือ ความประพฤติชอบ มีการพูดและการกระทํา
ซื่อตรงตํอหน๎าที่การงาน ตํอตนเอง และตํอผู๎อื่นที่เกี่ยวข๎อง มีเจตนาบริสุทธิ์ ไมํคดโกง ไมํห ลอกลวง
และไมํเอารัดเอาเปรียบ ความอดทน มีความเพียร คือ ความบากบั่น ความกล๎าแข็ง มีความหนักแนํน
ไมํท๎อถอย ทําให๎การดําเนินงานรุดหน๎าเรื่อยไปจนประสบผลสําเร็จ และความรอบคอบระมัดระวัง คือ
การพิจารณาอยํางถี่ถ๎วนในทุกแงํทุกมุมกํอนที่จะดําเนินงาน เพื่อมิให๎เกิดความเผอเรอและพลั้งพลาด
โดยสรุปปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง แนวทางการปฏิบัติตนที่ควรยึดเป็นหลักใน
การดําเนินชีวิต อยูํด๎วยการพึ่งตัวเอง ให๎มีความเป็นอยูํอยํางพอประมาณ ใช๎จํายตามอัตภาพตาม
เหตุผล ให๎มีความสมดุลกัน และมีภูมิคุ๎มกันตนไมํให๎เดือดร๎อนเมื่อถูกกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
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ของสังคมภายนอก ต๎องมีความรู๎ด๎านตําง ๆ ที่จะชํวยให๎มีชีวิตที่สุขสบายและต๎องมีคุณธรรมชํวย
เกื้อ หนุ น จึ งจะทํา ให๎ มี วิถีชี วิตตามหลั กเศรษฐกิจ พอเพียงอยํา งแท๎ จริง และจะมีผ ลดีเชื่ อมโยงถึ ง
เศรษฐกิจของชุมชนหรือของประเทศชาติโดยปริยาย และในการศึกษาตัวชี้วั ดของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพีย ง ถ๎าพิจารณาด๎านการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)ในลักษณะการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีสํวนรํวม (Participatory Action Research: PAR)ที่เน๎นการมีสํวนรํวมทั้งด๎านการ
รํวมคิด รํวมทํา รํวมตัดสินใจ กับภาคีเครือขํายที่เกี่ยวข๎อง และมักจะเน๎นชุมชน หรือพื้นที่เป็นตัวตั้ง
ของการพัฒนา จึงมักเรียกวําเป็นการวิจัยเชิงพื้นที่ และกระบวนการขับเคลื่อนงานจะเน๎นลักษณะการ
มีสํวนรํวมจากชุมชนโดยแท๎จริง ตัวชี้วัดของการศึกษาลักษณะนี้จึงเน๎นกระบวนการเปลี่ยนแปลงของ
ผู๎เกี่ยวข๎องหรือภาคีเครือขําย หรือวัด ในลักษณะผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบเป็นต๎น อันนําไปสูํ
ความยั่งยืนของชุมชน หรืออาจมีการศึกษาในเชิงปริมาณก็อาศัยหลักการเดียวกับการศึกษาตัวชี้วัด
ของจรรยาบรรณของผู๎ประกอบวิชาชีพบัญชีดังที่นําเสนอไว๎แล๎วก็ได๎เชํนกัน
3.แผนภาพความสัมพันธ์ของจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีกับปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
จากการทบทวนวรรณกรรมที่ เกี่ยวข๎องสามารถสรุปเป็นผลการศึกษาความสั มพันธ์ของ
จรรยาบรรณของผู๎ประกอบวิชาชีพบัญชีกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได๎ดังนี้
จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
(Code of ethics for professional accountants)
1.
2.
3.
4.
5.

ความโปรํงใส
ความเป็นอิสระ
ความเที่ยงธรรม
ความซื่อสัตย์สุจริต
ความรู๎ความสามารถและมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงาน
6. การรักษาความลับ

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(Sufficiency Economy)
ประกอบด๎วย 3 หํวง 2 เงื่อนไขดังนี้
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สรุปและอภิปรายผล
ในการศึกษาจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีไทยมีการศึกษามาอยํางยาวนานควบคูํกับสังคมไทย
เพราะสังคมไทยเป็นสังคมที่ดําเนินชีวิตแบบวิถีทางศาสนา เชํน การทําความดี ความซื่อสัตย์สุจริต
รวมถึงคุณธรรมตํางๆ และได๎ถูกกําหนดเป็นพื้นฐานของการประกอบวิชาชีพบัญชี เนื่องจากข๎อมูล
ทางด๎านบัญชี เป็นพื้นฐานในการตัดสินเชิงเศรษฐกิจทุกมิติ ซึ่งข๎อมูลเหลํานี้จะต๎องมีความถูกต๎อง
เที่ย งธรรม มีความโปรงใส สามารถตรวจสอบได๎วําเป็ นสิ่ งที่เกิดขึ้นจริง ในการประพฤติอยํางมี
จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชียังสํงผลทั้งทางตรงและทางอ๎อม ตํอสังคมทุกมิติ ตั้งแตํสังคมภายใน เชํน
ตัวนักบัญชี พนักงานในองค์กร หัวหน๎า รวมถึงผู๎บริหารองค์กร หากสังคมภายในองค์กรมีการบริหาร
จัดการที่ดี สถาบันไทยพัฒน์ มูลนิธิบู รณะชนบทแหํงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (2555) ได๎
ให๎ความหมาย การกํากับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Social Responsibility : CSR) หรือ บรรษัท
บริบาล หมายถึง การดําเนินกิจกรรมภายในและภายนอกองค์กร ที่คํานึงถึงผลกระทบตํอสังคมทั้งใน
องค์กรและในระดับใกล๎และไกล ด๎วยการใช๎ทรัพยากรที่มีอยูํในองค์กรหรือทรัพยากรจากภายนอก
องค์ ก ร ในอั น ที่ จ ะทํ า ให๎ อ ยูํ รํ ว มกั น ในสั ง คมได๎ อยํ า งเป็ น ปกติ สุ ข สั ง คมในความหมายของความ
รับผิดชอบตํอสังคมของกิจการ จะพิจารณาตั้งแตํผู๎มีสํวนได๎เสียในองค์กร ได๎แกํ ผู๎ถือหุ๎น ผู๎บริหาร
พนักงาน และผู๎มีสํวนได๎เสียนอกองค์กร ซึ่งสามารถแบํงออกได๎เป็น 2 ระดับ ได๎แกํ สังคมใกล๎ และ
สังคมไกล
เมื่อเชื่อมโยงกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจะพบวําหํวงแรกคือความมีเหตุผลสามารถ
เชื่อมโยงกับความโปรํงใสและความซื่อสัตย์สุจริต แม๎กระทั่งความรู๎ความสามารถทางวิชาชีพและความ
ระมั ด ระวั ง รอบคอบ เพราะนั ก บั ญ ชี จ ะต๎ อ งมี ภ าพลั ก ษณ์ ที่ แ สดงให๎ เ ห็ น ถึ ง การปฏิ บั ติ ง านตาม
กฎระเบียบตํางๆและมาตรฐานวิชาชีพที่กําหนดไว๎และไมํปกปิดข๎อเท็จจริงหรือบิดเบือนความจริงอัน
เป็นสาระสําคัญซึ่งสามารถติดตามตรวจสอบได๎และต๎องประพฤติอยํางตรงไปตรงมาจริงใจซื่อตรงตํอ
วิชาชีพไมํคดโกงไมํหลอกลวงปฏิบัติงานบนหลักฐานที่เป็นจริงและเชื่อถือได๎ไมํอ๎างหรือยินยอมให๎
บุคคลอื่นอ๎างวําได๎ปฏิบัติงาน ดังนั้นนักบัญชี เป็นบุคคลที่สนับสนุนข๎อมูลสูํผู๎บริหารในการวางแผน
ควบคุม และตัดสินใจต๎องทําด๎วยความรอบคอบ การใช๎วิจารญาณเยี่ยงผู๎ประกอบวิชาชีพ การที่จะ
กระทําการสิ่งใดจึงต๎องทําการไตรํตรอง ใครํครวญไมํเชํนนั้นจะเกิดผลเสียตํอองค์กรได๎ ซึ่งถือเป็นการ
ทําลายความเชื่อถือของบุคคลภายในและภายนอกและทําลายเกียรติภูมิของวิชาชีพบัญชี
พอประมาณสามารถเชื่อมโยงกับความมีอิสระและความเที่ยงธรรม เพราะนักบัญชีมีการ
ปฏิบัติหน๎าที่โดยปราศจากอิทธิพลของบุคคลอื่นที่ทําให๎เกิดความสงสัยในความเป็นกลางหรือความ
เที่ยงธรรมของผู๎ประกอบวิชาชีพบัญชีความเป็นอิสระนี้จะต๎องเป็นที่ประจักษ์เพื่อให๎ ผลงานของผู๎
ประกอบวิชาชีพบัญชีเป็นที่เชื่อถือได๎และ การใช๎ดุลยพินิจเยี่ยงผู๎ ประกอบวิชาชีพโดยปราศจากความ
ลําเอียงอคติความขัดแย๎งทางผลประโยชน์และอิทธิพลของบุคคลอื่นซึ่งแสดงให๎เห็นวําหากนักบัญชีไมํ
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มีความพอประมาณก็จะทําให๎ถูกควบคุมได๎งํายสํงผลให๎ขาดความเป็นอิสระ อาจเพราะสาเหตุจาก
ปัจจัยที่ทําให๎เกิดความต๎องการ เชํน เงิน ตําแหนํง ซึ่งถือเป็ นแรงจูงใจให๎แกํผู๎ที่ขาดความเที่ยงธรรม
ดังนั้นความพอประมาณถือเป็นหัวใจหลักของการแก๎ปัญหาการทุจริตได๎อยํางอยํางดี
มีภูมิคุ๎มกันสอดคล๎ องกับการรักษาความลับวํา นักบัญชีจะต๎องไมํนําข๎อมูลใดๆที่โดยปกติ
องค์กรไมํได๎เปิดเผยตํอสาธารณชนไปเปิดเผยหรือใช๎เพื่อประโยชน์สํวนตนหรือบุคคลอื่นเว๎นแตํในกรณี
ที่เป็นการเปิดเผยตามสิ ทธิหรือหน๎าที่ที่กําหนดไว๎ในกฎหมายหรือในฐานะผู๎ประกอบวิชาชีพบัญชี
เนื่ อ งจากข๎ อ มู ล ขององค์ ก รเป็ น สิ่ ง ที่ สํ า คั ญ มาก หากมี ก ารเปิ ด เผยความลั บ จะสํ ง ผลกระทบตํ อ
ภาพลักษณ์ความนําเชื่อถือซึ่งนักบัญชีมีความเกี่ยวข๎องกับการเพิ่มหรือลดของตัวเลขทั้งหลายได๎แกํ
รายได๎ต๎นทุนกําไรเป็นต๎นจะเกิดผลเสียตํอองค์กรอยํางแนํนอน ดังนั้นการประพฤติตนเป็นตัวอยํางที่ดี
โดยการสร๎างภูมิคุ๎มกันให๎กับตัวเองไมํวําจะเป็นบุคลิกภายนอกที่รําเริงแจํมใสสุขภาพพร๎อมสําหรับการ
ทํางานเมื่อสุขภาพกายและใจดีการทํางานรํ วมกับผู๎อื่นก็ราบรื่นเกิดความประทับใจกับผู๎ที่จะรํวมงาน
สํงผลถึงการมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและทําหน๎าที่ของตัวเองให๎ดีที่สุด
ยิ่งกวํานั้นถ๎าพิจารณาอยํางลึกซึ้งจะพบวําการมีภูมิคุ๎มกันเป็นการเตรียมตนในอนาคตเพื่อรับ
การเปลี่ยนแปลง นอกจากการพิจารณาที่การรักษาความลับแล๎ว ประเด็นจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีทั้ง
ด๎าน
1.ความซื่อสัตย์สุจริต 2.ความเที่ยงธรรม 3.ความรู๎ความสามารถทางวิชาชีพและความระมัดระวัง
รอบคอบ 4.การรักษาความลับ 5. ความโปรํงใส 6.ความเป็นอิสระ 7.มาตรฐานในการปฏิบัติงาน8.
ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ล๎วนสามารถเชื่อมโยงกับการเตรียมตนเพื่อเป็นรากฐานของการมี
ภูมิคุ๎มกันที่ดีได๎
สํวนเงื่อนไขแรกความรู๎ซึ่งสอดคล๎องกับความรู๎ความสามารถนักบัญชีต๎องมีความสามารถ
เพิ่ มพู น ความรู๎ ความก๎ าวหน๎ า ทัน วิ ทยาการใหมํ ๆ เนื่ องจากมาตรฐานการบั ญชี มีเ ปลี่ ย นแปลงอยูํ
ตลอดเวลาดังนั้นนั กบั ญชีจ ะต๎องการพัฒ นาความรู๎อยํางสม่ําเสมอเพื่อให๎ทันตํอการทํางาน ทําให๎
สามารถปฏิบัติหน๎าที่อยํางมีศักยภาพโดยเฉพาะวิทยาการใหมํๆที่ชํวยลดภาระงานคนและขั้นตอนที่
ยุํงยากการใฝุหาความรู๎การเตรียมความพร๎อมที่จะเรียนรู๎รวมถึงการฝึกให๎รักการอํานหรือค๎นคว๎าจาก
แหลํ ง ข๎อ มูล ที่ห ลากหลายและทัน สมั ยในปั จจุ บัน ทดลองปฏิบั ติแ ลกเปลี่ ย นเรีย นรู๎ กับ กลุํ มอาชี พ
เดียวกันหรือตํางสาขาออกไปเข๎ารับการฝึกอบรมเป็นต๎น
คุณธรรมในจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีสํวนใหญํจะอยูํภายใต๎กรอบเงื่อนไขคุณธรรมเพราะผู๎
ประกอบวิชาชีพบัญชีจะต๎องประพฤติปฏิบัติเพื่อจะรักษาและสํงเสริมเกียรติคุณชื่อเสียงฉะนั้นความ
ซื่อสัตย์สุจริต มานะอดทนตํอตนเองและงานในหน๎าที่อยํางสม่ําเสมอมีความรับผิดชอบในงานโดยใช๎
ความรู๎ความสามารถอยํางเต็มที่ทํางานอยํางมีประสิทธิภาพรักสามัคคีและรักองค์กรศรัทธาและยึดมั่น
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ในอาชีพของตนไมํทําลายศักดิ์ศรีในงานอาชีพของตนมีทัศนคติที่ดีตํออาชีพของตนและดังที่กลําว
มาแล๎วในหัวข๎อสามหํวงกับหนึ่งเงื่อนไขก็ล๎วนเข๎าอยูํในประเด็นคุณธรรมทั้งสิ้น
ดังนั้นจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีไทยกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีความเชื่อมโยงกันซึ่ง
ถือเป็นแนวทางหนึ่งที่ให๎คําตอบในการพัฒนาในทุกภาคสํวน ตั้งแตํองค์กร สังคม และประเทศชาติ
โดยฐานคิดนั้นมากจากการมีความรู๎ความสามารถ (ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สําคัญของจรรยาบรรณ
วิชาชีพบัญชี) การมีคุณธรรม (ซึ่งเชื่อมโยงกับจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี ในด๎านความโปรํงใส ความ
ซื่อสัตย์สุจริต ความเที่ยงธรรม และความมีอิสระความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานการรักษาความลับ)
ข้อเสนอแนะ
จากผลการศึกษาพบวําจรรยาบรรณของผู๎ประกอบวิชาชีพบัญชีมีความสัมพันธ์กับปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง จึงนําไปสูํข๎อเสนอแนะ 2 ประเด็นดังนี้
1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายจากการศึกษาสะท๎อนวําจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีมีความสอดคล๎องกับ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดังนั้นในการพัฒนาความเป็นวิชาชีพบัญชีให๎ปฏิบัติหน๎าที่อยํางผู๎ มี
จรรยาบรรณควรเน๎นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงควบคูํไปกับการพัฒนาด๎วยเพราะเป็นตัวแปรหนุน
เนื่องซึ่งกันและกัน
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษาในลักษณะเชิงปริมาณ(Quantitative research)
เพื่อตรวจสอบความสัมพันธ์ของจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กิตติกรรมประกาศ
บทความฉบั บนี้สํ าเร็ จลุ ลํวงไปด๎วยดี ด๎วยความชํว ยเหลือของ ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.
ณัฐ นั น ท์ ฐิ ติย าปราโมทย์ และผู๎ ชํว ยศาสตราจารย์กาญจนา คุมาอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งทํานได๎ใ ห๎
คําแนะนําและข๎อคิดเห็นตําง ๆ อันเป็นประโยชน์อยํางยิ่งในการพัฒนาบทความ รวมถึงมหาวิทยาลัย
ราชภัฏลําปางที่สนับสนุนงบประมาณในการนําเสนอบทความ
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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของการคล๎ายตามกลุํมอ๎างอิง คุณภาพ
บริการ ความพึงพอใจและการใช๎บริการซ้ําของผู๎บริโภคที่ใช๎บริการผับและภัตตาคาร ในเขตเทศบาล
นครลําปาง จังหวัดลําปางและเพื่อศึกษาการคล๎อยตามกลุํมอ๎างอิง คุณภาพบริการและความพึงพอใจ
ทีม่ ีผลตํอการใช๎บริการซ้ําของผู๎บริโภคที่ใช๎บริการผับและภัตตาคาร ในเขตเทศบาลนครลําปาง จังหวัด
ลํ า ปาง กลุํ ม ตั ว อยํ าง คือ ผู๎ ใ ช๎บ ริ การผั บ และภั ต ตาคารจํ า นวน 383 คน เป็ นการวิ จั ย เชิ ง สํ า รวจ
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช๎ คื อ แบบสอบถาม โดยใช๎ ส ถิ ติ พ รรณนาหาคํ า ร๎ อ ยละ คํ า เฉลี่ ย และสํ ว นเบี่ ย งเบ น
มาตรฐาน และวิเคราะห์สถิติอนุมานด๎วยการถดถอยพหุคุณด๎วยวิธี Enter
ผลการวิจัยพบวํา ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการคล๎อยตามกลุํมอ๎างอิงโดยรวมอยูํในระดับ
มาก ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพบริการโดยรวมอยูํในระดับมาก ระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับ
ความพึ่งพอใจโดยรวมอยูํในระดับมาก ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช๎บริการซ้ําโดยรวมอยูํในระดับ
ปานกลาง
ผลการทดสอบการถดถอยพหุคุณโดวิธี Enter พบวํา ปัจจัยด๎านการคล๎อยตามกลุํมอ๎างอิง
สํงผลตํอการใช๎บริการซ้ําของผู๎บริโภคที่ใช๎บริการผับและภัตตาคารในเขตเทศบาลนครลําปางในระดับ
มาก โดยมีคําสัมประสิทธิ์การถดถอย 0.771 รองลงมาคือ ความพึงพอใจโดยมีคําสัมประสิทธ์การ
ถดถอย 0.442 และคุณภาพการบริการมีคําสัมประสิทธิ์การถดถอย 0.403 มีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05
ค่าส่าคัญ : การคล๎อยตามกลุํมอ๎างอิง / คุณภาพบริการ / ความพึงพอใจ / การใช๎บริการซ้ํา / ผับ
และภัตตาคาร
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Abstract
The objectives of the research were (1) to study the level of perspective on
subjective norm, service quality and satisfaction toward repurchase of Pub and
Restaurant’s customer in Lampang Municipality (2) to study subjective norm, service
quality and satisfaction toward repurchase of Pub and Restaurant’s customer in
Lampang Municipality. The sample consisted of 383 Pub and Restaurant’s customer.
The data obtained from the questionnaire were analyzed with descriptive statistics of
percentage, mean, standard deviation, and inferential statistics by Enter multiple
regression analysis.
The findings revealed that the levels of perspective in overall on subjective norm,
service quality, satisfaction were at the high level and the level of repurchase was at
the moderate level.
Results of Enter multiple regression analysis indicated that subjective norm was the
most affected repurchase of Pub and Restaurant’s customer in Lampang Municipality
with statistically significant at 0.05 level.
Keywords: Subjective Norm / Service Quality / Satisfaction / Repurchase
บทน่า
ผู๎ประกอบการธุรกิจผับและภัตตาคารได๎รับผลกระทบจากการจัดระเบียบสังคม ตามแนวทาง
ของรัฐบาลที่มีอยํางตํอเนื่องตั้งแตํการจัดเขตพื้นที่สถานบันเทิงตาม (พระราชบัญญัติสถานบริการ
ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2546,หน๎า 6) ได๎กําหนดให๎ผับและภัตตาคารเปิด -ปิดสถานบริการประเภทนี้ ระหวําง
เวลา 12.00 น. ถึง เวลา 24.00 น. ซึ่งลูกค๎ากลุํมใหญํมักกินดื่มนอกเหนือจากเวลาที่ทางการกําหนด
หากเป็นชํวงเวลากลางวัน คือ ชํวงเวลา 12.00 น.ขึ้นไปลูกค๎าไมํนิยมมากินดื่มในชํวงเวลานี้มากนัก
ซึ่งเป็นผลกระทบจากการให๎บริการ นอกเหนือจากอาหารและเครื่องดื่มแล๎ว การนําเอาเสียงเพลง
ดนตรีจากคํายตําง ๆ มาขับกลํอมภายในร๎าน ต๎องจํายคําลิขสิทธิ์เผยแพรํเพลงกับคํายเพลงที่นํามาใช๎
ในสถานประกอบการ ตามพระราชบัญญัตินี้เรียกวํา พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558
หากจัดหาดนตรีมาแสดงสดก็ต๎องจ๎างนักดนตรีมาทําการแสดงเชํน ทําให๎สถานประกอบการต๎องแบก
รั บ ภาระต๎น ทุน ที่สู งขึ้ น ผลกระทบจากการดํา เนิ นการดัง กลํ า วจะทํ าให๎ ผู๎ ประกอบการผั บและ
ภัตตาคารมีคําใช๎จํายที่เพิ่มขึ้นถึงแม๎วําธุรกิจผับและภัตตาคารจะได๎รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ
และนโยบายรั ฐบาลแตํธุรกิจ ผับและภัตตาคารก็ยังคงดําเนินธุรกิจตํอไป เจ๎าของธุรกิจบางรายได๎
เปลี่ยนแปลงวิธีการให๎บริการเพื่อลดต๎นทุนคําใช๎จํายที่เห็นวําไมํจําเป็นออกไป เชํน การงดการแสดง
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ดนตรี ห รื อ การแสดงสด ลดชนิ ด อาหาร มี ผ ลทํ า ให๎ มี ม าใช๎ บ ริ ก ารน๎ อ ยลงบางรายเลิ ก กิ จ การไป
เนื่องจากผับและภัตตาคารมีผู๎ใช๎บริการน๎อยราย ทําให๎ผู๎ประกอบการแบกรับภาระไมํไหวจึงต๎องปิด
กิ จ การไป ในขณะเดี ย วกั น ผั บ และภั ต ตาคารบางแหํ ง ก็ มี ผู๎ ใ ช๎ บ ริ ก ารเป็ น จํ า นวนมาก ซึ่ ง อาจมี
ความสามารถในการวางแผนสํวนประสมการตลาดบริการการสร๎างคุณภาพบริการ เอกรัตน์ศิริโสภณ
พันธุ.(2553,หน๎า 15) กลําววํา สถานบริการผับหรือร๎านอาหารกึ่งผับจะต๎องทราบพฤติกรรมความ
ต๎องการและความพึงพอใจของผู๎บริโภค และการให๎บริการเต็มรูปแบบทั้งร๎านคูํแขํงรายเดิมและคูํแขํง
รายใหมํ โดยมุํงเน๎นที่การทําธุรกิจร๎านอาหาร ด๎านบรรยากาศของร๎านและวงดนตรีสดที่มีคุณภาพจะ
เป็นที่นิยมของลูกค๎าเปูาหมายเพราะสามารถเห็นความแตกตํางที่ชัดเจน
จากปั ญ หาดั ง กลํ า วผู๎ ป ระกอบการธุ ร กิ จ ผั บ และภั ต ตาคารจึ ง ต๎ อ งมี ก ารพั ฒ นาและเพิ่ ม
ศักยภาพของธุรกิจ ซึ่งจะสํงผลให๎เกิดผลประกอบการที่ดีและยั่งยืนโดยให๎ความสําคัญกับ การสรรหา
และ ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรให๎พนักงานมีสํวนรํวมในการบริการหรือเสนอความคิดเห็น เพื่อสร๎าง
ความรั ก และ ภั ก ดี ตํ อ องค์ ก รมี บ ริ ก ารที่ ดี แ ละเป็ น กั น เองกั บ ผู๎ ม าใช๎ บ ริ ก าร สร๎ า งชื่ อ ร๎ า น หรื อ
เอกลักษณ์ของร๎านเพื่อให๎ลูกค๎าระลึกและจดจําได๎งําย เสนอบริการรูปแบบอาหารใหมํๆ ที่สามารถ
ตอบสนองความต๎องการของผู๎ใช๎บริการได๎ดีขึ้นทั้งนี้อาจจะมีปัจจัยที่มีอิทธิพลตําง ๆ ในโครงสร๎างการ
จัดการการให๎บริการผับและภัตตาคารได๎แกํ สํวนประสมการตลาดการบริการ และคุณภาพของการ
บริการที่มีผลตํอ การตัดสินใจ ตํอความรู๎สึกนึกคิดของผู๎ใช๎บริการ อันเป็นเหตุนํามาสูํความสําเร็จหรือ
ความล๎มเหลวของธุรกิจทางการตลาดด๎านการบริการนี้ขึ้น หรือมีปัจจัยด๎านอื่นๆที่สําคัญ เชํน กลยุทธ์
ทางการตลาดรูปแบบลักษณะอื่นใด ซึ่งในยุคปัจจุบันนี้การประกอบธุรกิจผับและภัตตาคารเป็นที่นิยม
กันมาก และยังถือเป็นประกอบอาชีพอยํางหนึ่งในการดําเนินชีวิตของมนุษย์ในสังคมยุคปัจจุบัน เมื่ อมี
ผู๎ประกอบการมากขึ้นการแขํงขันมีเพิ่มมากยิ่งขึ้นเทําตัว ทําให๎ผู๎ประกอบการในธุรกิจร๎านอาหารได๎แกํ
ภัตตาคาร ผับ ต๎องคิดกลยุ ทธ์วิธีการหาลู กค๎า หรือวิธีการชักจูงใจให๎ลู กค๎าตัดสินใจที่จะเข๎ามาใช๎
บริการในสถานที่บริการของตน เพื่อธุรกิจการประกอบการจะได๎เจริญเติบโตตํอไป
สถานบันเทิงในอําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่มีการดําเนินธุรกิจ
ประเภทผับและภัตตาคารทั้งที่ประสบความสําเร็จและไมํประสบความสําเร็จเนื่องมาจากปัจจัยหลาย
ด๎าน ได๎แกํ กฎระเบียบข๎อบังคับตํางๆ จากทางราชการ เชํน การกําหนดเวลาปิดให๎บริการ การซื้อ
ลิขสิทธิ์จากคํายเพลง ด๎านการใช๎ทุนในการจ๎างมหรสพมาแสดง และ ปัญหาด๎านการจัดหาสถานที่ที่
เหมาะสมไมํหํางไกลชุมชน รูปแบบในการให๎บริการด๎านตําง ๆ ปัญหาด๎านการแขํงขันทางธุรกิจในการ
ให๎บริการในด๎านตําง ๆ ที่ทําให๎การประกอบการประสบปัญหา ดังนั้น ผู๎วิจัยจึงมีความสนใจที่จะ
ศึกษาวิจัย การคล๎อยตามกลุํมอ๎างอิง คุณภาพบริการและความพึงพอใจ และปัจจัยอื่นๆ ที่มีผลตํอ
การตัดสินใจใช๎บริการผับและภัตตาคารผู๎บริโภคในเขตเทศบาลนครลําปาง จังหวัดลําปาง เพื่อใช๎เป็น
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ข๎อมูลให๎ผู๎ประกอบการใช๎ในการปรับปรุงพัฒนาผับและภัตตาคาร และเพื่อเป็ นประโยชน์แกํผู๎ที่สนใจ
ด๎านนี้ตํอไป
วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของการคล๎อยตามกลุํมอ๎างอิง คุณภาพบริการ ความพึงพอใจ
และการใช๎บริการซ้ําของผู๎บริโภคที่ใช๎บริการผับและภัตตาคาร ในเขตเทศบาลนครลําปาง จังหวัด
ลําปาง
2. เพื่อศึกษาการคล๎อยตามกลุํมอ๎างอิง คุณภาพบริการ และความพึงพอใจที่มีผลตํอการใช๎
บริการซ้ําของผู๎บริโภคที่ใช๎บริการผับและภัตตาคารในเขตเทศบาลนครลําปาง จังหวัดลําปาง

ขอบเขตของการวิจัย
ขอบเขตด้านเนื้อหา ประกอบด๎วย การคล๎อยตามกลุํมอ๎างอิง คุณภาพบริการ ความพึง
พอใจ และการใช๎บริการซ้ํา
ขอบเขตด้านประชากร เป็นผู๎บริโภคที่เคยใช๎บริการผับและภัตตาคาร ในเขตเทศบาลนคร
ลําปาง จังหวัดลํ าปาง ชํว งอายุตั้งแตํ 20 ปีขึ้นไป จํานวน 92,591 คน ที่มาข๎อมูลนี้ (ระบบสถิติ
ทางการทะเบียน , 2560) กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในกรศึกษา เป็นผู๎บริโภคที่เคยใช๎บริการผับและภัตตาคาร
ในเขตเทศบาลนครลําปาง จังหวัดลําปาง จํานวน 383โดยใช๎วิธีการเปิดตารางของ Krejice& Morgan
(Krejcie and Morgan, 1970: 608-610) โดยกําหนดระดับความเชื่อมั่นร๎อยละ 95
ขอบเขตระยะเวลา ตั้งแตํเดือนตุลาคม2560 ถึง มีนาคม 2561
ขอบเขตพื้นที่ ผับและภัตตาคาร ในเขตเทศบาลนครลําปาง
แนวความคิด และทฤษฏี
การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง ชูชัย สมิทธิไกร 2556, หน๎า 314) ได๎กลําววํา อาศัยเกณฑ์ 3
ประการคือ การเป็นสมาชิก (Membership) ระดับการติดตํอสัมพันธ์ (Degree of contact และ
ความนําดึงดูดใจ (Attraction) (Quester et al.,2007) ซึ่งอาศัยทําให๎สามารถแบํงกลุ๎มอ๎างอิงได๎
หลายประเภทดังตํอไปนี้
1. กลุํมที่เป็นสมาชิก (Membership) และกลุํมที่ไมํเป็นสมาชิก (Non membership) กลุํมที่
เป็นสมาชิก คือกลุํมที่บุคคลไดรับการยอมรับให๎เป็นสมาชิกกลุํมโดยอาจเป็นกลุํมทางการ หรือไมํเป็น
ทางการ สํวนกลุํมที่ไมํได๎เป็ นสมาชิก คือ กลุํมที่มิได๎เป็นสมาชิกอยํางเป็นทางการ แตํอาจมีความ
ปรารถนาอยากเป็นสมาชิกของกลุํมนั้น หรือไมํปรารถนาจะเกี่ยวข๎องกับกลุํมนั้นก็ได๎
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2. กลุํมปฐมภูมิ (Primary groups) และกลุํมทุติยภูมิ (Secondary groups) กลุํมปฐมภูมิ
เป็นกลุํมที่มีการติดตํอสัมพันธ์กันอยํางใกล๎ชิดมาก จนกระทั่งมีความเหนียวแนํนผูกพันกันสูง และ
สมาชิกกลุํมมีความเชื่อและพฤติกรรมที่คล๎ายคลึงกันอยํางมาก กลุํมปฐมภูมิจึงเป็นกลุํมที่มีอิทธิพลตํอ
ความคิดและพฤติกรรมของผู๎บริโภคที่สุด ตัวอยํางกลุํมปฐมภูมิได๎แกํ ครอบครัว หรือกลุํมเพื่อนสนิท
สํวนกลุํมทุติยภูมิเป็นกลุํมที่มีการติดตํอสัมพันธ์กันเป็นครั้งคราว ดังนั้น จึงมีอิทธิพลตํอพฤติกรรมของ
บุคคลคํอนข๎างน๎อย ตัวอยํางเชํนกลุํมทุติยภูมิได๎แกํ สมาคมหรือกลุํมในชุมชน ชมรมทางธุรกิจ
3. กลุํมที่ใฝุฝัน (Aspiration groups) และกลุํมที่หลีกเลี่ยง (Dissociative groups) กลุํมที่
ใฝุฝันคือกลุํมที่บุคคลปรารถนาอยากจะเป็นสํวนหนึ่งของกลุํม จึงมีการยอมรับบรรทัดฐานคํานิยมและ
พฤติกรรมของกลุํมนี้ มาใช๎เป็ นแนวทางของตนเอง สํวนกลุํมที่หลีกเลี่ยงเป็น กลุํมที่บุคคลพยายาม
หลีกเลี่ยงการเกี่ยวข๎องด๎วย
คุณภาพบริการ Parasuraman et al. (1998) ได๎กําหนดมิติที่ใช๎วัดคุณภาพการให๎บริการไว๎
10 ด๎าน ได๎แกํ
1. ความไว๎วางใจได๎ (reliability) หมายถึง ความเชื่อถือได๎ของการให๎บริการ ได๎แกํพฤติกรรม
การปฏิบัติงานของพนักงานที่สามารถสร๎างความมั่นใจ ความถูกต๎องในการให๎บริการแกํลูกค๎า
2. ความรับผิดชอบ (responsiveness) หมายถึง ความพร๎อมในการตอบสนองการให๎บริการ
ที่สอดคล๎องกับเวลา และการให๎บริการที่เหมาะสม ตลอดจนสามารถชํวยแก๎ปัญหาให๎แกํลูกค๎าได๎ เป็น
อยํางดี
3. ความสามารถ (competence) หมายถึง การที่ผู๎ให๎บริการมีความรู๎ ความสามารถ และ
ทักษะที่จะปฏิบัติงานด๎านการให๎การได๎เป็นอยํางดี
4. การเข๎าถึงบริการ (access) หมายถึง การที่ลูกค๎าสามารถติดตํอขอรับบริการได๎อยําง
สะดวกและใช๎บริการได๎หลายชํองทาง โดยครอบคลุมถึงเวลาเปิดดําเนินการ สถานที่ตั้งและวิธีการที่
จะอํานวยความสะดวกในการให๎บริการ
5. ความสุภาพ/อัธยาศัยไมตรี (courtesy) หมายถึง การที่ผู๎ให๎บริการมีความสุภาพเรียบร๎อย
มีความนับถือในตัวลูกค๎า มีความเอาใจใสํ และความเป็นมิตรตํอผู๎รับบริการ
6. การติดตํอสื่อสาร (communication) หมายถึง การติดตํอสื่อสารและให๎ข๎อมูลแกํลูกค๎า
ด๎วยภาษาที่เข๎าใจงําย รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข๎อเสนอแนะ หรือคําติชมของลูกค๎าในเรื่องตําง
ๆ ที่เกี่ยวข๎องกับการให๎บริการ
7. ความนําเชื่อถือ (creditability) หมายถึง ความเชื่อถือได๎ ความซื่อสัตย์ความนําไว๎วางใจ
8. ความปลอดภัย (security) หมายถึง ความรู๎สึกปลอดภัยจากอันตราย ไมํมีความเสี่ยงหรือ
ความเคลือบแคลงใด ๆ ในการรับบริการ
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9. การเข๎าใจและรู๎จักลูกค๎าจริง (understanding/ knowing he customer) หมายถึงความ
พยายามที่จะเข๎าใจและรับรู๎ถึงความต๎องการของลูกค๎า
10. สิ่งที่สามารถสัมผัสได๎/ บริการที่เป็นรูปธรรม (tangibles) หมายถึง ลักษณะภายนอกที่
สามารถมองเห็นได๎ของบุคลากร อุปกรณ์ที่ให๎บริการรวมไปถึงสื่อตําง ๆ ที่เผยแพรํออกไปวํามีความ
เหมาะสม สวยงามและทันสมัย
ความพึงพอใจคอทเลอร์ (Kotler.1997:40) ได๎ให๎ความหมายของความพึงพอใจวํา เป็น
ระดับความรู๎สึกของบุคคลที่เกิดจากการเปรียบเทียบระหวํางการรับรู๎คุณคําที่ได๎รับจากสินค๎าหรือ
บริการกับความคาดหวังของแตํละบุคคลกํอนที่จะใช๎หรือได๎รับสินค๎าและบริการนั้นๆ จนกระทั่งบรรลุ
ตามเปู าหมายและบั งเกิดความพึงพอใจสูงสุดจึงเกิดความสมดุล ความพึงพอใจนี้จะคํอยๆ ลดลง
ตามลํ าดับ และเกิดความจํ าเป็ น ความต๎องการสิ่ งใหมํขึ้นมาแทนที่จึงเป็นแรงผลั กดันให๎ เกิดความ
พยายามกระทําจนบรรลุเปูาหมายและเกิดความพึงพอใจอีกเป็นเชํนนี้ตลอดไปในสังคมมนุษย์
ศิริว รรณ เสรีรั ตน์ และคณะ (2541, หน๎า 45) ได๎กลําวถึง ความพึงพอใจของลู กค๎า
(customer satisfaction) วํา เป็นระดับความรู๎สึกของลูกค๎าที่มีผลจากการเปรียบเทียบระหวําง
ผลประโยชน์จากคุณสมบัติผลิตภัณฑ์หรือการทํางานของผลิตภัณฑ์กับความคาดหวังของลูกค๎า ระดับ
ความพอใจของลูกค๎าจะเกิดความแตกตํางระหวํางผลประโยชน์จากผลิตภัณฑ์และความคาดหวังของ
บุคคล การคาดหวังของบุคคล (expectation) เกิดจากประสบการณ์และความรู๎ในอดีตของผู๎ซื้อ สํวน
ผลประโยชน์จากคุณสมบัติผลิตภัณฑ์หรือการทํางานของผลิตภัณฑ์เกิดจากนักการตลาดและฝุายอื่นๆ
ที่เกี่ย วข๎องจะ ต๎องพยายามสร๎ างความพึงพอใจให๎ กับลู กค๎าโดยพยายามสร๎างคุณคําเพิ่ม (value
added) การสร๎างคุณคําเพิ่มเกิดจากการผลิต (manufacturing) และจากการตลาด (marketing)
รวมทั้งมีการทํางานรํวมกับฝุายตํางๆ โดยยึดหลักการสร๎างคุณภาพรวม (total quality) คุณคําเกิด
จากความแตกตํางทางการแขํ งขัน (competitive differentiation) คุณคําที่มอบให๎กับลูกค๎าจะต๎อง
มากกวําต๎นทุนของลูกค๎าสํวนใหญํก็คือราคาสินค๎า (price) นั่นเอง จากแนวความคิดเกี่ยวกับความพึง
พอใจดั ง กลํ า วข๎ า งต๎ น สรุ ป ได๎ วํ า ระดั บ ความพอใจของลู ก ค๎ า จะเกิ ด จากความแตกตํ า งระหวํ า ง
ผลประโยชน์ที่ได๎รับจากสินค๎าหรือบริการและความคาดหวังของบุคคล ซึ่งจะเกิดจากประสบการณ์
และความรู๎ในอดีตของผู๎ซื้อ ฉะนั้นจะต๎องพยายามสร๎างความพึงพอใจให๎กับลูกค๎า โดยพยายามสร๎าง
คุณคําเพิ่ม การสร๎างคุณคําเพิ่มเกิดจากการผลิตและจากการตลาดรวมทั้งมีการทํางานรํวมกันกับฝุาย
ตํางๆ โดยยึดหลักการสร๎างคุณภาพรวมและจัดหามาสนองความต๎องการ ให๎บรรลุตามเปูาหมายและ
เกิดความพึงพอใจสูงสุด
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การใช้บริการซ้่าศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2551) ได๎ให๎ความหมายบริการ (services)
เป็นกิจกรรมผลประโยชน์หรือความพึงพอใจที่สามารถตอบสนองความต๎องการให๎แกํลูกค๎าได๎ เชํน
โรงเรียน โรงภาพยนตร์ โรงพยาบาล โรงแรม ฯลฯ
ปริทรรศ ศิลปะกิจ (2540, หน๎า 20-21) กลําววําการบริการ คือกิจกรรม และพฤติกรรมเพื่อ
ประโยชน์สุขของผู๎อื่น งานบริการจึงประกอบด๎วยสํวนสําคัญๆ 2 สํวนคือ
1) กิ จ กรรมบริ ก าร หมายถึ ง การดํ า เนิ น งานตามกระบวนการ ขั้ น ตอนหรื อ ระบบระเบี ย บของ
หนํวยงาน เพื่อให๎ผู๎รับบริการสําเร็จประโยชน์ตามความต๎องการ
2) พฤติกรรมบริการ ได๎แกํ ลักษณะการแสดงออกของผู๎ให๎บริการที่แสดงให๎ปรากฏหรือผู๎รับบริการที่
แสดงให๎ปรากฏหรือผู๎รับบริการพบเห็น หรือสัมผัสได๎ด๎วยความรู๎สึกตลอดระยะเวลาที่กระทํากิจกรรม
บริการรํวมกัน ซึ่งผู๎ให๎บริการสามารถแสดงพฤติกรรมบริการให๎รู๎สึกให๎สัมผัสได๎จาก 3 ทาง คือ 1)
ทางด๎านทัศนคติ ความรู๎สึกนึกคิด ด๎านอารมณ์ ความรู๎สึกหรือมโนกรรม 2) ด๎านบุคลิกภาพภายนอก
การแตํงกาย กิริยาทําทางหรือกายกรรม 3) ด๎านการพูดจา การติดตํอสื่อสารด๎วยวาจา หรือวจีกรรม
กรอบแนวคิดการวิจัย
การคล๎อยตามกลุํมอ๎างอิง
คุณภาพบริการ
ความพึงพอใจ

H1
H2

การใช๎บริการซ้ํา

H3

สมมติฐานการศึกษา
H1 : การคล๎อยตามกลุํมอ๎างอิงมีอิทธิพลตํอการใช๎บริการซ้ํา
H2 : คุณภาพบริการมีอิทธิพลตํอการใช๎บริการซ้ํา
H3 : ความพึงพอใจมีอิทธิพลตํอการใช๎บริการซ้ํา
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช๎ในการวิจัยคือ ประชาชนในเขตอําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง ชํวงอายุ
ตั้งแตํ 20 ปีขึ้นไป จํานวน 92,591 คน (ระบบสถิติทางการทะเบียน , 2560)
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กลุํมที่ใช๎ในการศึกษา คือ ผู๎ บริโภคที่เคยใช๎บริการผับและภัตตาคาร ในเขตเทศบาลนคร
ลําปาง ชํวงอายุตั้งแตํ 20 ปีขึ้นไป จํานวน 383 คน โดยใช๎วิธีเปิดตารางของ Krejice& Morgan อ๎าง
ใน (Krejcie and Morgan, 1970: 608-610)
การสร้างเครื่องมือในการวิจัย
1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ ยวข๎องกับการคล๎ อยตามกลุํ มอ๎างอิง คุณภาพ
บริการและความพึงพอใจ การใช๎บริการซ้ํา
2. นํ า ข๎ อ มู ล ที่ ไ ด๎ ม ากํ า หนดกรอบแนวคิ ด ในการสร๎ า งเครื่ อ งมื อ โดยให๎ ส อดคล๎ อ งกั บ
วัตถุประสงค์
3. สร๎างข๎อคําถามแนวคิด ทฤษฏีที่เกี่ยวข๎องกับการคล๎อยตามกลุํมอ๎างอิง คุณภาพบริ การ
ความพึงพอใจ และการใช๎บริการซ้ํา
4. จัดทําแบบสอบถามฉบับรํางไปเสนอตํออาจารย์ที่ปรึกษา
5. นําแบบสอบถามที่ผํานการปรับปรุงแก๎ไขตามความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษาและไปเสนอ
ตํอผู๎ทรงคุณวุฒิ 3 ทําน เพื่อตรวจสอบความถูกต๎องเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) ของ
คําถามในแตํละข๎อ โดยมีคํา IOC ทั้งฉบับเทํากับ 0.845
6.นําเสนอแบบสอบถามที่ผํานการปรับแก๎ตามความคิดเห็นของผู๎ทรงคุณวุฒิ 3 ทํานแล๎วไป
ลองใช๎ (Tryout) กับกลุํมที่มีลักษณะใกล๎เคียงกับตัวอยํางที่ใช๎ในการศึกษาครั้งนี้ จํานวน 30 คน
7. นําข๎อมูลที่ได๎จากแบบสอบถามที่ลองใช๎ม าทําการตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม
เพื่ อ วิ เ คราะห์ ห าความเชื่ อ มั่ น ของแบบสอบถามโดยวิ ธี ห าคํ า สั ม ประสิ ท ธิ์ อั ล ฟาครอนบาค
(Cronbach’s coefficient of alpha) ตามที่นัลนอลลี่ได๎เสนอแนะได๎คือมีคํา 0.70 ขึ้นไป
(Nunnally, 1978, pp. 245-246) และหาคําอํานาจจําแนกรายข๎อ (discriminant power) โดยใช๎
เทคนิค Item total correlation ตามเกณฑ์ของเบรนแนน (Brennan, 1972, pp. 289-303)ซึ่งควร
มีคํา 0.02 ขึ้นไป โดยมีคําความเชื่อมั่น ทั้งฉบับเทํากับ 0.763 คําอํานาจจําแนกรายข๎อเทํากับ 0.5180.790
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช๎ ในการเก็บรวบรวมข๎อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ได๎แกํ แบบสอบถาม แบํงเป็น 3
ตอน
ตอนที่ 1 ข๎อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู๎ตอบแบบสอบถาม คําถามมีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ (Check List)
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ตอนที่ 2 ข๎อมูลเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นด๎านการคล๎อยตามกลุํมอ๎างอิง คุณภาพบริการ
ความพึงพอใจและการใช๎บริการซ้ําของผู๎บริโภคที่ใช๎บริการผับและภัตตาคาร ในเขตเทศบาลนคร
ลําปาง โดยลักษณะของคําถามเป็นแบบมาตราสํวนประมาณคํา (rating scale) ประยุคตามวิธีของ
(Likert, 1970, P. 76) กําหนดระดับไว๎ 5 ระดับ แปลความหมายของคําเฉลี่ยในแตํละระดับ โดยยึด
หลักเกณฑ์ของ Best (1981) ดังนี้
คําเฉลี่ย
4.50-5.00
กําหนดให๎อยูํในเกณฑ์ระดับมากที่สุด
คําเฉลี่ย
3.50-4.49
กําหนดให๎อยูํในเกณฑ์ระดับมาก
คําเฉลี่ย
2.50-3.49
กําหนดให๎อยูํในเกณฑ์ระดับปานกลาง
คําเฉลี่ย
1.50-2.49
กําหนดให๎อยูํในเกณฑ์ระดับน๎อย
คําเฉลี่ย
1.00-1.49
กําหนดให๎อยูํในเกณฑ์ระดับน๎อยที่สุด
ตอนที่ 3ความคิดเห็นข๎อเสนอแนะของผู๎ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นคําถามปลายเปิด
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. เก็บข๎อมูลโดยใช๎แบบสอบถามจํานวน 383 ชุด โดยผู๎วิจัยเก็บข๎อมูลด๎วยตนเอง ระหวําง
ธันวาคม 2560 ถึง กุมภาพันธ์ 2561
2. เมื่อได๎รั บ แบบสอบถามคืน ผู๎ วิจัย ตรวจสอบความถูกต๎ องและความสมบูรณ์ เพื่อ นําไป
ประมวลผลและวิเคราะห์ข๎อมูล
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
1. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามทุกฉบับและเลือกเฉพาะฉลับที่สมบูรณ์มาใช๎ใน
การวิเคราะห์
2. นําข๎อมูลจากแบบสอบถามที่สมบูรณ์มาวิเคราะห์ทางสถิติโดยใช๎โปรแกรมสําเร็จรูป ใน
การวิเคราะห์ข๎อมูล ซึ่งแบํงออกเป็น 3 ตอน ดังตํอไปนี้
ตอนที่ 1 การวิ เคราะห์ ข๎อ มูล ทั่ว ไปของผู๎ ตอบแบบสอบถาม โดยใช๎ ส ถิ ติเ ชิง พรรณนา
(Descriptive Statistics) ได๎แกํ คําความถี่ (frequency) คําร๎อยละ (percentage)
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ ระดับความคิดเห็ นเกี่ยวกับการคล๎ อยตามกลุํมอ๎างอิง คุณภาพ
บริ การ ความพึงพอใจ และการใช๎บริการซ้ําผับและภัตตาคารในเขตเทศบาลนครลําปาง จังหวัด
ลําปาง โดยใช๎สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได๎แกํ คําเฉลี่ย (mean) และสํวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (standard deviation)
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ตอนที่ 3 การวิเคราะห์การคล๎อยตามกลุํมอ๎างอิง คุณภาพบริการ ความพึงพอใจ และการ
ใช๎บ ริ การซ้ําผั บ และภัตตาคาร ในเขตเทศบาลนครลํ าปาง จังหวัดลํ าปาง โดยใช๎ส ถิติเชิงอนุมาน
(Inferential Statistics) ได๎แกํ การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ถดถอยพหุคูณ แบบ Enter
ผลการวิจัย
ตารางที่ 1 ผลวิเคราะห์ข๎อมูลทั่วไปของผู๎ตอบแบบสอบถาม
ข้อมูลทั่วไปของประชากร
1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
4. อาชีพ
5. รายได๎เฉลี่ยตํอเดือน
6. ทํานใช๎บริการผับและภัตตาคารของร๎านใดบํอยที่สุด
(เลือกได๎มากกวํา 1 ข๎อ)

ชาย
20 – 29 ปี
ปริญญาตรี
พนักงานบริษัทเอกชน
10,001-20,000 บาท
โด๏ป

จ่านวน(คน)
227
167
290
90
145
120

ร้อยละ
59.3
43.6
75.7
23.5
37.9
15.67

จากผลการวิจัยพบวํา ผู๎ใช๎บริการผับและภัตตาคารในเขตเทศบาลนครลําปาง จํานวน 383
คน สํวนใหญํเป็นเพศชาย จํานวน 227 คน (ร๎อยละ 59.3) มีอายุระหวําง 20 – 29 ปี จํานวน 167
คน (ร๎อยละ 43.6)ระดับการศึกษาปริญญาตรี จํานวน 290คน (ร๎อยละ 75.7) อาชีพสํวนใหญํเป็น
พนักงานบริษัทเอกชน จํานวน 90 คน (ร๎อยละ 23.5) มีรายได๎เฉลี่ยตํอเดือน 10,001 – 20,000 บาท
จํานวน 145 คน (ร๎อยละ 37.9) โดยเลือกใช๎บริการร๎านโด๏ป จํานวน120คน (ร๎อยละ 15.67)
ตารางที่ 2 การวิเคราะห์ ข๎อมู ล เกี่ยวกับระดับความคิดเห็ นด๎า นการคล๎ อยตามกลุํ มอ๎างอิง ด๎า น
คุ ณ ภาพบริ ก าร ด๎ า นความพึ ง พอใจ และด๎ า นการใช๎ บ ริ ก ารซ้ํ า ของผู๎ บ ริ โ ภคที่ ใ ช๎ บ ริ ก ารผั บ และ
ภัตตาคาร ในเขตเทศบาลนครลําปาง
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน ระดับ
รายการ
มาตรฐาน
ความคิดเห็น
การคล๎อยตามกลุํมอ๎างอิง
4.02
0.63
มาก
คุณภาพบริการ
3.68
0.72
มาก
ความพึงพอใจ
3.69
0.685
มาก
การใช๎บริการซ้ํา
3.04
0.497
ปานกลาง
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การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง ผลการวิจัยพบวํา คําเฉลี่ยรวมของระดับความสําคัญด๎านการ
คล๎ อ ยตามกลุํ ม อ๎ า งอิ ง มี คํ า เฉลี่ ย เทํ า กั บ 4.02 สํ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน 0.63 ในประเด็ น ผู๎ ต อบ
แบบสอบถามพบวํามีความพึงพอใจด๎านสังคมที่ชอบเที่ยวผับและภัตตาคารเป็นประจําระดับมากที่สุด
รองลงมาเพื่อนมีอิทธิพลในการแนะนํา ชักชวน ให๎มาเที่ยวผับและภัตตาคารและมาเที่ยวตามกระแส
สังคม เชํน ดาราคนดัง คนมีชื่อเสียงคูํรักมีอิทธิพลในการแนะนํา ชักชวน ให๎มาเที่ยวผับและภัตตาคาร
ด้านคุณภาพบริการ ผลการวิจัยพบวําคําเฉลี่ยรวมของระดับความสําคัญด๎านคุณภาพบริการ
มีคําเฉลี่ยเทํากับ 3.68 สํวนเบี่ย งเบนมาตรฐาน 0.72หากแยกประเด็นพิจารณาพบวําผู๎ใช๎บริการให๎
ความสําคัญในด๎านตํางๆ เรียงจากมากไปน๎อยได๎แกํทางร๎านจัดเตรียมการรักษาความปลอดภัยแกํตัว
ทํานและทรัพย์สินของทํานมากที่สุด รองลงมา พนักงานมีจรรยาบรรณในการทํางาน เชํน เก็บของมี
คําที่ลู กค๎าลื มไว๎แล๎ วนํ าสํ งคืน พนั กงานมีความกระตือรือร๎นเอาใจใสํ บริการทางร๎านมีสื่ อบริการที่
ทันสมัย เชํน ทีวี , โปรเจคเตอร์ , WIFI ทางร๎านมีระบบการจัดการร๎านอยํางถูกสุขลักษณะ มีคุณภาพ
พนักงานบริการต๎อนรับลูกค๎าด๎วยความประทับใจพนักงานพูดจาไพเราะ ยิ้มแย๎มแจํมใสลูกค๎าสามารถ
ติดตํอสอบถามข๎อมูล หรือสํารองทางร๎านจัดเตรียมการรักษาความปลอดภัยแกํตัวทํานและทรัพย์สิน
ของทํ าน และทางร๎ านมีกิ จ กรรมตํา งๆให๎ รํว มสนุก และแจกของขวั ญในโอกาสพิเ ศษแกํ ลู ก ค๎า ให๎
ความสําคัญน๎อยสุด
ด้านความพึงพอใจ ผลการวิจัยมีคําเฉลี่ยระดับความสําคัญด๎านคุณภาพบริการมีคําเฉลี่ย
เทํ า กั บ 3.69 สํ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน 0.685หากแยกประเด็ น พิ จ ารณาพบวํ า ผู๎ ใ ช๎ บ ริ ก ารให๎
ความสําคัญในด๎านตํางๆ เรียงจากมากไปน๎อยได๎แกํ การแสดงราคาอาหารและเครื่องดื่มไว๎ชัดเจน
มากที่สุด รองลงมา สถานที่ตั้งของร๎านอยูํใกล๎ชุมชน มีราคาอาหารและเครื่องดื่มตามที่ต๎องการมีการ
แสดงดนตรีสดประทับใจ มีรสชาติของอาหาร อรํอย ถูกปากมีแสดงคอนเสิร์ตเป็นประจําที่จอดรถและ
ปลอดภัย และทางร๎านมีการลดราคาอาหารและเครื่องดื่มให๎เสมอให๎ความสําคัญน๎อยที่สุด
ด้านการใช้บริการซ้่า ผลการวิจัยพบวํามีคําเฉลี่ยรวมของระดับความสําคัญด๎านคุณภาพ
บริการมีคําเฉลี่ยเทํากับ 3.04 สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.497 แยกประเด็นพิจารณาพบวําผู๎ตอบ
แบบสอบถามให๎ความสําคัญในด๎านตํางๆ เรียงจากมากไปน๎อยได๎แกํ การพาเพื่อนที่ไมํเคยมาให๎เที่ยวมี
ความพึงพอใจและกลับมาใช๎บริการอีกครั้งเลือกสถานที่แหํงนี้มาเที่ยวในครั้งตํอไปเป็นที่แรก ยินดีจําย
เพิ่มขึ้นสําหรับใช๎บริการครั้งตํอไป มีความผูกพันกับผับภัตตาคารแหํงนี้ และต๎องการกลับมาใช๎บริการ
เรื่อยๆให๎ความสําคัญน๎อยที่สุด
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ตารางที่ 3 แสดงผลการทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ด๎วยวิธี Enter โดยมีตัว
แปรอิสระคือ การคล๎อยตามกลุํมอ๎างอิง ด๎านคุณภาพบริการ และด๎านความพึงพอใจ
การใช้บริการซ้่า
ตัวแปรอิสระ สั ม ประสิ ท ธิ์ ค ว า ม ค ล า ด t
pการถดถอย เคลื่อน
value
มาตรฐาน
คําคงที่(a)
0.959
0.314
3.052
0.000
การคล๎ อ ยตาม 0.771
0.580
2.410
0.020**
กลุํมอ๎างอิง
คุณภาพบริการ 0.403
0.261
2.225
0.030**
ความพึงพอใจ 0.442
0.275
2.126
0.048**
F = 87.589 p-value = 0.000 Adjust2 = 0.605 R2 = 0.609
**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

Conllinearity Statistics
VIF

1.002
5.533
2.530

จากตารางที่ 1 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหวําง ตัวแปรอิสระ โดยใช๎คํา VIF ปรากฏวํา
คํา VIF ของตัวแปรการคล๎อยตามกลุํมอ๎างอิงคุณภาพบริการ และ ความพึงพอใจ มีคําเทํากับ 1.002,
5.533 และ 2.530 ตามลําดับ ซึ่งมีคําน๎อยกวํา 10 แสดงวําตัวแปรอิสระแตํละตัวไมํมีความสัมพันธ์กัน
โดยที่ตัวแปรอิสระ ทั้ง 3 ด๎าน คือ ด๎านการคล๎อยตามกลุํมอ๎างอิง ด๎านคุณภาพบริการ และด๎านความ
พึงพอใจมีผลตํอการใช๎บริการซ้ําอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลการทดสอบการถดถอย
พหุคุณโดยวิธี Enter พบวํา การคล๎อยตามกลุํมอ๎างอิงสํงผลตํอการใช๎บริการซ้ํามากที่สุดโดยมีคํา
สัมประสิทธิ์การถดถอย 0.771รองลงมาคือความพึงพอใจโดยมีคําสัมประสิทธิ์การถดถอย 0.442และ
คุณภาพภาพการบริการมีคําสัมประสิทธิ์การถดถอย0.403อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สรุปและอภิปรายผล
ระดั บ ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ การคล๎ อ ยตามกลุํ ม อ๎ า งอิ ง ในภาพรวมอยูํ ใ นระดั บ มาก เมื่ อ
พิจารณารายด๎านพบวํา เพื่อน กลุํมสังคมและกลุํมตามกระแสสังคม เชํน ดาราคนดัง คนมีชื่อเสียงมี
อิทธิพลในการแนะนํา ชักชวน ซึ่งสอดคล๎องกับแนวคิดของ Peter and Olson (2008, p. 522) ที่
กลําววํา กลุํมอ๎างอิงเป็นบุคคลหรือกลุํมที่มีอิทธิพลตํอพฤติกรรมของบุคคลอื่น และสัมพันธ์กับแนวคิด
ของปณิศา มีจินดา (2553, หน๎า 367) ได๎กลําววํา อิทธิพลของกลุํมอ๎างอิงได๎แกํอิทธิพลด๎านข๎อมูลเป็น
การแลกเปลี่ ยนข๎อมูล ซึ่งกันและกันของกลุํ มสมาชิกด๎วยการพูดคุยหรือสั งเกต และนํามาเป็นโดย
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ผู๎บริโภคจะมองวําคําแนะนําหรือข๎อมูลที่มาจากแหลํงบุคคล เชํน เพื่อน เพื่อนบ๎าน ญาติ ผู๎เชี่ยวชาญ
มีความเชื่อถือกวําแหลํงการค๎า เชํน การโฆษณาอิทธิพลด๎านบรรทัดฐาน หรืออิทธิพลด๎านประโยชน์ใช๎
สอย เป็ น อํ า นาจของอิ ท ธิ พ ลกลุํ ม ที่ มุํ ง ปฏิ บั ติ ต ามความคาดหวั ง และบรรทั ด ฐานหรื อ เป็ น การ
ปรั บ เปลี่ ย นพฤติ กรรมความเชื่อ ของบุคคลให๎ ส อดคล๎ องกับการคาดหวังของกลุํ มจะมีอิทธิพลตํ อ
พฤติกรรมของสมาชิกโดยเปู าหมายของสมาชิกแตํ ล ะคนคือความเข๎า ใจกัน ได๎และสอดคล๎ องกั บ
งานวิจัยของ กําพล แก๎วสมนึก (2552) ที่ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมและความพึงพอใจของลูกค๎าที่มีตํอ
คุณภาพการบริการของบริษัท พรีซิชั่นทูลส์เซอร์วิส (ประเทศไทย) จํากัดผลการวิจัยพบวําระดับความ
พึงพอใจที่ลูกค๎ามีตํอคุณภาพการให๎บริการของบริษัทได๎แกํ การดูแลเอาใจใสํลูกค๎าการบริการลูกค๎าที่
สร๎างความนําเชื่อถือและความเชื่อมั่นในการให๎บริการ รวมทั้งด๎านความพร๎อมในการให๎บริการของ
พนักงานซึ่งการสํงมอบการบริการที่มีคุณภาพจนทําให๎ ลูกค๎าเกิดความพึงพอใจจะสํ งผลให๎บริษัท
สามารถแขํ ง ขั น กั บ คูํ แ ขํ ง ขั น ได๎ อ ยํ า งยั่ ง ยื น ภายใต๎ ก ารเปลี่ ย นแปลงของสิ่ ง แวดล๎ อ มภายนอกที่
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจในภาพรวมอยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด๎าน
พบวํา ใช๎บริการเนื่องจากทางร๎านแสดงราคาอาหารและเครื่องดื่มไว๎ชัดเจนที่ตั้งของร๎านอยูํใกล๎ชุมชน
เดิ น ทางสะดวกราคาอาหารและเครื่ อ งดื่ ม เหมาะสมสอดคล๎ อ งกั บ แนวคิ ด ของ คอทเลอร์
(Kotler1997:40) ที่ ก ลํ า ววํ า ความพึ ง พอใจวํ า เป็ น ระดั บ ความรู๎ สึ ก ของบุ ค คลที่ เ กิ ด จากการ
เปรียบเทียบระหวํางการรับรู๎คุณคําที่ได๎รับจากสินค๎าหรือบริการกับความคาดหวังของแตํละบุคคล
กํอนที่จะใช๎หรือได๎รับสินค๎าและบริการนั้นๆ โดยปัจจัยที่มีผลตํอความ พึงพอใจของผู๎รับบริการ จะ
เกิดขึ้นเมื่อได๎รับบริการที่มีคุณภาพและตรงกับความต๎องการ รวมทั้งคํานึงถึงคุณภาพของการนําเสนอ
บริการด๎านราคาคําบริการ ที่ผู๎รับบริการยอมรับหรือพิจารณาวําเหมาะสมกับคุณภาพของการบริการ
ตามความเต็มใจที่จะจํายของผู๎รับบริการ ทั้งเจตคติของผู๎รับบริการที่มีตํอราคาบริการกั บคุณภาพของ
การบริ การของแตํล ะบุ คคลที่อาจแตกตํางกันออกไปด๎านสถานที่บริการเป็นการเข๎าถึงบริการได๎
สะดวกทําเลที่ตั้งและการกระจายสถานที่บริการให๎ทั่วถึงเพื่ออํานวยความสะดวกแกํลูกค๎าจึงเป็นเรื่อง
สําคัญด๎านการสํงเสริมการขาย ความพึงพอใจของผู๎รับบริการเกิดขึ้นได๎จากการได๎ยินข๎อมูลขําวสาร
หรือบุคคลอื่นกลําวถึงคุณภาพของการบริการไปในทางบวกซึ่งหากตรงกับความเชื่อที่มีอยูํก็จะรู๎สึกดี
กับบริการด๎านผู๎ให๎บริการ ผู๎ประกอบการหรือ และสอดคล๎องกับงานวิจัยของพลศิลฐ์ เกียรติเฉลิมพร
(2551) ที่ศึก ษาเกี่ย วกั บ ความพึงพอใจของผู๎ บริโ ภคตํอสํ ว นประสมทางการตลาดบริก ารของ
ร๎านอาหารตามสั่งกวงโภชนา ในซอยลาซาล เขตบางนา ผลการวิจัยพบวํา ผู๎บริโภคที่มาใช๎บริการ
ร๎านอาหารตามสั่งกวงโภชนามีความพึงพอใจในประเด็นการแสดงราคาอาหารและเครื่องดื่มอยําง
ชัดเจน ประกอบกับราคาขายเหมาะสม สอดคล๎องกับปริมาณและคุณภาพอาหารและในการตั้งราคา
อาหารและราคาเครื่องดื่มก็มีความใกล๎เคียงกับผู๎ขายรายอื่นในบริเวณเดียวกัน
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ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช๎บริการซ้ําผลการวิจัยพบวํา ในภาพรวมอยูํในระดับปาน
กลาง เมื่อพิจารณารายด๎านพบวํา มีความตั้งใจจะกลับมาใช๎บริการอีกครั้งจะพาเพื่อนที่ไมํเคยมา
และจะกลับมาใช๎บริการซ้ําสอดคล๎องกับแนวคิดของAnderson, et al., (1994) ที่กลําววํา การซื้อซ้ํา
หรือการกลับมาใช๎บริการซ้ําเป็นเรื่องของทัศนคติของบุคคลที่อาจมาจากประสบการณ์ในอดีตจากการ
ซื้อสินค๎า หรือใช๎บริการแล๎วเกิดความพึงพอใจจนทําให๎เกิดการตัดสินใจกลับมาซื้อหรือใช๎บริ การซ้ําอีก
และสอดคล๎องกับงานวิจัยของHeather Skinner, Gloria Moss and Scott Parfitt. (2005) ซึ่ง
พบวํา การที่ลูกค๎าจะกลับมาใช๎บริการไนต์คลับซ้ํามากที่สุดเกิดจากประสบการณ์และความพึงพอใจที่
เข๎าใช๎บริการครั้งแรกรองลงมาเป็นด๎านสถานที่ที่มีบริเวณลานกลางแจ๎ง การแสดงดนตรีสด และราคา
สินค๎า
ข้อเสนอแนะ
1.จะเห็นได๎วําผู๎ตอบแบบสอบถามให๎ความสําคัญกลุํมอ๎างอิงโดยเฉพาะอยํางยิ่งกลุํมเพื่อน มี
ผลตํอการใช๎บริการซ้ําของผู๎บริโภคที่ใช๎บริการผับและภัตตาคาร ในเขตเทศบาลนครลําปาง จังหวัด
ลําปาง ดั้งนั้นผู๎ประกอบการผับและภัตตาคารควรจะมีการจัดกิจกรรมและโปรโมชั่นสํวนลด ด๎าน
ความพึงพอใจมีผลตํอการใช๎บริการซ้ําของผู๎บริโภคที่ใช๎บริการผับและภัตตาการ ในเขตเทศบาลนคร
ลําปาง จังหวัดลําปาง มีประเด็นสําคัญควรพิจารณา คือ แสดงราคาอาหารและเครื่องดื่มไว๎ชัดเจน ซึ่ง
ผู๎ประกอบการผับและภัตตาคารควรจัดทําเมนูให๎ดูนําสนใจ มีภาพแสดงอาหารและราคาให๎ชัดเจน
และมีอาหารและเครื่องดื่มที่หลากหลายเป็นเอกลักษณ์และแตกตํางจากร๎านอื่น
2.ศึกษาอุปสรรคและปัญหาผลกระทบรายได๎อันเกิดจากการจัดกิจกรรมด๎านความพึงพอใจ
ของลูกค๎าที่เข๎ามาใช๎บริการ
กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สําเร็จลุลํวงไปได๎ด๎วยดี ผู๎วิจัยขอขอบพระคุณเป็นอยํางยิ่งในการให๎การ
อนุเคราะห์เป็นอยํางดีจากอาจารย์ที่ปรึกษา ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.นภาวรรณ เนตรประดิษฐ์ ที่ได๎
กรุณาให๎คําปรึกษาและได๎แนะนําแนวทางในการแก๎ไขปรับปรุง ตลอดจนติดตามความก๎าวหน๎าในการ
วิจัยครั้งนี้ ผู๎วิจัยขอขอบพระคุณในความกรุณาเป็นอยํางสูง
ท๎ายสุดนี้ผู๎วิจัยขอระลึกถึงคุณบิดา มารดา คุณครูอาจารย์ทุกทําน ที่ได๎ถํายทอดวิชาความรู๎
ตํางๆ แกํผู๎วิจัยมาจนทุกวันนี้ ทําให๎บรรลุวัตถุประสงค์ในการศึกษาในครั้งนี้
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บทคัดย่อ
การจัดจ๎างผู๎ดําเนินการแทน (Outsourcing) เป็นกลยุทธ์หนึ่งที่อุตสาหกรรมโรงแรมนํามาใช๎
เพื่อลดต๎นทุน คําใช๎จําย และเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงานขององค์กร การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์
ในการศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับการจัดจ๎างผู๎ดําเนินการแทนในอุตสาหกรรมโรงแรมทางภาคใต๎ของ
ประเทศไทย การวิจัยมีการเก็บรวบรวมข๎อมูลโดยสํงแบบสอบถามไปยังผู๎จัดการของโรงแรมที่เป็น
สมาชิกสมาคมโรงแรมไทยจํานวน 482 รายและมีการตอบกลับมาจํานวน 200 ราย ซึ่งอยูํในเกณฑ์ที่
ยอมรับได๎ ผลการวิจัยพบวํากลยุทธ์การจัดจ๎างผู๎ดําเนินการแทนมีความสําคัญตํอการบริหารโรงแรม
เมื่อใช๎การวิเคราะห์องค์ประกอบพบวําสามารถแบํงองค์ประกอบได๎ 6 กลุํม ซึ่งกําหนดชื่อเรียงลําดับ
ตามคําน้ําหนัก ได๎แกํ 1.การบริหารจัดการผู๎ดําเนินการแทน 2.การคัดเลือกผู๎ดําเนินการแทน 3.ผลเสีย
และอุปสรรคในจากการจัดจ๎างผู๎ดําเนินการแทน 4.ประโยชน์ที่ได๎รับจริงจากการจัดจ๎างผู๎ดําเนินการ
แทน 5.ความคาดหวังประโยชน์จากการจัดจ๎างผู๎ดําเนินการแทน และ 6.ประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นในการ
ดําเนินธุรกิจ โรงแรมจะประสบความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจได๎ดีขึ้นจําเป็นต๎องให๎ความสําคัญตํอกล
ยุทธ์และการดําเนินการเกี่ยวกับการจัดจ๎างผู๎ดําเนินการแทน องค์ประกอบที่สําคัญที่นําเสนอจึงมี
ประโยชน์ตํอการกําหนดแนวทางการจัดจ๎างผู๎ดําเนินการแทนในอุตสาหกรรมโรงแรมและเพื่อการ
ศึกษาวิจัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดจ๎างผู๎ดําเนินการแทนของโรงแรม
ค่าส่าคัญ : การวิเคราะห์องค์ประกอบ การจัดจ๎างผู๎ดําเนินการแทน อุตสาหกรรมโรงแรมไทย
ABSTRACT
Outsourcing is a strategy used by hotels to reduce cost, expenditure and
increase efficiency in the organizational operations. This study intended to investigate
outsourcing by Southern of Thailand hotels. Data collection was carried out by 482
questionnaires sent to managers of Thai Hotels Association. Only 200 of them were
completed and returned will was acceptable. Results from the analysis showed that
outsourcing is important for the hotels management. By using Factor Analysis it was
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found that there were six factors ranked according to their loadings. They are: 1)
Management of outsourcing 2) Selection of providers 3) and obstacles in outsourcing
4) Realization of benefits from outsourcing 5) Expectation of benefits and 6)
Improvement of business performance. It was concluded that hotels must pay
important attention to the strategy and operations in outsourcing. The factors which
influence hotel outsourcing will be useful for practical purposes and to the future
study and research.
Keyword: Factor analysis, Outsourcing, Thailand Hotel Industry
บทน่า
แนวคิ ด การจั ด จ๎ า งผู๎ ดํ า เนิ น การแทนมั ก จะเกิ ด ขึ้ น กั บ อุ ต สาหกรรมการผลิ ต มากกวํ า
อุตสาหกรรมบริการ ปัจจุบันพบวําไมํได๎เป็นเชํนนั้น การแขํงขันได๎แพรํขยายมายังอุตสาหกรรมการ
บริการเพิ่มขึ้น แม๎วํารายได๎สํวนใหญํของอุตสาหกรรมบริการจะได๎รับการขับเคลื่อนด๎วยความต๎องการ
ภายในประเทศ ในขณะที่การประสบความสําเร็จของอุตสาหกรรมทั้งในประเทศและตํางประเทศ
จะต๎องประกอบด๎วย การผลิตสินค๎าที่มีคุณภาพและบริการที่ดีซึ่งจะนําไปสูํคําตอบแทนที่ดีและการใช๎
ทรัพยากรที่เหมาะสมและเพียงพอกับความต๎องการของผู๎บริโภค และเพื่อเป็นการเพิ่มความได๎เปรียบ
ทางการแขํงขัน Esichaikul and Baum (1998) กลยุทธ์การจ๎างงานผู๎ดําเนินการแทนจึงกลายเป็นกล
ยุทธ์ที่มีความโดดเดํนในการลดต๎นทุนคําใช๎จําย การเพิ่มประสิทธิภาพของการดําเนินงาน เพิ่มคุณภาพ
ในการบริการ รวมถึงการลดความเสี่ยงจากการดําเนินการทางธุรกิจ
การเติบ โตของนักทํองเที่ยวชาวตํางชาติที่เดินทางเข๎ามาในประเทศไทยที่ผํานมามีอัตรา
เพิ่มขึ้น จาก 22.5 ล๎านคนในปี 2556 เป็น 38.7 ล๎านคนในปี 2560 สํงผลให๎อัตราการขยายตัวของ
รายได๎จากการทํองเที่ยวเพิ่มขึ้นจาก 1.2 ล๎านล๎านบาทในปี 2556 เป็น 1.3 ล๎านล๎านบาทในปี 2560
(ตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 จํานวนนักทํองเที่ยวตํางชาติที่เดินทางเข๎ามาในประเทศไทยและรายได๎จากการทํองเที่ยว
จํานวนนักทํองเที่ยวตํางชาติที่เดินทางเข๎ามาในประเทศไทย
ปี พ.ศ.
2556
2557
2558
2559
2560
จํ า นวนนั ก ทํ อ งเที่ ย ว 22,546,725
24,809,683
29,923,185
32,529,588
38,790,677
(คน)
รายได๎ (ล๎านบาท)
1,207,145.82 1,172,798.17 1,118,763.29 1,261,731.04 1,348,925.43

ที่มา: กระทรวงการทํองเที่ยวและกีฬา, 2561
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จากสถิติจํานวนนักทํองเที่ยวดังกลําวของการทํองเที่ยวแหํงประเทศไทย รวมทั้งทางการ
ขยายตัว ของนั ก ทํองเที่ย วในประเทศสํ ง ผลตํ ออั ตราการขยายตั ว อยํ างมากกั บจํ านวนโรงแรมใน
ประเทศไทย ในปีพ.ศ. 2560 พบวํามีจํานวนโรงแรม 10,234 แหํง และจํานวนห๎องพัก 402,298 ห๎อง
(กระทรวงการทํองเที่ยวและกีฬา, 2561) ข๎อมูลทางสถิติของประเทศยังบํงชี้วําอุตสาหกรรมโรงแรม
เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมบริการที่มีขนาดใหญํและมีบทบาทสําคัญตํอระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย
การเปลี่ ย นแปลงดังกลํ าวมีผ ลตํอสภาพแวดล๎ อมทางธุรกิจของโรงแรม (Tuntirattanasoontorn,
2008) ที่สําคัญดังนี้คือ ประการแรก ธุรกิจโรงแรมกําลังประสบปัญหาการแขํงขันที่รุนแรงจากทั้ง
โรงแรมในประเทศและตํางประเทศ ประการที่สอง ความคาดหวังและความต๎องการจากลูกค๎าที่จะ
ได๎รับบริการดีขึ้น ประการที่สาม การพัฒนาเทคโนโลยีซึ่งนําไปสูํการลงทุนที่เพิ่มสูงขึ้นของโรงแรม
ภายใต๎ท รั พยากรที่จํ า กัด ด๎ว ยเหตุเหลํ านี้ อุตสาหกรรมโรงแรมจึง มีการพึ่ง พากลยุท ธ์การจัด จ๎ า ง
ผู๎ดําเนินการแทนเพื่อลดต๎นทุน คําใช๎จํายการดําเนินงาน ปรับปรุงคุณภาพ เพิ่มความยืดหยุํน และ
ความสามารถในการดําเนินธุรกิจ (Senturk, 2012)
ด๎ว ยเหตุผ ลดังกลํ าวข๎ างต๎นจึงนํา ไปสูํ การศึ กษากลยุทธ์ การจัด จ๎า งผู๎ ดําเนินการแทนของ
อุตสาหกรรมโรงแรมในประเทศไทย เพื่อสร๎างความได๎เปรียบทางการแขํงขัน ของอุตสาหกรรมโรงแรม
ไทย
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาถึงกลยุทธ์การจัดจ๎างผู๎ดําเนินการแทนของอุตสาหกรรมโรงแรมในภาคใต๎ของ
ประเทศไทย
2. เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบและตัวบํงชี้ที่เกี่ยวกับกลยุทธ์การจัดจ๎างผู๎ดําเนินการแทนของ
อุตสาหกรรมโรงแรมในภาคใต๎ของประเทศไทย
วิธีด่าเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสํารวจ ประชากรที่ใช๎ในการวิจัยนี้คือ ผู๎จัดการของโรงแรมที่
เป็นสมาชิกสมาคมโรงแรมไทยจํา นวน 482 แหํง (Thai Hotels Association, 2018) โดยมี
รายละเอียดในการดําเนินการวิจัยดังนี้
การสร๎างแบบสอบถาม
ขั้นตอนแรก ศึกษาแนวคิดทฤษฎีจากการทบทวนวรรณกรรมหรือบทความเชิงวิชาการและ
ข๎อมูลทุติยภูมิที่เกี่ยวข๎อง รํวมกับการสัมภาษณ์จากผู๎บริหารระดับสูงหรือผู๎จัดการโรงแรมในภาคใต๎
ของประเทศไทย จํานวน 9 แหํง ซึ่งประกอบด๎วยโรงแรมระดับ 3 ดาวถึงโรงแรมระดับ 5 ดาวและมี
จํ า นวนห๎ อ งพั ก ตั้ ง แตํ 60 ห๎ อ ง ถึ ง 300 ห๎ อ งโดยการใช๎คํ า ถามปลายเปิ ด เกี่ ย วกับ การจั ด จ๎ า ง
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ผู๎ดําเนินการแทนเชํน เหตุผลของการจัดจ๎างผู๎ดําเนินการแทน ประโยชน์ ปัญหาและอุปสรรคที่ได๎รับ
จากการจัดจ๎างผู๎ดําเนินการแทน เกณฑ์ในการคัดเลือกผู๎ดําเนินการแทน ตัวชี้วัดผลของการจัดจ๎าง
ผู๎ดําเนินการแทน และแผนกที่โรงแรมใช๎ผู๎รับจ๎างดําเนินการแทน เป็นต๎น ข๎อมูลที่ได๎จากการสัมภาษณ์
ถูกนํามาใช๎ในการพัฒนาสร๎างแบบสอบถาม
ขั้นที่สอง ให๎ผู๎เชี่ยวชาญตรวจสอบความสอดคล๎องของข๎อคําถามจํานวน 5 ทํานเพื่อกําหนด
คุณลักษณะปัจจัยที่มีอิทธิพลตํอการจัดจ๎างผู๎ดําเนินการแทนของโรงแรมในภาคใต๎ของประเทศไทยได๎
ทั้งสิ้ น 32 ตัว แปร ประกอบด๎ ว ย ประเด็นหั ว ข๎ อความคาดหวัง จากการจั ดจ๎า งผู๎ ดําเนิน การแทน
ประโยชน์ ที่ได๎รั บ จริ งจากการจั ดจ๎ างผู๎ ดําเนินการแทน การบริห ารจัดการผู๎ ดําเนินการแทน การ
คัดเลือกผู๎ดําเนินการแทนและประสิทธิภาพการดําเนินงานของโรงแรม ลัก ษณะแบบสอบถามเป็น
แบบประเมินคํา (Likert scale) 5 ระดับคือ ไมํเห็นด๎วยอยํางยิ่ง (1) ถึงเห็นด๎วยอยํางยิ่ง (5)
ขั้นตอนที่สาม นําแบบสอบถามไปใช๎กับกลุํมทดลอง (Pilot Test) จํานวน 10 ชุด ตาม
คําแนะนําของ Baker (1994) ขนาดกลุํมที่ใช๎ในการทดลอง 10% ถึง 20% ของประชากรทั้งหมดถือ
วําอยูํในเกณฑ์ที่เหมาะสม
ขั้นตอนที่สี่ ผู๎วิจัยได๎ทําการทดสอบหาคําความเชื่อมั่น (Reliability) หรือความสอดคล๎อง
ภายในด๎วยสัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบาค ผลการทดสอบพบวํามีคําสัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบาค
เทํากับ 0.88 แสดงวําแบบสอบถามมีความเชื่อมั่น เป็ นไปตามข๎อเสนอแนะของ Hills (2008), Hair
et al., (2010) ระบุวําคําสัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบาคควรมากกวํา 0.6
การเก็บรวบรวมข๎อมูลและการวิเคราะห์
ผู๎ วิจั ย มี การเก็ บ รวบรวมข๎อมู ล โดยสํ งแบบสอบถามผํ านทางไปรษณีย์ไปยั งกลุํ มตั ว อยํ า ง
(ผู๎ บ ริ ห ารหรื อ ผู๎ จั ด การโรงแรมที่เ ป็ น สมาชิ ก สมาคมโรงแรมไทย) โรงแรมละ 1 ชุ ด ผู๎ วิ จัย ได๎ รั บ
แบบสอบถามกลับคืนมาทั้งสิ้นจํานวน 210 ชุดและเป็นแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์จํานวน 200
ชุดคิดเป็นร๎อยละ 42 ของกลุํมตัวอยํางทั้งหมดซึ่งจัดอยูํในเกณฑ์ดี (Babbie, 2002) โดยการศึกษา
ครั้งนี้ผู๎วิจัยใช๎โปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับวิเคราะห์และการตรวจสอบเงื่อนไขเบื้องต๎นในการวิเคราะห์
องค์ประกอบ (Hills, 2008; Hair et al., 2010) 3 ข๎อดังนี้ ข๎อ1.ขนาดตัวอยํางควรจะใช๎ผู๎ตอบ 5 ราย
ตํอพารามิเตอร์ที่ต๎องการประมาณคํา 1 ตัว หรือขนาดตัวอยํางอยํางต่ํา 50 ราย ข๎อ2. ความสัมพันธ์
(Correlation) เบื้ อ งต๎น ระหวํ า งตั ว แปรสู งกวํ า 0.3 และ ข๎ อ 3. คํ า KMO สู ง กวํ า 0.5 และคํ า
Bartlett’s test of Sphericity มีคํานัยสําคัญทางสถิติ
ผลการตรวจสอบข๎อมูลเบื้องต๎น
จากการตรวจสอบคุณสมบัติทางสถิติตามเงื่อนไขในแตํละข๎อ รายละเอียดดังนี้
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เงื่อนไขข๎อ1. พารามิ เตอร์ที่ใช๎ในการศึกษามีทั้งสิ้ น 32 พารามิเตอร์ ขนาดตัว อยํางที่ไ ด๎
รวบรวมมีทั้งสิ้ น 200 ตัว อยํ าง ดังนั้น เงื่อนไขข๎อที่ 1 เป็นไปตามเกณฑ์เงื่อนไขในการวิเคราะห์
องค์ประกอบ
เงื่อนไขข๎อที่ 2 คําความสัมพันธ์ระหวํางตัวแปรสูงกวํา 0.3 ผลการตรวจสอบเงื่อนไขพบวํา
ตัวแปรที่นํามาศึกษาทั้งหมดในแบบสอบถาม 32 ตัวแปรมี 27 ตัวแปร (ตารางที่ 3) ที่มีความสัมพันธ์
สูงกวํา 0.3
เงื่อนไขข๎อที่ 3 ผลการทดสอบคํา KMO เทํากับ 0.888 และคํา Bartlett’s test of
Sphericity มีคํา นั ย สํ าคัญ ทางสถิติ ที่ระดับ .01 (ตารางที่ 2) ดัง นั้น จึงสามารถสรุปได๎วํา ข๎อมู ล
ดังกลําวมีความเหมาะสมที่นํามาวิเคราะห์องค์ประกอบ
ตารางที่ 2 แสดงผลการทดสอบคํา KMO และ คํา Bartlett’s test of Sphericity
KMO and Bartlett's Test
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.
Approx. Chi-Square
Bartlett's Test of Sphericity df
Sig.

.888
2454.489
231
.000

ผลการวิจัย
ในสํวนนี้จะแยกผลการวิจัยออกเป็น 2 สํวนคือ สํวนแรกเป็นผลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกจาก
ผู๎บริหารระดับสูงและผู๎จัดการของโรงแรมในภาคใต๎ของประเทศไทย สํวนที่สองเป็นผลจากการศึกษา
เชิงประจักษ์ซึ่งใช๎แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการศึกษา โดยมีรายละเอียดดังนี้
ส่ ว นแรก ผลจากการสั ม ภาษณ์ ผู๎ จั ด การและผู๎ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ของโรงแรม 9 แหํ ง ใน
อุตสาหกรรมโรงแรมในภาคใต๎ของไทยแยกเป็นประเด็นดังนี้ 1) โรงแรมโดยสํวนใหญํนิยมจัดจ๎าง
ผู๎ดําเนินการแทนในแผนกรักษาความปลอดภัย การซํอมบํารุง และแมํบ๎าน สอดคล๎องกับผลการศึกษา
ของ Wan and Su (2010) ในไต๎หวัน 2) การเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงาน การลดคําใช๎จําย
และการควบคุมคําใช๎จํายในการดําเนินการเป็นสาเหตุลําดับต๎นๆ สําหรับการจัดจ๎างผู๎ดําเนินการแทน
3) โรงแรมสํวนใหญํมีแนวโน๎มที่จะเพิ่มการจัดจ๎างผู๎ดําเนินการแทนในอนาคต 4) การลดลงของต๎นทุน
หรือคําใช๎จํายในการดําเนินการเป็นประโยชน์ที่โรงแรมได๎รับจากการจัดจ๎างผู๎ดําเนินการแทนที่เดํนชัด
ที่สุ ด 5) การไมํปฏิบั ติตามสั ญญาของผู๎ ดําเนินการแทนเป็นปัญหาที่โ รงแรมได๎รับจากการจัดจ๎าง
ผู๎ดําเนินการแทน แตํอยํางไรก็ตามโรงแรมได๎มีมาตรการสําหรับแก๎ปัญหาอาทิเชํน การยกเลิกสัญญา
การกํ า หนดเกณฑ์ สํ า หรั บ คั ด เลื อ กผู๎ ดํ า เนิ น การแทน และการเพิ่ ม ความเข๎ ม ข๎ น ในการควบคุ ม
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ผู๎ดําเนินการแทน 6) โรงแรมมักจะคัดเลือกผู๎ดําเนินการแทนโดยพิจารณาจากประวัติการดําเนินงาน
ความสัมพันธ์ ความนําเชื่อถือและราคา
ส่วนที่สอง ผลจากการวิเคราะห์ลักษณะทั่วไปของโรงแรมในภาคใต๎ของไทยจากตัวอยําง
ทั้ง หมด 200 แหํ ง พบวํ า มี ส ถิ ติ ต ามที่แ สดงในตารางที่ 3 และ ตารางที่ 4 แสดงคํ า เฉลี่ ย และคํ า
เบี่ยงเบนมาตรฐานของข๎อมูลตัวแปรที่จะใช๎ในการวิเคราะห์องค์ประกอบ
ตารางที่ 3 แสดงข๎อมูลทั่วไปของโรงแรม จํานวน 200 ราย
ระดับดาว
ประเภทของโรงแรม
จํานวนห๎อง
จํานวนพนักงาน

1ดาว (5) 2 ดาว (10) 3 ดาว (91) 4ดาว(72) 5 ดาว (22)
โรงแรมอิสระ (149) โรงแรมเครือขําย (51)
น๎อยกวํา 60ห๎อง (64) 60-150 ห๎อง (84) มากกวํา150ห๎อง (52)
น๎อยกวํา 60คน (79) 60-100คน (47) 101-150คน (36)
มากกวํา 150 คน (38)
จํานวนปีดําเนินงาน
น๎อยกวํา 5 ปี (37) 5-10ปี (77) มากกวํา10 ปี (86)
ประสบการณ์การจัดจ๎างผู๎ดําเนินการแทน น๎อยกวํา 3 ปี (71) 3- 5ปี (42) มากกวํา 5ปี (87)
จํานวนกิจกรรมการจัดจ๎างผู๎ดําเนินการแทน 1 กิจกรรม (70) 2 กิจกรรม (43) 3 กิจกรรม (23) 4 กิจกรรม (16)
5 กิจกรรม (14) มากกวํา 5กิจกรรม (34)
แผนการจัดจ๎างผู๎ดําเนินการแทนในอนาคต เพิ่มขึ้น (53) คงที(่ 108) ลดลง (39)

หมายเหตุ: ตัวเลขที่อยูํในวงเล็บคือ จํานวนโรงแรมที่ตอบแบบสอบถาม
ตารางที่ 3 ชี้ให๎เห็นถึงลักษณะข๎อมูลทั่วไปของกลุํมตัวอยําง ดังนี้ โดยสํวนใหญํกลุํมตัวอยําง
เป็นโรงแรมระดับดาว 3 ดาว จํานวน 91 แหํง รองมาเป็นโรงแรมระดับ 4 ดาว จํานวน 72 แหํง และ
โรงแรมระดับ 5 ดาว จํานวน 22 แหํง ตามลําดับ โดยแบํงประเภทของโรงแรมเป็น 2 ประเภทคือ
กลุํมโรงแรมประเภทอิสระ จํานวน 149 แหํง และกลุํมโรงแรมเครือขําย 51 แหํง สําหรับจํานวน
ห๎องพักที่ให๎บริการแบํงเป็น 3 กลุํมคือ มีห๎องพักให๎บริการน๎อยกวํา 60 ห๎อง จํานวน 64 แหํง 60-150
ห๎อง จํานวน 84 แหํง และมากกวํา 150 ห๎อง จํานวน 52 แหํง มีพนักงานที่ให๎บริการน๎อยกวํา 60 คน
จํานวน 79 แหํง รองมา 60 – 100 คน 47 แหํง มากกวํา 150 คน 38 แหํง และ101 – 150 คน
จํานวน 38 แหํง จากกลุํมตัวอยํางทั้งหมด 200 ตัวอยําง ได๎จัดกลุํมตัวอยํางตามระยะเวลาในการเปิด
ดําเนินงานเป็น 3 กลุํม คือ น๎อยกวํา 5 ปีมีจํานวน 37 แหํง 5 – 10 ปี มีจํานวน 77 แหํง และมากกวํา
10 ปี มีจํานวน 86 แหํง สําหรับกิจกรรมที่กลุํมตัวอยํางมีการจัดจ๎างผู๎ดําเนินการแทน พบวํา โดยสํวน
ใหญํ มี ก ารจั ด จ๎ า งผู๎ ดํ า เนิ น การแทน 1 กิ จ กรรม และกลุํ ม ตั ว อยํ า งยั ง ไมํ มี น โยบายในการจั ด จ๎ า ง
ผู๎ดําเนินการแทนในอนาคต
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ตารางที่ 4 การวิเคราะห์คําเฉลี่ยความคิดเห็นเกี่ยวกับกลยุทธ์การจัดจ๎างผู๎ดําเนินการแทน
กลยุทธ์การจัดจ๎างผู๎ดําเนินการแทน
คําเฉลี่ย
คํ า เ บี่ ย ง เ บ น
มาตรฐาน
ความคาดหวังในการปรับปรุงบริการโดยรวมของโรงแรม
3.61
0.89
ความคาดหวังในการสร๎างความได๎เปรียบในการแขํงขัน
3.39
0.84
ความคาดหวังในการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการ
3.69
0.84
ความคาดหวังในการเพิ่มบุคลากรที่มีความชํานาญ
3.76
0.88
ประโยชน์ในการปรับปรุงบริการโดยรวมของโรงแรม
3.26
0.88
ประโยชน์ในการเพิ่มบุคลากรที่มีความชํานาญ
3.25
0.73
ประโยชน์ในการเพิ่มความคลํองตัวในการดําเนินงาน
3.26
0.77
ประโยชน์ในการสนับสนุน เชํน การตลาด การขาย บุคลากร
3.09
0.84
การรักษาความลับข๎อมูลของโรงแรม
2.86
0.85
การไมํปฏิบัติตามข๎อตกลงของผู๎วําจ๎าง
2.79
1.02
การแสวงหาผลประโยชน์เกินข๎อตกลงในสัญญา
2.68
0.99
ยากตํอการควบคุมการปฏิบัติงานของผู๎รับจ๎าง
2.92
0.94
ยากตํอการเปลี่ยนแปลงและดําเนินงาน
2.92
0.88
การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู๎รับจ๎าง
3.24
0.96
การติดตามความคืบหน๎าของงานอยํางเป็นระบบ
3.37
0.98
การประสานงานอยํางมีประสิทธิภาพกับผู๎รับจ๎าง
3.45
0.89
การวิเคราะห์สัญญาและคําตอบแทนที่เป็นธรรม
3.44
0.84
การเสนอแนะระหวํางกันในการปรับปรุงการปฏิบัติงาน
3.49
0.86
คุณภาพของงานที่ผํานมา
3.88
0.81
ความสามารถทางเทคนิคของผู๎รับจ๎าง
3.90
0.81
เงื่อนไขในสัญญาที่ชัดเจนและรัดกุม
3.79
0.87
การมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู๎รับจ๎าง
3.65
0.90
ความสามารถ/กําลังการผลิตของผู๎รับจ๎าง
3.72
0.81
การคัดเลือกผู๎รับจ๎างอยํางเป็นระบบ
3.37
0.92
การบรรลุเปูาหมายตามที่กําหนดไว๎ในแผนธุรกิจประจําปี
3.42
0.87
การควบคุมต๎นทุนรายจํายที่มีประสิทธิภาพ
3.53
0.82
การวางแผนการบริหารความเสี่ยง
3.44
0.91
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ผลจากการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับกลยุทธ์การจัดจ๎างผู๎ดําเนินการแทนดังตารางที่ 4
ชี้ให๎เห็นวําโรงแรมสํวนใหญํมีความคิดเห็นในการจัดจ๎างผู๎ดําเนินการแทนโดยพิจารณาความสามารถ
ทางด๎านเทคนิคเป็นลําดับแรก รองมาคือคุณภาพของงานที่ผํานมาของผู๎ดําเนินการแทน และเงื่อนไข
ในสัญญาที่ชัดเจนและรัดกุม มีคะแนนความคิดเห็นเฉลี่ยเทํากับ 3.90, 3.88, และ 3.79 ตามลําดับ
ขณะที่โ รงแรมมีการคํานึงถึงการแสวงหาผลประโยชน์เกินข๎อตกลงในสัญญาเป็นลํ าดับสุดท๎าย มี
คะแนนความคิดเห็นเฉลี่ยเทํากับ 2.68
ตารางที่ 5 องค์ประกอบจากการวิเคราะห์โปรแกรม SPSS1
Component Initial Eigenvalues

1
2
3
4
5
6
7
8
.
.
27
1

Extraction Sums of
Squared Loadings
Total % of Cum.% Total % of Cum.%
Var.
Var.
9.224 34.162 34.162 9.224 34.162 34.162
3.482 12.896 47.058 3.482 12.896 47.058
2.283 8.457
55.515 2.283 8.457
55.515
1.742 6.451
61.966 1.742 6.451
61.966
1.673 6.197
68.163 1.673 6.197
68.163
1.204 4.459
72.622 1.204 4.459
72.622
.789 2.922
75.545
.702 2.598
78.143
.
.
.
.
.
.
.091 .338
100.000

Extraction Method: Principal Component

Rotation Sums of
Squared Loadings
Total % of Cum.%
Var.
3.906 14.465 14.465
3.827 14.173 28.638
3.346 12.394 41.032
3.237 11.990 53.022
2.771 10.264 63.286
2.521 9.337
72.622
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ภาพที่ 1 แสดงกราฟ Scree plot
โปรแกรม SPSS ถู ก ใช๎ ใ นการสกั ด องค์ ป ระกอบ โดยใช๎ วิ ธี วิ เ คราะห์ ตั ว ประกอบหลั ก
(Principal component analysis) และกําหนดให๎แตํละองค์ประกอบไมํมีความสัมพันธ์กัน จึงเลือก
หมุนแกนแบบมุมฉาก ด๎วยวิธี Varimax โดยแสดงคําไอเกน มีคําสูงกวํา 1 และไมํแสดงคําสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ (Factor loading) ที่น๎อยกวํา 0.4 จากการสกัดองค์ประกอบพบวําคําไอเกนที่ได๎มากกวํา
1 มี 6 องค์ประกอบ (ตารางที่ 5) และเมื่อพิจารณาจากกราฟ Scree plot ก็พบข๎อสรุปที่ตรงกัน
(ภาพที่ 1) ดังนั้นผู๎วิจัยจึงเลือกจะกําหนดองค์ประกอบในการวิเคราะห์จํานวน 6 องค์ประกอบ
การวิเคราะห์เพื่อสกัดองค์ประกอบไมํแสดงคํา Factor loading ที่ต่ํากวํา 0.4 เนื่องจากการ
สร๎างองค์ประกอบควรมีคําน้ําหนักไมํต่ํากวํา 0.4 (Hair et al., 2010) ทําให๎ตัวแปร 27 ตัวที่นํามา
จํ า แนกองค์ ป ระกอบได๎ 6 กลุํ ม แสดงในตารางที่ 6 โดยมี สั ม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟาของครอนบาค
(Cronbach’s alpha-coefficient) เทํากับ 0.91 โดยพิจารณาถึงตัวแปรที่เกี่ยวข๎องกันแตํละ
องค์ประกอบ จะสามารถตั้งชื่อองค์ประกอบทั้ง 6 องค์ประกอบได๎ดังนี้
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องค์ประกอบที่ 1 ให๎ชื่อองค์ประกอบนี้วํา “การบริหารจัดการผู๎ดําเนินการแทน” มี 5 ตัว
แปรและคําสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค เทํากับ 0.93
องค์ประกอบที่ 2 ให๎ชื่อองค์ประกอบนี้วํา “การคัดเลือกผู๎ดําเนินการแทน” มี 6 ตัวแปร และ
คําสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค เทํากับ 0.88
องค์ประกอบที่ 3 ให๎ชื่อองค์ประกอบนี้วํา “ผลเสียและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นจากการจัดจ๎าง
ผู๎ดําเนินการแทน” มี 5 ตัวแปรและคําสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค เทํากับ 0.87
องค์ประกอบที่ 4 ให๎ชื่อองค์ประกอบนี้วํา “ประโยชน์ที่ได๎รับจริงจากการจัดจ๎างผู๎ดําเนินการ
แทน” มี 4 ตัวแปรและคําสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค เทํากับ 0.90
องค์ ป ระกอบที่ 5 ให๎ ชื่ อ องค์ ป ระกอบนี้ วํ า “ความคาดหวั ง ประโยชน์ จ ากการจั ด จ๎ า ง
ผู๎ดําเนินการแทน” มี 4 ตัวแปรและคําสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค เทํากับ 0.83
องค์ประกอบที่ 6 ให๎ชื่อองค์ประกอบนี้วํา “ประสิทธิภาพการดําเนินงาน” มี 3 ตัวแปรและ
คําสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค เทํากับ 0.84
ตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบของกลยุทธ์การจัดจ๎างผู๎ดําเนินการแทน
ตัวแปร
องค์ประกอบที่
1 2 3 4
การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู๎รับจ๎าง
.830
การติดตามความคืบหน๎าของงานอยํางเป็นระบบ
.825
การประสานงานอยํางมีประสิทธิภาพกับผู๎รับจ๎าง
.801
การวิเคราะห์สัญญาและคําตอบแทนที่เป็นธรรม
.786
การเสนอแนะระหวํางกันในการปรับปรุงการปฏิบัติงาน
.774
ความสามารถทางเทคนิคของผู๎รับจ๎าง
.775
เงื่อนไขในสัญญาที่ชัดเจนและรัดกุม
.772
คุณภาพของงานที่ผํานมา
.730
ความสามารถ/กําลังการผลิตของผู๎รับจ๎าง
.717
การมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู๎รับจ๎าง
.696
การคัดเลือกผู๎รับจ๎างอยํางเป็นระบบ
.544
การไมํปฏิบัติตามข๎อตกลงของผู๎วําจ๎าง
.861
การแสวงหาผลประโยชน์เกินข๎อตกลงในสัญญา
.853
ยากตํอการควบคุมการปฏิบัติงานของผู๎รับจ๎าง
.816

5

6
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ตัวแปร
ยากตํอการเปลี่ยนแปลงและดําเนินงาน
การรักษาความลับข๎อมูลของโรงแรม
ประโยชน์ในการเพิ่มบุคลากรที่มีความชํานาญ
ประโยชน์ในการปรับปรุงบริการโดยรวมของโรงแรม
ประโยชน์ในการเพิ่มความคลํองตัวในการดําเนินงาน
ประโยชน์ในการสนับสนุน เชํน การตลาด การขาย บุคลากร
ความคาดหวังในการสร๎างความได๎เปรียบในการแขํงขัน
ความคาดหวังในการปรับปรุงบริการโดยรวมของโรงแรม
ความคาดหวังในการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการ
ความคาดหวังในการเพิ่มบุคลากรที่มีความชํานาญ
การควบคุมต๎นทุนรายจํายที่มีประสิทธิภาพ
การวางแผนการบริหารความเสี่ยง
การบรรลุเปูาหมายตามที่กําหนดไว๎ในแผนธุรกิจประจําปี
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องค์ประกอบที่
1 2 3 4
5 6
.777
.748
.896
.878
.854
.711
.828
.798
.783
.612
.791
.762
.725

สรุปและอภิปรายผล
ผลการวิจัยนี้พบวํามีความสอดคล๎องกับแนวคิดของงานวิจัยในการทบทวนวรรณกรรม ข๎อมูล
เพิ่มเติมและความคิดเห็นจากผู๎บริหารโรงแรมโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก รวมถึงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ของผู๎วิจัยในการสร๎างแบบสอบถาม การวิเคราะห์องค์ประกอบกลยุทธ์การจัดจ๎างผู๎ดําเนินการแทนใน
อุตสาหกรรมโรงแรมไทยพบวํากลยุทธ์และกิจกรรมตํางๆ ที่เกี่ยวข๎องกับการจัดจ๎างผู๎ดําเนินการแทน
ในอุตสาหกรรมโรงแรมไทยสามารถจําแนกองค์ประกอบได๎ 6 กลุํมดังนี้
องค์ประกอบที่ 1 เป็นองค์ประกอบที่มีคําไอเกน (Eigen Values) สูงสุดเกี่ยวข๎องกับกลยุทธ์
การบริหารจัดการผู๎ดําเนินการแทนได๎แกํ การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู๎รับจ๎าง การติดตาม
ความคืบหน๎าของงานอยํางเป็นระบบ การประสานงานอยํางมีประสิทธิภาพกับผู๎รับจ๎าง การวิเคราะห์
สัญญาและคําตอบแทนที่เป็นธรรมและการเสนอแนะระหวํางกันในการปรับปรุงการปฏิบัติงาน โดย
หลักแล๎วในการดําเนินงานเกี่ยวกับการจัดจ๎างผู๎ดําเนินการแทนที่ประสบผลสําเร็จต๎องมีการบริหาร
จัดการที่เหมาะสมและเป็นธรรม มีความใกล๎ชิดประสานงาน รวมถึงการประเมินผลและการเสนอแนะ
ปรับปรุงอยํางเป็นระบบ
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องค์ประกอบที่ 2 เกี่ยวกับกลยุทธ์การคัดเลื อกผู๎ดําเนินการแทนประกอบด๎วย การพิจารณา
ความสามารถของผู๎ดําเนิ นการแทนโดยพิจารณาจากผลงานของผู๎ดําเนินการแทน ความสั มพันธ์
ระหวํางองค์กรกับผู๎ดําเนินการแทนรวมทั้งการพิจารณาการคัดเลือกผู๎ดําเนินการแทนอยํางเป็นระบบ
โรงแรมควรต๎องมีการกําหนดคุณสมบัติของผู๎ดําเนินการแทนให๎ มีความเหมาะสมและตรงกับความ
ต๎องการของโรงแรมมากที่สุด ในองค์ประกอบนี้ผู๎บริหารโรงแรมได๎ให๎ความสําคัญกับ ความสามารถ
ทางเทคนิคของผู๎รับจ๎างมากที่สุดซึ่งเป็นเกณฑ์ด๎านคุณภาพ สอดคล๎องกับการศึกษาของ Amin and
Razmi (2009) ระบุ 2 เกณฑ์ที่ใช๎สําหรับการคัดเลือกผู๎ดําเนินการแทนคือ เกณฑ์คุณภาพ เชํน การสํง
มอบ ความนําเชื่อถือ และความสามารถด๎านเทคนิค และเกณฑ์คําใช๎จําย โดย Abdolshah (2013)
พบวําเกณฑ์ด๎านคุณภาพเป็นเกณฑ์ที่สําคัญที่สุดสําหรับการตัดสินใจเลือกซัพพลายเออร์ซึ่งสอดคล๎อง
กับเกณฑ์ที่โรงแรมให๎ความสําคัญในการคัดเลือกผู๎ดําเนินการแทนจากการศึกษาครั้งนี้ นอกจากนี้
ความสัมพันธ์ที่ดีก็ไมํอาจจะมองข๎ามได๎ซึ่งควรมีสัญญาที่ชัดเจนและรัดกุม
องค์ประกอบที่ 3 เกี่ยวกับผลเสียและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นจากการจัดจ๎างผู๎ดําเนินการแทน
องค์ประกอบนี้มีความแตกตํางจากองค์ประกอบทั้งหมด เนื่องจากเป็นองค์ประกอบที่สํงผลในด๎านลบ
ตํอโรงแรม เชํน การไมํ ป ฏิ บั ติ ตามสั ญ ญา การแสวงหาผลประโยชน์เ กินข๎ อตกลงและการรั กษา
ความลับ สอดคล๎องกับ การศึกษาของ Espino-Rodriguez and Padrón-Robaina (2004),
Beaumont and Sohal (2004) และHandley (2012) ศึกษาเกี่ยวกับการจัดจ๎างผู๎ดําเนินการแทน
พบวํา การสูญเสียความเป็นเอกลักษณ์ การสูญเสียความยืดหยุํ นในการดําเนินการ การสูญเสียการ
ความสามารถในการควบคุมกิจ กรรมหรือความเสี่ยงในการลดประสิทธิภาพความสามารถในการ
ดําเนินงานของผู๎ ดําเนินการแทน และกฎระเบียบข๎อบังคับขององค์กรเป็นผลกระทบในด๎านลบที่
องค์กรอาจได๎รับจากการจัดจ๎างผู๎ดําเนินการแทน ทั้งนี้อาจเป็นผลมาจากการบริหารจัดการและการ
คัดเลื อกผู๎ ดําเนิ น การแทนที่ไมํมีความซื่อสั ตย์ห รือ ไมํเหมาะสมกับโรงแรม ทําให๎ โ รงแรมไมํได๎รั บ
ประโยชน์สูงสุดจากการจัดจ๎างผู๎ดําเนินการแทน บางครั้งสาเหตุของปัญหาอาจเกิดจากกฎระเบียบ
ทั่วไปหรือข๎อบังคับขององค์กรตามที่ได๎มีการศึกษาแล๎ว
องค์ ป ระกอบที่ 4 เกี่ ย วกั บ ประโยชน์ ที่ ไ ด๎ รั บ จากการจั ด จ๎ า งผู๎ ดํ า เนิ น การแทนเป็ น
ความสามารถของผู๎ ดําเนิ น การแทนที่ส ามารถตอบสนองตํอความต๎องการของโรงแรม เชํน เพิ่ม
บุ คลากรที่มี ความชํานาญ การปรั บปรุ งบริก ารของโรงแรมและความคลํ องตัว ในการดําเนิ นงาน
เนื่องจากการแขํงขันที่เข๎มข๎นและความไมํแนํนอนทางเศรษฐกิจ ความคลํองตัวและความรวดเร็วใน
การปรับปรุงบริการของโรงแรมจะเป็นตัวเรํงให๎เกิดความจําเป็นเพิ่มขึ้นในการจัดจ๎างผู๎ดําเนินการแทน
สอดคล๎องกับวัตถุประสงค์ห ลักของการจัดจ๎างผู๎ดําเนินการแทนซึ่งประกอบด๎วย เหตุผลทางด๎าน
ยุทธวิธี เชํน การลดคําใช๎จําย และด๎านยุทธศาสตร์ เชํน การปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงาน
(Espino-Rodríguez and Padrón-Robaina, 2005)
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องค์ประกอบที่ 5 คือความคาดหวังประโยชน์จากการจัดจ๎างผู๎ ดําเนินการแทนเป็นความ
คาดหวังที่โรงแรมจะได๎รับประโยชน์จากการจัดจ๎างผู๎ดําเนินการแทน เชํน การคาดหวังที่จะได๎เปรียบ
ทางการแขํงขัน การคาดหวังที่จะชํวยเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานและความคาดหวังในการเพิ่ม
บุคลากรที่มีความชํานาญ ความคาดหวังประโยชน์ที่จะได๎รับควรสอดคล๎องกับประโยชน์ที่ได๎รับจริง
จากการจัดจ๎างผู๎ดําเนินการแทน โรงแรมควรมีมาตรการสําหรับประเมินผลและควบคุมการจัดจ๎าง
ผู๎ดําเนินการแทนให๎มีความสอดคล๎องกับความต๎องการของโรงแรมให๎มากที่สุดเพื่อประสิทธิผลในการ
ดําเนินงานของโรงแรม อยํางไรก็ตามอุปสรรคอาจจะเกิดจากความไมํสมดุลย์ของอุปสงค์และอุปทาน
ในอุตสาหกรรมตํอเนื่ องที่ส นั บ สนุนการจัดจ๎างผู๎ ดําเนินการแทนในงานโรงแรม ซึ่งสอดคล๎ องกับ
การศึกษาของ Kettapan and Vachajipan (2014) พบวํามีการจัดจ๎างผู๎ดําเนินการแทนในกิจกรรม
โดยคํานึงถึงประโยชน์ทั้งด๎านต๎นทุนและด๎านที่ไมํใชํต๎นทุนและมีความคาดหวังประโยชน์สูงกวําที่ได๎รับ
สุดท๎าย องค์ประกอบที่ 6 คือประสิทธิภาพการดําเนินงานซึ่งนําไปสูํการประสบความสําเร็จ
ของโรงแรมโดยประกอบด๎วยกิจกรรมที่สําคัญ เชํน ความสามารถในการควบคุมต๎นทุน การบริหาร
ความเสี่ ย งและการบรรลุ เปู าหมายทางธุร กิจ นอกจากการควบคุมต๎ นทุนรายจํายซึ่งเป็นตัว บํง ชี้
ประสิทธิภาพการดําเนินงานได๎ชัดเจน โรงแรมยังต๎องลดความเสี่ยงและความไมํแนํนอนในการดําเนิน
ธุรกิจ แนวปฏิบัติที่ได๎ผลคือ การดําเนินการอยํางมีแผนและเปูาหมายที่ชัดเจนรวมทั้งการติดตาม
ประเมินผลเป็นระยะๆ
จากผลการวิเคราะห์องค์ประกอบกลยุทธ์การจัดจ๎างผู๎ดําเนินการแทนพบวําองค์ประกอบทั้ง
6 กลุํม สามารถชํวยชี้ให๎เห็นถึงกลยุทธ์และกิจกรรมที่สําคัญตํอการจัดจ๎างผู๎ดําเนินการแทนและเป็น
ประโยชน์ตํอการกําหนดแนวทางการจัดจ๎างผู๎ดําเนินการแทนในอุตสาหกรรมโรงแรม หรือการศึกษา
และวิจัยเพิ่มเติมในอนาคต
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ ดร.พอพันธ์ วัชจิตพันธ์ที่ให๎ก ารแนะนําทําให๎การวิจัยใน
ครั้งนี้ประสบผลสําเร็จได๎ด๎วยดี ขอขอบคุณสมาคมโรงแรมไทยในการให๎การสนับสนุนข๎อมูลรายชื่อ
สมาชิกสมาคมโรงแรมในประเทศไทย รวมทั้งขอขอบคุณคณะผู๎บริหารและผู๎จัดการโรงแรมที่ให๎ความ
รํวมมือในการกรอกข๎อมูลในครั้งนี้
ข้อเสนอแนะ
จากการวิจัยเรื่องกลยุทธ์การจัดจ๎างผู๎ดําเนินการแทนของอุตสาหกรรมโรงแรมในประเทศไทย
ได๎ข๎อค๎นพบที่เป็นองค์ความรู๎ที่เป็นประโยชน์ตํอการประยุกต์ใช๎กลยุทธ์การจัดจ๎างผู๎ดําเนินการแทน
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โดยข๎ อ เสนอแนะจากการวิ จั ย มี
2 สํ ว น คื อ ข๎ อเสนอแนะเพื่ อการนํ าผลการวิ จั ย ไปใช๎แ ละ
ข๎อเสนอแนะเพื่อการวิจัยตํอไปดังนี้
ข๎อเสนอแนะสําหรับการนําผลวิจัยไปใช๎
1. ผู๎บริหารระดับสูงหรือผู๎จัดการของโรงแรมจําต๎องให๎ความสําคัญอยํางสูงตํอการคัดเลือก
และการบริหารจัดการผู๎ดําเนินการแทนเพื่อให๎ได๎ผู๎ดําเนินการแทนที่มีความเหมาะสมและให๎ประโยชน์
ตรงกับความคาดหวังของโรงแรม
2. โรงแรมจําต๎องมีระบบการติดตามประเมินผลรวมถึงการพยายามลดความแตกตําง
ระหวํางความคาดหวังประโยชน์ที่ได๎รับจากการจัดจ๎างผู๎ดําเนินการแทนและผลที่ได๎รับจริง
ข๎อเสนอแนะในการทําวิจัยตํอไป
1. การศึกษานี้มีข๎อจํากัดในด๎านข๎อมูลซึ่งได๎จากผู๎จัดการของโรงแรมที่เป็นสมาชิกสมาคม
โรงแรมไทยเทํานั้น ซึ่งถือวํานําจะเป็นโรงแรมที่มีมาตรฐาน ดังนั้นในการศึกษาครั้งตํอไปควรศึกษาใน
กลุํมของอุตสาหกรรมโรงแรมที่ไมํใชํสมาชิกของสมาคมโรงแรมไทยเพื่อทําการเปรียบเทียบกลยุทธ์การ
จัดจ๎างผู๎ดําเนินการแทนของอุตสาหกรรมโรงแรมในประเทศไทย
2. เนื่องจากยังขาดการวิจัยในโครงสร๎างความสัมพันธ์ระหวํางตัวแปรตําง ๆ ในการจัดจ๎าง
ผู๎ดําเนินการแทน ข๎อมูลแตํละองค์ประกอบที่ค๎นพบในการวิจัยครั้งนี้ควรจะมีการนําไปศึกษาตํอในการ
สร๎างโมเดลสมการโครงสร๎างเพื่อทดสอบหาความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล ผลที่ได๎รับจะเป็นประโยชน์
ตํอการกําหนดและดําเนินกลยุทธ์เพื่อให๎ผลประโยชน์สูงสุดในอุตสาหกรรมโรงแรม
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บทคัดย่อ
จากการก๎าวเข๎าสูํสังคมสูงวัยของไทยที่สัดสํวนของผู๎สูงอายุตํอประชากรทั้งประเทศมีสัดสํวน
ที่สูงขึ้น ดังนั้นแนวโน๎มของผู๎บริโภคจึงมีการเปลี่ยนแปลงตามกระแสของสังคม ผู๎สูงอายุจึงมีบทบาท
สํ า คั ญ และกํ า ลั ง เป็ น ฐานผู๎ บ ริ โ ภคใหมํ ที่ ห ลายองค์ ก รธุ ร กิ จ กํ า ลั ง ให๎ ค วามสนใจ เชํ น เดี ย วกั บ
อุตสาหกรรมทํองเที่ยวที่แหลํงทํองเที่ยวจะมีสัดสํวนของนักทํองเที่ยวที่เป็นผู๎สูงอายุจํานวนมากขึ้น อีก
ทั้ ง ในแหลํ ง ทํ อ งเที่ ย วก็ ต ามก็ ต๎ อ งทํ า การรั ก ษาฐานนั ก ทํ อ งเที่ ย วและสร๎ า งความพึ ง พอใจในการ
ให๎บริการของนักทํองเที่ยว ดังนั้นการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยที่สํงผลตํอ
รูปแบบการทํองเที่ยวของผู๎สูงอายุไทย ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล โดยตัวอยํางที่ใช๎ในการศึกษา
มาจากประชากรผู๎สูงอายุในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลโดยใช๎วิธีการสุํมตัวอยํางแบบกลุํม (Cluster)
จํ านวน 500 คน วิเคราะห์ ผ ลใช๎ ส ถิ ติเชิ งพรรณนา และการใช๎ส ถิติ ขั้น สู ง Ordered Logistic
Regression ในการวิเคราะห์ถึงพฤติกรรมการตัดสินใจในการเลือกรูปแบบในการทํองเที่ยวของ
ผู๎สูงอายุไทย ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลใน 3 รูปแบบ ได๎ แกํ การทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การ
ทํองเที่ยวเพื่อสุขภาพ และการทํองเที่ยวเชิงนิเวศ โดยพบวํา อายุ รายได๎เฉลี่ยตํอเดือน และ ข๎อจํากัด
ทางกายภาพของผู๎สูงอายุมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจในการเลือกรูปแบบในการทํองเที่ยวของ
ผู๎สูงอายุไทย ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ซึ่งเป็นสิ่งที่แหลํงทํองเที่ยวต๎องคํานึงถึงปัจจัยดังกลําว
เพื่อนํามาพัฒนาปรับปรุงเพื่อเป็นแหลํงทํองเที่ยวที่ยั่งยืนตํอไป
ค่าส่าคัญ:ผู๎สูงอายุ, การตัดสินใจ, รูปแบบการทํองเที่ยว
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ABSTRACT
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 tourism
industry, tourists have a higher proportion with elderly tourists. As tourism attractions,
they also have to maintain their tourist bases and satisfy their tourists. Therefore, this
research aims to study on Factors Determining Decision Making in Tourism Patterns of
Thai Elderly People in Bangkok and Suburbs. The samples used were 500 elderly
people in Bangkok and suburb areas. This study use advanced statistics Ordered
Logistic Regression for the analysis of the factors affecting the decision making of the
tourism patterns in three aspects which are Cultural Tourism, Health Tourism, and
Natural Tourism. The results were found that age, average monthly incomes and
physical limitations of the elderly tourists are correlated with the decision making of
the tourism patterns. This is what tourism attractions need to take into consideration
in order to improve their services to sustainable tourism attraction.
KEYWORDS:Ageing, Decision Making ,Tourism Pattern
บทน่า
ความเจริญก๎าวหน๎าทางด๎านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี โดยเฉพาะในสาขาการแพทย์ แ ละ
สาธารณสุขสํงผลให๎การรักษาพยาบาล การบริโภค อาหาร การดําเนินชีวิตได๎รับความสนใจและให๎
ความสําคัญมากขึ้น ทําให๎ประชากรมีอายุยืนยาวขึ้นขณะที่ อัตราการเกิดลดน๎อยลง เพราะสภาวะทาง
เศรษฐกิจ วิถีชีวิต และทัศนคติของคนในยุคปัจจุบันที่มีแนวโน๎มที่ จะมีคนโสดเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากมี
การแตํงงานช๎าลง และนิยมมี บุตรน๎อยลง (สํานักงานสถิติแหํงชาติ , 2553) ดังนั้นจึงสํงผลตํอสัดสํวน
ของผู๎สูงอายุที่กําลังขยับตัวเพิ่มสูง ขึ้นทุกปี โดยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหํงชาติ ได๎คาดการณ์ไว๎วํา ประชากรของประเทศไทยจะเพิ่มขึ้นจาก 66.48 ล๎านคน ในปี พ.ศ.
2551 เป็น 70.65 ล๎านคน ในปี พ.ศ. 2568 แล๎วจะเริ่มลดลงเป็น 70.63 ล๎านคน ในปี พ.ศ. 2573
โดยมีสัดสํวนที่ประเมินได๎จากประชากรวัยเด็ก อายุ 0-14 ปี จะลดลงจาก 15.95 ล๎านคนในปี พ.ศ.
2533 เป็น 9.54 ล๎านคนในปี พ.ศ. 2573 ขณะที่ประชากรวัยสูงอายุ คือ ประชากรที่ มีอายุ 60 ปี ขึ้น
ไป จะเพิ่มขึ้นจาก 4.02 ล๎านคนเป็น 17.74ล๎านคน ในชํวงเดียวกันจากจํานวนประชากรแตํ ละชํวงวัย
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ประเทศไทยเริ่มก๎าวเข๎าสูํ “สังคมผู๎สูงอายุ (Aging Society )” ตั้งแตํปี พ.ศ. 2547 และจะเป็นสังคม
ผู๎สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged Society)ในปี พ.ศ. 2567

แผนภาพที่ 1 จํานวนสัดสํวนผู๎สูงอายุเมื่อเปรียบเทียบกับวันเด็กและวัยแรงงานของไทย
ที่มา:คํานวณจาก สํานักงานสถิติแหํงชาติ พ.ศ.2553

ตลาดนั ก ทํ อ งเที่ ย วผู๎ สู ง อายุ เ ป็ น ตลาดใหญํ ที่ มี ศั ก ยภาพและนํ า สนใจมากขึ้ น เนื่ อ งจาก
โครงสร๎างของสั งคมกําลังจะก๎าวสูํสังคมของผู๎สูงอายุ สหประชาชาติคาดการณ์วําจะมีผู๎สูงอายุเพิ่ม
สูงขึ้น (Sangpikul, 2007) จาก 687.9 ล๎านคน ในปี พ.ศ. 2549 เป็น 1,968 ล๎านคนในปี พ.ศ. 2593
ซึ่งคนในทวีปเอเชียจะมีจํานวนผู๎สูงอายุมากที่สุด แนวโน๎มการขยายตัวของตลาดผู๎สูงอายุในประเทศ
สมาชิกอาเซียนหลายๆประเทศ ในชํว งปี พ.ศ. 2558-2603 มีแนวโน๎มเพิ่มขึ้นกวํา 2 เทําตัว ใน
ประเทศไทยมีแนวโน๎ มเพิ่มขึ้นเรื่ อยๆ คาดการณ์วําในอีก 10 ปีข๎างหน๎า หรือในปี พ.ศ. 2563 มี
จํานวนมากถึง 7 ล๎านคนในหนึ่งปี (สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ, 2557)
สําหรับการศึกษาในครั้งนี้เป็นการศึกษาเพื่อทําความเข๎าใจอยํางลึกซึ้ง ที่จะทําให๎เข๎าใจถึง
รูปแบบการเดินทางเพื่อการทํองเที่ยวของผู๎สูงอายุในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ซึ่งเน๎นการทํองเที่ยว
และบริการที่มีคุณภาพดี คุ๎มคํา เน๎นการซื้อด๎วยเหตุผลโดยไมํใช๎อารมณ์ โดยให๎ความสําคั ญกับความ
พึงพอใจเป็นหลัก ใช๎เวลาพักผํอนนานใช๎จํายสูง มีความสามารถในการซื้อบริการในราคาสูง เนื่องจาก
มีเงินเก็บจากการทํางานหนักมาทั้งชีวิต จึงมีศักยภาพสูงในการบริโภค ขณะเดียวกันคํานึงถึงความ
มั่นใจด๎านความปลอดภัย ความมั่นใจด๎านบริการ ใสํใจดูแลสุขภาพที่ดี เลือกกิ จกรรมที่เหมาะกับวัย
และสุ ขภาพ อีกทั้งนั กทํองเที่ย วกลุํ มนี้ไมํต๎องกังวลตํอคําใช๎จํายในการเดินทาง เนื่องจากเป็นผู๎ มี

313

การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
เครือขํายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลําปางวิจยั ครั้งที่ 4

ประสบการณ์ในการใช๎ชีวิต จึงมีความละเอียดรอบคอบในการเลือกซื้อสินค๎าและบริการตํางๆ มาก
ยิ่งขึ้น
ด๎วยเหตุนี้ ผู๎วิจัยจึงเห็นความสําคัญของการวิจัยเพื่อศึกษารูปแบบการทํองเที่ยวของผู๎สูงอายุ
ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล เพื่อนําผลวิจัยไปใช๎ปรับปรุงและพัฒนาการการทํองเที่ยวที่เหมาะสมกับ
ผู๎สูงอายุตํอไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
(1)เพื่อศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจในการเลือกรูปแบบในการทํองเที่ยวของผู๎สูงอายุไทย
ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล
(2)เพื่อศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลตํอรูปแบบในการทํองเที่ยวของผู๎สูงอายุไทย ในเขต
กรุงเทพฯและปริมณฑล
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ลักษณะทางประชากรของผูส๎ ูงอายุ

การตัดสินใจในการเลือก

ปัจจัยทางด๎านทุนทางเศรษฐกิจ

รูปแบบในการทํองเที่ยวของ
ผู๎สูงอายุไทย ในเขตกรุงเทพฯ

ปัจจัยทางด๎านทุนมนุษย์

และปริมณฑล

ข๎อจํากัดทางกายภาพ

- การทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
- การทํองเที่ยวเชิงสุขภาพ

แผนภาพที่ 2 กรอบแนวคิดในการวิจัย
- การทํองเที่ยวเชิงนิเวศ
วิธีด่าเนินการวิจัย
แบบแผนการวิจัย
ปัจจัยที่มีอิทธิพลตํอการตัดสินใจในการเลือกรูปแบบในการทํองเที่ยวของผู๎สูงอายุไทย ในเขต
กรุงเทพฯและปริมณฑลเป็นการศึกษาโดยการวิจัยแบบเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ด๎วย
รูปแบบการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ในชํวงเดือน มีนาคม 2560 ถึง พฤษภาคม 2560
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ประชากรและตัวอย่าง
ใช๎ ก ารคํ า นวณหาขนาดกลุํ ม ตั ว อยํ า งโดยใช๎ สู ต รการหาขนาดตั ว อยํ า งแบบไมํ ท ราบจํ า นวน
ประชากรของ Roscoe แทนคําโดยใช๎สูตรที่ระดับความเชื่อมั่น 95% คําความคาดเคลื่อน 5% โดยจะ
ได๎กลุํมตัวอยํางทั้งหมดเป็น 500 ตัวอยําง กลุํมตัวอยํางเป็นผู๎สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ชาวไทยที่อยูํ
ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลโดยใช๎วิธีทําการสุํมแบบเป็นระบบ (Systematic Random Sampling)
วิธี Cluster Sampling เพื่อเลือกเขตที่ผู๎สูงอายุอาศัยอยูํ ได๎จํานวน 8 เขตของกรุงเทพมหานคร(บาง
นา สาทร ดอนเมือง บางเขน บางคอแหลม ธนบุรี วั ฒนา บางแค) อําเภอมืองจังหวัดสมุทรปรากร
และ อําเภอเมืองนนทบุรี
ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรอิสระ ลักษณะทางประชากรของผู๎สูงอายุ ปัจจัยทางด๎านทุนทางเศรษฐกิจ ปัจจัยทางด๎าน
ทุนมนุษย์ และข๎อจํากัดทางกายภาพ
ตัวแปรตาม การตัดสินใจในการเลือกรูปแบบในการทํองเที่ยวของผู๎สูงอายุไทย ในเขตกรุงเทพฯ
และปริมณฑล ได๎แกํ การทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การทํองเที่ยวเชิงสุขภาพ และการทํองเที่ยวเชิง
นิเวศ
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู๎วิจัยใช๎ข๎อมูลจากแบบสอบถามเรื่อง “การตัดสินใจในการเลือกรูปแบบ
ในการทํองเที่ยวและการเดินทางทางอากาศของผู๎สูงอายุไทย ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล” ของ
ผู๎วิจัย ซึ่งผํานการประเมินจากผู๎ทรงคุณวุฒิ และตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือ โดยได๎คํา
ความเชื่อมั่น Cronbach’s Alpha ที่ 0.812 เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข๎อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ใช๎แบบสอบถามในการเก็ บ ข๎อมูล จากกลุํ มตัว อยํางโดยกลุํ มตัว อยํางกรอกคํา ตอบเอง (SelfAdministered) ซึ่งแบบสอบถามในสํวนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับข๎อมูลลักษณะประชากรศาสตร์ของ
ผู๎ตอบแบบสอบถาม ได๎แกํ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายได๎ และข๎อจํากัดทาง
กายภาพ ลักษณะคําถามเป็นแบบสํารวจรายการ (Check list) สํวนแบบสอบถามในสํวนที่ 2 เป็น
แบบคํ า ถามเกี่ ย วกั บ การตั ด สิ น ใจในการเลื อ กรู ปแบบในการทํ อ งเที่ ย วของผู๎ สู ง อายุไ ทย ในเขต
กรุ งเทพฯและปริ ม ณฑล ได๎ แกํ การทํองเที่ย วเชิ งวัฒ นธรรม การทํองเที่ย วเชิ งสุ ข ภาพ และการ
ทํองเที่ยวเชิงนิเวศ โดยเป็นลักษณะคําถามเป็นแบบ Likert Scale 5 ระดับ แตํถ๎าในกรณีกลุํม
ตัวอยํางไมํสามารถกรอกแบบสอบถามได๎ผู๎วิจัยจะทําการเก็บข๎อมูลโดยใช๎วิธีสอบถามในแบบสอบถาม
และบันทึกข๎อมูลลงในแบบสอบถามและนําแบบสอบถามที่ได๎มาทําการตรวจสอบความถูกต๎องของ
ข๎อมูล
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การวิเคราะห์ข้อมูล
ดําเนินการวิเคราะห์ข๎อมูลทางสถิติโดยใช๎โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ จากนั้นจึงนําผลคํานวณทาง
สถิติที่ได๎ มาเขียนการวิเคราะห์โดยวิเคราะห์ใช๎สถิติเชิงพรรณนา และสถิติสหสัมพันธ์แบบพหุด๎วยวิธี
Ordered Logistic Regression วิเคราะห์ รวมทั้งนําเสนอผลการวิจัยตํอไป
ผลการวิจัย
สถิติเชิงพรรณนา
1. ข๎อมูลลักษณะทั่วไปทางประชากรศาสตร์ โดยด๎านเพศ พบวํา สํวนใหญํเป็นเพศ
ชาย มากกวํา เพศหญิง โดยมีเพศชาย จํานวน 271 คน คิดเป็นร๎อยละ 54.2 และเพศหญิง จํานวน
229 คน คิดเป็นร๎อยละ 45.8 ด๎านอายุ พบวํา อายุเฉลี่ย 63.78 ปี สํวนใหญํ มีอายุระหวําง 60 – 64
ปี จํานวน 217 คน คิดเป็นร๎อยละ 43.4 น๎อยที่สุดคือ อายุระหวําง 80 – 84 ปี จํานวน 12 คน คิด
เป็นร๎อยละ 2.4 ด๎านการศึกษา พบวํา สํวนใหญํต่ํากวําระดับปริญญาตรี จํานวน 273 คน คิดเป็นร๎อย
ละ 54.6 น๎อยที่สุดคือ ระดับปริญญาเอก จํานวน 6 คน คิดเป็นร๎อยละ 1.2 ด๎านอาชีพ พบวํา สํวน
ใหญํทําอาชีพค๎าขาย/อาชีพอิสระ จํานวน 196 คน น๎อยที่สุด คือ พนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 1
คน คิดเป็นร๎อยละ 0.2 ด๎านรายได๎ตํอเดือน พบวํา รายได๎เฉลี่ยตํอเดือนอยูํที่ 18,567.78 บาท สํวน
ใหญํมีรายได๎ระหวําง 0 – 20,000 บาท จํานวน 263 คน น๎อยที่สุดคือ รายได๎ระหวําง 200,001 –
300,000 บาท จํานวน 1 คน คิดเป็นร๎อยละ 0.2 ด๎านสถานะภาพ พบวํา สํวนใหญํอยูํในสถานะภาพ
สมรส/อยูํด๎วยกัน จํานวน 336 คน คิดเป็นร๎อยละ 67.2 น๎อยที่สุดคือ สถานะภาพ หยําร๎าง/หม๎าย/
แยกกันอยูํ จํานวน 64 คน คิดเป็นร๎อยละ 12.8 ด๎านข๎อจํากัดทางกายภาพ พบวํา สํวนใหญํเป็นโรค
กระดูก จํานวน 257 คน คิดเป็นร๎อยละ 51.4 น๎อยที่สุดคือ สุขภาพแข็งแรงดี จํานวน 45 คน คิด
เป็นร๎อยละ 9.0
2.) ผลการวิเคราะห์การตัดสินใจเลือกรูปแบบการทํองเที่ยวของผู๎สูงอายุชาวไทยใน
เขตกรุงเทพฯและปริมณฑล คําเฉลี่ยโดยรวมทั้ง 3 รูปแบบ พบวํา รูปแบบการทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
คําเฉลี่ ย รวมจั ดอยูํ ใ นระดับ มาก โดยมีคํ าเฉลี่ ยรวมที่ 2.93, รูปแบบการทํองเที่ยวเพื่อสุ ขภาพ มี
คําเฉลี่ยรวมที่3.12 จัดอยูํในระดับมาก และรูปแบบการทํองเที่ยวเชิงนิเวศมีคําเฉลี่ยรวม 2.73 จัดอยูํ
ในระดับมาก
สถิติสหสัมพันธ์แบบพหุ ด้วยวิธี Ordered Logistic Regression
1. การตรวจสอบความสัมพันธุ์พหุรํวมเชิงเส๎น (Multicolinearity) ของตัวแปรอิสระ
การตรวจสอบถึงความสัมพันธ์ระหวํางตัวแปรต๎นหรือตัวแปรอิสระในแตํละตัวที่จะนําไปเป็น
ตัวแปรในการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยเกณฑ์ที่จะ
พิจารณาตัวแปรที่เหมาะสมสามารถนําไปใช๎ในการวิเคราะห์ ก็คือ จะมีคําสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์รํวม
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(Correlation) ระหวํางคูํตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กันน๎อยกวํา 0.50 หากมีคํามากกวําหรือเทํากับ 0.50
นั่นหมายความวําตัวแปรต๎นหรือตัวแปรอิสระคูํนั่นจะมีความสัมพันธ์ที่คํอนข๎างสูง ซึ่งอาจจะทําให๎เกิด
ปัญหาในด๎านความสัมพันธ์พหุรํวมเชิงเส๎น (Multicolinearity) ซึ่งจากการวิเคราะห์สัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์รํวม (Correlation) ระหวํางคูํตัวแปรต๎นหรือตัวแปรอิสระพบวํา ตัวแปรต๎นหรือตัวแปร
อิสระมีคําสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Pearson Correlation) ต่ํากวํา 0.50 ทุกตัว นั่นหมายถึงตัวแปร
ต๎นหรือตัวแปรอิสระเป็นอิสระตํอกันมีความสัมพันธ์กันต่ําจึงสามารถใช๎เป็นตัวแปรต๎นหรือตัวแปร
อิสระในการหาปัจจัยที่มีผลตํอรูปแบบการทํองเที่ยวของผู๎สูงอายุได๎
2. การทดสอบตัวแบบการวิเคราะห์ที่เหมาะสม (Parallel Line Test) เพื่อดูความเหมาะสมของการ
ใช๎การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก (Logistic Regression Analysis)
การทดสอบตัวแบบการวิเคราะห์ที่เหมาะสม (Parallel Line Test) เพื่อดูความเหมาะสม
ของการใช๎การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก (Logistic Regression Analysis) โดยใช๎การวิเคราะห์ผล
จาก คําสั่ง omodelพบวํา คํา prob chi2 ได๎คํา 0.8081 ซึ่งหมายความวําไมํมีนัยสําคัญ แสดงวํา
แบบจําลองที่ใช๎ cumulative logit function โดยกําหนดให๎ คําของ regression coefficients ของ
ตัวแปรอิสระทุกตัวคงที่ ในขณะที่ intercept มีคําเปลี่ยนแปลงได๎ ขึ้นอยูํ กับระดับของตัวแปรตาม
หรือที่รู๎จักกันในนาม proportional odds model มีความเหมาะสม และให๎ผลทาง สถิตที่ ไมํ
แตกตํางไปจากแบบจําลองที่กําหนดให๎ทั้ง regression coefficients ของตัวแปรอิสระ และ/หรือ
intercept สามารถเปลี่ยนแปลงได๎ เมื่อเป็นเชํนนี้ การใช๎ Ordered Logistic Regression ในการหา
ความสัมพันธ์ระหวํางตัวแปรอิสระที่กําหนดกับตัวแปรตามที่มีคําแบํงออกเป็นระดับ มีความนําเชื่อถือ
ในทางสถิติ
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ตารางที่ 1 แสดงการประมาณค่า Oredered Logistic Regression ของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจในการเลือกรูปแบบในการท่องเที่ยวของผู้สูงอายุไทย ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล
ตัวแปรอิสระ

ปัจจัยทางด้านประชากร
เพศ
หญิง (กลุํมอ๎างอิง)
ชาย
อายุ
สถานภาพสมรส
โสด (กลุํมอ๎างอิง)
สมรส/อยูํด๎วยกัน
หยําร๎าง/หม๎าย/แยกกันอยูํ
ปัจจัยด๎านทุนทางเศรษฐกิจ
อาชีพ
วํางงาน (กลุํมอ๎างอิง)
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริษัทเอกชน
ค๎าขาย/อาชีพอิสระ
รับจ๎าง
เกษตร/ประมง
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ปัจจัยด้านทุนมนุษย์
ระดับการศึกษา
ปริญญาเอก (กลุํมอ๎างอิง)
ต่ํากวําปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท

การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง การท่องเที่ยวเพื่อ การท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม
สุขภาพ
นิเวศ
Odd Ratio
Odd Ratio
Odd Ratio

0.9876
1.0176***

0.9526
1.0231***

0.9413
1.0145***

1.7601
4.1232

1.4565
4.8142

1.6458
4.7654

13.4156**
8.4677**
3.1245
5.1456
1.4534
1.0000***

14.0745**
9.6511**
2.4589
4.9878
1.5673
1.0000***

12.0563**
7.4579**
4.6579**
6.1456
1.4564
1.0000***

1.1453
1.0876
1.0055

1.1263
1.0659
1.0042

1.1432
1.0843
1.0062
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ตัวแปรอิสระ

ปัจจัยด้านข้อจ่ากัดทางกายภาพ
ข้อจ่ากัดทางกายภาพ
แข็งแรงดี (กลุํมอ๎างอิง)
โรคปวดกระดูก
โรคประจําตัว
ต๎องได๎รับยาจากแพทย์เพื่อรักษา
Sample size
Prob>chi2
Pseudo-R2
Log likelihood
**p-value=.05 ***pvalue=.01

การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง การท่องเที่ยวเพื่อ การท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม
สุขภาพ
นิเวศ
Odd Ratio
Odd Ratio
Odd Ratio

0.8756**
0.9152**
0.9332**
500
0.0000
0.3153
-452.14324

1.4154**
1.3232**
2.1155**
500
0.0000
0.3262
-467.18765

0.8323**
0.9563**
0.9576**
500
0.0000
0.3075
-449.13423

จากตารางที่ 1 ซึ่ ง เป็ น ตารางสถิ ติ ส หสั ม พั น ธ์ แ บบพหุ ด๎ ว ยวิ ธี Ordered
Logistic
Regressionแสดงถึ ง ปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลตํ อ การตั ด สิ น ใจในการเลื อ กรู ป แบบในการทํ อ งเที่ ย วของ
ผู๎สูงอายุไทย ในเขตกรุ งเทพฯและปริมณฑล ในรูปแบบการทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม รูปแบบการ
ทํองเที่ยวเพื่อสุขภาพ และรูปแบบการทํองเที่ยวเชิงนิเวศ พบวํา ปัจจัยทางด๎านประชากรในเรื่องของ
อายุที่เพิ่มขึ้นของผู๎สูงอายุที่เพิ่มขึ้นทุกๆปีจะมีโอกาสทําให๎มีสัดสํวนของระดับการตัดสินใจในการเลือก
รูปแบบในการทํองเที่ยวเพิ่มขึ้นในทุกด๎าน โดยในด๎านรูปแบบการทํองเที่ยวเพื่อสุขภาพจะมีสัดสํวน
ของระดับ การตัดสิ น ใจเพิ่มขึ้น มากที่สุ ดที่ 1.0231 เทํา (ระดับนัยสําคัญ 0.01) รองลงมาคือด๎าน
รูปแบบการเดินทางเชิงวัฒนธรรมโดยจะมีสัดสํวนของระดับการตัดสินใจเพิ่มขึ้น 1.0176 เทํา (ระดับ
นัยสําคัญ 0.01) และ ด๎านรูปบบการทํองเที่ยวเชิงนิเวศโดยจะมีสัดสํวนของระดับการตัดสินใจเพิ่มขึ้น
1.0145 เทํา (ระดับนัยสําคัญ 0.01)
ปัจ จั ย ทางด๎านทุน ทางเศรษฐกิจในเรื่องของรายได๎เฉลี่ ยตํอเดือนที่เพิ่มขึ้นของผู๎ สู งอายุที่
เพิ่มขึ้นทุกๆบาทจะมีโอกาสทําให๎มีสัดสํวนของระดับการตัดสินใจในการเลือกรูปแบบในการทํองเที่ยว
เพิ่มขึ้นในทุกด๎านเพิ่มขึ้นในทุกด๎าน 1.000 เทํา (ระดับนัยสําคัญ 0.01) เรื่องของสถานภาพการทํางาน
หรืออาชีพพบวําผู๎สูงอายุที่รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ พนักงานเอกชน และค๎าขาย/อาขีพอิสระ เมื่อ
เทียบกับผู๎สูงอายุที่วํางงานจะมีโอกาสที่มีสัดสํวนของระดับการตัดสินใจเพิ่มขึ้น โดยผู๎สูงอายุที่รับ
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ราชการ/รัฐวิสาหกิจจะมีสัดสํวนระดับความพึงพอใจเพิ่มมากขึ้นในทุกๆด๎านโดยสัดสํวนของระดับการ
ตัดสิ น ใจในด๎านรู ป แบบการทํองเที่ยวเพื่อสุ ขภาพเพิ่มขึ้นมากที่สุ ดที่ระดับ 14.0745 เทํา (ระดับ
นัยสําคัญ 0.05) รองลงมาในด๎านการทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมีสัดสํวนเพิ่มขึ้น 13.4156 เทํา (ระดับ
นัย สําคัญ 0.05) และ ในด๎านรูป แบบการทํองเที่ยวเชิงนิเวศรวมมีสัดสํว นของระดับการตัดสิ นใจ
เพิ่มขึ้น 12.0563 เทํา (ระดับนัยสําคัญ 0.05) ตามลําดับ ผู๎สูงอายุที่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จะ
มีสัดสํวนของระดับการตัดสินใจเพิ่มมากขึ้นในทุกๆด๎านโดยสัดสํวนของระดับการตัดสินใจในด๎าน
รู ป แบบการทํ องเที่ย วเพื่ อสุ ขภาพเพิ่ มขึ้ นมากที่สุ ดที่ ระดั บ 9.6511 เทํ า (ระดับนั ยสํ าคัญ 0.05)
รองลงมาในด๎านรูปแบบการทํองเที่ยวเชิงวัฒรธรรมมีสัดสํวนเพิ่มขึ้น 8.4677 เทํา (ระดับนัยสําคัญ
0.05) และ ในด๎านรูปแบบการทํองเที่ยวเชิงนิเวศมีสัดสํวนของระดับการตัดสินใจเพิ่มขึ้น 7.4579 เทํา
(ระดับนัยสําคัญ 0.05) ตามลําดับ สํวนอาชีพที่ เหลือเมื่อเทียบกับผู๎สูงอายุที่ไมํได๎ประกอบอาชีพจะมี
สัดสํวนของระดับการตัดสินใจไมํแตกตํางกันอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ปัจจัยทางด๎านทุนมนุษย์ในเรื่องของระดับการศึกษาโดยพบวํามีจะไมํมีสัดสํวนของระดับการ
ตัดสินใจแตกตํางกันอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติ และในด๎านของปัจจั ยทางด๎านข๎อจํากัดทางกายภาพ
พบวําผู๎สูงอายุที่มีข๎อจํากัดทางกายภาพทุกประเภทจะทําให๎ระดับการตัดสินในในทุกรูปแบบลดลง
อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติ ยกเว๎น รูปแบบการทํองเที่ยวเพื่อสุขภาพที่มีสัดสํวนระดับการตัดสินใจที่เพิ่ม
มากขึ้น
สรุปและอภิปรายผล
จากการศึกษาสรุปได๎วําปัจจัยที่มีอิทธิพลตํอการตัดสินใจในการเลือกรูปแบบในการทํองเที่ยว
ของผู๎สูงอายุไทย ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ได๎แกํ อายุของผู๎สูงอายุ โดยเมื่ออายุที่เพิ่มขึ้นในแตํ
ละปี จ ะมี โ อกาสที่ จ ะมีร ะดั บ ในการตัด สิ น ใจในรูป แบบการทํอ งเที่ย วเชิง วัฒ นธรรม รูป แบบการ
ทํองเที่ยวเพื่อสุ ขภาพ และการทํองเที่ยวเชิงนิเวศ เพิ่มขึ้น ปัจจัยตํอมาคือ สถานภาพการทํางาน/
อาชีพ โดยพบวําผู๎สูงอายุที่ยังคงประกอบอาชีพรับราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานเอกชน
และค๎าขาย/อาชีพอิสระ เมื่อเปรียบเทียบกับกลุํมผู๎สูงอายุที่ไมํได๎ประกอบอาชีพจะมีโอกาสที่จะมี
ระดับการตัดสินใจในรูปแบบการทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม รูปแบบการทํองเที่ยวเพื่อสุขภาพ และการ
ทํองเที่ยวเชิงนิเวศ เพิ่มขึ้น มากกวํากลุํมผู๎สูงอายุที่ไมํประกอบอาชีพ ซึ่งผลของปัจจัยในด๎านของระดับ
การศึกษาและสถานภาพการทํางาน/อาชีพสอดคล๎องกับการศึกษาของ วิทวัส(2549)และกิตติ ชัย ธน
ทรัพย์สิน และ สุรพันธ์ ไชยชนะ. (2550) ที่ศึกษาถึงการตัดสินใจในการเดินทางทางอากาศเพื่อการ
ทํองเที่ยวโดยพบวํากลุํมตัวอยํางมีอาชีพที่เป็นพนักงานบริษัทจะมีระดับความพึงพอใจในการใช๎บริการ
สายการบินต๎นทุนต่ํามากที่สุดนําจะเป็นเพราะในการเดินทางหากเป็นการเดินทางเพื่อธุรกิจของบริษัท
ออกคําใช๎จํายให๎หรื อการเดิน ทางทํองเที่ยวที่ทางผู๎เดินทางเป็นคนออกคําใช๎จํายเอง บริษัทหรือผู๎
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เดินทางจะมี กระบวนการในการตัดสินใจมากขึ้นกลําวคือมีการคิดประเมินคําทางเลือกกํอนการซื้อไมํ
วําจะเป็นด๎านราคาการบริการ ชื่อเสียงสายการบิน กํอนที่จ ะตัดสินใจซื้อมากกวําคนเดินทางที่เป็น
ข๎าราชการ ที่สํวนหนึ่งคือระเบียบการเบิกจํายการเดินทางเพื่อการทํองเที่ยวจะต๎องเลือกสถานที่ และ
บรรยากาศการทํองเที่ยว และรูปแบบการเดินทางเป็นอันดับแรก อีกด๎วย
ปัจจัยที่มีอิทธิพลตํอการตัดสินใจในการเลือกรูปแบบในการทํองเที่ยวของผู๎สูงอายุไทย ในเขต
กรุงเทพฯและปริมณฑล นั้นรวมไปถึงทุนทางเศรษฐกิจในด๎านของรายได๎ตํอเดือนเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นใน
ทุกๆบาทก็จะทําให๎มีโอกาสมีการตัดสินใจในการทํองเที่ยวทั้งในรูปแบบการทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
รูปแบบการทํองเที่ยวเพื่อสุขภาพ และรูปแบบการทํองเที่ยวเชิง นิเวศ เพิ่มขึ้น ซึ่งคล๎องกับการศึกษา
ของจุฑาทิพย์ สุจริตกุล (2558) ที่ศึกษาถึงรายได๎ตํอรูปแบบการทํองเที่ยวของนักทํองเที่ยวตํางชาติใน
ประเทศไทยในทางกลับกัน ปัจ จัยในด๎านข๎อจํากัดทางกายภาพของผู๎สูงอายุนั้น เมื่อเปรียบเทียบ
ผู๎ สู ง อายุ ที่ มีข๎ อ จํ ากั ด ทางกายภาพกับ ผู๎ สู งอายุ ที่มี สุ ข ภาพแข็ง แรงแล๎ ว นั้น ผู๎ ที่ มีข๎ อ จํ ากั ด ทางด๎ า น
กายภาพจะมีโอกาสในการตัดสินใจเลือกรูปแบบการทํองเที่ยวเพื่อสุขภาพเพิ่มขึ้นมากกวําผู๎สูงอายุที่มี
สุขภาพแข็งแรงซึ่งสอดคล๎องกับการศึกษาของLohmann (2001) ที่ศึกษาถึงการพยากรณ์รูปแบบการ
ทํองเที่ยวของผู๎สูงอายุใ นอนาคต อีกทั้งผู๎สูงอายุที่มีข๎อจํากัดทางกายภาพจะมีการตัดสินใจทํองเที่ยว
ในรูปแบบการทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและรูปแบบการทํองเที่ยวเชิงนิเวศลดลงอีกด๎วย
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการน่าผลวิจัยไปใช้
(1)จากการศึกษาที่วําอายุของผู๎สูงอายุที่เพิ่มขึ้นจะมีระดับของการตัดสินใจเลือกรูปแบบการ
ทํองเที่ยวทุกรูปแบบเพิ่มขึ้น ดังนั้นเพื่อเป็นการรักษาฐานลูกค๎าในกลุํมผู๎สูงอายุซึ่งจะเป็นกระแสหลัก
ของแหลํงทํองเที่ยวที่มีจํานวนเพิ่มขึ้นสถานที่ทํองเที่ยวควรมีการพัฒนาปรับปรุงทั้งตํอเนื่องโดยเฉพาะ
อยํางยิ่งผู๎สูงอายุที่อายุเพิ่มมากขึ้นที่ต๎องมีการบริการและให๎การชํวยเหลือในการทํองเที่ยวเพื่ออํานวย
ความสะดวกให๎แกํกลุํมนักทํองเที่ยวดังกลําวที่มีความต๎องการในสิ่งอํานวยความสะดวกที่มากกวําผู๎
นักทํองเที่ยวกลุํมอื่นๆเพื่อสร๎างความประทับใจและความพึงพอใจในการให๎บริการของนักทํองเที่ยวได๎
ตํอเนื่อง
(2)จากการศึกษาพบวํารายได๎ตํอเดือนเฉลี่ยที่เพิ่มมากขึ้นรวมทั้งผู๎สูงอายุที่ยังคงทํางานจะมี
ระดับของของการตัดสินใจเลือกรูปแบบการทํองเที่ยวทุกรูปแบบเพิ่มขึ้น ดังนั้นแหลํงทํองเที่ยวควร
คํานึงถึงอํานาจในการทํองเที่ยวของกลุํมผู๎สูงอายุที่มีต๎นทุนทางเศรษฐกิจ มีกําลังในการใช๎จํายในการ
ทํองเที่ยวเป็นอยํางยิ่งดังนั้นแหลํงทํองเที่ยวจึงควรให๎ความสําคัญกับกลุํมนักทํองเที่ยวหลักของแหลํง
ทํองเที่ยวที่จะเป็ นผลตํอผลประกอบการของแหลํ งทํองเที่ยวและเป็นตัวชี้วัดถึงการให๎บริการของ
แหลํงทํองเที่ยวอีกด๎วย
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(3) จากการศึกษาพบวํากลุํมผู๎สูงอายุที่มีข๎อจํากัดทางกายภาพในทุกด๎านนั้นจะมีระดับการ
ตัดสินใจในการทํองเที่ยวเพื่อสุขภาพเพิ่มขึ้น ซึ่งสวนทางกับการทํองเที่ยวในรูปแบบอื่นๆที่มีระดับการ
ตัดสินใจที่ลดลง อันเนื่องมากจากผู๎สูงอายุมีการคํานึงถึงสภาพรํางกายของตนที่มีความต๎องการในการ
รักษาสุ ขภาพให๎มีความแข็งแรงเป็นผู๎สู งอายุที่มีความสุขทั้งกายและใจ ดังนั้นแหลํงทํองเที่ยวเพื่อ
สุขภาพควรคํานึงถึงความต๎องการของผู๎สู งอายุดังกลําวที่จะเป็นกลุํมนักทํองเที่ยวหลัก รวมไปถึง
รู ป แบบการทํ องเที่ ย วในรู ป แบบอื่ นๆควรมี การปรั บปรุง สภาพแวดล๎ อมของแหลํ งทํ องเที่ ยวเพื่ อ
เอื้ออํานวยตํอการรักษาฐานนักทํองเที่ยวและเพิ่มปริมาณนักทํองเที่ยวให๎เป็นแหลํงทํองเที่ยวที่มีการ
พัฒนาอยํางยั่งยืนสําหรับคนทุกวัยตํอไป
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
การศึกษานี้เป็นเพียงการศึกษากลุํมของผู๎สูงอายุที่อ ยูํในเขตกรุงเทพและปริมณฑล เทํานั้น
ยังมีกลุํมนักทํองเที่ยวในวัยอื่นๆ เพื่อเป็นการศึกษาวิจัยรูปแบบการทํองเที่ยวของคนทุกวัยการศึกษา
ครั้งตํอไปนําจะมีการศึกษาให๎ครบทุกวัยเพื่อให๎แหลํงทํองเที่ยวมีการปรับปรุงเพื่อความยั่งยืนสํากรับ
ทุกเพศ ทุกวัย รวมทั้งศึกษาในเชิงคุ ณภาพเพื่อศึกษาถึงสาเหตุในการตัดสินใจในการเลือกแบบการ
ทํองเที่ยวของผู๎สูงอายุที่สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น รวมไปถึงศึกษาเจาะลึกถึงพฤติกรรม และปัจจัยในการ
ทํองเที่ยวในรูปแบบตํางๆของผู๎สูงอายุเพื่อได๎ข๎อมูลที่เจาะลึกมากยิ่งขึ้นตํอไป
กิตติกรรมประกาศ
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เจตคติและแรงจูงใจต่อการเลือกเรียนในมหาวิทยาลัยเอกชนของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชนขนาดใหญ่
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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเจตคติและแรงจูงใจในการเลือกศึกษาตํอในมหาวิทยาลัย
เอกชนของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยกลุํมตัวอยํางของการ
วิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนที่กําลังศึกษาอยูํในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ของโรงเรียนเอกชนขนาดใหญํที่
ตั้งอยูํในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจํานวน 355 คน ผู๎วิจัยเลือกกลุํมตัวอยํางแบบเจาะจงเก็บรวบรวม
ข๎อมูลโดยใช๎แบบสอบถาม และมีคําความเชื่อมั่นแบบสอบถามเทํากับ .848 การวิเคราะห์ข๎อมูลใช๎
สถิติการแจกแจงความถี่ คําร๎อยละ คําเฉลี่ยสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบวํา
1. เจตคติด๎านความพร๎ อมเชิงกายภาพของกลุํ มตัว อยํางโดยรวมอยูํในระดับมาก ซึ่งเมื่อ
พิจารณาเป็นรายข๎อจะพบวํา ด๎านความพร๎อมของอาคารสถานที่ที่สวยงาม สะอาด และ ทันสมัย มี
ระดับความคิดเห็นมากเป็นอันดับแรก รองลงมาได๎แกํ ความพร๎อมของอุปกรณ์เพื่อการเรียน การสอน
สิ่งอํานวยความสะดวกและการบริการตําง ๆ และ ความสะดวกสบายในการเดินทาง ตามลําดับ
2. เจตคติด๎านความพร๎อมเชิงคุณภาพของกลุํมตัวอยํางโดยรวมอยูํในระดับมาก โดยด๎านของ
การพัฒนา และ ปรับการเรียนการสอนที่เป็นภาษาอังกฤษมากขึ้น สามารถนําไปใช๎ในวิชาชีพได๎มี
ระดับความคิดเห็นมากเป็นอันดับแรก รองลงมาเป็นด๎านหลักสูตรทันสมัยและท๎าทาย สอดคล๎องกับ
สภาพเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบันด๎านความรู๎ ความสามารถ คุณสมบัติที่เหมาะสมของอาจารย์ผู๎สอน
ตามลําดับ
3. แรงจูงใจที่จะศึกษาตํอมหาวิทยาลัยเอกชนของกลุํมตัวอยํางโดยรวมอยูํในระดับมาก โดย
ด๎านคําเลําเรียนมีผลตํอการเลือกเรียนมหาวิทยาลัยเอกชนมีระดับความคิดเห็นมากเป็นอันดับแรก
ระดับผลการเรียนมีผลตํอการเลือกเรียนมหาวิทยาลัยเอกชน และ การโฆษณาตามสื่อตําง ๆ มีผลตํอ
การเลือกเรียนมหาวิทยาลัยเอกชน มีระดับความคิดเห็นมากตามลําดับ
ค่าส่าคัญ: เจตคติ แรงจูงใจ แรงจูงใจที่จะศึกษาตํอมหาวิทยาลัยเอกชน
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Abstract
The purposes of the research were to study attitudes and motivations toward
private higher education of high school students who were study in large size private
schools, which are located at Northeastern part of Thailand. The samples were 355
students in high school levels, selected by purposive sampling. The research
instrument was a questionnaire. Cronbach’ alpha coefficients was .848. Descriptive
statistics, comprising of percentage, mean, standard deviation, were used in the data
analysis.
The results of the research were as follows:
1. The level of students’ attitudes for physical readiness aspect in order to
pursue private higher education was in high level. When considering each aspect, it
was found that the readiness of campus such as attractive building, cleanliness, and
modernity were the priority for the sample group. The readiness of equipment and
facilities to support students in campus and the transportation, also in high level
respectively.
2. The level of students’ attitudes for quality readiness aspect in order to
pursue private higher education was in high level. When considering each aspect, the
highest mean for this aspect was found that the development of curriculum to use
more English and students able to apply this curriculum for their professions. Up to
date and challenge curriculum, curriculum that suitable for economy trend, and the
quality of instructors, also in high level respectively.
3. The students’ motivation to pursue private higher education was in high
level. When considering each aspect, the tuition fee was the most affect to students’
motivation. Grade average points and advertisements were also affect to students’
motivation respectively.
Keywords: Attitude, Motivation, and motivation to pursue private higher education.
บทน่า
จากการเพิ่มจํานวนขึ้นของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยทั้งภาครัฐและภาคเอกชนภายใน
ระยะเวลา 15 ปีที่ผํานมา ได๎มีสถาบันอุดมศึกษาเพิ่มขึ้นเป็นจํานวนมาก มีจํานวนทั้งสิ้น 157 สถาบัน
โดยแบํ ง เป็ น มหาวิ ทยาลั ย ของรั ฐ 82 สถาบั น และมหาวิทยาลั ยเอกชน 75 สถาบัน (สํ านัก งาน
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คณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2561) ซึ่งไมํสอดคล๎องกับจํานวนผู๎ที่จะเข๎าศึกษาตํอในระดับอุดมศึกษา
ที่ลดลงอยํางตํอเนื่องเพราะประเทศไทยกําลังเข๎าสูํสังคมผู๎สูงอายุ (Aging Society) อยํางเต็มตัว อัตรา
การเกิ ด ของประชากรไทยนั้ น ต่ํ า มาก ทํ า ให๎ เ กิ ด ผลกระทบกั บ จํ า นวนผู๎ ที่ จ ะเข๎ า ศึ ก ษาตํ อ ใน
ระดับอุดมศึกษาอีกทั้งรัฐบาลยังมีการสํงเสริมให๎ นักเรียนเข๎าศึกษาตํอในระดับอาชีวศึกษาเพิ่มขึ้น
กํอให๎เกิดปัญหาการแขํงขันที่สูงขึ้นระหวํางสถาบันการศึกษาในประเทศไทยทุกระดับ
นอกจากนี้ ร ะบบการรั บ นั ก ศึ ก ษาใหมํ ไ ด๎ เ ปลี่ ย นเป็ น การคั ด เลื อ กบุ ค คลเข๎ า ศึ ก ษาใน
สถาบันอุดมศึกษาใหมํ (Thai university Central Admission System : TCAS) ในปีการศึกษา
2561โดยมีมหาวิทยาลัยของรัฐ กลุํมมหาวิทยาลัยราชภัฏ และ กลุํมมหาวิทยาลัยราชมงคล ได๎รับ
หลักการในการเข๎ารํวมดําเนินการตามระบบการรับนักศึกษาใหมํนี้ (www.tcas.cupt.net) และยังมี
การเพิ่มที่นั่งในมหาวิทยาลัยผํานชํองทางตําง ๆ อีก เชํน การเปิดหลักสูตรพิเศษ หลักสูตรนานาชาติ
หรื อ การเปิ ด วิ ท ยาเขตเพิ่ ม เติ ม เป็ น ต๎ น ระบบการรั บ นั ก ศึ ก ษาใหมํ (TCAS) นี้ สํ ง ผลกระทบกั บ
มหาวิทยาลัยของเอกชนเป็นอยํางมาก เพราะคํานิยมของคนไทยสํวนใหญํยังยึดติดกับการเลือกเข๎า
ศึกษาตํอในมหาวิทยาลัยของรัฐ โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยของรัฐที่เกําแกํ และมีชื่อเสียง
ในโลกยุคโลกาภิวัตน์ซึ่งมีการแขํงขันกันอยํางเข๎มข๎นไมํวําจะการแขํงขันของมหาวิทยาลัยของ
รัฐหรือเอกชนของประเทศไทย และในปัจจุบันรัฐบาลได๎มีนโยบายพัฒนาการศึกษาให๎เทียบเคียงใน
เรื่ องคุณภาพในการจัดการศึกษาและพัฒ นาคุณภาพของนักศึกษาจึงได๎มีการจัดตั้งมหาวิทยาลั ย
CMKL (CMKL University) โดยเป็นการรํวมจัดการศึกษาระหวํางสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล๎าเจ๎า
คุ ณ ทหารลาดกระบั ง และ Carnegie
Mellon
University
(CMU)
( http: / / www. mua. go. th/ prweb/ pr_web/ ohecnewsletter/ data/ 400. pdf) ซึ่ ง ทํ า ใ ห๎
มหาวิทยาลั ยในประเทศไทยต๎องปรับเปลี่ ยนตัว อยูํตลอดเวลา ซึ่งต๎องอาศัยความเอาใจใสํ ทุํมเท
มุํงมั่น ใช๎ความคิด สร๎างองค์ความรู๎สูํการสร๎างนวัตกรรมที่ทันสมัยเพื่อตอบสนองความต๎องการของ
สังคมให๎ทันกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ให๎มีความสามารถในการแขํงขันกับตลาดโลกได๎
ดั ง นั้ น สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชนจะต๎ อ งมี ก ารปรั บ เปลี่ ย นทิ ศ ทางการดํ า เนิ น การของ
มหาวิทยาลัยเพื่อให๎สามารถตอบสนองตํอความต๎องการของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอยํางรวดเร็ว ทั้ง
ความต๎องการของผู๎ปกครอง ผู๎เรียน สังคม และ เศรษฐกิจ เพื่อการคงอยูํของสถาบัน โดยการศึกษา
เจตคติ และ แรงจูงใจที่ผู๎เรียนต๎องการและความคาดหวังตํอมหาวิทยาลัยเอกชน
เจตคติ(Attitude) ซึ่งหมายถึงความรู๎สึกในการประเมินวําชอบหรือไมํชอบสิ่งใดสิ่งหนึ่งและ
เจตคติจะทําให๎เกิดพฤติกรรมหรือการกระทําที่สอดคล๎องกับเจตคติที่บุคคลนั้นมีอยูํ (นิทัศน์ ศิริโชติ
รัตน์, 2559) ดังนั้นปัจจัยที่ทําให๎นักเรียนเกิดเจตคติที่ดีตํอสถาบันการศึกษาและทําให๎เกิดความ
คาดหวังกับสถาบันการศึกษาเชํน หลักสูตรที่ทันสมัย อุปกรณ์การเรียนการสอนที่ดี อาจารย์ผู๎สอน
และ สถานที่สําหรับการจัดการเรียนการสอน (น้ําฝน ลูกคํา , 2555). และการสื่อสารทางการตลาด
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เพื่อให๎นักเรียนเกิดเจตคติที่ต๎องการจะศึกษาตํอเป็นอีกปัจจัยที่มีความสําคัญเชํนกัน (รณชัย คงกะ
พันธ์, 2554)
แรงจูงใจ (Motivation) นั้นมีทฤษฎีที่เกี่ยวข๎องเชํน ทฤษฎีลําดับขั้นความต๎องการ (Theory
of hierarchy of needs) ของ แอบราแฮม มาสโลว์(Abraham Maslow) ลักษณะของแรงจูงใจของ
มนุษย์สามารถแบํงได๎เป็น 5 ระดับ คือ ความต๎องการทางด๎านรํางกาย ด๎านความปลอดภัย ด๎านสังคม
ด๎านการได๎รับการยอมรับในสังคม และ ด๎านความสําเร็จในชีวิต ซึ่งเรียงลําดับจากต่ําไปสูง เมื่อบุคคล
ได๎รับความพึงพอใจในสิ่งที่ตนเองต๎องการแล๎วก็จะมองหาแรงจูง ใจในลําดับที่สูงขึ้น (Robbins &
Coulter, 2016) และจากความต๎องการเหลํานี้จึงเป็นสิ่งจูงใจให๎บุคคลแตํละคนแสดงพฤติกรรมที่
แตกตํางกันออกมา แรงจูงใจในการศึกษาตํอระดับอุดมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายซึ่ง
มีปัจจัยตําง ๆ เข๎ามาเกี่ยวข๎องเชํน ปัจจัยทางเศรษฐกิ จ ภาพลักษณ์ของสถาบันการศึกษา เหตุผล
สํวนตัว และ บุคคลอื่นที่เกี่ยวข๎อง (จุฑามาศ ชูจินดา, 2558).อีกทั้งแรงจูงใจที่เกิดขึ้นจากคุณภาพของ
มหาวิทยาลัย เชํน ความรู๎ที่สามารถนําไปใช๎ประโยชน์ได๎กับงานในอนาคตคุณภาพของคณาจารย์
ผู๎สอน การมีคุณวุฒิที่สูงขึ้น และ การได๎รับการยอมรับในสังคม (ทัศนีย์ ชาติไทย,2555).
ซึ่งปัจจัยเหลํานี้สามารถนํามาใช๎เป็นข๎อมูลมาในการกําหนดทิศทาง และพัฒนาศักยภาพของ
สถาบันอยํางมีประสิทธิภาพและตรงกับความต๎องการได๎อยํางเป็นรูปธรรม
ค่าถามการวิจัย
1. เจตคติด๎านความพร๎อมเชิงกายภาพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีตํอมหาวิทยาลัย
เอกชนเป็นอยํางไร
2. เจตคติด๎านความพร๎อมเชิงคุณภาพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีตํอมหาวิทยาลัย
เอกชนเป็นอยํางไร
3. แรงจูงใจที่จะทําให๎นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่จะเลือกศึกษาตํอมหาวิทยาลัยเอกชน
เป็นอยํางไร
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาเจตคติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายตํอมหาวิทยาลัยเอกชน
2. เพื่อศึกษาการสร๎างแรงจูงใจที่จะทําให๎นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่จะเลือกศึกษาตํอ
ในมหาวิทยาลัยเอกชน
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1.
ผลการวิจัยจะชํวยให๎ผู๎บริหารมหาวิทยาลัยเอกชนได๎ทราบถึงเจตคติของนักเรียน
ระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลายในโรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษาเอกชนขนาดใหญํ ในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตํอการเลือกศึกษาตํอในมหาวิทยาลัยเอกชน
2.ผลการวิจัยจะชํวยให๎ผู๎บริหารมหาวิทยาลัยเอกชนได๎ทราบถึงแรงจูงใจที่จะนํามาซึ่งการ
ตัดสินใจเพื่อเลือกเข๎าศึกษาตํอในมหาวิทยาลัยเอกชนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายใน
โรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชนขนาดใหญํ ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3.ผู๎ บ ริ ห ารได๎ นํ า ข๎ อ มู ล มาใช๎ ใ นการกํ า หนดแนวทางและทิ ศ ทาง เพื่ อ จะได๎ นํ า มาพั ฒ นา
ศักยภาพของสถาบันอยํางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
วิธีด่าเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่องเจตคติและแรงจูงใจของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียน
มัธยมศึกษาเอกชนขนาดใหญํ ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตํอการเลือกศึกษาตํอในมหาวิทยาลัย
เอกชน เป็นการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยผู๎วิจัยได๎กําหนดขอบเขตของการวิจัย ไว๎ดังนี้
1. ขอบเขตด๎านเนื้อหา
ศึกษาเรื่องเจตคติ และแรงจูงใจที่เกี่ยวข๎องกับกระบวนการตัดสินใจของนักเรียนระดับมัธยม
ปลายที่มีผลตํอการเลือกศึกษาตํอระดับอุดมศึกษา
2. ขอบเขตด๎านประชากรและกลุํมตัวอยําง
1. ประชากรที่ใช๎ในการวิจัย ได๎แกํ นักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชนขนาดใหญํ ใน
เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ10 แหํงที่มีจํานวนนักเรียนตั้งแตํ 2,000 คนขึ้นไป ซึ่งเป็นกลุํมตัวอยํางที่
มีเจตคติที่ดีตํอสถาบันการศึกษาเอกชน
2 . ก ลุํ ม ตั ว อ ยํ า ง คื อ โ ร ง เ รี ย น มั ธ ย ม ศึ ก ษ า เ อ ก ช น ข น า ด ใ ห ญํ ใ น เ ข ต ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน 10 โรงเรียน โดยสอบถามข๎อมูลจากนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย โดยใช๎สูตรของ เครจซี่และมอร์แกน (Krejcie& Morgan, 1970) ที่ยอมให๎เกิดความคาดเคลื่อน
ของกลุํมตัวอยํางได๎ 5% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และสัดสํวนของลักษณะที่ สนใจในประชากร
เทํ า กั บ 0.5กลุํ ม ตั ว อยํ า งจํ า นวน420 คน การเลื อ กกลุํ ม ตั ว อยํ า งนั้ น ผู๎ วิ จั ย ใช๎ วิ ธี ก ารสุํ ม แบบ
เฉพาะเจาะจง(Purposive sampling) เนื่องจากกลุํมตัวอยํางมีคุณลักษณะพิเศษที่ต๎องการศึกษา (ลัด
ดาวัล ย์ เพชรโรจน์ ,2547) ทําให๎ ได๎กลุํ มตัว อยํางจากจํานวน 10โรงเรีย น โรงเรียนละ 42 คน ซึ่ ง
โรงเรียนทั้ง 10 แหํงนี้ เป็นโรงเรียนที่อนุญาตให๎ผู๎วิจัยสามารถเข๎าไปเก็บข๎อมูลได๎ ได๎แกํ โรงเรียนดังนี้
 โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา อําเภอเมือง จ.นครราชสีมา
 โรงเรียนรุํงอรุณวิทยา อําเภอปากชํอง จ.นครราชสีมา
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โรงเรียนมารีย์บริหารธุรกิจ อําเภอเมือง จ.นครราชสีมา
โรงเรียนมหาไถํศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อําเภอเมือง จ.ขอนแกํน
โรงเรียนขอนแกํนวิเทศศึกษา อําเภอเมือง จ.ขอนแกํน
โรงเรียนขอนแกํนคริสเตียน อําเภอเมือง จ.ขอนแกํน
โรงเรียนมารีย์พิทักษ์ อําเภอเมือง จ.อุดรธานี
โรงเรียนเซนต์เมรี่ อําเภอเมือง จ.อุดรธานี
โรงเรียน มารีย์อุปถัมภ์ อําเภอเมือง จ.ชัยภูมิ
โรงเรียนมารีย์ อนุสรณ์ อําเภอเมือง จ.บุรีรัมย์

3.เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช๎ ใ นการวิ จั ย คื อ แบบสอบถามด๎ า นเจตคติ แ ละแรงจู ง ใจที่ เ กี่ ย วข๎ อ งกั บ
กระบวนการตัดสินใจของนักเรียนระดับมัธยมปลายที่มีผลตํอการเลือกศึกษาตํอระดับอุดมศึกษา
ผู๎วิจัยได๎สร๎างแบบสอบถามที่มีเนื้อหาครอบคลุมตามนิยามศัพท์เฉพาะและวัตถุประสงค์ของ
การวิจัยและตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) จากผู๎ทรงคุณวุฒิ 5 ทําน โดย
ใช๎วิธีหาคําดัชนีความสอดคล๎อง IOC (Index of Item Objective Congruence) เพื่อพิจารณาความ
สอดคล๎อง และความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม ซึ่งมีเกณฑ์การให๎คะแนน ดังนี้
+1 หมายถึง แนํใจวําข๎อคําถามวัดได๎ตามวัตถุประสงค์
0 หมายถึง ไมํแนํใจวําข๎อคําถามวัดได๎ตามวัตถุประสงค์
-1 หมายถึง แนํใจวําข๎อคําถามวัดไมํได๎ตามวัตถุประสงค์
ผลการตรวจสอบได๎คําดัชนีความสอดคล๎องของแบบสอบถามทั้งฉบับเทํากับ0.892
ผู๎วิจัยได๎นําแบบสอบถามที่สร๎างขึ้น และปรับปรุงแก๎ไขแล๎วไปทดลองใช๎ (Try out) กับ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนเอกชน ที่ไมํใชํกลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการวิจัย จํานวน
30 คน
คําความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามด๎านเจตคติและแรงจูงใจที่เกี่ยวข๎องกับ
กระบวนการตั ด สิ น ใจของนั ก เรี ย นระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลายที่ มี ผ ลตํ อ การเลื อ กศึ กษาตํ อ
ระดั บ อุ ด มศึ ก ษา หาคํ า ความเชื่ อ มั่ น (Reliability) โดยใช๎ สั ม ประสิ ท ธิ์ อั ล ฟุ า ของครอนบาค
(Cronbach’s alpha coefficient) โดยใช๎โปรแกรมสําเร็จรูปทางสังคมศาสตร์ ได๎คําความเชื่อมั่น
เทํากับ .848
แบบสอบถามด๎ า นเจตคติ แ ละแรงจู ง ใจที่ เ กี่ ย วข๎ อ งกั บ กระบวนการตั ด สิ น ใจของนั ก เรี ย นระดั บ
มัธยมศึกษาตอนปลายที่มีผลตํอการเลือกศึกษาตํอระดับอุดมศึกษาแบํงเป็น 3 ตอนดังนี้
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ตอนที่ 1 มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) สํารวจข๎อมูลทั่วไปของผู๎ตอบ
แบบสอบถาม ได๎แกํ เพศ อายุ การศึกษา โรงเรียนที่สังกัด อาชีพของผู๎ปกครอง รายได๎ของครอบครัว
ตอนที่ 2 มีลักษณะเป็นแบบมาตราสํวนประมาณคํา (Rating scale)5 ระดับ แบํงเป็น 3 ด๎าน
ดังนี้ ด๎านที่ 1ความพร๎อมเชิงกายภาพ ด๎านที่ 2 ความพร๎อมเชิงคุณภาพ ด๎านที่ 3 แรงจูงใจที่จะศึกษา
ตํอมหาวิทยาลัยเอกชน
ตอนที่ 3 มีลักษณะแบบปลายเปิด (Open question)ให๎นักเรียนแสดงความคิดเห็นตํอ
มหาวิทยาลัยเอกชน
4.การเก็บข๎อมูล ผู๎วิจัยได๎ดําเนินการเก็บรวบรวมข๎อมูลตามขั้นตอนดังนี้
1. ขอความอนุเคราะห์จากผู๎บริหาร โดยแจกแบบสอบถามให๎กลุํมตัวอยํางทุกคนตอบ
แบบสอบถามด๎วยตนเองและขอรับแบบสอบถามคืนภายในเวลา 1 เดือน (ในกรณีที่โรงเรียนไมํสะดวก
ให๎ผู๎วิจัยเข๎าไปเก็บข๎อมูลเนื่องจากตารางเรียนไมํเหมาะสมกับชํวงเวลาที่ขอเข๎าเก็บข๎อมูล)
2. ตรวจสอบจํานวนแบบสอบถาม ที่ผู๎วิจัยได๎รับกลับคืนมาจากกลุํมตัวอยําง ทําการ
ตรวจนั บ และ ตรวจสอบความถู ก ต๎ อ งความสมบู ร ณ์ ข องแบบสอบถามทุ ก ฉบั บ และ ได๎ รั บ
แบบสอบถามกลั บ มาจํ า นวน 355ฉบั บ ที่ มี ค วามสมบู ร ณ์ ค รบถ๎ ว น โดยคิ ด เป็ น ร๎ อ ยละ 85ของ
แบบสอบถามที่สํงไปทั้งหมด 420ฉบับ
5. การวิเคราะห์ข๎อมูล
การวิเคราะห์ข๎อมูลผู๎วิจัยได๎มีการดําเนินการ
1. การวิเคราะห์ข๎อมูลเชิงปริมาณ โดยวิเคราะห์ข๎อมูลทั่วไปของผู๎ตอบแบบสอบถาม
ด๎วยการแจกแจงความถี่และหาคําร๎อยละ (Percentage) จากแบบสอบถาม และวิเคราะห์ข๎อมูลโดย
ใช๎การแจกแจงความถี่ xและ S.D.ของระดับคะแนนแตํละด๎าน
2. การวิเคราะห์ข๎อมูลเชิงคุณภาพ ผู๎วิจัยนําข๎อมูลมาวิเคราะห์เชิงคุณภาพโดยแจกแจง
ข๎อค๎นพบที่สําคัญ นํามาสรุปผลการวิจัยในประเด็นที่เกี่ยวข๎อง แล๎วนําเสนอผลการวิเคราะห์ข๎อมูลโดย
วิธีการพรรณนาวิเคราะห์ เพื่อประเมินเจตคติและแรงจูงใจของกลุํมตัวอยําง
ข๎อมูลที่ผํานการตรวจสอบความถูกต๎องและสมบูรณ์แล๎วนํามาจัดเรียงลําดับแบบสอบถามและลงรหัส
แล๎วประมวลผลและวิเคราะห์ข๎อมูลทางสถิติ โดยใช๎โปรแกรมสําเร็จ รูปทางสถิติดําเนินการวิเคราะห์
ข๎อมูล โดยดําเนินการดังนี้
1. แบบสอบถามตอนที่ 1 วิเคราะห์ข๎อมูลทั่วไปของผู๎ตอบแบบสอบถามโดยการแจก
แจงความถี่ และ หาคําร๎อยละ (Percentage)
2. แบบสอบถามตอนที่ 2 คํานวณหาคําเฉลี่ย (Mean) และหาคําสํวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation)ของคะแนนที่เกี่ยวกับ เจตคติและแรงจูงใจของ
กลุํมตัวอยําง
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โดยมีเกณฑ์การวิเคราะห์ข๎อมูลตอนที่ 2 พิจารณาหาคําเฉลี่ยตามเกณฑ์ จุดกลาง (Midpoint) ของ
ชํวงระดับคะแนน (Class Interval)มีการแปลผลข๎อมูลโดยใช๎เกณฑ์คําเฉลี่ยดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด,
2543: 111)
4.51 – 5.00 หมายความวํา มีความเห็นด๎วยมากที่สุด
3.51 – 4.50 หมายความวํา มีความเห็นด๎วยมาก
2.51 – 3.50 หมายความวํา มีความเห็นด๎วยปานกลาง
1.51 – 2.50 หมายความวํา มีความเห็นด๎วยน๎อย
1.00 – 1.50 หมายความวํา มีความเห็นด๎วยน๎อยมาก
ผลการวิจัย
การวิจัยเรื่องเจตคติและแรงจูงใจของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียน
มัธยมศึกษาเอกชนขนาดใหญํ ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตํอการเลื อกเรียนในมหาวิทยาลั ย
เอกชนผู๎วิจัยได๎ทําการวิเคราะห์ข๎อมูลดังนี้
ข๎อมูลทั่วไปของกลุํมตัวอยําง
ผลการวิเคราะห์ข๎อมูลของกลุํมตัวอยําง จํานวน 355 คน เป็นข๎อมูลพื้นฐานเชํน เพศ อายุ
การศึกษา โรงเรียนที่สังกัด อาชีพของผู๎ปกครอง รายได๎ของครอบครัว รายละเอียดตามตารางดังนี้
ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลทั่วไป
1.
เพศ
ชาย
หญิง
2.
อายุ
ต่ํากวํา 15 ปี
อายุ 15-18 ปี
มากกวํา 18 ปี
3.
ระดับการศึกษา
ม. 4
ม. 5

จ่านวน

ร้อยละ

131
224

36.9
63.1

7
323
25

2.0
91.0
7.0

66
43

18.6
12.1
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ข้อมูลทั่วไป
ม. 6
4.
อาชีพ
รับราชการ
บริษัทเอกชน
เกษตรกร
ธุรกิจสํวนตัว
อื่น ๆ
5.
รายได๎ ผู๎ ป กครองตํ อ
เดือน
ต่ํากวํา 20,000 บาท
20,001 - 30,000 บาท/เดือน
30,001 - 40,000 บาท/เดือน
40,001 - 50,000 บาท/เดือน
50,001 - 60,000 บาท/เดือน
60,001 - 70,000 บาท/เดือน
70,001- 80,000 บาท/เดือน
80,001 - 90,000 บาท/เดือน
90,001 - 100,000 บาท/เดือน
มากกวํา 100,000 บาท/เดือน
ขึ้นไป
Total

จ่านวน
246

ร้อยละ
69.3

1
7
82
158
107

.3
2.0
23.1
44.5
30.1

38
57
81
21
49
19
19
9
21
41

10.7
16.1
22.8
5.9
13.8
5.4
5.4
2.5
5.9
11.5

355

100.0

จากตารางที่ 1 แสดงวํา กลุํมตัวอยํางสํวนใหญํเป็นเพศหญิง จํานวน 224 คน คิดเป็นร๎อยละ
63.1 รองลงมาเป็นเพศชาย จํานวน 131 คน คิดเป็นร๎อยละ 36.9 และกลุํมตัวอยํางสํวนใหญํมีอายุ
15 ถึง 18 ปี จํานวน 323 คน คิดเป็นร๎อยละ 91.0 รองลงมามีอายุมากกวํา 18 ปี 25 คน คิดเป็นร๎อย
ละ 7.0 และ มีอายุ ต่ํ ากวํ า 15 ปี จํ านวน 7 คน คิ ดเป็นร๎ อยละ 2.0 ซึ่ง กลุํ มตัว อยํา งสํ ว นใหญํ มี
การศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 จํานวน 246 คน คิดเป็นร๎อยละ 69.3 รองลงมามีการศึกษา
ในระดับ ชั้น มัธ ยมศึกษาปีที่ 4 จํ านวน 66 คน คิดเป็นร๎อยละ 18.6 และมีการศึกษาในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 จํานวน 43 คน คิดเป็นร๎อยละ 12.1 โดยอาชีพของผู๎ปกครองสํวนใหญํมีอาชีพธุรกิจ
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สํวนตัว จํานวน 158 คน คิดเป็นร๎อยละ 44.5 รองลงมาเป็นอาชีพอื่น ๆ จํานวน 107 คน คิดเป็นร๎อย
ละ 30.1 (อาชีพอื่น ๆ เชํน รับจ๎าง รับเหมากํอสร๎าง นักวิชาการ ฯลฯ) มีอาชีพเกษตรกรจํานวน 82
คน คิดเป็นร๎อยละ 23.1 มีอาชีพทํางานในบริษัทเอกชน จํานวน 7 คน คิดเป็นร๎อยละ 2.0 และรับ
ราชการ จํานวน 1 คน คิดเป็นร๎อยละ 0.3 โดยผู๎ปกครองของกลุํมตัวอยํางสํวนใหญํมีรายได๎ 30,001
- 40,000 บาทตํอเดือน จํานวน 81 คน คิดเป็นร๎อยละ 22.8 รองลงมามีรายได๎ 20,001 - 30,000
บาทตํอเดือน เป็นจํานวน 57 คน คิดเป็นร๎อยละ 16.1 มีรายได๎ 50,001 - 60,000 บาทตํอเดือน เป็น
จํานวน 49 คน คิดเป็นร๎อยละ 13.8 มีรายได๎ มากกวํา 100,000 บาทตํอเดือนขึ้นไป จํานวน 41 คน
คิดเป็นร๎อยละ 11.5 มีรายได๎ ต่ํากวํา 20,000 บาท จํานวน 38 คน คิดเป็นร๎อยละ 10.7 มีรายได๎
40,001 - 50,000 บาทตํอเดือนจํานวน 21 คน คิดเป็นร๎อยละ 5.9 มีรายได๎ 90,001 - 100,000 บาท
ตํอเดือน จํานวน 21 คน คิดเป็นร๎อยละ 5.9 มีรายได๎ 60,001 - 70,000 บาท/เดือน จํานวน 19 คน
คิดเป็นร๎อยละ5.4 มีรายได๎ 70,000 - 80,000 บาทตํอเดือน จํานวน 19 คน คิดเป็นร๎อยละ5.4 และมี
รายได๎ 80,001 - 90,000 บาทตํอเดือน จํานวน 9 คน คิดเป็นร๎อยละ 2.5
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับเจตคติและแรงจูงใจ
ของนั ก เรี ย นชั้ น มัธ ยมปลายต่ อ การเลื อ กศึก ษาต่ อมหาวิ ท ยาลั ย เอกชน ด้ า นความพร้ อ มเชิ ง
กายภาพ
ร ะ ดั บ ค ว า ม ลําดับที่
ความพร๎อมเชิงกายภาพ
S.D.
คิดเห็น
X
ความพร๎ อมของอุ ป กรณ์ เ พื่ อการเรี ย น 4.02
.799
มาก
2
การสอน
ความสะดวกสบายในการเดินทาง
3.62
.920
มาก
3
อาคารสถานที่สวยงาม สะอาด ทันสมัย 4.08
.818
มาก
1
สิ่งอํานวยความสะดวกและการบริการ 4.02
.847
มาก
2
ตําง ๆ
รวม
3.94
.621
มาก
จากตารางที่ 2 พบวําเจตคติด๎านความพร๎อมเชิงกายภาพของกลุํมตัวอยํางโดยรวมอยูํใน
ระดับมาก ( X= 3.94)ซึ่งเมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อจะพบวํา กลุํมตัวอยํางมีระดับความคิดเห็นมากใน
ทุกด๎าน โดยด๎านความพร๎อมของอาคารสถานที่ที่สวยงาม สะอาด และ ทันสมัย มีระดับความคิดเห็น
มาก ( X= 4.08 ) เป็นอันดับแรก รองลงมาได๎แกํ ความพร๎อมของอุปกรณ์เพื่อการเรียน การสอน และ
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สิ่งอํานวยความสะดวกและการบริการตําง ๆ มีระดับความคิดเห็นมาก ( X= 4.02) เทํากันทั้งสองข๎อ
และ ความสะดวกสบายในการเดินทาง มีระดับความคิดเห็นมาก ( X= 3.62) เป็นลําดับสุดท๎าย
ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ย และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับเจตคติและแรงจูงใจ
ของนั ก เรี ย นชั้ น มัธ ยมปลายต่ อ การเลื อ กศึก ษาต่ อมหาวิ ท ยาลั ย เอกชน ด้ า นความพร้ อ มเชิ ง
คุณภาพ
ความพร๎อมเชิงคุณภาพ
ความรู๎ ความสามารถ คุ ณ สมบั ติ ที่
เหมาะสมของอาจารย์ผู๎สอน
ความมี ชื่ อ เสี ย งเป็ น ที่ ย อมรั บ จาก
คุณภาพของบัณฑิตที่จบจากม.เอกชน
การพัฒนา และ ปรับการเรียนการสอน
ที่ เ ป็ น ภาษาอั ง กฤษมากขึ้ น สามารถ
นําไปใช๎ในวิชาชีพได๎
หลักสูตรทันสมัยและท๎าทาย สอดคล๎อง
กับสภาพเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบัน
หลั ก สู ต รได๎ ม าตรฐานตรงตามความ
ต๎ อ งการของตลาดแรงงานสามารถ
ร อ ง รั บ ก า ร มี อ า ชี พ ห ลั ง จ า ก จ บ
การศึกษาได๎
ความเอาใจใสํและดูแลนักศึกษา
รวม

X

4.01

S.D.
.822

ระดับความคิดเห็น ลําดับที่
มาก
3

3.72

.901

มาก

6

4.06

.862

มาก

1

4.03

.788

มาก

2

3.91

.891

มาก

5

3.95
3.95

.898
.623

มาก
มาก

4

จากตารางที่ 3 พบวําเจตคติด๎านความพร๎อมเชิงคุณภาพของกลุํมตัวอยํางโดยรวมอยูํในระดับมาก (x=
3.95) ซึ่งเมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อจะพบวํากลุํมตัวอยํางมีระดับความคิดเห็นมากในทุกด๎าน โดยด๎าน
ของการพัฒนา และ ปรับการเรียนการสอนที่เป็นภาษาอังกฤษมากขึ้น สามารถนําไปใช๎ในวิชาชีพได๎มี
ระดับความคิดเห็นมาก (x= 4.06) เป็นอันดับแรก รองลงมาเป็นด๎านหลักสูตรทันสมัยและท๎าทาย
สอดคล๎องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบัน ด๎านความรู๎ ความสามารถ คุณสมบัติที่เหมาะสมของ
อาจารย์ผู๎สอน ด๎านความเอาใจใสํและดูแลนักศึกษา ด๎านหลักสูตรได๎มาตรฐานตรงตามความต๎องการ
ของตลาดแรงงานสามารถรองรับการมีอาชีพหลังจากจบการศึกษาได๎ และ ด๎านความมีชื่อเสียงเป็นที่
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ยอมรับจากคุณภาพของบัณฑิตที่จบจากมหาวิทยาลัยเอกชน ( X= 4.03, 4.01, 3.95, 3.91 และ
3.72) ตามลําดับ
ตารางที่ 4 แรงจูงใจที่จะศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเอกชน
แรงจูงใจที่จะศึกษาตํอมหาวิทยาลัยเอกชน
ระดั บ ผลการเรี ย นมี ผ ลตํ อ การเลื อ กเรี ย น
มหาวิทยาลัยเอกชน
การโฆษณาตามสื่อตําง ๆ มีผลตํอการเลือก
เรียนมหาวิทยาลัยเอกชน
คํ า เ ลํ า เ รี ย น มี ผ ล ตํ อ ก า ร เ ลื อ ก เ รี ย น
มหาวิทยาลัยเอกชน
รวม

X

3.71

S.D.
.897

ระดับความคิดเห็น
มาก

ลําดับที่
2

3.65

.930

มาก

3

3.86

1.07

มาก

1

3.74

.677

มาก

จากตารางที่ 4 จะพบวําแรงจูงใจที่จะศึกษาตํอมหาวิทยาลัยเอกชนของกลุํ มตัว อยํางโดย
รวมอยูํในระดับมาก ( X= 3.74) ซึ่งเมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อจะพบวํากลุํมตัวอยํางมีระดับความ
คิดเห็นมากในทุกด๎าน โดยด๎านคําเลําเรียนมีผลตํอการเลือกเรียนมหาวิทยาลัยเอกชนมีระดับความ
คิดเห็นมาก ( X= 3.86) เป็นอันดับแรก ระดับผลการเรียนมีผลตํอการเลือกเรียนมหาวิทยาลัยเอกชน
และ การโฆษณาตามสื่อตําง ๆ มีผลตํอการเลือกเรียนมหาวิทยาลัยเอกชน ในระดับความคิดเห็นมาก (

X= 3.71 และ 3.65) ตามลําดับ
ข้อมูลจากค่าถามปลายเปิด (Open questions)
จากแบบสอบถามแบบเรี ย งลํ า ดั บ เพื่ อ สอบถามวํ า โฆษณาจากสื่ อ รู ป แบบใดที่ ต รงกั บ
ความชอบในการรับข๎อมูลขําวสารของกลุํมตัวอยํางมากที่สุด โดยให๎เลือกตอบ 3 อันดับ และกลุํม
ตัวอยํางได๎เลือกตอบ ดังนี้
อันดับที่ 1 ผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํได๎เลือกตอบ การเข้าประชาสัมพันธ์ที่โรงเรียน เป็น
อันดับหนึ่งซึ่งตรงกับความชอบในการรับรู๎มากที่สุด จํานวน 211 คน ซึ่งคิดเป็นร๎อยละ 59.43ของ
กลุํมตัวอยําง
อันดับที่ 2 ผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํได๎เลือกตอบ เพื่อนหรือคนรู้จัก จํานวน 173 คน ซึ่ง
คิดเป็นร๎อยละ 48.73 ของกลุํมตัวอยําง
อันดับที่ 3 ผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํได๎เลือกตอบ Facebookเป็น จํานวน 165 คน ซึ่ง
คิดเป็นร๎อยละ 46.47 ของกลุํมตัวอยําง
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จากแบบสอบถามแบบเรียงลํ าดับ เพื่อสอบถามจุดเดํนของมหาวิทยาลัยรัฐ เมื่อเทียบกับ
มหาวิทยาลัยเอกชนโดยให๎เลือกตอบ 3 ลําดับ กลุํมตัวอยํางได๎เลือกตอบดังนี้
อันดับที่ 1 ด้านค่าเล่าเรียนมีผู๎เลือกตอบจํานวน 205 คน ซึ่งคิดเป็นร๎อยละ 57.74ของกลุํม
ตัวอยําง
อันดับที่ 2 ด้านคุณภาพอาจารย์ผู้สอนมีผู๎เลือกตอบจํานวน 178 คน คิดเป็นร๎อยละ 50.14
ของกลุํมตัวอยําง
อันดับที่ 3 ด้านความเข้มข้นของเนื้อหามีผู๎เลือกตอบจํานวน 153 คน คิดเป็นร๎อยละ 43.09
ของกลุํมตัวอยําง
สรุปและอภิปรายผล
1. พบวําเจตคติด๎านความพร๎อมเชิงกายภาพของกลุํมตัวอยํางโดยรวมอยูํในระดับมาก ซึ่ง
เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อจะพบวํา กลุํมตัวอยํางมีระดับความคิดเห็นมากในทุกด๎าน โดยด๎านความ
พร๎อมของอาคารสถานที่ที่สวยงาม สะอาด และ ทันสมัย มีระดับความคิดเห็นมากเป็นอันดับแรก
รองลงมาได๎แกํ ความพร๎อมของอุปกรณ์เพื่อการเรียน การสอน และ สิ่งอํานวยความสะดวกและการ
บริการตําง ๆ มีระดับความคิดเห็นมากเทํากันทั้งสองข๎อ และ ความสะดวกสบายในการเดินทาง มี
ระดับความคิดเห็นมากเป็นลําดับสุดท๎าย
2. เจตคติด๎านความพร๎ อมเชิงคุณภาพของกลุํมตัวอยํางโดยรวมอยูํในระดับมาก ซึ่งเมื่อ
พิจารณาเป็นรายข๎อจะพบวํากลุํมตัวอยํางมีระดับความคิดเห็นมากในทุกด๎าน โดยด๎านของการพัฒนา
และ ปรับการเรียนการสอนที่เป็นภาษาอังกฤษมากขึ้น สามารถนําไปใช๎ในวิชาชีพได๎มีระดับความ
คิดเห็ น มากเป็ น อั น ดับ แรก รองลงมาเป็นด๎า นหลั กสู ตรทันสมั ยและท๎าทาย สอดคล๎ องกับ สภาพ
เศรษฐกิจและสังคมปัจจุบันด๎านความรู๎ ความสามารถ คุณสมบัติที่เหมาะสมของอาจารย์ผู๎สอน ด๎าน
ความเอาใจใสํและดูแลนักศึกษา ด๎านหลักสูตรได๎มาตรฐานตรงตามความต๎องการของตลาดแรงงาน
สามารถรองรั บ การมีอาชีพหลั งจากจบการศึกษาได๎ และ ด๎านความมีชื่อเสี ยงเป็นที่ย อมรับจาก
คุณภาพของบัณฑิตที่จบจากมหาวิทยาลัยเอกชนตามลําดับ
3. แรงจูงใจที่จะศึกษาตํอมหาวิทยาลัยเอกชนของกลุํมตัวอยํางโดยรวมอยูํในระดับมาก ซึ่ง
เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อจะพบวํากลุํมตัวอยํางมีระดับความคิดเห็นมากในทุกด๎าน โดยด๎านคําเลําเรียน
มีผลตํอการเลือกเรียนมหาวิทยาลัยเอกชนมีระดับความคิดเห็นมากเป็นอันดับแรก ระดับผลการเรียน
มีผลตํอการเลือกเรียนมหาวิทยาลัยเอกชน และ การโฆษณาตามสื่อตําง ๆ มีผลตํอการเลือกเรียน
มหาวิทยาลัยเอกชน ในระดับความคิดเห็นมากตามลําดับ
4. สื่อโฆษณาที่ตรงกับความชอบในการรับข๎อมูลขําวสารของกลุํมตัวอยํางมากที่สุด อันดับที่
1 การเข๎าประชาสัมพันธ์ที่โรงเรียน ซึ่งเป็นข๎อที่ผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํได๎เลือกตอบ และมีระดับ
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ความชอบในการรับรู๎มากที่สุด อันดับที่ 2เพื่อนหรือคนรู๎จักและอันดับที่ 3 ผู๎ตอบแบบสอบถามสํวน
ใหญํได๎เลือกตอบ Facebookเป็นสื่อโฆษณาที่มีผลตํอการรับรู๎ข๎อมูลตามลําดับ
5. จุดเดํนของมหาวิทยาลัยรัฐเมื่อเทียบกับมหาวิทยาลัยเอกชนโดยสามารถเรียงระดับจาก
ความคิดเห็นได๎ดังนี้ อันดับที่ 1 ด๎านคําเลําเรียน อันดับที่ 2 ด๎านคุณภาพอาจารย์ผู๎สอนและอันดับที่ 3
ด๎านความเข๎มข๎นของเนื้อหาซึ่งเป็นผลการเลือกของกลุํมตัวอยํางจากมากที่สุดถึงน๎อยที่สุด
ผู๎ วิจั ย ได๎ ทําการอภิป รายผลของการวิจัย เรื่องเจตคติและแรงจูง ใจของนักเรียนระดับชั้ น
มัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชนขนาดใหญํ ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตํอ
การเลือกเรียนในมหาวิทยาลัยเอกชนได๎ดังนี้
1. เจตคติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีตํอมหาวิทยาลัยเอกชนเป็นในทางบวกและมี
ระดับความคิดเห็นมากในทั้งด๎านกายภาพและด๎านคุณภาพ โดยมีระดับความคิดเห็นมากที่ X3.94
และ X3.95 ตามลําดับทั้งนี้อาจเป็นเพราะกลุํมตัวอยํางนั้นมีความคาดหวังในด๎านกายภาพของ
มหาวิทยาลัยเอกชนในด๎านอาคารสถานที่ที่ใช๎จัดการศึกษาและอุปกรณ์การเรียนการสอนที่มีคุณภาพ
เหมาะสมกับคําใช๎จําย และ ด๎านคุณภาพ กลุํมตัวอยํางมีความคาดหวังวําหลักสูตรที่จะได๎ศึกษาใน
มหาวิทยาลัยเอกชนจะเป็นหลักสูตรที่ใช๎ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนและสามารถนําไปใช๎ใน
วิ ช าชี พ ได๎ และ หลั ก สู ต รจะมี ค วามทั น สมั ย และท๎ า ทายสอดคล๎ อ งกั บ สภาพเศรษฐกิ จ ที่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงและแขํงขันที่สูงขึ้น ซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัยของ น้ําฝน ลูกคํา (2555) ซึ่งศึกษาความ
ต๎องการและความคาดหวังของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายตํอการเลือกศึกษาตํอในมหาวิทยาลัย
ราชภัฎสวนสุนันทา โดยพบวํานักเรียนมีความต๎องการและความคาดหวังในระดับมากใน6ด๎านได๎แกํ
หลั กสู ตรการเรี ย นการสอน ด๎านอาจารย์ผู๎ ส อน ด๎านสื่อ /อุปกรณ์การเรียนการสอน ด๎านสถานที่
สําหรั บ การจั ดการเรี ย นการสอน ด๎านการให๎ บริการวิช าการ และ ด๎านการให๎ บริการทั่ว ไป และ
สอดคล๎องกับงานวิจัยของ รณชัย คงกะพันธ์ (2554) พบวําปัจจัยการเลือกเรียนสถาบันอุดมศึกษา
ของนักเรียนสายอาชีวศึกษาในจังหวัดภูเก็ตและพังงาอยูํในระดับมาก โดยเรียงลําดับดังนี้ ผลผลิตและ
คุณภาพของนักเรียน ด๎านกระบวนการจัดการเรียนการสอนแกํนักเรียน ด๎านอาคารสถานที่และทําเล
ที่ตั้งของสถานศึกษา ด๎านสํงเสริมการตลาด วัส ดุอุปกรณ์ของสถานศึกษา ด๎านองค์ประกอบของ
สถานศึกษาและด๎านราคา และสอดคล๎องกับ ไกรสิงห์ สุดสงวน(2560) พบวําปัจจัยที่มีผลตํอการ
ตั ด สิ น ใจศึ ก ษาตํ อ ระดั บ อุ ด มศึ ก ษาของนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลายของโรงเรี ย นสาธิ ต
มหาวิทยาลัยศิลปากรซึ่งกลุํมตัวอยํางได๎ให๎ความสําคัญมากเป็นอันดับแรกได๎แกํด๎านสถาบันควรมี
ความนําเชื่อถือและเป็นที่รู๎จักของบุคคลทั่วไป รองลงมาได๎แกํด๎านเหตุผลสํวนตัว เชํนกลุํมตัวอยํางให๎
ความสําคัญในการเลือกสถาบันการศึกษาโดยได๎รับคําแนะนําจากบิดา มารดา อยูํในระดับมาก
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2. แรงจูงใจที่จะทําให๎นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ศึกษาตํอมหาวิทยาลัยเอกชนของกลุํม
ตัวอยํางอยูํในระดับความคิดเห็นมากที่ X= 3.74ทั้งนี้อาจเป็นเพราะปัจจัยทางเศรษฐกิจมีผลตํอการ
ตัดสินใจที่จะศึกษาตํอในมหาวิทยาลัยเอกชนโดยเฉพาะคําเลําเรียนที่มีอัตราที่เหมาะสมสามารถสร๎าง
แรงจูงใจให๎กับกลุํมตัวอยํางได๎ ซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัยของจุฑามาศ ชูจินดา(2558) พบวําแรงจูงใจ
ในการศึกษาตํอระดับอุดมศึกษาของนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 และประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่
3 ในเขตจังหวัดนนทบุรี โดยรวมอยูํในระดับมาก โดยมีคําเฉลี่ยแตํละด๎านตามลําดับดังนี้ เหตุผล
สํวนตัว ปัจจัยทางเศรษฐกิจ ภาพลักษณ์ของสถาบัน ปัจจัยทางสังคม และ บุคคลที่เกี่ยวข๎อง และ
สอดคล๎องกับ งานวิจัยของ ทัศนีย์ ชาติไทย (2555) พบวําแรงจูงใจและความต๎องการในการศึกษาตํอ
ระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตภาพรวมอยูํในระดับมากโดยเฉพาะในเรื่องของ
แรงจูงใจและความต๎องการสํวนตัวของนักศึกษาเชํนการได๎รับคุณวุฒิที่สูงขึ้น รองลงมาคือการมีความรู๎
และประสบการณ์เพิ่มขึ้น และ แรงจูงใจและความต๎องการด๎านสถาบั นการศึกษาอยูํในระดับมาก
เชํนกันโดยเฉพาะเรื่องชื่อเสียงและคุณภาพของอาจารย์ผู๎สอนและรองลงมาคือหลักสูตรที่เกี่ยวข๎องกับ
งานที่ทําหรือจะทําในอนาคต
ข้อเสนอแนะ
1. เจตคติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีตํอมหาวิทยาลัยเอกชนเป็นในทางบวกและมี
ระดับความคิดเห็นมากในด๎านกายภาพ โดยมีระดับความคิดเห็นมากที่ X3.94โดยกลุํมตัวอยํางให๎
ความสําคัญมากในเรื่องอาคารสถานที่ต๎องมีความพร๎อมและทันสมัยพร๎อมทั้งมีอุปกรณ์การเรียนการ
สอนที่เหมาะสมตํอการเรียนรู๎ในระดับอุดมศึกษาเนื่องด๎วยมหาวิทยาลัยเอกชนมีคําเลําเรียนที่สูงกวํา
สถาบันอุดมศึกษาในกลุํมอื่น ๆ ผู๎บริหารมหาวิทยาลัยเอกชนควรตระหนักในเรื่องความพร๎อมของ
สถานที่และอุปกรณ์การเรียนการสอนให๎มีคุณภาพและสามารถให๎บริการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู๎ตําง ๆ
ให๎กับกลุํมตัวอยํางได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
2. เจตคติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีตํอมหาวิทยาลัยเอกชนเป็นในทางบวกและมี
ระดับความคิดเห็นมากในด๎านคุณภาพ โดยมีระดับความคิดเห็นมากที่ X3.95 โดยกลุํมตัวอยํางให๎
ความสํ า คั ญ มากในเรื่ อ งการพั ฒ นาและปรั บ การเรี ย นการสอนให๎ เ ป็ น ภาษาอั ง กฤษเพิ่ ม มากขึ้ น
หลักสูตรมีความทันสมัยสอดคล๎องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม และอาจารย์ผู๎สอนมีประสบการณ์
ความรู๎ ความสามารถเหมาะสมกับหลักสูตรของสถาบัน และผู๎บริหารมหาวิทยาลัยเอกชนควรจะต๎อง
พัฒนาคุณภาพของบัณฑิตที่จบการศึกษาให๎มีความสามารถและพร๎อมสําหรับการทํางานได๎จริงโดย
ผู๎บริหารควรพัฒนาหลักสูตรที่ให๎นักศึกษาได๎เรียนรู๎จากสภาพการทํางานจริงเพื่อให๎นักศึกษาได๎มี
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ประสบการณ์ในการทํางานกํอนสําเร็จการศึกษาและอาจจะมีการพัฒนาหลักสูตรที่มีการบูรณาการ
การเรียนกับการทํางานเพิ่มมากขึ้น
3. แรงจูงใจที่จะศึกษาตํอมหาวิทยาลัยเอกชนของกลุํมตัวอยํางโดยรวมอยูํในระดับมาก ( X=
3.74) โดยเฉพาะในเรื่องของคําเลําเรียนมีผลตํอการเลือกเรียนมหาวิทยาลัยเอกชนมากที่สุดซึ่ง
สอดคล๎องกับจุดเดํนของมหาวิทยาลัยรัฐเมื่อเทียบกับมหาวิทยาลัยเอกชนโดยกลุํมตัวอยํางมีความ
คิดเห็นวํามหาวิทยาลัยรัฐมีจุดเดํนที่มากกวํามหาวิทยาลัยเอกชนในด๎านคําเลําเรียน คุณภาพอาจารย์
ผู๎สอน และ ด๎านความเข๎มข๎นของเนื้อหาดังนั้นผู๎บริห ารมหาวิทยาลัยเอกชนควรต๎องเรํงพัฒนาเรื่อง
คุณภาพของอาจารย์ ผู๎ส อน และ หลั กสู ตรให๎ มีความเข๎มแข็งมากขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของคุณภาพ
อาจารย์ผู๎สอนมหาวิทยาลัยเอกชนยังขาดคณาจารย์คุณวุฒิระดับปริญญาเอก และ คณาจารย์ที่ดํารง
ตําแหนํงวิชาการจํานวนมาก ผู๎บริหารมหาวิทยาลัยเอกชนจึ งต๎องเรํงดําเนินการในเรื่องการพัฒนา
คณาจารย์ให๎มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก และ อาจารย์ผู๎ดํารงตําแหนํงวิชาการให๎มีจํานวนเพิ่มมากขึ้น
ซึ่งคณาจารย์เหลํานี้จะสามารถพัฒนาในด๎านการสอน การวิจัย และ สร๎างชื่อเสียงให๎กับมหาวิทยาลัย
ให๎มีความนําเชื่อถือเพิ่มมากขึ้น
4. ความชอบในการรับข๎อมูลขําวสารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายมากที่สุดคือ การเข๎า
ประชาสัมพันธ์ในโรงเรียน เพื่อนและคนรู๎จัก และ ทางสื่อสังคมออนไลน์ แบบ Facebook ดังนั้น
ผู๎บริหารมหาวิทยาลัยเอกชนควรพัฒนาการให๎ข๎อมูลขําวสารของสถาบันผํานชํองทางดังกลําวให๎มี
ประสิ ท ธิ ภ าพและนํ า สนใจมากยิ่ ง ขึ้ น โดยเฉพาะในยุ ค ปั จ จุ บั น ที่ ทุ ก คนสามารถเข๎ า ถึ ง ระบบ
อินเตอร์เน็ต (Internet) ได๎อยํางงํายดายและรวดเร็ว การให๎ข๎อมูลขําวสารการรับสมัครและข๎อมูลของ
หลักสูตรก็สามารถที่จะสื่อสารกับนักเรียนผู๎ที่สนใจได๎อยํางรวดเร็วและตรงกับกลุํมเปูาหมายมากขึ้น
ข้อเสนอแนะในการท่าวิจัยครั้งต่อไป
1. การวิจัยครั้งนี้มุํงศึกษากลุํมตัวอยํางเฉพาะกลุํมนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนเอกชน
ขนาดใหญํภาคตะวันออกเฉียงเหนือเทํานั้น ควรมีการศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุตํอการเลือกศึกษาตํอใน
มหาวิทยาลัยเอกชนและเปรียบเทียบกลุํมตัวอยํางระหวํางนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียน
เอกชนและโรงเรียนรัฐบาลเพื่อให๎เห็นเจตคติและแรงจูงใจของกลุํมตัวอยํางที่แตกตํางกัน
2. ควรศึกษาเจตคติและแรงจูงใจในการเลือกเรียนในระดับอุดมศึกษาจากผู๎ที่มีสํวนเกี่ยวข๎องใน
สํวนตําง ๆ เชํน สถานประกอบการ หนํวยงานที่เป็นผู๎ใช๎บั ณฑิต และ ผู๎ปกครอง เพื่อให๎เกิดความ
เข๎าใจในเรื่องความต๎องการของตลาดแรงงานและสามารถพัฒนาหลักสูตรให๎ตรงกับความต๎องการของ
ภาคธุรกิจ และ ภาคอุตสาหกรรม
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บทคัดย่อ
การศึกษาเกี่ยวกับการสํงสัญญาณของเงินปันผล(Signaling of dividend) ในประเทศไทย
โดยพิจารณาจากความสัมพันธ์ระหวํางการเปลี่ยนแปลงการจํายเงินปันผลตํอกําไรในอนาคต นอกจาก
จะมีจํานวนจํากัดแล๎วผลวิจัยดังกลําวก็ไมํพบการสํงสัญญาณของเงินปันผล ซึ่งขัดกับผลการศึกษาเชิง
ประจักษ์ที่แสดงให๎เห็นวําตลาดหลักทรัพย์แหํงประเทศไทยมีประสิทธิภาพแบบอํอน (Weak-form
Efficient) หนึ่งในสาเหตุของผลที่ขัดแย๎ งอาจมาจากการประมาณคํากําไรในอนาคตโดยใช๎รูปแบบ
สมการเชิงเส๎นตรง (Linear model) ซึ่งในความเป็นจริงแล๎วรูปแบบของกําไรสอดคล๎องกับตัวแบบที่
ไมํเป็ นเชิงเส๎น ตรง (Non-linear model) และมีคุณสมบัติของคําเฉลี่ ยแบบวกกลั บ (Mean
reversion) ดังนั้น งานวิจัยฉบับนี้จึงได๎ทําการทดสอบความสัมพันธ์ดังกลําวโดยการประมาณคํากําไร
ในอนาคตด๎วยรูปแบบที่เหมาะสมและนิยมใช๎ในวรรณกรรม โดยผลการศึกษาพบวํา กําไรของกลุํม
ตัว อยํ างบริ ษั ทที่จ ดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรัพ ย์แหํ งประเทศไทยมี รูปแบบที่ ไมํ เป็น เส๎ น ตรงและ
ผู๎บริหารมีแนวโน๎มที่จะใช๎การเปลี่ยนแปลงการจํายเงิ นปันผลในการสะท๎อนข๎อมูลเกี่ยวกับกําไรใน
อนาคต
ค่าส่าคัญ: เงินปันผลการเปลี่ยนแปลงการจํายเงินปันผลกําไรในอนาคต
Abstract
Examination of signaling of dividend in Thailand considering the relationship
between the changes in dividends and future earnings is not only limited, but also
failed to reveal the signal. This is inconsistent with empirical results indicating that
Stock Exchange of Thailand is weak-form efficient. A plausible reason of contradict
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result is the estimation of future earnings with the use of linear model. In fact, it is
revealed in the literature that future earnings should be estimated by non-linear
model since they exhibit mean reversion properties. Therefore, this paper examines
the association between dividend payout and future earnings by taking into account
the non-linearity and mean reversion properties in modeling future earnings. The
results indicated that earnings of companies listed in the Stock Exchange of Thailand
follow non-linear patterns. In addition, we found that executives are more likely to
use dividend changes to signal future earnings.
Keywords: Dividends, Dividend change, Future earnings
บทน่า
จากแนวคิดด๎านความเกี่ยวข๎องของเงินปันผล (Dividend relevance theory) พบวํา ตลาด
ทุนจะตอบสนองตํอการประกาศจํายเงินปันผลของบริษัท เนื่องจากการประกาศจํายเงินปันผลจัดเป็น
สัญญาณที่สํงออกมาจากผู๎บริหาร (Signaling) ซึ่งผู๎บริหารสามารถเข๎าถึงข๎อมูลได๎มากกวํ านักลงทุน
และบุคคลภายนอก หรือที่เรียกวําการการเข๎าถึงข๎อมูลที่ไมํเทําเทียมกัน (Asymmetric information)
และนักลงทุนมักจะมองการจํายเงินปันผลวําเป็นสิ่งสะท๎อนความสามารถในการทํากําไรของบริษัท ซึ่ง
หากบริษัทจํายเงินปันผลอยํางตํอเนื่อง แสดงวําบริษัทมีแนวโน๎มในการทํากํา ไรที่ดีและหากเงินปันผล
มีมูลคําสูง ก็แสดงถึงสถานภาพทางการเงินของบริษัทที่มีความมั่นคง แตํในทางตรงกันข๎ามหากบริษัท
มีการจํายเงินปันผลที่ลดลงหรือไมํมีการจํายเงินปันผลก็ถือเป็นสัญญาณที่บํงบอกถึงแนวโน๎มของผล
การดําเนินงานที่ไมํดีของบริษัทในอนาคต จากงานวิจัยของ Watts (1973)ซึ่งกลําวไว๎วํา ผลการ
ดําเนินงานหรือกําไรของบริษัทในปีปัจจุบันจะมีความสัมพันธ์กับกําไรในถัดไป อยํางไรก็ตามงานวิจัย
ข๎างต๎นประมาณคํากําไรในอนาคตโดยใช๎รูปแบบเชิงเส๎นตรง ซึ่งขัดแย๎งกับความเป็นจริงที่วํากําไรมี
ความผันผวนและมีรูปแบบที่ไมํเป็นเส๎นตรง นอกจากนั้นยังมีกระบวนการของการวกกลับสูํคําเฉลี่ยอีก
ด๎วย(Brooks & Buckmaster, 1976; Elgers & Lo, 1994; Fama & French, 2000)
จากการทดสอบในอดีตของความสัมพันธ์ระหวํางการจํายเงินปันผลกับกําไรในอนาคตของ
ประเทศไทย มีทั้งที่พบความสัมพันธ์และไมํพบความสัมพันธ์ สาเหตุของผลการวิจัยที่แตกตํางกันอัน
เนื่องจากมีการศึกษากําไรในอนาคตที่แตกตํางกัน แตํสิ่งหนึ่งของงานวิจัยที่ผํานมาในอดีตที่เหมือนกัน
คือนักวิจัยใช๎ตัวแบบในการศึกษากําไรในรูปแบบสมการเส๎นตรง สอดคล๎องกับ สุดาพร ศิริกะนันท์
(2545) พบความสัมพันธ์ดังกลําวโดยใช๎รูปแบบการศึกษากําไรในอนาคตและตัวแบบของNissim and
Ziv (2001),วัชรี อัศวยิ่งเจริญ (2548) พบความสัมพันธ์จากการศึกษากําไรในอนาคตจากการแบํง
กําไรออกเป็น กําไรจากการดําเนินงานหลัก , กําไรกํอนรายการพิเศษ สํวนของผู๎ถือหุ๎นสํวนน๎อยและ
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ดอกเบี้ยจําย และกําไรสุทธิ โดยใช๎ตัวแบบของDeAngelo, DeAngelo, and Skinner (2004), อัคร
นันท์ เตชไกรชนะ (2550) ไมํพบความสัมพันธ์จากการแบํงกลุํมตัวอยํางตามมูลคําตลาดและสภาพ
คลํองของการซื้อขายและใช๎รูปแบบการศึกษากําไรในอนาคตและตัวแบบของ Nissim and Ziv
(2001)เชํนเดียวกับสุดาพร ศิริกะนันท์ (2545) และนุจรี ทวีทรัพย์ไพบูลย์ (2552) ไมํพบความสัมพันธ์
ของกลุํมตัวอยํางบริษัทที่จดทะเบียนในตลาด เอ็ม เอ ไอ (mai) จากการวัดกําไรจาก กําไรสุทธิ ,กําไร
จากการดําเนิ นงานหลั กและอัตราผลตอบแทนผู๎ถือหุ๎น(ROE) จากการใช๎ตัว แบบของ Skinner
(2008)จะเห็นได๎วําผลการศึกษาดังกลําวมีความขัดแย๎งกันจากการใช๎ตัวแบบที่ไมํเหมาะสมในการ
ทดสอบความสัมพันธ์ ดังนั้น งานวิจัยฉบับนี้จึงทําการทดสอบความสัมพันธ์ระหวํางการจํายเงินปันผล
กับกําไรในอนาคต ในบริบทของประเทศไทยอีกครั้งหนึ่ง โดยใช๎ตัวแบบสมการที่ไมํเป็นเส๎นตรงตาม
รูปแบบของกําไรที่ได๎กลําวไว๎แล๎วดังข๎างต๎น
จากทฤษฎีตลาดที่มีประสิทธิภาพ (Efficient market hypothesis) ซึ่งเป็นตลาดที่มีการ
แขํงขันสมบูรณ์ ตลาดทุนสามารถตอบสนองและสะท๎อนข๎อมูลขําวสารให๎แกํนักลงทุนได๎อยํางเทํา
เทียมกันและนักลงทุนจะตอบสนองตํอขําวสารนั้นๆ ด๎วยความเข๎าใจที่เหมือนกัน ดังนั้น นักลงทุนจะ
ไมํสามารถทํากําไรได๎เกินกวําปกติ เนื่องจากได๎รับข๎อมูลที่เทําเทียมกันและไมํสามารถใช๎ข๎อมูลในอดีต
เพื่อพยากรณ์เหตุการณ์ในอนาคตได๎ เชํนเดียวกับการศึกษาความสัมพันธ์ระหวํางเงินปันผลกับมูลคํา
กิจ การในอดีตภายใต๎ ส มติฐ านของตลาดทุน ที่มีประสิ ท ธิภ าพของ Miller and Modigliani
(1961)พบวําการจํายเงินปันผลไมํมีผลตํอมูลคํากิจการภายใต๎สมมติฐานดังกลําวซึ่งปรากฏเป็นทฤษฎี
ที่ไมํเกี่ยวข๎องกับเงินปันผล (Dividend Irrelevance theory) อีกทั้งมีนักวิจัยจํานวนหนึ่งที่สนับสนุน
แนวคิดนี้(Bernstein, 1996; Black & Scholes, 1974; Miller, 1986; Miller & Scholes, 1978,
1982) แตํ ใ นความเป็ น จริ ง แล๎ ว ตลาดทุ น ไมํ ไ ด๎ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเหมื อ นกั น โดยระดั บ ของความมี
ประสิทธิภาพของตลาดสามารถจําแนกได๎ตามพฤติกรรมขําวสารได๎เป็น 3 ระดับ คือ (1) ตลาดที่มี
ประสิทธิภาพต่ํา (Weak form efficiency) โดยข๎อมูลขําวสารด๎านราคาในอดีตสามารถที่จะใช๎
คาดคะเนราคาหุ๎นในอนาคตได๎ (2) ตลาดมีประสิทธิภาพระดับปานกลาง (Semi-strong efficient
market) มีข๎อมูลขําวสารที่เปิดเผยออกมาใหมํทําให๎ราคาหุ๎นปรับตัวตอบสนองตํอข๎อมูลขําวสารที่
เข๎ามา (3) ตลาดที่มีประสิทธิภาพสูง (Strongly efficient market) ข๎อมูลขําวสารที่เปิดเผยออกสูํ
ตลาดทั้งที่เป็นข๎อมูลสาธารณะหรือข๎อมูลภายในของกิจการจะสะท๎อนออกมาในราคาหุ๎น นักลงทุน ไมํ
สามารถนํ าข๎อมูล ดังกลําวมาใช๎ส ร๎ างความได๎เปรียบได๎ ซึ่งจากการศึกษาการศึกษาความสั มพันธ์
ระหวํางเงินปันผลกับมูลคํากิจการในตลาดที่ไมํมีประสิทธิภาพจะพบวําเงินปันผลมีความเกี่ยวข๎องกับ
มูล คํากิจ การและราคาหุ๎ นซึ่งเป็น ทฤษฎีที่มีความเกี่ยวข๎องกับเงินปันผล(Dividend relevance
theory) โดยเงินปันผลสามารถสะท๎อนข๎อมูลผลการดําเนินงานในอนาคตได๎ (Information content
of dividend) จากการที่ผู๎บริหารสามารถเข๎าถึงข๎อมูลได๎มากกวํานักลงทุนหรือบุคคลภายนอก
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(Asymmetric information) ทําให๎ผู๎บริหารใช๎การจํายเงินปันผลเป็นเครื่องมือในการสํ งสัญญาณผล
การดําเนินงานออกสูํตลาด (Dividends Signaling) โดยปัจจัยที่สําคัญที่สุดของการจํายเงินปันผล คือ
ความสามารถในการทํากําไรของกิจการ ในสภาวะของตลาดที่ไมํมีประสิทธิภาพดังกลําวสะท๎อนให๎
เห็ นวํานักลงทุนสามารถใช๎ข๎อมูล ขําวสารในการพยากรณ์ราคาหุ๎นหรือมูลคํากิจการในอนาคตได๎
ดังนั้นข๎อมูลการจํายเงินปันผลในตลาดที่ไมํมีประสิทธิภาพก็สามารถใช๎ในการคาดการณ์หรือพยากรณ์
ผลการดําเนินงานในอนาคตได๎เชํนกัน สอดคล๎องกับ Baker and Powell (1999) ที่พบวําอัตราการ
จํายเงินปันผลขึ้นอยูํกับกําไรในปีปัจจุบันยิ่งมีกําไรสูงยิ่งจํายเงินปันผลมาก เชํนเดียวกับการศึกษาของ
Ahmed and Javid (2009) ที่ศึกษาเกี่ยวกับการกําหนดนโยบายการจํายเงินปันผลในประเทศ
ปากีสถาน และAl-Kuwari (2009) ที่ศึกษาการกําหนดนโยบายการจํายเงินปันผลในตลาดทุนที่เกิด
ใหมํในประเทศคูเวต ซาอุดิอาราเบีย โอมาน กาตาร์ และบาห์เรน พบวําบริษัทที่มี การทํากําไรมี
แนวโน๎มของการจํายเงินปันผลมากกวําบริษัทที่ไมํสามารถทํากําไรได๎ และการที่บริษัทให๎ความสําคัญ
กับการเพิ่มการจํายเงินปันผลให๎กับผู๎ถือหุ๎น (Al‐Najjar & Hussainey, 2009) หรือบริษัทที่มีการ
จํายเงินปันผลลดลงเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตเมื่อคาดวําบริ ษัทจะมีกระแสเงินสดลดลง
(Al-Kuwari, 2009) และบริษัทที่มีโ อกาสลงทุนน๎อยจะจํายเงินปันผลสู งขึ้นจากกําไรที่ห ามาได๎
(Kowalewski , Stetsyuk , & Talavera 2007) ล๎วนแตํแสดงให๎เห็นถึงประสิทธิภาพของการ
ดํา เนิ น งานที่เ ป็ น ไปตามทฤษฎีก ารสํ ง สั ญ ญาณจากการจํา ยเงิน ปัน ผลในสภาวะของตลาดที่ไ มํ มี
ประสิทธิภาพ
จากการศึกษาที่กลําวมาแล๎วในข๎างต๎นนั้น จะเห็นได๎วํากําไรถือเป็นปัจจัยที่มีความสําคัญใน
การกําหนดนโยบายการจํายเงินปันผล การวัดคําของกําไรจะแตกตํางกันออกไปในแตํละการศึกษา
เชํน การใช๎กําไรกํอนดอกเบี้ยจํายและภาษีหารด๎วยสินทรัพย์รวม (EBIT/Total assets) (Amidu &
Abor, 2006; Graham & Kumar, 2006)ผลตอบแทนตํอสํวนผู๎ถือหุ๎น (ROE) (Al-Kuwari, 2009)
หรือการใช๎ผลตอบแทนตํอสินทรัพย์ (ROA) (Fama & French, 2000) เป็นต๎น ซึ่งการใช๎เครื่องมือใน
การวั ด คํ า ของกํ า ไรดั ง กลํ า วจะให๎ ผ ลการศึ ก ษาที่ แ ตกตํ า งกั น ออกไป นอกจากนี้ ยั ง มี นั ก วิ จั ย ที่
ทําการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของกําไร เชํน Brooks and Buckmaster (1976) ที่ศึกษาพฤติกรรม
ของกําไรทางบัญชีที่เป็นอนุกรมเวลา (Time-series) พบวํากําไรไมํมีความสม่ําเสมอ เชํนเดียวกับ
Elgers and Lo (1994) ที่พบวํากําไรมีความผันผวน จากการศึกษาการพยากรณ์ กําไรของ
นักวิเคราะห์และ Fama and French (2000)ที่ศึกษาเกี่ยวกับการพยากรณ์ความสามารถในการทํา
กําไรกับกําไร โดยพบวํากําไรมีคําเฉลี่ยแบวกกลับ (Mean reversion) มีความผันผวนและไมํเป็น
เส๎นตรง (Non Linear) ดังนั้น การใช๎ตัวแบบเพื่อหาความสัมพันธ์ของกําไรควรใช๎รูปแบบของสมการที่
ไมํเป็นเส๎นตรงด๎วยเหตุผลของรูปแบบและพฤติกรรมของกําไรจากงานวิจัยดังกลําวข๎างต๎น
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การจํายเงินปันผลที่เพิ่มขึ้น (ลดลง)จะขึ้นอยูํกับรายได๎ของบริษัทและผู๎บริหารไมํต๎องการที่จะ
ลดการจํายเงินปันผล เนื่องจากเป็นการสํงสัญญาณที่ไมํดีให๎กับนักลงทุน ในตรงกันข๎ามหากจํายเงิน
ปันผลเพิ่มมากขึ้นก็จะทําให๎กระแสเงินสดของบริษัทลดลง(Lintner, 1956)จากคํากลําวข๎างต๎นเป็น
จุดเริ่มต๎นของการทดสอบการสํงสัญญาณของเงินปันผลและมีนักวิจัยให๎ความสนใจที่จะศึกษาการ
จํายเงินปันผลที่เพิ่มขึ้น (ลดลง) เพื่อพยากรณ์กําไรในอนาคต โดยเริ่มต๎นจากการศึกษาของBenartzi,
Michaely, and Thaler (1997) ที่ไมํพบความสัมพันธ์ระหวํางการเปลี่ยนแปลงการจํายเงินปันผลกับ
กําไรในอนาคต แตํการเปลี่ยนแปลงของเงินปันผลจะแปรผันตามกําไรในปีปัจจุบัน (ปีที่ 0) และปีกํอน
หน๎า (ปีที่ -1) แสดงให๎เห็นวําการเปลี่ยนแปลงการจํายเงินปันผลจะสะท๎อนข๎อมูลในอดีตและปัจจุบัน
เทํานั้น ตํอมา Nissim and Ziv (2001) ได๎ทดสอบความสัมพันธ์ดังกลําวอีกครั้งหนึ่ง โดยใช๎วิธีของ
Benartzi et al. (1997) ซึ่งผลการศึกษากลับพบความสัมพันธ์ดังกลําว และGrullon et al. (2005)
ได๎กลําววําเป็นที่นําแปลกใจที่การศึกษาของNissim and Ziv (2001) พบความสัมพันธ์ระหวํางการ
เปลี่ยนแปลงการจํายเงินปันผลกับกําไรในอนาคต ซึ่งการศึกษาดังกลําวอาจจะเกิดจากการเลือกการ
วัดคําของกําไรในอนาคต อีกทั้งรู ปแบบของสมการที่ใช๎ในการทดสอบความสั มพันธ์ดังกลํ าวเป็น
เส๎นตรงจึงอาจทําให๎ผลการศึกษานั้ นคลาดเคลื่อนได๎ ดังนั้น Grullon et al. (2005) จึงทําการศึกษา
ความสัมพันธ์ดังกลําวอีกครั้งหนึ่ง เชํนเดียวกับ Nissim and Ziv (2001) และทําการทดสอบด๎วย
สมการที่ไมํเป็นเส๎นตรง (Non-linear) และผลการศึกษาไมํพบความสัมพันธ์ของการเปลี่ยนแปลงการ
จํายเงินปันผลกับกําไรในอนาคตจากการใช๎สมการที่ไมํเป็นเส๎นตรง ซึ่งแสดงให๎เห็นวําไมํสามารถใช๎เงิน
ปันผลในการพยากรณ์กําไรในอนาคตได๎ การศึกษาของนักวิจัยดังกลําวข๎างต๎นเป็นการศึกษาในตลาด
ทุนประเทศสหรัฐอเมริกาที่เป็นตลาดทุนขนาดใหญํและเป็นตลาดทุนที่มีประสิทธิภ าพ ดังนั้น นัก
ลงทุ น จึ ง ไมํ ส ามารถใช๎ ข๎ อ มู ล สํ า หรั บ การพยากรณ์ สิ่ ง ที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ในอนาคตได๎ และการศึ ก ษา
ความสัมพันธ์ระหวํางการเปลี่ยนแปลงการจํายเงินปันผลกับกําไรในอนาคตในบริบทของประเทศไทย
นั้น มีการทดสอบความสัมพันธ์ดังกลําวในรูปแบบของสมการที่เป็นเส๎นตรง เชํน สุดาพร ศิริกะนันท์
(2545) พบความสัมพันธ์ดั งกลําวโดยใช๎รูปแบบการศึกษากําไรในอนาคตและตัวแบบของ Nissim
and Ziv (2001), วัชรี อัศวยิ่งเจริญ (2548) พบความสัมพันธ์จากการศึกษากําไรในอนาคตจากการ
แบํงกําไรออกเป็น กําไรจากการดําเนินงานหลัก , กําไรกํอนรายการพิเศษ สํวนของผู๎ถือหุ๎นสํวนน๎อย
และดอกเบี้ยจําย และกําไรสุทธิ โดยใช๎ตัวแบบของ DeAngelo et al. (2004), อัครนันท์ เตชไกรชนะ
(2550) ไมํพบความสัมพันธ์จากการแบํงกลุํมตัวอยํางตามมูลคําตลาดและสภาพคลํองของการซื้อขาย
และใช๎รูปแบบการศึกษากําไรในอนาคตและตัวแบบของ Nissim and Ziv (2001) เชํนเดียวกับสุดา
พร ศิริกะนันท์ (2545) และนุจรี ทวีทรัพย์ไพบูลย์ (2552) ไมํพบความสัมพันธ์ของกลุํมตัวอยํางบริษัท
ที่จดทะเบียนในตลาด เอ็ม เอ ไอ (mai) จากการวัดกําไรจาก กําไรสุทธิ ,กําไรจากการดําเนินงานหลัก
และอัตราผลตอบแทนผู๎ถือหุ๎น(ROE) จากการใช๎ตัวแบบของ Skinner (2008) จะเห็นได๎วําผล
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การศึกษาดังกลําวมีความขั ดแย๎ งกันจากการใช๎ตัวแบบที่ไมํเหมาะสมในการทดสอบความสัมพันธ์
ดังกลําว และเนื่องจากตลาดทุนของประเทศไทยนั้นเป็นตลาดที่มีประสิทธิภาพแบบอํอน(Sodsai &
Suksonghong, 2016)ดังนั้นหากใช๎สมการที่เหมาะสมในการศึกษาความสัมพันธ์ดังกลําวอาจจะพบ
การสํงสัญญาณของการจํายเงินปันผลและให๎ผลที่นําเชื่อถือจากการทดสอบในบริบทของประเทศไทย
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1.เพื่อศึกษาเกี่ยวกับการสํงสัญญาณของเงินปันผล
2.เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหวํางการเปลี่ยนแปลงการจํายเงินปันผลกับกําไรในอนาคต
วิธีด่าเนินการวิจัย
1. ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา
ข๎อมูลที่ใช๎สําหรับการศึกษาในครั้งนี้ ใช๎ข๎อมูลของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แหํง
ประเทศไทย ในระหวํางปี พ.ศ. 2555 ถึงปี พ.ศ.2559 จํานวน 5 ปี โดยยกเว๎นบริษัทในกลุํมฟื้นฟู
กิจการ บริษัทที่เข๎าขํายถูกเพิกถอน และบริษัทที่อยูํในอุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน ซึ่งประกอบไปด๎วย
ธนาคาร เงินทุนหลักทรัพย์ ประกันชีวิตและประกันภัย เนื่องจากมีลักษณะโครงสร๎างเงินทุน การ
ดําเนินงาน และข๎อปฏิบัติทางการบัญชีที่แตกตํางกับบริษัทในกลุํมอุตสาหกรรมอื่น ซึ่งจะเก็บข๎อมูล
จากฐานข๎อมูล SET-SMART โดยกลุํมตัวอยํางที่ใช๎สําหรับการทดสอบสมการที่เ ป็นเส๎นตรง มีจํานวน
220 บริษัท และกลุํมตัวอยํางสําหรับการทดสอบสมการที่ไมํเป็นเส๎นตรง จํานวน 213 บริษัท
2. แบบจ่าลองที่ใช้ในการศึกษา
การศึกษาความสัมพันธ์ระหวํางการเปลี่ยนแปลงการจํายเงินปันผลกับกําไรในอนาคต เพื่อ
ทดสอบการสํงสัญญาณของเงินปันผลในบริบทของประเทศไทยนั้น ได๎ทําการทดสอบความสัมพันธ์
ดังกลําวด๎วยตัวแบบที่เป็นเส๎นตรงและไมํเป็นเส๎นตรง โดยสมการเส๎นตรงเขียนได๎ดังตํอไปนี้
=

⁄

⁄

และสมการที่ไมํเป็นเส๎นตรงเขียนได๎ดังตํอไปนี้
⁄
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เมื่อ
คือ กําไรในปีที่ t
คือ มูลคําทางบัญชีของสํวนของเจ๎าของ ณ วันสิ้นปีของปีที่ -1
คือ อัตราการเปลี่ยนแปลงของการจํายเงินปันผล คํานวณได๎จากการจํายเงินปันผล
ปีที่ t หักด๎วยการจํายเงินปันผลของปีกํอน (t-1) และหารด๎วยการจํายเงินปัน
ผลจากปีกํอน (t-1)
คือ Dummy Variable จะเทํากับ 1 เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการจํายเงินปันผล
เพิ่มขึ้นจากปีกํอน และเทํากับ 0 เมื่อเป็นอยํางอื่น
คือ Dummy Variable จะเทํากับ 1 เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการจํายเงินปันผล
ลดลงจากปีกํอน และเทํากับ 0 เมื่อเป็นอยํางอื่น
คือ กําไรสุทธิปีที่ t-1 หารด๎วยมูลคําทางบัญชีของสํวนของเจ๎าของ ณ สิ้นปีที่ t-1
คือ ผลตํางระหวํางผลตอบแทนของผู๎ถือหุ๎นกับผลตอบแทนที่ ผู๎ถือหุ๎นคาดการณ์ใน
[
]
ปีที่ 0 คํานวณจาก
] คือมูลคําจาก cross-sectional
เมื่อ [
regression ของ
กับ ลอการิทึมของสินทรัพย์รวมในปีที่ -1 ซึ่งเป็นคําลอการิทึมของ
Market to book ratio ของสํวนของเจ๎าของในปีที่ -1 และ
คือ Dummy Variable จะเทํากับ 1 เมื่อ
ที่ได๎จากผลตํางระหวําง
ผลตอบแทนของผู๎ ถื อ หุ๎ น กั บ ผลตอบแทนที่ ผู๎ ถื อ หุ๎ น คาดการณ์ ใ นปี ที่
[
] มีคําเป็นลบและเทํากับ 0 เมื่อเป็นอยํางอื่น
0
คือ Dummy Variable จะเทํากับ 1 เมื่อ
ที่ได๎จากผลตํางระหวําง
ผลตอบแทนของผู๎ ถื อ หุ๎ น กั บ ผลตอบแทนที่ ผู๎ ถื อ หุ๎ น คาดการณ์ ใ นปี ที่
[
] มีคําเป็นบวกและเทํากับ 0 เมื่อเป็นอยํางอื่น
0
คือ กําไรในปีที่ 0 หักด๎วยกําไรในปีกํอน t-1 และหารด๎วยมูลคําทางบัญชีของสํวน
ของเจ๎าของ ณ วันสิ้นปีของปีที่ -1
คือ Dummy Variable จะเทํากับ 1 เมื่อ
ที่คํานวณได๎จาก
มีคําเป็นลบและเทํากับ 0 เมื่อเป็นอยํางอื่น
คือ Dummy Variable จะเทํากับ 1 เมื่อ
ที่คํานวณได๎จาก
มีคําเป็นบวกและเทํากับ 0 เมื่อเป็นอยํางอื่น
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3. การวิเคราะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์ข๎อมูลของทั้งสองตัวแบบจะวิเคราะห์ข๎อมูลแบบพาแนลโดยใช๎โปรแกรม
“R” ในการวิเคราะห์ เนื่องจากข๎อมูลเป็นแบบพาแนล ที่ลักษณะของข๎อมูลเป็นทั้งข๎อมูลอนุกรมเวลา
และข๎อมู ล ภาคตั ดขวาง ดังนั้ น จึ งต๎องนํา สมการทั้งที่เป็น แบบเส๎ นตรงและไมํเป็ นเส๎ นตรงทําการ
ประมาณคําด๎วย Random effect และทดสอบการประมาณคําด๎วยวิธีของ Hausman (1978) โดยมี
สมติฐานวํา Random effect เหมาะสมกวํา Fixed effect หากคํา P-value น๎อยกวํา 0.05 จะ
ปฏิเสธสมมุติฐานหลักและจะใช๎การประมาณคําด๎วย Fixed effect ที่มีความเหมาะสมมากกวําแทน
และในลําดับตํอมาจึงทําการประมาณคําสัมประสิทธิ์ด๎วย Panel Least Squares ของทั้ง 2 สมการ
ผลการวิจัย
จากการทดสอบความสัมพันธ์ระหวํางการเปลี่ยนแปลงการจํายเงินปันผลกับกําไรในอนาคต
ด๎วยวิธีการดําเนินการวิจัยดังที่กลําวข๎างต๎นแล๎วนั้น ผลการวิเคราะห์ข๎อมูลของทั้ง 2 สมการ ทั้งสมการ
ที่เป็นเส๎นตรงและไมํเป็นเส๎นตรง แสดงได๎ดังตํอไปนี้
ตารางที่ 1 ตารางแสดงผลการวิเคราะห์ข๎อมูล Panel Least Squares ของสมการแบบเส๎นตรง
(Linear Model)
⁄
⁄

Coefficient
0.080083 5.21E-12
Probability.
0.0073
0.9922
R-squared
0.409032
Adjusted R-squared
0.106770
หมายเหตุ: * ระดับนัยสําคัญที่ 0.01

-0.000647 -0.004229
0.3509
0.0075*
F-statistic
Prob(F-statistic)

-0.598419
0.0000*
1.353238
0.004061

ผลจากการทดสอบความสั มพันธ์ระหวํางการเปลี่ ยนแปลงการจํายเงินปันผลกับกําไรใน
อนาคตด๎วยสมการเส๎นตรง ดังแสดงในตารางที่ 1 พบวํา ตัวแปรอิสระทั้งหมดสามารถอธิบายการ
เปลี่ยนแปลงกําไรในอนาคตได๎ร๎อยละ 40.90 จากคํา R-squared เทํากับ 0.409 และเมื่อพิจารณาผล
การตัว แปรอิส ระในสมการจากคําสั มประสิ ทธิ์พบวําการเปลี่ ยนแปลงการจํายเงินปันผลที่เพิ่มขึ้น
(ลดลง)ไมํพบความสัมพันธ์อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติ ในขณะที่อัตราผลตอบแทนของผู๎ถือหุ๎น (ROE)
และกําไรในปีปัจจุบัน (Et-E (t-1)/B(t-1)) มีความสัมพันธ์เชิงลบอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ร๎อยละ 99
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(Prob.<0.01) แสดงให๎เห็นวําการเปลี่ยนแปลงการจํายเงินปันผลไมํมีผลตํอกําไรในอนาคต และ
ผู๎บริหารไมํได๎สํงสัญญาณเกี่ยวกับกําไรในอนาคตผํานการจํายเงินปันผล ดังที่กลําวไว๎ในข๎างต๎นวํา การ
ใช๎ส มการที่ไมํเหมาะสมในการทดสอบความสัมพันธ์ดังกลํ าวอาจจะให๎ผ ลการศึกษานั้นไมํถูกต๎อง
เนื่องจากตลาดทุนในประเทศไทยเป็นตลาดที่มีประสิทธิภาพต่ํา ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงการจํายเงินปัน
ผลยํอมสามารถคาดการณ์หรือพยากรณ์กําไรที่จะเกิดขึ้นได๎ และเนื่องจากกําไรไมํได๎เป็นเส๎ นตรง
ดังนั้นจึงแสดงให๎เห็นวําการศึกษาความสัมพันธ์ดังกลําวควรใช๎ตัวแบบที่ไมํเป็นเส๎นตรง ซึ่งผลการ
วิเคราะห์ข๎อมูลตัวแบบที่ไมํเป็นเส๎นตรงของการทดสอบความสัมพันธ์ระหวํางการเปลี่ยนแปลงการ
จํายเงินปันผลกับกําไรในอนาคตสามารถแสดงได๎ดังตารางตํอไปนี้
ตารางที่ 2 ตารางแสดงผลการวิเคราะห์ข๎อมูล Panel Least Squares ของสมการแบบไมํเป็น
เส๎นตรง (Non-Linear Model)
⁄

Coefficient
0.014065
-2.78E-11
-0.000563
-0.005895
0.011199
0.000307
3.56E-05
-0.646275
0.352177
0.799480
0.136739
R-squared
0.938677
Adjusted R-squared
0.905951
หมายเหตุ: **, * ระดับนัยสําคัญที่ 0.01, 0.05 ตามลําดับ

Prob.
0.1381
0.8741
0.0288*
0.0002**
0.0006**
0.0000**
0.0013**
0.0000**
0.0291*
0.0000**
0.0000**
F-statistic
Prob(F-statistic)

28.68347
0.000000
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ผลของการทดสอบความสัมพันธ์ด๎วยสมการที่ไมํเป็นเส๎นตรงที่แสดงในตารางที่ 2 พบวํา ตัว
แปรอิส ระทั้ ง หมดสามารถอธิบ ายการเปลี่ ยนแปลงกํ าไรในอนาคตได๎ ร๎ อยละ 93.86 จากคํ า Rsquared เทํากับ 0.9386 และเมื่อพิจารณาคําสัมประสิทธิ์ของตัวแปรพบวําการเปลี่ยนแปลงการ
จํายเงินปันผลที่ลดลงมีความสัมพันธ์เชิงลบกับการเปลี่ยนแปลงกําไรในอนาคตอยํางมีนัยสําคัญทาง
สถิ ติ ที่ ร๎ อ ยละ 95 (Prob.<0.05) หรื อ กลํ า วได๎ วํ า การเปลี่ ย นแปลงการจํ า ยเงิ น ปั น ผลที่ ล ดลงมี
ความสั มพั น ธ์กั บ กําไรในอนาคต แสดงให๎ เ ห็ นวํ า การสะท๎อนผลการดํา เนิน งานในอนาคตถูกสํ ง
สัญญาณจากผู๎บริหารผํานการเปลี่ยนแปลงการจํายเงินปันผลที่ลดลงซึ่งเป็นการสํงสัญญาณที่ไมํดี
(Bad news) เนื่องจากการเข๎าถึงข๎อมูลที่ไมํเทําเทียมกันของผู๎บริหารเข๎าที่เข๎าถึงข๎อมูลได๎มากกวํา
บุ ค คลภายนอก เมื่อ ผู๎ บ ริ ห ารสามารถคาดการณ์ผ ลการดํา เนิ น งานในอนาคตที่ มี แ นวโน๎ ม ลดลง
ผู๎บริหารจําเป็นต๎องลดการจํายเงินปันผลลง แสดงให๎เห็นถึงการสํงสัญญาณจากการจํายเงินปันผล
นอกจากนี้การใช๎ตัวแบบที่เหมาะสมของการทดสอบความสัมพันธ์ทําให๎ผลการศึกษาสอดคล๎องกับ
สภาวะของตลาดทุนในประเทศไทยดังที่กลําวไว๎ในข๎างต๎น
สรุปและอภิปรายผล
ผลจากการศึกษาของงานวิจัยฉบับนี้ พบวํา ในสภาวะที่ตลาดทุนมีประสิทธิภาพแบบอํอน
สําหรับตลาดหลักทรัพย์แหํงประเทศไทย (Sodsai & Suksonghong, 2016)ข๎อมูลขําวสารด๎านราคา
ในอดีตสามารถที่จะใช๎คาดคะเนราคาหุ๎นในอนาคตได๎ ตามทฤษฎีประสิ ทธิภาพของตลาด ดังนั้นการ
ทดสอบความสั มพั น ธ์ร ะหวํ างการเปลี่ ยนแปลงการจํ ายเงิน ปัน ผลตํ อกํ า ไรในอนาคตสามารถใช๎
พยากรณ์ผลการดําเนินงานในอนาคตได๎ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงการจํายเงินปันผลที่ลดลงจากปี
กํอนจากผลการวิจัยในครั้งนี้ ซึ่งสอดคล๎องกับทฤษฎีการสํงสัญญาณการจํายเงิ นปันผล (Dividend
Signaling Theory) ที่ผู๎บริหารใช๎เป็นการสํงสัญญาณสะท๎อนข๎อมูลผลการดําเนินงานของบริษัท
ออกมา (The information content of dividend) จากการที่ผู๎บริหารสามารถเข๎าถึงข๎อมูลได๎
มากกวํานักลงทุนหรือบุคคลภายนอก (Asymmetric information) อีกทั้งการใช๎ตัวแบบที่เหมาะสม
ในการทดสอบความสัมพันธ์จะทําให๎ผลการศึกษานั้นมีความนําเชื่อถือมากขึ้นจากพฤติกรรมของกําไร
ที่มีการวกกลับเข๎าสูํคําเฉลี่ย แสดงให๎เห็นวํากําไรไมํได๎เป็นไปในรูปแบบที่เป็นเส๎นตรงแตํมีความผัน
ผวนและไมํเป็นเส๎นตรงสูง (Brooks &Buckmaster, 1976; Elgers& Lo, 1994; Fama& French,
2000) ดังนั้น จากผลการศึกษาที่การจํายเงินปันผลในปีปัจจุบันลดลงจะทําให๎กําไรในปีถัดไปเพิ่มขึ้น
นั้น อาจจะเกิดจากการที่ผู๎บริหารนํากําไรสํวนหนึ่งไปลงทุนจนทําให๎เกิดกําไรเพิ่มขึ้นในปีถัดไป ซึ่งนัก
ลงทุ น ควรจะตระหนั ก และพิ จ ารณาถึ ง นโยบายของผู๎ บ ริ ห ารหรื อ ปั จ จั ย อื่ น ๆ ประกอบด๎ ว ย
นอกเหนือจากการจํายเงินปันผลเพียงอยํางเดียว
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการยอมรับการใช้เทคโนโลยีส่งผลต่อความตั้งใจสั่งอาหาร
ผ่านแอพพลิเคชั่น Wongnai โดยบริการของ Line man โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการ
วิจัย จากกลุ่มตัวอย่างที่เลือกใช้แอพพลิเคชั่น Wongnai โดยบริการของ Line man จานวน 400
ตัวอย่าง และมีสถิติเชิงอนุมานที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคุณ ผล
การศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 30-39ปี มีระดับการศึกษา มากกว่า
ปริญญาตรี ปัจจุบันส่วนใหญ่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน และมีรายได้ต่อเดือน 15,001-20,000 บาท ผล
จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ด้านอิทธิพลของสังคม และการรับรู้ความง่ายต่อการใช้เทคโนโลยี
ส่งผลต่อความตั้งใจสั่งอาหารผ่านแอพพลิเคชั่น Wongnai โดยบริการของ Line man อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05
คาสาคัญ: การยอมรับการใช้เทคโนโลยี ความตั้งใจสั่งอาหาร
Abstract
The purpose of this research was to study technology acceptance affecting
food order intention via Wongnai application by Line man’s services. The
questionnaire was used as the research instrument. The sample consisted of 400
respondents who was used Wongnai application by Line man’s services. The
hypothesis testing was analyzed by multiple regression analysis. The results found
that the majority of the respondents were female, aged 30-39 years old with more
than bachelor’s degrees. Current occupations are mostly private company
employees. They earned an average monthly income between 15,001-20,000 baths.
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In addition, social influence factor and perceive ease of use factor affecting food
order intention via Wongnai application by Line man’s services with the statistical
significant level of 0.05
Keywords: Technology Acceptance, Food Order Intention
บทนา
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในปัจจุบัน ทาให้ผู้บริโภคได้รับข้อมูลข่าวสารได้รวดเร็วและ
สะดวกสบาย อิทธิพลของการพัฒ นาเทคโนโลยีมีผ ลต่อพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงของผู้บริโ ภค
สอดคล้องแนวโน้มการใช้อินเทอร์เน็ตของคนไทยมีอัตราเพิ่มสูงขึ้น ประกอบกับการเติบโตของธุรกิจที่
ทาการตลาดผ่านโทรศัพท์มือถือออนไลน์ (Mobile Online Marketing) ส่งผลให้ก้าวเข้าสู่เครือข่าย
สังคมออนไลน์หรือชุมชนออนไลน์ (Online Community) ที่มีความหลากหลาย ตอบสนองการ
กระจายกลุ่มของผู้บริโภคที่จะได้รับประโยชน์จากสังคมเครือข่าย (Social Networking) ทาให้
ผู้บริโภคเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อปรับให้เข้ากับรูปแบบการดาเนินชีวิตที่เร่งรีบของผู้บริโภค
ในปัจจุบันที่นิยมการซื้อสินค้าและบริการผ่านทางออนไลน์ ดังนั้นสื่อออนไลน์จึงมีผลต่อการสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างแบรนด์กับผู้บริโภค (สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์, 2560)
พฤติ ก รรมของผู้ บ ริ โ ภคเปลี่ ย นแปลงไปตามการขยายตั ว ของเศรษฐกิ จ และสั ง คมเมื อ ง
บุคคลวัยทางานมีข้อจากัดในเรื่องเวลาและการเดินทาง ด้วยวิถีการดารงชีวิตอย่างเร่งรีบ ส่งผลให้
ธุรกิจร้านอาหารต้องปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับผู้บริโภค (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ,2559) Wongnai LINE
MAN Delivery เป็นอีกหนึ่งที่ธุรกิจที่มีการปรับตัวให้สอดรับกับกระแสความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไป
เป็นความร่วมมือระหว่าง แอพพลิเคชั่น Wongnai และ Line Thailand โดยการนาความเป็น
ออนไลน์มาเป็นตัวเชื่อมต่อทาให้กิจกรรมหรือบริการออฟไลน์เข้าด้วยกัน เป็นการนาข้อดีด้านการ
ติดต่อสื่อสารที่รวดเร็ว สะดวกสบายผ่านช่องทางออนไลน์มาช่วยแก้ปัญหาข้อจากัดด้านเวลาและ
งบประมาณ เป็นการสร้างทางเลือกในการเข้าถึงสินค้าและบริการในชีวิตประจาวันได้อย่างครอบคลุม
Wongnai LINE MAN Delivery เป็นการให้บริการสั่งซื้ออาหาร (Food Delivery)
ผ่านแอพพลิเคชั่น Wongnai สาหรับผู้บริโภคที่ไม่สะดวกในการเดินทาง และมีเวลาจากัด เพื่อให้
สามารถสั่งอาหารออนไลน์ได้สะดวกและรวดเร็ว โดย Wongnai เป็นผู้สนับสนุนข้อมูลร้านอาหารและ
ติดต่อร้านอาหารทั้งหมดให้กับ LINEMAN Delivery LINE MAN นับเป็นแอพพลิเคชั่นอันดับ 1 ด้าน
บริการสั่งซื้ออาหารในประเทศไทย ด้วยสถิติการใช้บริการในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล
คิด
เป็นอัตราส่วน 70% ของการใช้บริการ LINE MAN ทั้งหมด ซึ่งมีร้านอาหารที่คัดสรร โดย Wongnai
(ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ , 2560)
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การยอมรับการใช้เทคโนโลยีจึงเป็นปัจจัยที่สาคัญต่อการเลือกใช้แอพพลิเคชั่น Wongnai
โดยบริการของ Line man เนื่องจากแอพพลิเคชั่น Wongnai โดยบริการของ Line man เป็น
เทคโนโลยีแอพพลิเคชั่นรูปแบบใหม่และต้องอาศั ยกระบวนการยอมรับ จากงานวิจัยของ พรชนก
พลาบูลย์ (2560) ได้กล่าวว่า “การยอมรับการใช้เทคโนโลยี หมายถึง กระบวนการทางจิตใจของ
บุคคลที่เริ่มต้นจากการเริ่มรู้เกี่ยวกับแนวความคิดใหม่และนาไปสู่การตัดสินใจที่จะยอมรับหรือ ปฏิเสธ
เทคโนโลยีนั้ น ๆ” ซึ่งการยอมรับการใช้เทคโนโลยีนั้นประกอบด้วย ความคาดหวังจากการใช้งาน
(Performance Expectancy) หมายถึง ความต้องการ ความคาดหวัง หรือความคิดของผู้ใช้งานที่มี
ต่อเทคโนโลยี อิทธิพลของสังคม (Social Influence) หมายถึง อิทธิพลของสังคม ได้แก่ กลุ่มเพื่อน
ครอบครัว หรือบุคคลสาคัญ ที่มีอิทธิพลต่ อการตัดสินใจเลือกใช้เทคโนโลยี ความกังวล (Anxiety)
หมายถึง ความรู้สึกที่วิตกกังวลต่อการใช้เทคโนโลยี การรับรู้ความง่ายต่อการใช้เทคโนโลยี (Perceive
Ease of Use: PEU) การรับรู้ความง่ายต่อการใช้เทคโนโลยี (Perceive Ease of Use: PEU)
ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงต้องการศึกษาเกี่ยวกับ การยอมรับเทคโนโลยีในการให้บริการเกี่ยวกับ
Food Delivery หลากหลายโดยมุ่งศึกษาเกี่ยวกับ การยอมรับเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อความตั้งใจสั่ง
อาหารผ่านแอพพลิเคชั่น Wongnai โดยบริการของ LINE MAN เพื่อให้ ได้ผ ลการศึกษาที่
ผู้ประกอบการธุรกิจหรือผู้ที่พัฒนาแอพพลิเคชั่นที่ เกี่ยวข้องสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการวางแผน
ทางการตลาด ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน และทราบถึง
ความเชื่ อมั่ น ในการใช้ แอพพลิ เ คชั่ น ของผู้ บ ริ โ ภคในยุ ค ดิจิ ทั ล ประกอบกั บ การพัฒ นาธุ ร กิจ ให้ มี
ประสิทธิภาพเพิ่มยอดขายให้มากขึ้น
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาปัจจัยการยอมรับการใช้เทคโนโลยีส่งผลต่อความตั้งใจสั่งอาหารผ่านแอพพลิเคชั่น
Wongnai โดยบริการของ Line man
สมมุติฐานการวิจัย
1. การยอมรั บ การใช้ เทคโนโลยี ด้า นความคาดหวั ง จากการใช้ ง าน (Performance
expectancy: PE) ส่งผลต่อความตั้งใจสั่งอาหารผ่านแอพพลิเคชั่น Wongnai โดยบริการของ Line
man
2. การยอมรับการใช้เทคโนโลยี ด้านอิทธิพลของสังคม (Social Influence: SI) ส่งผลต่อ
ความตั้งใจสั่งอาหารผ่านแอพพลิเคชั่น Wongnai โดยบริการของ Line man
3. การยอมรับการใช้เทคโนโลยี ด้านความกังวล (Anxiety: AN) ส่งผลต่อความตั้งใจสั่ง
อาหารผ่านแอพพลิเคชั่น Wongnai โดยบริการของ Line man
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4. การยอมรับการใช้เทคโนโลยี ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับจากเทคโนโลยี (Perceived
Usefulness: PU) ส่งผลต่อความตั้งใจสั่งอาหารผ่านแอพพลิเคชั่น Wongnai โดยบริการของ Line
man
5. การยอมรับการใช้เทคโนโลยี ด้านการรับรู้ความง่ายต่อการใช้เทคโนโลยี (Perceive Ease
of Use: PEU) ส่งผลต่อความตั้งใจสั่งอาหารผ่านแอพพลิเคชั่น Wongnai โดยบริการของ Line man
วิธีดาเนินการวิจัย
การศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ งการยอมรั บ การใช้ เ ทคโนโลยี ส่ ง ผลต่ อ ความตั้ ง ใจสั่ ง อาหาร
ผ่านแอพพลิเคชั่น Wongnai โดยบริการของ Line man เป็นวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative
Research) โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวมรวบข้อมูล
ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครที่เลื อกใช้บริการ
แอพพลิเคชั่น Wongnai โดยบริการของ Line man ซึ่งไม่ทราบจานวนประชากรที่ไม่แน่นอน
กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษานี้คือ กลุ่มที่เลือกใช้บริการแอพพลิเคชั่น Wongnai โดยบริการ
ของ Line man ซึ่งไม่ทราบจานวนประชากรที่แน่นอน ดังนั้นการกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง จึงต้อง
อาศัยการใช้สูตรคานวณขนาดตัวอย่างแบบไม่ทราบค่าประชากร (Non-population) โดยค่าระดับ
ความเชื่อมั่นร้อยละ 95 และค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ร้อยละ 5 (กัลยา วานิชย์บัญชา,2550)
ซึ่งผู้ วิจัย เลือกใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Sampling) และได้ขนาด
ตัวอย่างจานวน 400 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบสอบถาม (Questionnaire From) โดยแบ่งออกเป็น
4 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับด้านประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นคาถาม
ปลายปิด (Close end questions) เลือกตอบได้คาตอบเดียว ประกอบไปด้วยคาถามในเรื่อง เพศ
อายุ ระดับชั้นการศึกษา อาชีพ รายได้
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ส่วนที่ 2 แบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการความตั้งใจสั่งอาหารผ่านแอพพลิ เคชั่น
Wongnai โดยบริการของ Line manเป็นคาถามปลายปิด (Close end questions) เลือกตอบได้
คาตอบเดียว จานวน 5 ข้อ
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามข้อมูลการยอมรับเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อความตั้งใจสั่งอาหารผ่าน
แอพพลิเคชั่น Wongnai โดยบริการของ Line man เป็นคาถามแบบ Interval scale จานวน 12 ข้อ
โดยมีการให้คะแนน 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด ซึ่งลักษณะคาถาม
สามารถเลือกคาตอบได้เพียงคาตอบเดียว
ส่ ว นที่ 4 แบบสอบถามข้ อ มู ล ความคิ ด เห็ น ความเกี่ ย วกั บ ความตั้ ง ใจสั่ ง อาหารผ่ า น
แอพพลิเคชั่น Wongnai โดยบริการของ Line man Interval scale จานวน 4 ข้อ โดยมีการให้
คะแนนคะแนน 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด ซึ่งลักษณะคาถามสามารถ
เลือกคาตอบได้เพียงคาตอบเดียว
การทดสอบเครื่องมือ
1. ความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Validity) ผู้วิจัยได้ทบทวนวรรณกรรมโดยการศึกษาแนวคิด
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อนามาเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุมเรื่องที่
ต้องการศึกษาและนาแบบสอบถามที่ได้สร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา และผู้ทรงคุณวุฒิจานวน 3
ท่าน ทาการตรวจสอบความถูกต้องและนากลับมาปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
2. การทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) ผู้วิจัยได้นาแบบสอบถามจานวน 30 ชุด ไปทาการ
ทดสอบ (Pre-test) กั บ กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ไ ม่ ใ ช่ ก ลุ่ ม ตั ว อย่ า งจริ ง แต่ มี ลั ก ษณะประชากรใกล้ เ คี ย ง
กับ กลุ่ ม ตั ว อย่ า งจริ ง โดยเก็ บ จากเขตดิ น แดง เขตสวนหลวง เขตบางเขน เขตลาดกระบั ง และ
เขตบางแค จ านวน 30 คน และหาความเชื่ อ มั่ น โดยใช้ วิ ธี สั ม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟาของ Cronbach
(Cronbach’s Alpha) คานวณผ่านโปรแกรมสาเร็จรูป SPSS และนาข้อบกพร่องมาปรับปรุงแก้ไข
ก่อนนาไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล (ศิริชัย พงษ์วิชัย, 2551) ซึ่งผลการทดสอบความเชื่อมั่นของ
แบบทดสอบที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ได้ค่าระดับความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.891
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา หัวข้อวิจัยเรื่องการยอมรับการใช้เทคโนโลยีส่งผลต่อความตั้งใจสั่ง
อาหารผ่านแอพพลิเคชั่น Wongnai โดยบริการของ Line man โดยสามารถแบ่งออกได้ 2 ประเภท
คือ
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1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) คือ เป็นข้อมูลที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง โดยการแจกแจง
แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ กลุ่มผู้บริโภคที่เลือกใช้สั่งอาหารผ่านแอพพลิเคชั่น Wongnai
โดยบริการของ Line man
2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) คือ เป็นข้อมูลที่ผู้วิจัยค้นคว้าและเก็บรวบรวม
จากแหล่ ง ข้ อ มู ล ต่ า งๆ ได้ แ ก่ บทความวิ จั ย หนัง สื อ พิ ม พ์ บทความทางวิ ช าการ ข้ อ มู ล จากทาง
อินเทอร์เน็ต และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้ วิ จั ย น าข้ อ มู ล จากแบบสอบถามที่ มี ค วามสมบู ร ณ์ ม าประมาณผลผ่ า นโปรแกรม SPSS
เพื่อกาหนดค่าสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ โดยสามารถอธิบายตัวแปรของการศึกษา คือ
1. การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) ผู้วิจัยนามาใช้ในการ
อธิบายผลการศึกษาที่ได้จากแบบสอบถามในส่วนต่างๆ ดังนี้
ส่วนที่1 เป็นข้อมูลที่ผู้วิจัยต้องการจาแนกคุณสมบัติของกลุ่มตัวอย่าง ดังนั้นสถิติที่ใช้ คือ
ค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)
ส่วนที่2 เป็นข้อมูลที่ผู้วิจัยต้องการจาแนกคุณสมบัติของกลุ่มตัวอย่าง ดังนั้นสถิติที่ใช้ คือ
ค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)
ส่วนที่3 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยีของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งในส่วนนี้
ผู้วิจั ย ต้องการทราบถึงตัวแปรต้น คือ การยอมรับการใช้เทคโนโลยี ดังนั้นสถิติที่ใช้ คือ ค่าเฉลี่ ย
(Mean) และส่วนเบนเบี่ยงมาตรฐาน (Standard Deviation :SD)
ส่วนที่4 คือ ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการตั้งใจสั่งอาหารผ่านแอพพลิเคชั่น Wongnai
โดยบริการของ Line man ของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งในส่วนนี้ผู้วิจัยต้องการทราบถึงตัวแปรตาม คือ
ความตั้งใจสั่งอาหารผ่านแอพพลิเคชั่น ดังนั้นสถิติที่ใช้ คือ ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบนเบี่ยงมาตรฐาน
(Standard Deviation :SD)
2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เป็นการวิเคราะห์เพื่อทดสอบความสัมพันธ์
ของข้อมูล ระหว่างตัว แปรต้น คือ การยอมรับการใช้เทคโนโลยี และตัว แปรตาม คือ ความตั้งใจ
สั่ ง อาหารผ่ า นแอพพลิ เ คชั่น ด้ ว ยสถิ ติ ที่ ใ ช้ ในการศึ กษา ได้ แก่ การวิเ คราะห์ ก ารถดถอยพหุ คุ ณ
(Multiple Analysis)
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เกณฑ์การแปรผล
เป็นการวัดผลแบบมาตรส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ของลิเคิร์ท (Likert Scale)
ในแบบสอบถาม เกณฑ์ค่าเฉลี่ยในการอภิปรายผล แสดงเกณฑ์การแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ย
ในแบบสอบถามดังนี้
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 4.21 – 5.00
เห็นด้วยมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 3.41 – 4.21
เห็นด้วยมาก
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.61 – 3.40
เห็นด้วยปานกลาง
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.81 – 2.60
เห็นด้วยน้อย
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.00 – 1.80
เห็นด้วยน้อยที่สุด
ผลการวิจัย
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
เป็น เพศหญิง(ร้อยละ 62.8) ในช่วงอายุ30-39ปี (ร้อยละ 35.5) โดยมีระดับการศึกษามากกว่า
ปริญญาตรี (ร้อยละ 45.3) ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน (ร้อยละ 26.5) และมีรายได้ต่อเดือน
15,001-20,000 บาท (ร้อยละ 32.0)
ส่ ว นที่ 2 ข้อ มูล เกี่ย วกับ พฤติ กรรมความตั้งใจสั่ งอาหารผ่ านแอพพลิ เคชั่ น Wongnai
โดยบริการของ Line man พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีพฤติกรรมดังนี้ ช่วงเวลาที่มักใช้
บริการแอพพลิเคชั่น 09:01-12:00 (ร้อยละ 35.0) โดยมีความถี่ในการใช้การบริการเดือนละ 2-3 ครั้ง
(ร้อยละ 33.5) ในค่าบริการ/ค่าใช้ในการในการซื้อแต่ละครั้ง 100-300 บาท (ร้อยละ 35.3) และ
มูลค่าการสั่งซื้อในแต่ละครั้ง 100-300 บาท (ร้อยละ 24.3) รวมถึงยอมรับว่า ใช้แอพพลิเคชั่น
Wongnai ผ่านบริการของ Line man จะเป็นทางเลือกหนึ่งที่ทาให้สามารถเข้าถึงอาหารที่ต้องการได้
โดยไม่มีข้อจากัด (ร้อยละ 63.0)
ส่วนที่ 3 ปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยีของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ระดับความคิดเห็นโดยรวมของ
กลุ่มตัวอย่างต่อการยอมรับการใช้เทคโนโลยีอยู่ในระดับมากที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03 (S.D = 0.425)
ซึ่งเมื่อพิจารณาการยอมรับเทคโนโลยีในด้านต่างๆ พบว่า ด้านความคาดหวังที่ได้ใช้งาน (Performance
expectancy: PE) ที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.08 (S.D = 0.568) ด้านอิทธิพลของสังคม (Social
Influence: SI) ที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07(S.D = 0.618) ด้านความกังวล (Anxiety: AN) ที่มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.95
(S.D = 0.642) ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับจากเทคโนโลยี
(Perceived Usefulness: PU) ที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03 (S.D = 0.585) และด้านการรับรู้ความง่าย
ต่อการใช้เทคโนโลยี (Perceive Ease of Use: PEU) ที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.02 (S.D = 0.595)
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ส่วนที่ 4 ความตั้งใจความตั้งใจสั่งอาหารผ่านแอพพลิเคชั่น Wongnai โดยบริการของ Line
man พบว่ า ระดั บ ความคิ ด โดยรวมของกลุ่ ม ตั ว อย่ า งต่ อ ความตั้ ง ใจความตั้ ง ใจสั่ ง อาหารผ่ า น
แอพพลิเคชั่น Wongnai โดยบริการของ Line man อยู่ในระดับมากที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03 (S.D =
0.553) ซึ่งเมื่อพิจารณาความตั้งใจสั่งอาหารผ่านแอพพลิเคชั่น Wongnai โดยบริการของ Line man
ในด้านต่างๆ พบว่า มีการจะดาเนินการ/มีแผนใช้แอพพลิเคชั่น Wongnai โดยบริการของ Line man
ในอนาคตอันใกล้นี้ ที่มีค่าเฉลี่ย 4.24 (S.D = 0.687) ตั้งใจที่จะใช้บริการแอพพลิเคชั่น Wongnai ใน
การสั่งซื้ออาหารผ่านบริการ Line man ในอนาคต ที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09 (S.D = 0.813) มีความ
พร้อมที่จะใช้แอพพลิเคชั่น Wongnai โดยบริการของ Line man อย่างแน่นอน ที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.97 (S.D = 1.013) และตั้งใจที่จะใช้บริการแอพพลิเคชั่น Wongnai โดยบริการของ Line man
ทันที ที่มีโอกาสอย่างแน่นอน ที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.81 (S.D = 0.873)
การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงอนุมาน โดยการใช้วิธีการวิเคราะห์การถดถอยพหุคุณ (Multiple
Analysis) เพื่อศึกษาการยอมรั บการใช้เทคโนโลยีส่ งผลต่อความตั้งใจสั่งอาหารผ่านแอพพลิเคชั่น
Wongnai โดยบริการของ Line man
ตาราง 1 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนการถดถอยพหุคุณ (Multiple Analysis) ของการ
ยอมรับการใช้เทคโนโลยีส่งผลต่อความตั้งใจสั่งอาหารผ่านแอพพลิเคชั่น Wongnai โดยบริการของ
Line man
Model

Sum of
Scuares

df

Mean
Square

Regression
Residual

41.659
80.516

5
395

8.332
0.204

รวม
122.175
*นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

F

Sig.

40.770

0.000b
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จากการวิเคราะห์ตารางที่1 พบว่า การยอมรับการใช้เทคโนโลยีส่งผลต่อความตั้งใจสั่งอาหาร
ผ่านแอพพลิเคชั่น Wongnai โดยบริการของ Line man จานวนทั้งหมด 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความ
คาดหวังที่ได้ใช้งาน (Performance expectancy: PE) ด้านอิทธิพลของสังคม (Social Influence: SI)
ด้านความกังวล (Anxiety: AN) ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับจากเทคโนโลยี (Perceived
Usefulness: PU) และด้านการรับรู้ความง่ายต่อการใช้เทคโนโลยี (Perceive Ease of Use: PEU) ที่
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ส่งผลต่อความตั้งใจสั่งอาหารผ่านแอพพลิเคชั่น Wongnai โดยบริการของ Line manของกลุ่ม
ตัวอย่าง เมื่อใช้การวิเคราะห์สหสัมพันธ์เชิงถดถอย(Multiple Regression) ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 ซึ่งปรากฎในตารางที่1ตาราง2 แสดงผลการวิเคราะห์การยอมรับการใช้เทคโนโลยีส่งผล
ต่อความตั้งใจสั่งอาหารผ่านแอพพลิเคชั่น Wongnai โดยบริการของ Line man โดยใช้การวิเคราะห์
สหสัมพันธ์เชิงถดถอย (Multiple Regression)
ตัวแปรพยากรณ์
(Constant)

ตัว
แปร

B

Std.Error Beta

t

Sig.

1.191

0.218

5.467 0.000

ความคาดหวังที่ได้ใช้งาน (Performance
expectancy: PE)

X1 0.055

0.045

0.056 1.205 0.229

อิทธิพลของสังคม (Social Influence: SI)

X2 0.203

0.043

0.227 4.681 0.000

ความกังวล (Anxiety: AN)

X3 0.057

0.040

0.066 1.420 0.156

การรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับจากเทคโนโลยี
X4 0.069 0.045 0.075 1.556 0.121
(Perceived Usefulness: PU)
การรับรู้ความง่ายต่อการใช้เทคโนโลยี
X5 0.317 0.048 0.336 6.613 0.000
(Perceive Ease of Use: PEU)
R = 0.584, R Square = 0.341, Adjusted R Square = 0.332, Std. Error of the Estimate =
0.453
จากการวิเคราะห์ตารางที่ 2 พบว่า การยอมรับการใช้เทคโนโลยีส่งผลต่อความตั้งใจสั่ง
อาหารผ่านแอพพลิเคชั่น Wongnai โดยบริการของ Line man มีทั้งหมด 2 ด้าน ได้แก่ ด้านอิทธิพล
ของสังคม (Social Influence: SI) และการรับรู้ความง่ายต่อการใช้เทคโนโลยี (Perceive Ease of
Use: PEU) ดังปรากฏในตารางที่2 และจากการแสดงผลวิเคราะห์การยอมรับการใช้เทคโนโลยีส่งผล
ต่อความตั้งใจสั่งอาหารผ่านแอพพลิเคชั่น Wongnai โดยบริการของ Line man สามารถนาไปเขียน
เป็นสมการพยากรณ์ ดังนี้
Y = 1.191 + (0.203)X2 + (0.317)X5
เมื่อ Y แทน ความตั้งใจสั่งอาหารผ่านแอพพลิเคชั่น Wongnai โดยบริการของ Line man
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X2 แทน ความตั้งใจสั่งอาหารผ่านแอพพลิเคชั่น Wongnai โดยบริการของ Line man
ด้านอิทธิพลของสังคม (Social Influence: SI)
X5 แทน ความตั้งใจสั่งอาหารผ่านแอพพลิเคชั่น Wongnai โดยบริการของ Line man
ด้านการรับรู้ความง่ายต่อการใช้เทคโนโลยี (Perceive Ease of Use: PEU)
จากการสรุปผลการวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน เพื่อศึกษาการยอมรับการใช้เทคโนโลยีส่งผลต่อ
ความตั้งใจสั่งอาหารผ่านแอพพลิเคชั่น Wongnai โดยบริการของ Line man สามารถสรุปผลการ
ทดสอบสมมติฐาน ดังนี้
สมมติฐาน
ด้านความคาดหวังที่ได้ใช้งานส่งผลต่อความตั้งใจสั่งอาหารผ่านแอพพลิเคชั่น
Wongnai โดยบริการของ Line man
ด้ า นอิ ท ธิ พ ลของสั ง คมส่ ง ผลต่ อ ความตั้ ง ใจสั่ ง อาหารผ่ า นแอพพลิ เ คชั่ น
Wongnai โดยบริการของ Line man
ด้านความกังวลส่งผลต่อความตั้งใจสั่งอาหารผ่านแอพพลิเคชั่น Wongnai
โดยบริการของ Line man
ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับจากเทคโนโลยีส่งผลต่อความตั้งใจสั่งอาหาร
ผ่านแอพพลิเคชั่น Wongnai โดยบริการของ Line man
ด้านการรับรู้ความง่ายต่อการใช้เทคโนโลยีส่งผลต่อความตั้งใจสั่งอาหารผ่าน
แอพพลิเคชั่น Wongnai โดยบริการของ Line man

ผลการวิจัย
ปฏิเสธ
ยอมรับ
ปฏิเสธ
ปฏิเสธ
ยอมรับ

สรุปและอภิปรายผล
จากการวิ จั ย เรื่ อ ง การยอมรั บ การใช้ เ ทคโนโลยี ส่ ง ผลต่ อ ความตั้ ง ใจสั่ ง อาหารผ่ า น
แอพพลิเคชั่น Wongnai โดยบริการของ Line man ในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ผลสรุปมาเชื่อมโยงกับแนวคิด
ทฤษฎีและวิจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้วยกันเพื่ออธิบายสมมติฐาน ดังนี้
ผลการวิ จั ย เรื่ อ งปั จ จั ย การยอมรั บ การใช้ เ ทคโนโลยี ส่ ง ผลต่ อ ความตั้ ง ใจสั่ ง อาหาร
ผ่านแอพพลิเคชั่น Wongnai โดยบริการของ Line man พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่ให้ความสนใจ
ในการใช้งานแอพพลิเคชั่นส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง30-39ปี การศึกษามากกว่าปริญญาตรี
ประกอบอาชีพเป็ น พนั กงานบริ ษัทเอกชน และมีรายได้ ต่อเดือน 15,001-20,000 บาท โดยมี
พฤติกรรมความตั้งใจสั่งอาหารผ่านแอพพลิเคชั่น Wongnai โดยบริการของ Line man พบว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการใช้ในช่วงเวลา 09:01-12:00 นาฬิกา มีความถี่ในการใช้บริการ
2-3 ครั้ง โดยมีค่าใช้จ่ายในการซื้อแต่ละครั้ง 100-300 บาท มูลค่าการสั่งซื้อในแต่ละครั้ง 100-300
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บาท และยอมรับว่าใช้แอพพลิเคชั่น Wongnai ผ่านบริการของ Line man จะเป็นทางเลือกหนึ่งที่ทา
ให้สามารถเข้าถึงอาหารที่ต้องการได้โดยไม่มีข้อจากัด
ในการวิจั ยครั้ งนี้มีปัจจัย การยอมรับเทคโนโลยี ทั้งหมด 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านความ
คาดหวังที่ได้ใช้งาน (Performance expectancy: PE) ด้านอิทธิพลของสังคม (Social Influence:
SI) ด้านความกังวล (Anxiety: AN) ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับจากเทคโนโลยี (Perceived
Usefulness: PU) และด้านการรับรู้ความง่ายต่อการใช้เทคโนโลยี (Perceive Ease of Use: PEU) ที่
ส่งผลต่อความตั้งใจสั่งอาหารผ่านแอพพลิเคชั่น Wongnai โดยบริการของ Line man การวิจัยครั้งนี้
คณะผู้วิจัยจึงได้นาผลสรุปมาเชื่อมโยงกับแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่ออภิปลาย
สมมุติฐาน ดังนี้
1. การยอมรับเทคโนโลยีด้านความคาดหวังที่ได้ใช้งานส่งผลต่อความตั้งใจสั่งอาหารผ่าน
แอพพลิเคชั่น Wongnai โดยบริการของ Line man ผลการทดลองสมมติฐาน พบว่า การยอมรับ
เทคโนโลยีด้านความคาดหวังที่ได้ใช้งานไม่ส่งผลต่อความตั้งใจสั่งอาหารผ่านแอพพลิเคชั่น Wongnai
โดยบริการของ Line man เนื่องจาก เป็นช่องทางที่มีความคล้ายคลึงเป็นเว็บไซค์อื่นๆ ที่มีความ
หลากหลาย และสามารถตอบสนองความต้องการต่อความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างทั่ว ถึง
ดังนั้ น ประชาชนส่ ว นใหญ่จึ งมี ความเชื่อ มั่นและมีค วามคาดหวังต่ อการใช้ง าน ซึ่ งสอดคล้ อ งกั บ
งานวิจัยของ เมทีนี จันทร์กระแจะ (2560) ได้ศึกษาเรื่อง คุณภาพของระบบสารสนเทศและการ
ยอมรับเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริ การธนาคารผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ของประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา พบว่า การยอมรับในเทคโนโลยีด้านความคาดหวังการปฏิบัติงาน ไม่
ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการธนาคารผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร
2. การยอมรั บ เทคโนโลยี ด้ า นอิ ท ธิ พ ลของสั ง คมส่ ง ผลต่ อ ความตั้ ง ใจสั่ ง อาหารผ่ า น
แอพพลิเคชั่น Wongnai โดยบริการของ Line man ผลการทดลองสมมติฐาน พบว่า การยอมรับ
เทคโนโลยี ด้านอิทธิพลของสั งคมส่ งผลต่อความตั้งใจสั่ งอาหารผ่ านแอพพลิ เคชั่น Wongnai โดย
บริการของ Line man เนื่องจาก ปัจจุบันเทคโนโลยีด้านการสื่อสารได้รับความนิ ยมอย่างแพร่หลาย
จึงทาให้ประชาชนส่ว นใหญ่ให้ความสาคัญกับแอพพลิเคชั่นมากขึ้น ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจัยของ
อาทิตย์ เกียรติกาจร และ ภูมิพร ธรรมสถิตเดช (2557) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับ
เทคโนโลยี กรณีศึกษาการใช้เทคโนโลยี Interactive Whiteboard ในการเรียนการสอนของคณะ
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยทางด้านอิทธิพลของสังคมมีความสัมพันธ์กับ
ความตั้งใจในการใช้เทคโนโลยี
3. การยอมรั บ เทคโนโลยีด้านความกังวลของสั งคมส่ งผลต่อความตั้งใจสั่ งอาหารผ่ าน
แอพพลิเคชั่น Wongnai โดยบริการของ Line man ผลการทดลองสมมติฐาน พบว่า การยอมรับ
เทคโนโลยีด้านความกังวลของสังคมไม่ส่งผลต่อความตั้งใจสั่งอาหารผ่านแอพพลิเคชั่น Wongnai โดย
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บริการของ Line man เนื่องจาก การบริการของแอพพลิเคชั่น Wongnai โดยบริการของ Line man
เป็นแอพพลิเคชั่นที่มีมาค่อนข้างนานและมีการดาเนินงานที่ถู กกฎหมาย ดังนั้น จึงทาให้ประชาชน
ส่วนใหญ่เกิดความเชื่อถือและมีความกังวลต่อการใช้บริการค่อนข้างน้อย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
เกวรินทร์ ละเอียดดีนันท์(2559) ได้ศึกษาเรื่อง การยอมรับเทคโนโลยีและพฤติกรรมผู้บริโภคออนไลน์
ที่มีการตัดสินใจซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา พบว่า
การยอมรับเทคโนโลยีด้านการถึงความเสี่ ยงไม่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
4. การยอมรับเทคโนโลยีด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับจากเทคโนโลยีส่งผลต่อความตั้งใจ
สั่งอาหารผ่านแอพพลิเคชั่น Wongnai โดยบริการของ Line man ผลการทดลองสมมติฐาน พบว่า
การยอมรับเทคโนโลยีด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับจากเทคโนโลยีไม่ส่งผลต่อความตั้งใจสั่งอาหาร
ผ่านแอพพลิเคชั่น Wongnai โดยบริการของ Line man เนื่องจาก ประชาชนมีความคิดเห็นว่าการใช้
แอพพลิเคชั่นในการดาเนินการสั่งซื้ออาหาร ทั้งในเรื่องของการสอบถามข้อมูล หรือรายละเลียดต่างๆ
เพื่อทาให้การสั่งซื้ออาหารนั้นเกิดความรวดเร็วมากขึ้น เป็นสิ่งที่ช่องทางการจัดจาหน่า ยอื่นๆ มีการ
ดาเนินการอยู่แล้ว ประชาชนส่วนใหญ่จังไม่ได้ให้ความสาคัญในด้านของการรับรู้ถึงประโยชน์ ซึ่งผล
การศึกษาสอดคล้องกับงานวิจัยของ เกวรินทร์ ละเอียดดีนันท์ และนิตนา ฐานตธนกร (2559) ได้
ศึกษาเรื่อง ปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยี ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ ด้านการรั บรู้ถึงความเสี่ยง และ
ด้านทัศนคติที่มีต่อการใช้ และพฤติกรรมผู้บริโภคออนไลน์ ด้านอารมณ์ทางออนไลน์ และด้านความ
ต่ อ เนื่ อ งไม่ ส่ ง ผลต่ อ การตั ด สิ น ใจต่ อ ความตั ด สิ น ใจซื้ อ หนั ง สื อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ค นที่ อ าศั ย ในเขต
กรุงเทพมหานคร
5. ด้านการรับรู้ความง่ายต่อการใช้เทคโนโลยีส่งผลต่อความตั้งใจสั่งอาหารผ่านแอพพลิเคชั่น
Wongnai โดยบริการของ Line man ผลการทดลองสมมติฐาน พบว่า การยอมรับเทคโนโลยีด้านการ
รับรู้ความง่ายต่อการใช้เทคโนโลยีส่งผลต่อความตั้งใจสั่งอาหารผ่านแอพพลิเคชั่น Wongnai โดย
บริการของ Line man เนื่องจาก ประชาชนส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า การสั่งซื้ออาหารโดยการใช้
แอพพลิ เ คชั่ น นั้ น สามารถท าได้ ง่ า ย ผู้ ใ ช้ ส ามารถเรี ย นรู้ ไ ด้ โ ดยไม่ ต้ อ งใช้ ค วามพยายามมาก ซึ่ ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ อัครเดช ปิ่นสุข และนิตนา ฐานิตธนกร (2559) ได้ศึกษาเรื่อง การยอมรับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ คุณภาพการบริการอิเล็กทรอนิก ส์ และส่วนประสมการตลาดในมุมมองของ
ลู กค้าที่ส่ งผลต่อความพึง พอใจ (E-satisfaction) ในการจองตั๋ว ภาพยนตร์ออนไลน์ผ่ านระบบ
แอพพลิเคชั่นของผู้ ใช้บ ริการ ในกรุงเทพมหานคร ซึ่งผลการศึกษา พบว่า การยอมรับเทคโนโลยี
สารสนเทศ ด้านการรับรู้ถึงความง่ายต่อการใช้งานมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการจองตั๋วภาพยนตร์
ออนไลน์ผ่านระบบแอพพลิเคชั่นของผู้ใช้บริการ ในกรุงเทพมหานคร
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ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเรื่องการยอมรับการใช้เทคโนโลยีส่งผลต่อความตั้งใจสั่งอาหาร
ผ่านแอพพลิเคชั่น Wongnai โดยบริการของ Line man โดยผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
ปัจจัยการยอมรับการใช้เทคโนโลยี ด้านอิทธิพลของสังคม จากการทดสอบสมมุติฐาน พบว่า
ส่งผลต่อความตั้งใจสั่งอาหารผ่านแอพพลิเคชั่น Wongnai โดยบริการของ Line man ดังนั้น ธุรกิจอื่นๆ
จึงควรให้ ความสาคัญกับ การส่ งเสริมทางการตลาดเพิ่มขึ้น โดยการประชาสัมพันธ์ทางช่องทางสื่ อ
ออนไลน์ หรือการนาบุคคลที่มีชื่อเสียงมาประชาสัมพันธ์ เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนในสังคมเกิดการ
คล้อยตามและเลือกใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของธุรกิจนั้นๆ
ปั จ จั ย การยอมรั บ การใช้ เทคโนโลยี ด้า นความคาดหวัง จากการใช้ งาน ด้ านความกัง วล
จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ไม่ส่งผลต่อการเลือกใช้แอพพลิเคชั่น Wongnai โดยบริการ
ของ Line man ดังนั้น ผู้ให้บริการแอพพลิเคชั่น Wongnai โดยบริการของ Line man จึงควรสร้าง
ประโยชน์หรือจุดเด่น ความเชื่อมั่น เพื่อกระตุ้นให้ผู้ใช้บริการเกิดความเชื่อ และความคาดหวังจากการ
ใช้งานของแอพพลิเคชั่น Wongnai โดยบริการของ Line man มากขึ้น
ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป
1. ในการศึกษาครั้งต่อไป ควรทาการศึกษาถึงความแตกต่างในการเลือกการใช้บริการ
แอพพลิเคชั่น Wongnai โดยบริการของ Line man และแอพพลิเคชั่นอื่นๆ ที่มีการให้บริการใน
รูปแบบคล้ายกัน
2. ในการศึกษาครั้งต่อไป ควรทาการศึกษาถึงปัจจัยของตัวแปรอิสระอื่นๆ ที่ส่งผลต่อการ
เลือกใช้แอพพลิเคชั่น Wongnai โดยบริการของ Line man เช่น ปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยีปัจจัยที่
มีอุปสรรค เป็นต้น
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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ในการศึกษาครั้งนี้คือ เพื่อศึกษาการบัญชีตามความรับผิดชอบต่อสังคมกับการ
บริหารธุรกิจอย่างยั่งยืนยุคดิจิทัล โดยใช้วิธีการทบทวนเชิงเอกสาร และสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบ
วัตถุประสงค์ ผลการศึกษาพบว่าการบัญชีตามความรับผิดชอบต่อสังคมกับการบริหารธุรกิจอย่าง
ยั่งยืนยุคดิจิทัลมีความสัมพันธ์หนุนเนื่องกัน กล่าวคือกิจการที่มีการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนย่อมมา
จากฐานการบัญชีตามความรับผิดชอบต่อสังคม และจาเป็นต้องปรับกระบวนการบริหารธุรกิจอย่าง
ยั่งยืนยุคดิจิทัลด้วย เช่น ปรับกระบวนคิด ปรับกระบวนการทางาน ปรับทักษะการใช้เทคโนโลยี ปรับ
วัฒนธรรมองค์กรของคนในองค์กรสู่ดิจิทัลและเตรียมความพร้อมทั้งระบบ
คาสาคัญ : การบัญชีตามความรับผิดชอบต่อสังคม อย่างยั่งยืน ยุคดิจิทัล
Abstract
The purpose of this study is to study socially responsible accounting and
sustainable digital business management. Using document analysis and data
synthesis to meet objectives. The results show that social responsibility accounting
and sustainable business management in the digital age are strongly correlated. That
is, businesses that have sustainable business development. It is from the accounting
bases of social responsibility. And the need to adjust the business processes in the
digital age, such as Digital Mindset, Digital Processes, Digital Skills, Digital Culture and
Digital Organization.
Keywords: Social Responsibility Accounting, Sustainable, Digital Age
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บทนา
ในอดีตปัจจัยที่เข้ามากระทบสภาพแวดล้อมในการบริหารธุรกิจ ไม่สลับซับซ้อน และศาสตร์
(Science)
เกี่ ย วกั บ การบริ ห ารธุ ร กิ จ มั ก สอนให้ ตั้ ง เป้ า หมายที่ ก ารท าก าไรสู ง สุ ด ( Profit
Maximization) รวมถึงการสร้างความมั่งคั่งให้ผู้ถือหุ้น (Wealth Maximization) โลกใบเก่าของการ
บริหารธุรกิจจะเรียบง่าย ไม่สลับซับซ้อน แนวคิดการ “สร้างความมั่งคั่งสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น ” จะนา
ธุร กิจ ไปสู่ การแสวงหากาไรโดยไม่คานึงถึงปัจจัยประกอบอื่น ๆ ในการดาเนินธุรกิจ เช่น การใช้
ทรัพยากรธรรมชาติต่าง ๆ ให้หมดไปด้วยความสิ้นเปลืองเกินเหตุ การไม่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมด้วยการ
สร้างมลภาวะ ทาให้เกิดผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์ต่อชุมชน ตลอดไปถึงสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ที่ต้องได้รับภัย
จากดาเนินธุรกิจอย่างไม่เป็นธรรม ทาให้ธุรกิจได้ชื่อว่า เป็นตัวการทาให้เกิดการทาลายป่า การทาลาย
ทรัพยากรและสิ่งมีชีวิตทางน้า การสร้างขยะพิษ เป็นต้น นั่นคือ ผลพวงจากการมุ่งเน้นเชิงเศรษฐกิจ
ที่ไม่คานึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เกิดปัญหาหรือต้นตอของการขาดจริยธรรมทาง
ธุรกิจ (Business Ethics) และไม่ได้สร้างความสาเร็จอย่างยั่งยืน (Sustainable Success) ตามมา
กลายเป็นวิกฤตเศรษฐกิจที่สังคมเรียกร้องถึงบทบาทของการบริหารธุรกิจในโลกใบใหม่
ในโลกของการบริหารธุรกิจใบใหม่ เป้าหมายการบริหารธุรกิจเปลี่ยนไป อันเนื่องมาจากโลก
การบริหารธุรกิจ ยุคประเทศไทย 4.0 กลายเป็นธุรกิจยุคข้อมูลหรือสัญญาณ หรือเรียกว่ายุคดิจิทัล
(Digital) และเหมือนเป็นชื่อเรียกของโลกอีกมิติหนึ่ง ซึ่งแตกต่างจากโลกใบเก่าที่อาศัยอยู่ นั่นคือ
วิธีการที่มนุษย์คิดค้นและตกลงกันเพื่อใช้ในการสื่อสารปรับเปลี่ยนเข้าสู่ยุคแห่งเทคโนโลยี กลายเป็น
องค์การดิจิทัล (Digital Organization) อย่างเห็นเด่นชัดเป็นรูปธรรมมากขึ้น การเปลี่ยนผ่านของ
องค์กรจึงไม่ใช่แค่การลงทุนซื้ออุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology : IT) ใหม่
ๆ หรื อ การลงทุน ด้ านโปรแกรมและซอฟต์ แ วร์ อั น ทัน สมัย เพี ยงอย่า งเดี ย วเท่ า นั้น แต่ต้ อ งมี ก าร
ปรับเปลี่ยนให้ลงลึกไปจนถึงแก่นและหัวใจสาคัญของการดาเนินงาน นั่นคือ วัฒนธรรมขององค์กร
(Corporate Culture) ที่ต้องสอดคล้องกับการก้าวสู่การเป็น Digital Organization ให้ได้อย่างยั่งยืน
การบริ ห ารธุ ร กิ จ ยุ ค ดิ จิ ทั ล จะมี ข้ อ มู ล ข่ า วสารที่ มี ก ารเชื่ อ มโยงกั บ ผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ยกั บ ทุ ก ภาคส่ ว น
(Stakeholders) ดังนั้น เป้าหมายหลักของการบริหารธุรกิจยุคดิจิทัล จะต้องเน้นที่การสร้างสมดุล
ระหว่างการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและการใส่ใจต่อสังคมและชุมชน และผลกาไรของการประกอบการ
ไปพร้ อม ๆ กัน เรีย กว่า การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainability) ซึ่งจะมีการเชื่อมโยงกับความ
รับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ (Corporate Social Responsibility:CSR) ทั้งสังคมภายในธุรกิจเอง
ไม่ว่าจะเป็นลูกค้า พนักงาน หรือสังคมภายนอก เช่น ชุมชน สังคม คู่ค้า เป็นต้น การสะท้อนการ
พัฒ นาที่ยั่ งยื น ทั้งด้านความรั บ ผิ ดชอบต่อสั งคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้ อม อย่างสมดุล กัน หรือ
เรียกว่าการสร้างระบบนิเวศสาหรับ ธุรกิจดิจิทัล(กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ,
2559) และโลกการบริหารธุรกิจยุคดิจิทัลในกระบวนทัศน์ใหม่ จะอาศัยวิสัยทัศน์กว้างไกล มองเห็น
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ความส าคัญและความจาเป็น ที่จะต้องสร้างบางอย่างเพื่ออนาคตขององค์กร เป็นสิ่งที่ต้องเริ่ม ณ
ปัจจุบัน เป็นการทาให้การบริ หารธุรกิจกลายเป็นแกนหลักแกนหนึ่งของการพัฒนาสังคม เป็นแกน
หนึ่งที่ทาให้คนในสังคมมีชีวิตที่ดีขึ้น ดังนั้น ผู้บริหารองค์กรต้องก้าวให้พ้นจากกรอบกระบวนทัศน์เดิม
ที่สนใจเพียงกาไรแต่อย่างเดียว แล้วนาองค์กรสู่กระบวนทัศน์ใหม่ที่เน้นความอยู่รอดทางธุรกิจควบคู่
ไปกับการสร้างคุณค่าให้กับสังคม และการรักษาสิ่งแวดล้อม และเน้นความสมดุลเชิงเศรษฐกิจจึงจะ
ถือเป็นความสาเร็จของการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพราะการบริหารธุรกิจไม่ใช่เพียงแค่การขายสินค้าอย่าง
เดียว แต่ขายความเชื่อถือ ความศรัทธา และความไว้วางใจของลูกค้า และการมีภาพลักษณ์ที่ดีใน
สายตาลูกค้า เพื่อนาไปสู่คาตอบของการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนนั่นเอง(มติชนออนไลน์,2559)
ข้อมูลที่จะสร้างความเชื่อถือ ในทางการบริหารธุรกิจยุคดิจิทัลต้องอาศัยข้อมูลทางการ
บัญชี เพราะเป็นฐานของการตัดสินใจในทุกด้านของการบริหารธุรกิจ ทั้งด้านการนาข้อมูลไปการ
วางแผน (Planning) การควบคุมและสั่งการ (Controlling and Directing) รวมถึงตัดสินใจ
(Decision Making) เพื่อประสิทธิภาพของการบริหารธุรกิจ นอกจากนี้นักบัญชียุคดิจิทัลยังมีแนวโน้ม
ที่จ ะน าเสนอข้อมูล ในเชิงการบริ หารเพื่อการตัดสินใจอย่างมีประสิ ทธิภาพขององค์ กร เช่น การ
วิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันของกิจการ โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก
เพื่อให้นาไปสู่การบรรลุเป้าหมายของการบริหารธุรกิจ จากหลักการดังกล่าว จึงเห็นได้ว่าการที่นัก
บัญชีมีส่วนร่วมในกระบวนการต่าง ๆ ในการบริหารธุรกิจยุคดิจิทัลจะทาให้องค์ กรบรรลุสาเร็จตาม
เป้าหมายที่วางไว้ นั่นคือความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม หรือการบริหารธุรกิจ
ยุคดิจิทัลอย่างยั่งยืน ยิ่งกว่านั้น ศิลปพร ศรีจั่นเพชร (2560) ยังสนับสนุนแนวคิดทางการบัญชีที่ใส่ใจ
ในสังคม เรียกว่าการบัญชีตามความรับผิดชอบต่อสังคม เป็ นความพยายามอย่างหนึ่งของกิจการที่จะ
นาเสนอข้อมูลต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย กลุ่มเหล่านี้มีสิทธิ์โดยชอบธรรม ที่จะรับรู้ข้อมูลของกิจการตาม
สมควร แนวคิดการบัญชีตามความรับผิดชอบต่อสังคมจึงได้พัฒนาให้เกิดการรายงานในรูปแบบต่าง ๆ
มากขึ้น เช่น งบมูลค่าเพิ่ม การบัญชี สิ่งแวดล้อม การบัญชีสาหรับความยั่งยืนยาวนาน การเปิดเผย
ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน ดังนั้น ในการศึกษาครั้งนี้ จึงต้องการค้นหาคาตอบว่าการบัญชีตามความ
รับผิดชอบต่อสังคมมีความเชื่อมโยงกับการบริหารธุรกิจอย่างยั่งยืนยุคดิจิทัลเป็นอย่างไร
วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความสัมพันธ์การบัญชีตามความรับผิดชอบต่อสังคมกับการบริหารธุรกิจ
อย่างยั่งยืนยุคดิจิทัล
ขอบเขตการศึกษา ในการศึกษาครั้งนี้ เน้นการศึกษาการบัญชีตามความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งด้าน
งบมูลค่าเพิ่ม การบัญชีสิ่งแวดล้อม การบัญชีสาหรับความยั่งยืนยาวนาน การเปิดเผยข้อมูลเกี่ ยวกับ
พนั ก งาน (ศิ ล ปพร ศรี จั่ น เพชร, 2560) และการพั ฒ นาธุ ร กิ จ อย่ า งยั่ ง ยื น ยุ ค ดิ จิ ทั ล โดยมี 3
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องค์ ป ระกอบคื อ ด้ า นเศรษฐกิ จ ด้ า นสั ง คม และด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มซึ่ ง มาจากการประยุ ก ต์ ข อง
คณะกรรมการโลกว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา หรือ World Commission on Environment
and Development ในรายงาน Our Common Future 1987 หรือ Brundtland
วิธีดาเนินการศึกษา การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) เป็นการ
สังเคราะห์เอกสารต่าง ๆ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบัญชีตามความรับผิดชอบต่อสังคมกับการ
บริหารธุรกิจอย่างยั่งยืนยุคดิจิทัล โดยระยะเวลาในการศึกษาในครั้งนี้ใช้เวลา 5 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือน
ธันวาคม 2560 – เมษายน 2561
การทบทวนวรรณกรรม
การศึกษาเรื่องการบั ญชีตามความรับผิดชอบต่อสัง คมกับการบริหารธุรกิจอย่างยั่งยืนยุค
ดิจิทัล เพื่อตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัย จึงนาเสนอการทบทวนวรรณกรรม มีหัวข้อการทบทวน
วรรณกรรม ดังนี้
1.การบริหารธุรกิจอย่างยั่งยืนยุคดิจิทัล
2.การบัญชีตามความรับผิดชอบต่อสังคม
3.รายงานเพื่อความยั่งยืนยุคดิจิทัล
4.การเตรียมความพร้อมด้านการบัญชีตามความรับผิดชอบต่อสังคมกับการบริหารธุรกิจอย่าง
ยั่งยืนยุคดิจิทัล
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1. การบริหารธุรกิจอย่างยั่งยืนยุคดิจิทัล
จากกระแสความแรงของ “การพัฒนาอย่างยั่งยืน” (Sustainable Development) ซึ่งเป็น
หนึ่งใน Megatrend หรือแนวโน้มแห่งอนาคตที่มีทั้งประโยชน์และผลกระทบต่อชีวิตของโลก ที่ได้รับ
การยอมรั บ จากทุกวงการในการขับ เคลื่ อนธุร กิจยุ คดิจิทั ล ทาให้ เราได้ยิน คุณกานต์ ตระกูล ฮุ น
กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน) หรือ SCG หนึ่งในองค์กรไทยแท้ที่
สามารถน าแนวทางการพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น มาใช้เ ป็ น กลยุ ท ธ์ ห ลั ก ในการด าเนิ น ธุ ร กิ จ จนประสบ
ความส าเร็ จ เป็ น ที่ ย อมรั บ ในระดั บ โลก กล่ า วประโยคส าคั ญ ในเวที ร ะดั บ นานาชาติ “ASEAN
Sustainable Development Symposium 2014” หรือการพัฒนาอย่างยั่งยืนแห่งอาเซียน ซึ่งเป็น
งานที่ระดมความคิดเห็นจากผู้ บริหาร บริษัทชั้นนาของโลกกว่า 200 แห่ง ในกว่า 20 ประเทศ เพื่อ
กาหนดวิสัยทัศน์ของโลกธุรกิจในอีก 40 ปีข้างหน้า (ค.ศ.2050) โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างสังคมโลกให้
ดารงชีวิตที่ดี ภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัด โดยคุณกานต์ กล่าวว่า “ธุรกิจวันนี้ ต้องตระหนักถึง
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การสร้างสมดุลระหว่าง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งการพัฒนาอย่างยั่งยืน ไม่ใช่ทางเลือก
สาหรับองค์กรว่าจะทาหรือไม่ทา แต่เป็นวิถีปฏิบัติอันจาเป็นหรือ Must Have Agenda ที่ต้อง
วางแผนและดาเนินการอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ นักธุรกิจทั่วโลกต่างก็ให้ความสนใจที่จะลงทุนใน
ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน และองค์กรที่ทาเรื่องนี้ก็ไม่ได้สนใจเฉพาะเรื่องประเด็น
ความยั่งยืนของสังคมและสิ่งแวดล้อมเท่านั้น แต่ยังสนใจในเรื่อง “การเติบโตทางธุรกิจ ” อีกด้วย”
(สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, 2558)
จากการพัฒนาอย่างยั่ งยืนเมื่อนามาประยุกต์ใช้กับการบริหารธุรกิจอย่างยั่งยืน ทาให้สรุป
ได้ว่าการบริ ห ารธุร กิจ อย่ างยั่ งยื น ยุคดิ จิทัล หมายถึง การประสานประโยชน์ เข้าด้ว ยกันระหว่า ง
นวัตกรรมการพัฒนาธุรกิจกับการบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม และเกิด
ศักยภาพเพื่อความเจริญงอกงามทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาศัยการปรับประยุกต์ของคณะกรรมการ
โลก ว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา หรือ World Commission on Environment and
Development ในรายงาน Our Common Future 1987 หรือ Brundtland Report โดยมี 3
องค์ป ระกอบคือ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่ งแวดล้อม ดังนั้น ในการศึกษาด้านการ
บริหารธุรกิจอย่างยั่งยืน จึงอาศัยฐานคิดของการพัฒนา ทั้ง 3 องค์ประกอบเป็นหลัก และมีการศึกษา
ของพรชนก ทองลาด ไพฑูรย์ อินต๊ะขัน และบัณฑิต บุษบา (2559: 76-77 และ84) ได้นาไปใช้ในการ
พัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน เพื่อนาไปสู่วิธีการวัดและนิยามปฏิบัติการ คือ
1. ด้านเศรษฐกิจ คือ ความสามารถในการทากาไร หมายถึง การมีกาไรที่มั่นคง มีเสถียรภาพ
กระตุ้นการประหยัด เพื่อลดค่าใช้จ่ายขององค์กร มีความสามารถในการสร้างตราสินค้าเพื่อเพิ่มส่วน
แบ่งการตลาด มีความเข้าใจ และเข้าถึงลูกค้า
2. ด้านสังคม คือองค์กรแห่งความเอื้ออาทร หมายถึง ระดับความเป็นจริงในการใส่ใจสุขภาพ
และความปลอดภัยของพนักงาน การตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจ เน้นความ
จริงใจ โปร่งใสในการทางานเป็นองค์กรแห่งความสุข
3. ด้านสิ่งแวดล้อม คือ ความรั บผิดชอบต่อสังคม หมายถึง ระดับความเป็นจริงของการเป็น
องค์กรที่มีชื่อเสี ย งด้าน รั กษาสิ่ งแวดล้ อม การเป็นองค์กรที่มีความรับผิ ดชอบต่อสั งคม รวมถึง มี
ผลิตภัณฑ์ที่เน้นการรักษาสิ่งแวดล้อม
และผลการศึกษายั งพบว่าการพัฒนาธุรกิจให้มีความยั่งยืนตามกรอบแนวคิดของ World
Commission on Environment and Development (1987) ทั้ง 3 องค์ประกอบ สามารถอธิบาย
ความเป็ น การพั ฒ นาธุ ร กิ จ ให้ มี ค วามยั่ ง ยื น ได้ จากการวิ เ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบเชิ ง ยื น ยั น
(Confirmatory Factor Analysis :CFA)
เมื่อศึกษาองค์กรชั้นนาต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ เช่น SCG, IKEA, ปตท., บริษัท บาง
จากปิโตรเลียม จากัด (มหาชน ), บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จากัด (มหาชน), บริษัทในกลุ่มเครือเบทา
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โกร, บมจ.ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ ฯลฯ ที่นาแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาเป็นกลยุทธ์หลัก
ในการดาเนินธุรกิจ และมีการผลักดันส่งเสริมให้แนวคิดดังกล่าวฝังลงอยู่ในทุกห่วงโซ่ธุรกิจจนสามารถ
เห็ น ผลลั พ ธ์อ ย่ างเป็ น รู ป ธรรมนั้ น ต่ างก็ มีตั ว เลขที่ ยื นยั น ผลประกอบการที่เ ติ บ โตอย่า งต่ อเนื่ อ ง
ยกตัวอย่าง SCG ซึ่งได้เปิดเผยข้อมูลการดาเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนไว้ในเว็บไซต์ของ
องค์กรตั้งแต่ปีพ.ศ.2553 ถึง พ.ศ.2557 ไว้ว่าผลการดาเนินงานด้านเศรษฐกิจมียอดขายสุทธิ (พันล้าน
บาท) ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ ปี พ.ศ.2553 ถึง พ.ศ.2557 อยู่ที่ 301.3, 368.6, 407.6, 434. 3,
487.5 ตามลาดับ ในด้านต่างประเทศที่กาลังประสบกับภาวะเศรษฐกิจช่วงถดถอยของโลก เช่น IKEA
ผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์ยักษ์ ใหญ่ของโลกสัญชาติสวีเดน ที่ถือว่ามีความเป็นเลิศในเรื่องการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน สานักข่าว BBC รายงานว่าเมื่อต้นปีที่ผ่านมา IKEA ก็ได้ประกาศกาไรสุทธิที่มีมากถึง 3.3
พันล้ านยูโร และยอดขายที่เพิ่มขึ้น 5.9 % ซึ่งคิดเป็นรายได้ถึง 28.7 พันล้ านยูโร นอกจากนี้ทีม
ผู้บริหารของ IKEA ก็ได้ประกาศชัดเจนว่าจะเดินหน้าผลักดันในเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืนนี้ต่อไป
ด้วยเชื่อว่าจะนามาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของคนในโลกใบนี้ (สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, 2558)
จะเห็ น ได้ ว่าการพั ฒ นาอย่า งยั่ง ยืนยุ คดิจิ ทัล กลายเป็นสิ่ งที่เ กิดขึ้ นแล้ ว ในตัว อย่า งของ
นวัตกรรมการการบริหารธุรกิจอย่างยั่งยืนยุคดิจิทัล และสามารถกาหนดทิศทางหรือชี้นาอนาคตของ
ผู้คนบนโลกมนุษย์ได้ หากธุรกิจใดไม่ปรับเปลี่ยนตนเองให้สอดคล้องตามการบริหารธุรกิจอย่างยั่งยืน
ยุคดิจิทัล ก็จะกลายเป็นคนตกยุค และสะท้อนให้เห็นว่าการพัฒนาความยั่งยืนยุคดิจิทัลมาจากแนวคิด
ของคณะกรรมการโลก ว่าด้ว ยสิ่ ง แวดล้ อมและการพัฒ นา หรือ World Commission on
Environment and Development (1987)ในรายงาน Our Common Future 1987 หรือ
Brundtland Report สามารถปรับประยุกต์ได้เสมอโดยเฉพาะในเศรษฐกิจยุคดิจิทัล ถึงแม้ว่า
สภาพแวดล้อมในการบริหารธุรกิจยุคดิจิทัลเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ธุรกิจที่จะดารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน
นั้นจึงต้องสามารถสร้างสมดุลได้ทั้ง 3 ด้าน คือ สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม ซึ่งตัวอย่างของธุรกิจ
ที่ประสบผลสาเร็จในการบริหารธุรกิจอย่างยั่งยืนที่ยกตัวอย่างข้างต้น ล้ วนอาศัยการสร้างนวัตกรรม
ทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง สามารถตอบโจทย์สาหรับทุกธุรกิจที่ต้องการเติบโต
อย่างมีทิศทางและอยู่ได้อย่างยั่งยืนในโลกอนาคต และตัวอย่างที่นาเสนอด้านการบริหารธุรกิจอย่าง
ยั่งยืนล้วนอาศัยข้อมูลในการประเมินผลการดาเนินงานของธุรกิจ จาเป็นต้องอาศัยข้อมูลทางการบัญชี
โดยเฉพาะการบัญชีตามความรับผิดชอบต่อสังคม
2. การบัญชีตามความรับผิดชอบต่อสังคม
การบัญชีตามความรับผิดชอบต่อสังคม ในครั้งนี้ อาศัยการวิเคราะห์จากบทความของ ศิลป
พร ศรีจั่นเพชร (2560) ได้รวบรวมความหมายของการบั ญชีตามความรับผิดชอบต่อสังคม (Social
Responsibility Accounting) ว่า "เป็นการรายงานถึงต้นทุนเเละผลประโยชน์ที่เกิดจากกิจกรรม ของ
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องค์การที่ส่งผลต่อชุมชน ซึ่งอาจรวมถึงชุมชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะ หรือกลุ่มชุมชนโดยทั่วไป
การรายงานดังกล่าวหมายรวมถึงการรายงานข้อมูลที่เกี่ยวกับการเงินเเละข้อมูลที่ไม่เกี่ยวกับการเงินก็
ได้" ซึ่งจะสะท้อนส่วนหนึ่งในรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (Corporate Social
Responsibility Reporting : CSR) เป็นการเผยแพร่ข้อมูลในรูปรายงานจากการบัญชีความรับผิด
ขอบต่อสังคม รายงานดังกล่าว เกี่ยวกับเรื่องความรับผิดชอบของกิจการที่มีต่อสังคมหลายอย่าง เช่น
สภาวะแวดล้อม หรือสิ่งแวดล้อม หรือสภาพแวดล้อม (Environment) เงินเดือน และผลตอบแทน
ของลู ก จ้ าง และผู้ บ ริ ห าร เงิน บริ จ าค และการช่ ว ยเหลื อสั ง คม และการด าเนินธุ รกิ จที่ยึ ดมั่ นใน
จริยธรรม เป็นต้น
การบัญชีตามความรับผิดชอบต่อสังคมมีการศึกษา เเละปฏิบัติอย่างเเพร่หลายในต่างประเทศ
โดยเริ่มจากประเทศในทวีปยุโรปตั้งเเต่ต้นทศวรรษที่ 1970 เป็นต้นมา การบัญชีตามความรับผิดชอบ
ต่อสังคมเเพร่หลายในบางประเทศ (เช่น ประเทศในเเถบยุโรปจะให้ความสาคัญกับการบัญชีตามความ
รับผิดชอบต่อสังคม มากกว่าประเทศในกลุ่มอื่น) ในขณะที่บางประเทศเเทบจะไม่รู้จักเเนวคิดในเรื่อง
นี้เลย ทั้งนี้ เพราะเเม่บทการบัญชีหรือกรอบแนวคิดการรายงานทางการเงิน ที่ถือปฏิบัติในเเต่ล ะ
ประเทศ มีแนวคิดที่ต่างกัน ซึ่ง ศิลปพร ศรีจั่นเพชร (2560) อธิบายข้อสงสัยนี้ไว้ ดังนี้
1.เเม่บทการบัญชีของประเทศอังกฤษ (มีชื่อว่า The Statement of Principles for
Financial Re-porting) ได้กล่าวว่ารายงานทางการเงินมีวัตถุประสงค์ หลักเพื่อประโยชน์ในการ
สื่อสารข้อมูลทางเศรษฐกิจเกี่ยวกับทรัพยากร เเละผลการดาเนินงานของกิจการให้กับผู้มี "สิทธิ" อัน
ชอบธรรมในข้อมูลนั้น (Reasonable Right to Information) สิทธิในข้อมูลดังกล่าวจะเกิดขึ้นเมื่อ
กิจกรรมขององค์กรมี (หรืออาจมี) ผลกระทบต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder) เเละยังรวมถึง
ผลกระทบต่อสั งคมเเละชุมชนด้วย ซึ่งก็สอดคล้ องกับวั ตถุประสงค์ในการทาธุรกิจว่า กิจการต้อง
คานึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมด้วย (นอกเหนือไปจากการทากาไร) จึงไม่เเปลกว่าเเม่บทการบัญชี
ของอังกฤษได้เสนอเเนะให้กิจการจัดทา เเละนาเสนอรายงานอื่นเพิ่มเติม นอกเหนือจากงบการเงิน
ตามปกติ เช่น งบมูลค่าเพิ่ม การบัญชีสิ่งแวดล้อม เเละการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน โดยเน้นถึง
กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งไม่ใช่เเต่เพียงกลุ่มผู้ถือหุ้น (Shareholder) เท่านั้น
2.เเม่บทการบัญชีของประเทศสหรัฐอเมริกา เน้นถึงวัตถุประสงค์ของข้อมูลการบัญชีในเรื่อง
"ประโยชน์ต่อการตัดสินใจ" (Decision Usefulness) เเละให้ความสาคัญกับความต้องการข้อมูลของผู้
มีส่ ว น ได้เสี ย ทางการเงิน ในกิจ การ (เช่น ผู้ ล งทุน ผู้ ถือหุ้ น เจ้าหนี้) โดยเชื่อมโยงกับลั กษณะเชิง
คุณภาพของงบการเงิน (ความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ เเละความเชื่อถือได้) ด้วยเหตุนี้ การบัญชีตาม
ความรับผิดชอบต่อสังคมในสหรัฐอเมริกาจึงไม่เป็นที่เเพร่หลายนักเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศในทวีป
ยุโรป
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3.ส่วนกลุ่มผู้ใช้งบการเงินตามที่ระบุไว้ในเเม่บทการบัญชีหรือกรอบแนวคิดการรายงานทาง
การเงิน ของสภาวิช าชีพบัญชีของประเทศไทย ประกอบด้วย ผู้ล งทุน ลู กจ้าง ผู้ ให้กู้ ผู้ขายสิ นค้า
เจ้าหนี้ ลูกค้า รัฐบาลหน่วยงานราชการ เเละสาธารณชน ถึงเเม้ว่ากลุ่มผู้ใช้งบการเงินจะประกอบด้วย
บุคคลหลายฝ่าย เเต่โดยนัยเเล้วกรอบแนวคิดการรายงานทางการเงินของสภาวิชาชีพบัญชี ฯ ก็ยังเน้น
ความต้องการข้อมูลของกลุ่มผู้ลงทุนมากกว่ากลุ่มอื่น ดังที่กรอบแนวคิดการรายงานทางการเงิน กล่าว
ว่า ข้อมูลใดในงบการเงิน ที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ล งทุนได้ ข้อมูล นั้นจะสามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งบการเงินกลุ่มอื่นได้เช่นกัน
เเนวคิดเกี่ยวกับการบัญชีตามความรับผิดชอบต่อสังคม ยังมีการกล่าวถึงในมาตรฐานการ
บัญชีของสภาวิช าชีพบั ญชี ฯ เรื่ องการนาเสนองบการเงิน ว่ากิจการบางกิจการอาจเเสดงข้อมูล
เพิ่มเติม นอกเหนือจากที่เเสดงไว้ในงบการเงิน เช่น รายงานเกี่ยวกับสิ่งเเวดล้อม หรืองบมูลค่าเพิ่ม
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมที่ปัจจัยด้านสิ่งเเวดล้อมมีความสาคัญ หรือเมื่อลูกจ้างเป็นกลุ่มผู้ใช้
งบการเงินที่สาคัญ กิจการควรเเสดงข้อมูลดังกล่าวเพิ่มเติม หากผู้บริหารเชื่อว่าข้อมูลเหล่านั้นจะช่วย
ผู้ใช้งบการเงินในการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ
แนวคิดของการบัญชีความรับผิดชอบต่อสังคมได้พัฒนาให้เกิดการรายงานในรูปแบบต่าง ๆ
เช่น งบมูลค่าเพิ่ม (Value Added Statements) การบัญชีสิ่ง แวดล้ อม (Environmental
Accounting) การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (Employee Reporting) หรือรายงานการจ้างงาน
(Employment Report) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ (ศิลปพร ศรีจั่นเพชร ,2560)
1. งบมูลค่าเพิ่ม โดยหลักการเเล้ว งบมูลค่าเพิ่มเป็นการนาเสนอข้อมูลโดยการมองว่ากิจการ
เป็นผู้สร้างความมั่งคั่ง (Wealth) ให้กับสังคม เนื่องจากกิจการก่อให้เกิดงาน พนักงานได้รับผลตอบ
เเทนจากการทางาน รัฐบาลได้ภาษีอากรจากผลกาไรของกิจการ ผู้ลงทุน เเละเจ้าหนี้ได้รับผลตอบ
เเทน สาหรับเงินทุนในรูปของเงินปันผลเเละดอกเบี้ยจ่าย อีกทั้งกิจการยังสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับ
องค์กรโดยการลงทุนเพิ่มอีกด้วย (Re-investment) โดยงบมูลค่าเพิ่มเเสดงถึงความสาเร็จของกิจการ
ซึ่งเป็นผลมาจากความมั่งคั่งที่เพิ่มขึ้นเเละส่งผลให้รายได้ประชาชาติเพิ่มขึ้นอีกด้วย กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
ย่อมมีความสนใจในข้อมูลที่นาเสนอในงบมูลค่าเพิ่ม เช่น พนักงานลูกจ้าง เเละสาธารณชนย่อมมีความ
มั่นใจในกิจการมากขึ้นในบทบาทของธุรกิจในการผลิตสินค้าเเละบริการ เมื่องบมูลค่าเพิ่มเเสดงถึง
ความมั่งคั่งที่เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับงวดบัญชีก่อนนั้นหมายถึง การจ้างงานหรือผลตอบเเทนที่
เพิ่มขึ้นด้วย
ประเทศที่ให้ความสาคัญกับการเสนองบมูลค่าเพิ่ม เช่น สหราชอาณาจักร เบลเยี่ยม เเละ
ประเทศในเเถบ เเอฟริกาใต้ โดยปกติเเล้ว กลุ่มผู้ใช้งบการเงินในประเทศเหล่านี้มีความสนใจใน
ตัวเลขมูลค่าเพิ่ม มากกว่าตัว เลขผลกาไรที่เเสดงอยู่ในงบกาไรขาดทุน เนื่องจากข้อมูลในงบกาไร
ขาดทุนอาจดูซับซ้อนเเละมีข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องกับตนเองมากนัก ในขณะที่งบกาไรขาดทุนเเสดงถึงผล
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การดาเนินงานของกิจการสาหรับรอบระยะเวลาหนึ่ง ๆ เเต่งบมูลค่าเพิ่มจะเเสดงถึงผลประกอบการ
ของกิจการในอีกมิติหนึ่ง เช่น พนักงาน ลูกจ้างหรือสหภาพเเรงงาน ในกลุ่มประเทศยุโรปย่อมสนใจงบ
มูลค่าเพิ่มในส่วนที่เกี่ยวกับตนเอง เนื่องจากการเเบ่งสรรมูลค่าเพิ่มในรูปของเงินเดือนเเละผลตอบ
เเทนที่เพิ่มขึ้น ย่อมเเสดงถึงความมั่งคั่งของตนเองที่เพิ่มขึ้นด้วย
ในทานองเดียวกัน การเเบ่งสรรมูลค่าเพิ่มในรูปของการลงทุนเพิ่มในกิจการ ย่อมเเสดงว่า
กิจการมี ความมั่งคั่งเเละมีความสามารถในการดาเนินงานต่อเนื่อง ข้อมูลในงบมูลค่าเพิ่มในส่วนนี้อาจ
มีประโยชน์ ในการเจรจาต่อรองค่าจ้างเเรงงาน เเละการประเมิน ความสามารถของกิจการในการจ่าย
ค่าตอบเเทน รวมทั้งโอกาสในการจ้างงานสาหรับประเทศที่กลุ่มตัวเเทนพนักงานลูกจ้าง เเละสหภาพ
เเรงงานมีความเข้มแข็งเเละมีอิทธิพลต่อกิจการ
2. การบัญชีสิ่งแวดล้อม กิจการหรืออุตสาหกรรมบางประเภทมีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างมาก และมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของสังคม ชุมชน และโลก ทาให้สังคมต้องการให้กิจการนั้น
รายงานข้อมูลเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อม เพื่อคนรุ่นหลังจะได้มีชีวิตที่ดีขึ้น และเพื่อความยั่งยืนให้การดาเนินธุรกิจของกิจการต่อไป
ในอนาคต การบัญชีสิ่งเเวดล้อมมีบทบาทสาคัญ ดังนี้
- การปรับปรุงระบบบัญชีที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน เช่น พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อช่วยผู้บริหาร
ในการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
- การน าเสนอรายงานต่ อ สาธารณชนหรื อ บุ ค คลภายนอก ในเรื่ อ งการด าเนิ น การด้ า น
สิ่งแวดล้อมของกิจการ เช่น การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความรับผิดชอบของกิจการต่อสิ่งแวดล้อมใน
รายงานประจาปี เป็นต้น
เรื่องที่ยุ่งยากและเป็นปัญหาสาหรับการบัญชีสิ่งแวดล้อม คือ การรับรู้ (Recognition) การ
วัดหรือการกาหนดมูลค่า (Measurement) การบันทึกและการจัดประเภทรายการ (Recording and
Classifying) ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูล (Disclosure) ในงบการเงินเกี่ยวกับต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
ด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นแล้ว เนื่องจากโดยส่วนใหญ่เเล้ว รายการเกี่ยวกับการบัญชีสิ่ง
เเวดล้อมจะไม่เข้าเกณฑ์การรับรู้รายการตามข้อกาหนดของการบัญชีการเงิน ในทางปฏิบัติกิจการมัก
เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวกับการบัญชีสิ่งเเวดล้อมไว้ในรายงานประจาปี กิจการบางเเห่งอาจต้อง
ปรับระบบรายงานทางการเงินให้สอดคล้องกับการบริหารด้านสิ่งแวดล้อม เช่น สารสนเทศที่จัดทา
ควรมีลักษณะที่สะท้อนความจริง ด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม ซึ่งช่วยฝ่ายบริหารในการตัดสินใจ
เกี่ยวกับต้นทุนด้านสิ่งแวดล้อม หนี้สินเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม การประเมินและกลั่นกรองงบประมาณ
รายจ่ ายลงทุน โดยน าความรู้ ประสบการณ์ และทักษะด้ า นการบัญชีบริห ารมาประยุกต์กับเรื่อ ง
ดังกล่าว ซึ่งนับว่าเป็นสิ่งท้าทายต่อนักบัญชีที่จะต้องจัดให้มีสารสนเทศและระบบการควบคุมต่าง ๆ
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เพื่ อ ช่ ว ยสนั บ สนุ น ในการวางแผนควบคุ ม ประเมิ น และการตั ด สิ น ใจของฝ่ า ยบริ ห ารได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิผล
การรายงานสิ่งแวดล้อม
การรายงานสิ่งแวดล้อม (Environmental Reporting) หมายถึง การนาเสนอข้อมูลหรือ
สารสนเทศ เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งที่เป็นตัวเงิน และไม่เป็นตัวเงิน
ตัวอย่างของข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่เป็นตัวเงิน เช่น ต้นทุนที่กิจการต้องจ่ายเนื่องจาก
การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม และต้นทุนที่กิจการจ่ายลงทุน ในโครงการเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการสิ่งแวดล้อม
ตั ว อย่ า งของข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ สิ่ ง แวดล้ อ มที่ ไ ม่ เ ป็ น ตั ว เงิ น เช่ น ข้ อ มู ล จ านวนหน่ ว ยของ
ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้ไป ข้อมูลพลังงานที่ใช้ไป และข้อมูลมลภาวะเป็นพิษที่มีผ ลกระทบต่อระบบ
นิเวศน์ (Ecological System) เป็นต้น
ผู้ใช้รายงานสิ่งแวดล้อมมีทั้งภายนอกและภายใน เช่น
- ฝ่ายวิจัยและพัฒนา ใช้เพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ไม่ทาลายสิ่งแวดล้อม เช่น การนา
กลับมาใช้ใหม่ (Reuse/Recycle) หรือการย่อยสลายง่าย
- ฝ่ า ยจั ด ซื้อ ใช้ เพื่ อการจั ดหาวัตถุ ดิบ ที่ สามารถนามาทดแทนทรัพยากรธรรมชาติ ห รื อ
สามารถนากลับมาใช้ใหม่ได้อีกครั้ง เมื่อหมดอายุการใช้งานแล้ว
- ฝ่ายการตลาดใช้เพื่อการส่งเสริมการขาย เพื่อเพิ่มความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อสินค้าหรือ
บริการ รวมทั้งการกาหนดราคาขายสินค้าหรือบริการ ว่าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- ฝ่ า ยสิ่ ง แวดล้ อ ม ใช้ เ พื่ อ การวิ เ คราะห์ ผ ลการปฏิ บั ติ ง าน เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพของ
กระบวนการจัดการสิ่งแวดล้อม
- ฝ่ ายบั ญชี ใช้เพื่ อการน าเสนอข้ อมูล ทั้ งที่เป็ นตัว เลขทางการเงิน และไม่เป็น ตัว เลขทาง
การเงิน เพื่อจัดทารายงานเสนอต่อผู้บริหารนาไปใช้วางแผน ควบคุม และตัดสินใจ
ความหมายและขอบเขตของการบัญชีสิ่งแวดล้อม
การบัญชีสิ่งแวดล้อม (Environmental Accounting) หมายถึง การบัญชีที่อาจได้รับ
ผลกระทบ โดยการตอบสนองของธุรกิจที่มีต่อสิ่งแวดล้อม บางทีเรียกว่า การบัญชีเชิงนิเวศน์ (Eco –
Accounting)
ขอบเขตเนื้อหาของการบัญชีสิ่งแวดล้อมรวมถึง สิ่งต่อไปนี้
- การบัญชีสาหรับหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และความเสี่ยง
- การบัญชีสาหรับการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ และโครงการจ่ายลงทุน
- การวิเคราะห์ต้นทุนในเรื่องพลังงาน ของเสีย และการป้องกันสภาพแวดล้อม
- การประเมินโครงการลงทุนเกี่ยวกับปัจจัยสภาพแวดล้อม
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- การประเมินต้นทุนและผลประโยชน์ของโปรแกรมการปรับปรุงสิ่งแวดล้อม
- การพัฒนาเทคนิคทางการบัญชีเพื่อแสดง สินทรัพย์ หนี้สิน และต้นทุนเชิงนิเวศน์ ที่ไม่ใช่
ทางการเงิน
เนื่องจากปัจจุบันนี้ยังไม่มีมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ดังนั้น การ
จัดทารายงานสิ่งแวดล้อมจึงเป็นเรื่องสมัครใจของกิจการ ประเทศในกลุ่มยุโรปได้พยายามผลักดันให้
กิจการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม เมื่อ พ.ศ. 2544 สหพันธ์นักบัญชียุโรป (The European
Federation of Accountants) ได้เสนอไปยังคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ
เพื่ อ ให้ จั ด ท ามาตรฐานการบั ญ ชี ร ะหว่ า งประเทศเกี่ ย วกั บ การเปิ ด เผยข้ อ มู ล สิ่ ง แวดล้ อ ม ซึ่ ง
ประกอบด้ว ย 6 เรื่ องที่ส าคัญ คือ (1) การเปิดเผยต้นทุนสิ่ งแวดล้อม และหนี้สินสิ่ งแวดล้ อม (2)
ทางเลือกในการตีราคาต้นทุนสิ่งแวดล้อมขึ้นเป็นทุน (3) การรับรู้ประมาณการต้นทุนสิ่งแวดล้อม (4)
การเปิดเผยความเสี่ยง และความไม่แน่นอนเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม (5) การด้อยค่าของสินทรัพย์ และ
(6) ค่าเสียหายจากเบี้ยปรับ เนื่องจากการละเมิดกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม
การวัดมูลค่าและการแสดงรายการที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในงบการเงิน
ในปัจจุบันยังไม่มีมาตรฐานการบัญชีสาหรับการบัญชีสิ่งเเวดล้อมเป็นการเฉพาะ ดังนั้น เเน
วทางปฏิบัติในการนาเสนอข้อมูลที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน จึงอิงกับความต้องการข้อมูลของกลุ่มผู้มีส่วนได้
เสี ย อย่ างไรก็ดี เมื่อเกิดรายการและเหตุการณ์ทางบัญชีที่เกี่ยวกับสิ่ งแวดล้ อมนั กบัญชียังคงต้อง
พิจารณาถึงกรอบแนวคิดการรายงานทางการเงิน เเละมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้อง เพื่อนามาปฏิบัติ
กับรายการและเหตุการณ์ทางบัญชีดังกล่าว
ในการรับรู้การวัดมูลค่า การแสดงรายการและเปิดเผยข้อมูลสาหรับการบัญชีสิ่งแวดล้อม จะ
เกี่ยวข้องกับนิ ย ามของสิ นทรั พย์ แ ละหนี้สิ นตามวกรอบแนวคิดการรายงานทางการเงิน กล่ าวคือ
รายการที่เกี่ยวข้องกับ สิ่งแวดล้ อมจะบันทึก และรับรู้เป็นองค์ประกอบของงบการเงินได้ก็ต่อเมื่อ
รายการและเหตุการณ์ทางบัญชีดังกล่าว เป็นไปตามคานิยามขององค์ประกอบของงบการเงินและ
เข้าเกณฑ์การรับรู้รายการ
องค์การสหประชาชาติได้จัดตั้งคณะทางานเพื่อศึกษา และเสนอแนวทางปฏิบัติทางการบัญชี
และการรายงานที่เกี่ย วข้องกับ สิ่ งแวดล้ อม คณะทางานดังกล่าวเรียกว่า กลุ่ มผู้ เชี่ยวชาญว่าด้ว ย
มาตรฐานสากล เกี่ยวกับการบัญชีและการรายงาน (Intergovernmental Working Group of
Experts on International Standards of Accounting and Reporting: ISAR) ซึ่งได้ให้แนวทาง
ในการปฏิบัติเกี่ยวกับบัญชีสิ่งแวดล้อม โดยครอบคลุมถึงการรับรู้ต้นทุนสิ่งแวดล้อม การรับรู้ หนี้สิน
ด้า นสิ่ ง แวดล้ อ ม การรั บ รู้ ค่า ชดเชยที่ คาดว่ า จะได้ รับ จากบุค คลที่ ส าม การวั ดมู ล ค่า หนี้ สิ นด้ า น
สิ่งแวดล้อม และการเปิดเผยข้อมูลสิ่งแวดล้อม
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3.การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน หรือรายงานการจ้างงาน การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ
พนักงานเป็นเรื่องหนึ่งของการบัญชีตามความรับผิดชอบต่อสังคม เนื่องจากข้อมูลในเรื่องดังกล่าว
(เช่น จานวนพนักงาน การฝึกอบรม สวัสดิการ) ย่อมเป็นที่สนใจต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียหลายกลุ่ม เช่น
ผู้ลงทุน หน่วยงานราชการสหภาพเเรงงานเเละสาธารณชน เป็นต้น ในทางปฏิบัติกิจการอาจเปิดเผย
ข้อมูลเหล่านี้ในรายงานประจาปี หรือจัดทารายงานเเยกต่างหาก การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน
หรือการรายงานการจ้างงาน (Employment Report) ควรแสดงถึงขนาดและองค์ประกอบของ
แรงงานที่กิจการใช้การทางานของลูกจ้าง และผลประโยชน์ที่ลูกจ้างได้รับ รายงานการจ้างงานอาจ
ประกอบด้วยข้อมูล เช่น จานวนพนักงานและลูกจ้าง สถานที่ตั้งของการจ้างงาน การแจกแจงอายุของ
แรงงานประจาปี ชั่วโมงการทางานระหว่างปี ต้นทุนพนักงานและลูกจ้าง ข้อมูลเงินบานาญ การศึกษา
และการอบรม รวมถึงต้นทุนดังกล่าว อัตราส่วนการจ้างงาน และข้อมูลเพิ่มเติม (เช่น ความสัมพันธ์
ทางเชื้อชาติ ข้อมูลสถิติสุขภาพ และความปลอดภัย เป็นต้น)
ประเทศที่ให้ ความส าคัญกับการเปิดเผยข้อมูล เกี่ยวกับพนั กงาน เช่น สหราชอาณาจัก ร
สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย เเคนาดา ฝรั่งเศส เยอรมัน สวีเดน เเละประเทศในเเถบเเอฟริกาใต้ การถือ
ปฏิบัติในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน อาจเเตกต่างกันไปในเเต่ละประเทศ ทั้งนี้ เนื่องจาก
สภาพเเวดล้อมที่ต่างกัน เช่น สหราชอาณาจักรกาหนดให้เปิดเผยนโยบายการจ้างงานผู้ทุพพลภาพ
เเละกลุ่มชนส่วนน้อย ในขณะที่ญี่ปุ่นกาหนดให้เปิดเผยจานวนพนักงานตามเพศ อายุ เเละตามผล
ตอบเเทนที่พนักงานได้รับ เป็นต้น
กฎหมายของประเทศในยุโรปหลาย ๆ ประเทศ บังคับให้กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ
พนักงาน เช่น สหราชอาณาจักรระบุเรื่องนี้ไว้ในกฎหมาย (Industrial Relation Act, 1971) ในขณะ
ที่ Direc-tives ฉบับที่ 4 เเละฉบับที่ 7 ของประชาคมยุโรป (European Community) กาหนดให้
กิจการเปิดเผยจานวนพนักงานถัว เฉลี่ ย จานวนพนักงานเเยกตามประเภท เเละรายละเอียดของ
ค่าใช้จ่ ายเกี่ย วกับ พนั กงาน นอกจากนี้ องค์การสหประชาชาติได้ให้ ข้อเสนอเเนะว่า กิจการควร
เปิดเผยจานวนพนักงานเเยกตามเขตภูมิศาสตร์และตามส่วนงานธุรกิจ เเผนการฝึกอบรมพนักงาน
เเละค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งให้เปิดเผยนโยบายเกี่ยวกับสหภาพเเรงงานเเละเเรงงานสัมพันธ์
(ศิลปพร ศรีจั่นเพชร, 2560)
3.รายงานเพื่อความยั่งยืนยุคดิจิทัล
รายงานเพื่อความยั่งยืนเป็นสิ่งจาเป็นมากในโลกการบริหารธุรกิจยุคดิจิทัล เพราะข้อมูลไหล
ถึงกันทั่วโลก คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม ได้ให้ข้อมูลใน
การจัดทารายงานเพื่อความยั่งยืนไว้ ดังนี้
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1.จัดทารายงานเปิดเผยการดาเนินงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR Report) โดยอาจ
ระบุไว้ ในรายงานประจาปี (Annual Report) หรือจัดทาเป็นฉบับแยกต่างหากจากรายงานประจาปี
ที่เรียกว่า รายงานความยั่งยืน (Sustainability Report) ตามรูปแบบที่สากลยอมรับคือ Global
Reporting Initiative (GRI) ได้กาหนดแนวทางมาตรฐานการทารายงานความยั่งยืนไว้ เรียกว่า
แนวทางจี 3 (G3 Guideline) และควรครอบคลุมเนื้อหาในหัวข้อดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย
1.1 การดาเนินงานด้านธุรกิจ กล่าวถึง วิสัยทัศน์และกลยุทธ์ของธุรกิจที่สะท้อน
หลักการ และแนวทางปฏิบัติตามหลักการ CSR โครงสร้างการกากับดูแลกิจการที่ดี และผลการ
ดาเนินงาน
1.2 การดาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย กล่าวถึง นโยบายการบริหาร
จัดการ ด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย กระบวนการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและการฟื้นฟู
ธรรมชาติ และกระบวนการจั ดการของเสี ยและวัส ดุเ หลื อใช้จากกระบวนการผลิ ต ลั กษณะของ
ผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นประโยชน์ มีคุณค่าต่อผู้บริโภค สังคม และสิ่งแวดล้อม
1.3 การด าเนิ น งานด้ า นสั ง คม กล่ า วถึ ง นโยบายการจั ด การด้ า นแรงงานและ
พนักงาน สวัสดิภาพในการทางานของพนักงานการพัฒนาและฝึกอบรมพนักงาน และการส่งเสริมและ
พัฒนาชุมชน และสังคมโดยรอบพื้นที่ตั้งของธุรกิจ
2.จัดทาข้อมูลในรายงานให้ชัดเจน กระชับใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย หลีกเลี่ยงข้อมูลที่ไม่จาเป็น
โดยสรุ ป การด าเนิ น การทั้ง ด้านดีแ ละด้านไม่ ดีต ามข้ อเท็จจริง หากมี การอ้ างอิ งแหล่ งข้อ มูล จาก
ภายนอกให้ระบุแหล่งที่มาของข้อมูล และกลั่น กรองความถูกต้องของข้อมูลก่อนนามาเปิดเผยไว้ใน
รายงาน
3.จั ดให้ มีช่องทางการเผยแพร่ข้อ มูล ที่ห ลากหลาย เพื่ อให้ ผู้ อ่ านสามารถเข้าถึงข้ อมูล ได้
โดยสะดวก เช่น จัดทารายงานทั้งในรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมถึงการเผยแพร่ข้อมูล
ผ่านเว็บไซต์ของธุรกิจหรือบริษัท

4.การเตรียมความพร้อมด้านการบัญชีตามความรับผิดชอบต่อสังคมกับการบริหารธุรกิจอย่าง
ยั่งยืนยุคดิจิทัล
เมื่ อ แนวโน้ ม ขององค์ ก รก าลั ง ปรั บ เปลี่ ย นเข้ า สู่ ยุ ค แห่ ง เทคโนโลยี ก ลายเป็ น Digital
Organization อย่างเห็นเด่นชัด การก้าวสู่การบริหารธุรกิจอย่างยั่งยืนยุคดิจิทัลเป็นองค์กรยุ คดิจิทัล
(Digital Organization) ให้ได้อย่างยั่งยืน จะต้องทาความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านขององค์กรยุค
ดิจิทัล ว่าต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใด เพื่อจะก้าวไปสู่ความสาเร็จของการบัญชีตามความ
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รับผิดชอบต่อสังคมกับการบริหารธุรกิจอย่างยั่งยืนยุคดิจิทัล ดังนั้น องค์กรยุคดิจิทัลต้องดาเนินการ
ดังนี้ (ประชาชาติธุรกิจ,2561)
1.ปรับกระบวนคิดของคนในองค์กร (Digital Mindset) ปรับกระบวนคิด วิสัยทัศน์ และ
ความเชื่อมั่น ตั้งแต่ผู้บริหารสูงสุดลงไปสู่บุคลากรทุกระดับ เริ่มจากผู้บริหารที่ต้องนาเสนอและทาให้
บุคลากรภายในองค์กรมองเห็นว่าการคิดในเชิงธุรกิจยุคใหม่นั้นจะต้องอยู่ในรูปแบบดิจิทัลทั้งระบบ
เมื่อมีแนวทางการดาเนินงานที่ชัดเจนแล้วก็ต้องลงทุนในด้านงบประมาณและโครงสร้างพื้นฐานของ
องค์กรให้มีความพร้อมและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงไปสู่การเป็นองค์กรยุคดิจิทัล
2.ปรับกระบวนการทางาน (Digital Processes) ระบบงานและกระบวนการต่าง ๆ ภายใน
องค์กรจะต้องเชื่อมโยงกัน เป็ น ฐานข้อมู ล ขนาดใหญ่ และเป็นข้ อมูล ชุดเดียวกัน ทั้งองค์ก ร โดยมี
เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือสาคัญในการจัดเก็บ วิเคราะห์ และประมวลผลข้อมูลแบบองค์รวมข้อมูลต่าง
ๆ จะไม่ถูกจัดเก็บแบบต่างคนต่างเก็บและต่างคนต่างใช้อีกต่อไป แต่จะต้องปรับเปลี่ยนมาเป็นรูปแบบ
ระบบฐานข้อมูลกลาง เพื่อลดความซ้าซ้อนในการจัดเก็บ และบุคลากรทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูล
องค์กรที่อัปเดตใหม่อยู่เสมอ
3.ปรับทักษะการใช้เทคโนโลยี (Digital Skills) องค์กรยุคใหม่จะลดการใช้กระดาษลงจนมี
แนวโน้มเป็นศูนย์ในอนาคต ด้วยทรัพยากรป่าไม้ที่ลดจานวนลงส่งผลให้ต้องใช้กระดาษอย่างประหยัด
มากขึ้น องค์กรทั้งหลายต่างต้องลดต้นทุนในการดาเนินงาน โดยเฉพาะการสั่งซื้อกระดาษเพื่อใช้งาน
ภายในองค์ ก ร ประกอบกั บ ข้ อ มูล ทุ กสิ่ ง ทุก อย่า งขององค์ กรในปั จ จุบั น จะเก็บ บั นทึ ก ไว้ ใ นระบบ
ฐานข้ อ มู ล ทั้ ง ออฟไลน์ แ ละออนไลน์ บุ ค ลากรในองค์ ก รยุ ค ดิ จิ ทั ล จึ ง ต้ อ งปรั บ ตั ว ให้ มี ค วามรู้
ความสามารถ ตลอดจนมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์ทันสมัยรูปแบบใหม่ ๆ ที่อัปเดตความ
เคลื่อนไหวอยู่เป็นระยะ รวมไปถึงการใช้ซอฟต์แวร์และโปรแกรมต่าง ๆ ในการประมวลผลข้อมูลและ
ป้อนคาสั่งได้อย่างรวดเร็ว เพื่อให้การทางานในองค์กรยุคดิจิทัลเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สูงสุดอยู่เสมอ
4.ปรับวัฒนธรรมองค์กรสู่ดิจิทัล (Digital Culture) การจะก้าวสู่การเป็นองค์กรดิจิทัลได้
อย่างยั่งยืนหรือไม่นั้น วัฒนธรรมการทางานแบบดิจิทัลมีส่วนสาคัญอย่างมาก โดยปกติแล้วองค์กรยุค
ใหม่ก็ล้วนแล้วแต่มีวัฒนธรรมการทางานที่มุ่งเน้นการปรับปรุงกระบวนงานอย่างต่อเนื่อง หรือการ
สร้างผลงานในเชิงนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาและลดอุปสรรคในการดาเนินงานอย่างไม่หยุดนิ่ง หาก
องค์กรขับเคลื่อนความเป็นดิจิทัลเข้าสู่กระบวนการทางานในแบบเชิงลึก ปัญหาและอุปสรรคแบบเดิม
ๆ ขององค์กรก็จะลดน้อยลงตามไปด้วย และเปลี่ยนรูปแบบการทางานขององค์กรให้ก้าวไปในทิศทาง
ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ความเป็นโลกาภิวัตน์ในโลกยุคปัจจุบันได้ คือ มีทั้งความเชื่อมโยง คล่องตัว
สะดวก ไม่จากัดเวลาและสถานที่ และตอบโจทย์ความต้องการได้อย่างรวดเร็ว
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5.เตรียมความพร้อมทั้งระบบ (Digital Organization) เมื่อผู้นาองค์กรยุคใหม่ต่างมีความ
คาดหวังให้องค์กรเปลี่ยนแปลงและก้าวไปสู่ความเป็นดิจิทัลได้อย่างจริงแท้แน่นอน สิ่งที่องค์กรจะต้อง
ผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่ก็คือ “คน” เพราะทรัพยากรบุคคลเป็นหัวใจสาคัญของการ
ดาเนินงาน หากองค์กรไม่สามารถเชื่อมโยงบุคลากรกับความเป็นดิจิทัลเข้าไว้ด้วยกันแล้ว วัฒนธรรม
องค์กรยุคดิจิทัลก็ไม่อาจเกิดขึ้นได้จริง นับเป็นโจทย์ท้าทายที่ทุกองค์กรต้องแก้ให้ตรงจุด ทาอย่างไรให้
บุคลากรเดิมก้าวผ่านสู่การเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่เกิดความขัดแย้ง ทาอย่างไรให้สามารถดึงศักยภาพ
ด้านดิจิทัลในตัวบุคลากรมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร และทาอย่างไรจึงจะเข้าถึงและเข้าใจ
คนทางานยุคใหม่ อย่างคน Generation Z กับ Generation Y ที่มีความสามารถด้านเทคโนโลยีอย่าง
เต็มเปี่ยม เพื่อเปิดโอกาสให้พลังคนยุคใหม่ ได้ขับเคลื่อนองค์กรในยุคดิจิทัลได้อย่างยั่งยืน เพราะการ
สร้างวัฒนธรรมองค์กรไปสู่ความเป็นองค์กรยุคดิจิทัลนั้น ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากบุคลากร
ทุกคนในองค์กร ประกอบกับการสร้างตัวอย่างที่ดีจากผู้นาองค์กรและผู้นาทีมงานเป็นสาคัญ การ
สื่อสาร การให้ความสาคัญ และการชี้นาวิสัยทัศน์ล้วนมีผลต่อการกาหนดทิศทางขององค์กรเสมอ เพื่อ
นาไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่จะนาพาทั้งองค์กรให้ก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคง
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ผลการศึกษาการบัญชีตามความรับผิดชอบต่อสังคมกับการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนยุคดิจิทัล
ผลการศึกษาแผนภาพความสัมพันธ์ของการบัญชีตามความรับผิดชอบต่อสังคมกับการพัฒนา
ธุรกิจอย่างยั่งยืนยุคดิจิทัล สามารถสรุปได้ดังแผนภาพความสัมพันธ์อย่างเชื่อมโยง ได้ดังนี้
การบริหารอย่างยั่งยืนยุคดิจิทัล
-แนวโน้มแห่งอนาคตที่มีทั้งประโยชน์
และผลกระทบต่อชีวิตโลก
-นักธุรกิจทั่วโลก ต่างสนใจลงทุนใน
ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน

วิธีการ : องค์กรชั้นนาต่างๆทั้งในและต่าง
ประทศนาแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนมา
เป็นกลยุทธ์หลักในการดาเนินธุรกิจ ผลักดัน
ส่งเสริมให้แนวคิดฝังลงในทุกห่วงโซ่ธุรกิจ จน
สามารถเห็นผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม

กปิโตเลียม จากัด(มหาชน),ไทย
เบฟเวอเรจ จ ากั ด (มหาชน) ,
กลุ่มเครือเบทาโกร ,บริษัท ไทย
ยูเนี่ยนโฟรเซ่นโปรดักส์ จากัด
(มหาชน) เป็นต้น

ความหมาย

การประสานประโยชน์เข้าด้วยกัน
ระหว่างนวัตกรรมการพัฒนาธุรกิจกับการ
บริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
อย่ า งเหมาะสม และเกิ ด ศั ก ยภาพเพื่ อ
ความเจริ ญ งอกงามทางธุ ร กิ จ อย่ า ง
ต่ อ เนื่ อ ง ทั้ ง ด้ า นเศรษฐกิ จ ด้ า นสั ง คม
และด้านสิ่งแวดล้อม

เช่น SCG, IKEA, ปตท., บางจา

ยอดขายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง/กาไรสุทธิเพิ่มขึ้น

อาศัยข้อมูลทางการบัญชีโดยเฉพาะการบัญชีตามความรับผิดชอบต่อสังคม
: รายงานต้นทุนผลประโยชน์จากกิจกรรมที่ส่งผลต่อชุมชนสะท้อนในลูกของรายงาน
ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร เช่น สภาวะแวดล้อม / สิ่งแวดล้อม เงินเดือน
ผลตอบแทนของลู กจ้าง ผู้บริหาร เงินบริจาค การช่วยเหลือสังคม การยึดมั่นใน
จริยธรรม

การเตรี ย มความพร้ อ มด้ า นการบั ญชี ต ามความ
รับผิดชอบต่อสังคมกับการบริหารธุรกิจอย่างยั่งยืนยุค
ดิจิทัล
1. ปรับกระบวนคิดของคนในองค์กร
2. ปรับกระบวนการทางาน
3. ปรับทักษะการใช้เทคโนโลยี
4. ปรับวัฒนธรรมองค์กรสู่ดิจิทัล
5. เตรียมความพร้อมทั้งระบบ

แนวคิดของการบัญชีความรับผิดชอบต่อสังคม

รายงานเพื่อความยั่งยืนยุคดิจิทัล
1. เปิดเผยการดาเนินงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
2. จัดทาข้อมูลในรายงานให้ชัดเจน
3. มีช่องทางเผยแพร่ที่หลากหลาย

3. การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานหรือรายงานการจ้างงาน

1. งบมูลค่าเพิ่ม : แสดงถึงความสาเร็จของกิจการที่มาจากความมั่นคั่งที่
เพิ่มขึ้น และส่งผลให้รายได้ประชาชาติเพิ่มขึ้นด้วย (สะท้อนถึงการจ้าง
งาน / ผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นด้วย)
2. การบัญชีสิ่งแวดล้อม เพื่อความยั่งยืนต้องพัฒนาระบบสานสนเทศ ใน
การตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมการเปิดเผยข้อมูล เกี่ยวกับ
ความรับผิดชอบของกิจการต่อสิ่งแวดล้อมในรายงานประจาปี

ภาพ 1 ความสัมพันธ์เชื่อมโยงของการบัญชีตามความรับผิดชอบต่อสังคมกับการบริหารอย่างยั่งยืนยุคดิจิทัล
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สรุปและการอภิปรายผล
จากการประมวลเอกสารที่เกี่ยวข้อง จะเห็นว่าการบริหารธุรกิจอย่างยั่งยืนยุคดิจิทัล จะเน้น
ให้สมดุลทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นไปตาม
กรอบแนวคิดของคณะกรรมการโลกว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา หรือ World Commission
on Environment and Development ในรายงาน Our Common Future (1987) เกิดจาก
ความสัมพันธ์เชื่อมโยงจากการบัญชีตามความรับผิดชอบต่อสังคมโดยพัฒนาให้เกิดการบัญชี และการ
รายงานในรูปแบบต่าง ๆ ตามที่ ศิลปพร ศรีจั่นเพชร (2560) นาเสนอไว้ เช่น งบมูลค่ าเพิ่ม (Value
Added Statements) การบัญชีสิ่งแวดล้อม (Environmental Accounting) การเปิดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับพนักงาน (Employment Report) หลังจากนั้นมีการจัดทารายงานความยั่งยืนทั้งด้านสังคม
เศรษฐกิ จ และสิ่ ง แวดล้ อ ม สะท้ อ นให้ เ ห็ น ว่ า การบั ญ ชี ต ามความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม กั บ การ
บริหารธุรกิจอย่างยั่งยืนยุคดิจิทัล มีความสัมพันธ์หนุนเนื่องกัน กล่าวคือ กิจการที่มีการพัฒนาธุรกิจ
อย่างยั่งยืน ย่อมมาจากฐานการบัญชีตามความรับผิดชอบต่อสังคม และจาเป็นต้องปรับกระบวนการ
บริหารธุรกิจอย่างยั่งยืนยุคดิจิทัลด้วย เช่น ปรับกระบวนคิดของคนในองค์กร ปรับกระบวนการทางาน
ปรับทักษะการใช้เทคโนโลยี ปรับวัฒนธรรมองค์กรสู่ดิจิทัลและเตรียมความพร้อมทั้งระบบ
ข้อเสนอแนะ
1.ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายจากการบริหารธุรกิจอย่างยั่งยืนยุคดิจิทัลเป็นตัวแปรหนุนเนื่องซึ่ง
กันและกัน กับการบัญชีตามความรับผิดชอบต่อสังคม ดังนั้น ในการบริหารธุรกิจอย่างยั่งยืนยุคดิจิทัล
จะต้องดาเนินการควบคู่กับการบัญชีตามความรับผิดชอบต่อสังคม
2.ข้อเสนอแนะการวิจัย จากการบริหารธุรกิจอย่างยั่งยืนยุคดิจิทัลเป็นตัวแปรหนุนเนื่องซึ่งกัน
และกันกับการบัญชีตามความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นเพียงข้อสนับสนุนจากการประมวลเอกสารที่
เกี่ยวข้องเท่านั้น ดังนั้น ควรศึกษาเชิงปริมาณประกอบด้วย เพื่อแสวงหาคาตอบอย่างเป็นรูปธรรม
เพิ่มขึ้น
กิตติกรรมประกาศ
บทความนี้ ส าเร็ จ ลุ ล่ ว งไปด้ว ยดี ด้ว ยความช่ ว ยเหลื อของ รองศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูร ย์
อินต๊ะขัน ดร.จีราภรณ์ พงศ์พันธุ์พัฒนะ อาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งท่านได้ให้คาแนะนาและข้อคิดเห็นต่าง ๆ
อัน เป็ น ประโยชน์ อย่ า งยิ่ ง ในการพั ฒ นาบทความ รวมถึ งมหาวิท ยาลั ยราชภัฏ ล าปางที่ ส นับ สนุ น
งบประมาณตีพิมพ์บทความในครั้งนี้
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บทคัดย่อ
ในศตวรรษที่ 21 ทุกองค์กรต่างเผชิญความผันผวนของสภาพแวดล้อม ที่อาจเป็นความท้า
ท้ายหรือโอกาสรออยู่เบื้องหน้า การสร้างความอยู่รอดและบรรลุเป้าหมายการดาเนินงานภายใต้พลวัต
ของสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว บทบาทของการพัฒนาเทคโนโลยี การสร้างสรรค์
ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่จึงมีความสาคัญต่อผู้ประกอบการธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศที่มีการ
ขับเคลื่อนด้วยแรงงานเป็นฐาน การตอบสนองต่อพลวัตและสภาพแวดล้อมทางการแข่งขันขององค์กร
จาเป็นต้องมีความต่อเนื่องในการถ่ายโอนการมุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการสู่กิจกรรมเชิงกลยุทธ์ที่มี
ความยื ดหยุ่ น ปรั บปรุ งประสิ ทธิภาพและสร้างคุณค่าให้ แก่องค์กร จากความส าคัญดังกล่ าว จึงได้
ทบทวนวรรณกรรม แนวคิด งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความสามารถเชิงพลวัตและการมุ่งเน้นความเป็น
ผู้ประกอบการกับความสามารถทางการแข่งขัน เพื่อพัฒนาแบบจาลองแนวคิด ทั้งนาเสนอให้เห็นว่า
ผู้ประกอบการเป็นทรัพยากรที่สาคัญในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจและสังคมยังความคาดหวังและ
ริเริ่มการเปลี่ยนแปลงองค์กรสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ โดยมีความสามารถเชิงพลวัตเป็น
กุญแจส าคัญในการแปรสภาพทรั พยากร บูรณาการสู่ การสร้างคุณค่าใหม่ด้วยการมุ่งเน้นความเป็น
ผู้ประกอบการ แม้ความสามารถเชิงพลวัตมีหลายมุมมอง ตลอดจนนิยามความหมายที่แตกต่างสาหรับนัก
คิดและนักวิชาการรวมถึงองค์ประกอบและบริบทของการศึกษา แต่ความสามารถเชิงพลวัตเป็นหัวใจ
สาคัญในการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขององค์กร
คาสาคัญ : ความสามารถเชิงพลวัต การมุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการ ความสามารถทางการ
แข่งขัน แบบจาลองแนวคิด
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Abstract
In the 21st century, all organizations encounter the fluctuated environment
that may be the challenge or the opportunity ahead. It is important to achieve the
survival and the goal under the dynamic environment. The role of developing
technology and creating new products and services is important to business
entrepreneurs, especially in labor-intensive countries. To respond to the dynamic and
competitive environment, organizations require continuous transfer of entrepreneurial
orientation towards flexible strategic activities, improved performance and creating value
for the organization. As these reasons, a literature review of research concepts related to
dynamic capability, entrepreneurial orientation, and competitiveness was conducted
to develop a conceptual model. It is suggested that an entrepreneur is an important
resource in driving the economy and society. It is expected to initiate organizational
transformation towards new product and service development with dynamic capability as
the key to converting resources, integrating into new value creation with entrepreneurial
orientation. Although dynamic capability can be considered in many perspectives; its
meanings are differently defined by scholars as well as educational elements and
contexts, this concept is the key to organization's competitive advantage.
Keywords: Dynamic Capability, Entrepreneurial Orientation, Competitiveness,
Conceptual Model
บทนา (Introduction)
ปั จจุ บั น สภาพแวดล้ อมทางธุรกิจเป็นพลวั ตส าคั ญในการผลั กดั นองค์ กรธุรกิ จสู่ การแข่งขั น
(Shane, 2000 ; Wiklund & Shepherd, 2003 ; Açıkdilli & Ayhan, 2013 ; Altinay et al., 2016)
และไม่อาจปฎิเสธได้ว่าความเจริญก้าวหน้าของระบบเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่นั้น ขึ้นอยู่กับความเป็น
พลวัตที่มีบทบาทในการสร้างคุณค่าและประยุกต์ใช้คุณค่าเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน
(Zahra et al., 2006 ; Li et al., 2009 ; Açıkdilli & Ayhan, 2013) และความเป็นผู้ประกอบการมี
บทบาทเป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลง ( Murimbika & Urban, 2013 ; Altinay et al., 2016) มีความสามารถ
ในการนาสิ่งใหม่และยอมรับความเสี่ยงจากการตัดสินใจ (Vij & Bedi , 2015 ; Pratono & Pudjibudojo
et al., 2016) การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน จึงต้องมีการพัฒนาใช้งานสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน
และทุนมนุษย์ โดยสินทรัพย์เหล่านี้จะต้องได้รับการพัฒนาให้มีคุณค่าบนความสามารถของผู้ประกอบการ
องค์กร มีความว่องไว จัดการด้วยความยืดหยุ่น ตอบสนองและเรียนรู้ที่รวดเร็ว เพราะมีความจาเป็นต่อ
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ความสามารถเชิงพลวัต (Teece, 2000 ; Shane, 2000 ; Wiklund & Shepherd,2003 ; Teece, 2014)
ความสามารถเชิงพลวัตขององค์กรเป็นปัจจัยสาคัญสาหรับกลยุทธ์ขององค์กรเพื่อการบรรลุเป้าหมาย มี
ความได้เปรียบทางการแข่งขันและมีผลการดาเนินงานเพิ่มขึ้น (Samad et al., 2016 ) ทักษะและ
ความสามารถขององค์กรจึงมีความจาเป็นต้องยกระดับและสร้างความสามารถเชิงพลวัตขึ้นมาใหม่ ให้แน่ใจ
ว่าจะประสบความสาเร็จในการปรับเปลี่ยนเพื่อการเติบโต (Zahra et al., 2006 ; Açıkdilli & Ayhan,
2013) บ่ อยครั้ งที่ การจั ดการทรั พยากรเชิ งกลยุ ทธ์ ที่ ชาญฉลาดโดยองค์ กรที่ มี การมุ่งเน้ นความเป็ น
ผู้ประกอบการจะเพิ่มความสามารถทางการแข่งขัน (Kraus et al., 2012) ภายใต้เงื่อนไขดังกล่าวองค์กร
จึงต้องมีฐานความรู้และการจัดการสินทรัพย์ขององค์กรที่เข้มแข็ง โดยการจัดการความสามารถเชิง
พลวัตและการมุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการเป็นกุญแจสาคัญสาหรับองค์กรธุรกิจในการสร้างความ
ได้เปรียบทางการแข่งขัน (Açıkdilli & Ayhan, 2013; Uriarte et al., 2018) และมีความสัมพันธ์เชิงบวก
กับผลการดาเนินงานในระยะยาวขององค์กร (Li et al., 2009; Wójcik-Karpacz, 2016)
แม้ จ ะมี ง านวิ จั ย จ านวนมากที่ ไ ด้ ศึ ก ษาการมุ่ ง เน้ น ความเป็ น ผู้ ป ระกอบการ กั บ ผลการ
ดาเนินงานขององค์กร (Lumpkin & Dess,1996 ; Lumpkin & Dess, 2001 ; Wiklund & Shepherd ,
2003 ; Hult et al., 2004 ; Wiklund & Shepherd, 2005 ; Jantunen et al., 2005 ; Li et al., 2009 ; Vij
& Bedi, 2012 ; Kraus et al., 2012 ; Gupta & Batra, 2016 ; Altinay et al., 2016 ; Hernández et
al., 2017) และความสามารถเชิงพลวัต (Jantunen et al., 2005 ; Zahra et al., 2006 ; Foss et al.,
2008 ; Hakala, 2011 ;Teece, 2012 ; Açıkdill & Ayhan, 2013 ; Teece, 2014 ; Teece,2016;
Mahringer & Renzl, 2018) แต่มีงานวิจัยน้อยมากที่ศึกษาการมุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการที่เชื่อมโยง
ถึงองค์ประกอบความสามารถเชิงพลวัตในมุมมองอื่น
(Gray, 2006 ; Wales et al., 2013; Engelen et al., 2014 ; Patelet al., 2015 ; Hernández et al.,
2017)
อย่างไรก็ตามเป็นที่เข้าใจและยอมรับร่วมกันว่า ผู้ประกอบการและความสามารถเชิงพลวัตเป็น
องค์ประกอบสาคัญสาหรับการดาเนินงานและสาคัญยิ่งต่อความสาเร็จขององค์กร เช่น Altinay et al.,
(2016) พบว่า การมุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการมีอิทธิพลต่อการเติบโตขององค์กรธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม โดยองค์กรจะมีกิจกรรมในการประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ หรือบริการใหม่เชิงรุก ฉกฉวยโอกาส
ทางการตลาดและยอมรับความเสี่ยง ทาให้มีแนวโน้มผลการดาเนินงานที่ดีขึ้น สอดคล้องกับ Shane,
(2000) ; Wiklund & Shepherd, (2003) และ Hernández, et al., (2017) ที่พบว่า ความสามารถในการ
ดูดซับเป็นตัวแปรคั่นกลาง มีความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างการมุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการและผลการ
ดาเนิ นงานของธุรกิ จครอบครั ว โดยการมุ่งเน้ นความเป็นผู้ ประกอบการมีอิทธิพลทางตรงต่อผลการ
ดาเนินงาน ในข้อค้นพบนี้มีนัยว่า สาหรับธุรกิจครอบครัวการปรับปรุงผลการดาเนินงานผ่านการมุ่งเน้น
ความเป็นผู้ประกอบการ จาเป็นต้องมีความสามารถเชิงพลวัตด้านการดูดซับ
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เพื่อสร้างความเข้าใจเพิ่มขึ้นในประเด็นดังกล่าว บทความส่วนต่อจากนี้มีองค์ประกอบดังนี้
ทบทวนวรรณกรรม งานวิจัย เกี่ยวกับความสามารถเชิงพลวัต การมุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการ และ
ความสามารถทางการแข่งขัน แบบจาลองแนวคิดและบทสรุปในตอนท้ายบทความปริทัศน์ ผู้เขียนจะให้
ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยในอนาคต
ความสามารถเชิงพลวัต (Dynamic Capabilities)
วรรณกรรมความสามารถเชิ ง พลวั ต มีร ากฐานมาจากแนวคิ ด ฐานทรัพ ยากรขององค์ ก ร
(Resource Based View :RBV) (Penrose,1959 ; Barney,1991;Garnsey, 1998; Eriksson,2014) ที่
ผ่านมามีการอภิปรายทฤษฎีฐานรากที่หลากหลาย อาทิเช่น ทฤษฎีวิวัฒนาการขององค์กร (Nelson &
Winter,1982) การทาลายล้างอย่างสร้างสรรค์ (Creative Destruction) (Schumpeter,1942 ; Aghion
& Howitt, 1990) การปฏิบัติงานประจาและเส้นประสบการณ์ (Path-dependent Processes) (Teece
et al.,1997 ; Zollo & Winter, 1999 ; Eisenhardt & Martin, 2000) ความสามารถในการดูดซับ
(Cohen & Levinthal ,1990) ความสามารถเชิงพลวัต (Teece et al., 1997 ; Teece, 2014) การ
เรียนรู้ขององค์กร (Zollo & Winter , 2002) การตลาด (Ambrosini & Bowman, 2009) การจัดการ
เชิงกลยุทธ์ (Teece et al., 1997; Trigeorgis & Reuer, 2017) ภาวะการเป็นผู้ประกอบการ (Barreto,
2010) เป็นต้น กรอบของความสามารถเชิงพลวัตมีโครงสร้างความเป็นเหตุผลเกี่ยวโยงแตกต่างกัน ทั้ง
ด้านเศรษฐกิจ องค์กร การบริหาร จิตวิทยา ทุนมนุษย์และการรู้คิด เพราะความสามารถเชิงพลวัตเป็น
แนวคิดที่มีฐานรากของความเป็นสหวิทยาการ ครอบคลุมสาขาวิชาหลักธุรกิจ (Teece, 2016)
นักวิชาการต่างรับรู้ว่าความสามารถเชิงพลวัตเป็นเสมือนความสามารถขั้นสูงที่มีอิทธิพลต่อการ
พัฒนาความสามารถในการดาเนินงานขององค์กร (Uriarte et al, 2018 ) ซึ่งความสามารถขององค์กร
(Ordinary Capabilities) จะต้องมีความ สามารถเชิงพลวัต เพื่อล่วงรู้ ประเมินสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
โอกาสทางเทคโนโลยี จั ดการความซับซ้อนและสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่ง (Teece, 2016)
บ่อยครั้งที่มีการหลอมรวมของความสามารถง่ายๆสัมพันธ์กับการปฎิบัติงานประจา (Grant, 1996 ;
Eisenhardt & Martin,2000) งานประจ าขององค์ กรประกอบด้ ว ยการแปรสภาพองค์ ก ร
(Organizational Transformation) ทักษะ กรอบแนวคิดของปัจเจกบุคคลที่หลากหลายภายในองค์กร
ความสามารถจึงไม่ใช่เพียงทักษะของบุ คคล แต่เป็นการเรียนรู้ร่ว มกันจากวิธีการทางาน รวมถึงสิ่ ง
อานวยความสะดวกที่องค์กรเข้าถึงได้ (Teece, 2012) ไม่ว่าจะเป็นทีมวิจัย พัฒนาข้ามสายงาน งาน
ประจาด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ งานประจาด้านการควบคุมคุณภาพ งานประจาด้านการถ่ายโอน
เทคโนโลยีหรือความรู้และระบบการวัดผลการดาเนินงาน สิ่งเหล่านี้เป็นองค์ประกอบที่สาคัญของ
ความ สามารถเชิงพลวัต (Eisenhardt & Martin,2000) ความสามารถเชิงพลวัตเสมือนความสามารถ
ขององค์กรในการสร้างเป้าหมาย แพร่ขยายหรือดัดแปลงทรัพยากรและความสามารถขององค์กรให้อยู่
รอดได้ในสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลง (Teece et al., 1990 ; Teece et al., 1997;
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Eisenhardt & Martin, 2000 ; Eriksson,2014) ความสามารถเชิงพลวัตเป็นปัจจัย เชิงสาเหตุของ
องค์กรและกลยุทธ์การปฏิบัติงานประจาโดยผู้จัดการจะต้องมีทางเลือกเกี่ยวกับฐานทรัพยากรด้วยการ
แสวงหาและการเลื่อนไหล การบูรณาการและหลอมรวมทรัพยากร (Grant, 1996)
Teece et al., (1990,1994) ได้พัฒนาแนวคิดความสามารถเชิงพลวัตให้มีความชัดเจนขึ้น โดย
มองว่าฐานทรัพยากร (RBV) ไม่ใช่เพียงกลุ่มของทรัพยากรที่สาคัญ แต่เป็นกลไกการเรียนรู้ การสะสม
ทักษะใหม่ และสมรรถนะขององค์กร ทว่ าไม่ เพี ยงพอที่ จะทาให้ องค์ กรประสบความส าเร็ จ ขณะที่
ความสามารถในการจัดการเชิงพลวัตเป็นหัวใจสาคัญสาหรับการยกระดับทักษะการจัดการขององค์กรสู่
การใช้ประโยชน์จากโอกาสในการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม (Hart, 1995 ; Teece & Pisano, 1994
; Teece et al., 1997) เป็นการเรียนรู้และเลือกกิจกรรมผ่านการผลิตเชิงระบบขององค์กร ทั้งปรับใช้กับ
การปฏิบติงานประจาเพื่อแสวงหาการปรับปรุงความมีประสิทธิภาพ (Zollo & Winter, 2002 ; Zahra et
al., 2006) ความสามารถเชิ งพลวัตเป็นความสามารถในการใช้ ประโยชน์ ด้ วยการค้นหาทรัพยากรที่
หลากหลายสู่ การสร้ างทรั พยากรที่ มีความเฉพาะเจาะจง (Specific) เพิ่มขึ้น มี ความยากแก่การ
ลอกเลียนแบบและสามารถสร้างกาไรให้แก่องค์กร (Ferdinand ,2000)
Zahra et al., (2006) พบว่า ความสามารถเชิงพลวัตมีคุณค่ามากเมื่อสภาพแวดล้อมภายนอก
มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วไม่สามารถคาดการณ์ได้ แต่การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมไม่ได้เป็น
องค์ประกอบสาคัญของความ สามารถเชิงพลวัตที่เกี่ยวข้องกับ 1) การรับรู้ (Sensing) สถานการณ์ที่
เป็นโอกาสและอุปสรรค 2) การฉกฉวยโอกาส (Seizing) 3) การรักษาความสามารถทางการแข่งขัน
ผ่านการถ่ายโอนและเปลี่ยนรูปสินทรัพย์ที่มีตัวตนและไม่มีตัวตนขององค์กร โดยนาไปใช้เป็นตัวกาหนด
เพื่อยกระดับความสามารถขององค์กร มุ่งสู่เป้าหมายในการดาเนินงาน (Teece ,2014 ; 2017)
Kurniawan & Christiananta (2016) พบว่า ความสามารถเชิงพลวัตเป็นความสามารถสกัด
ทรั พยากรที่มีอยู่ ให้ เป็ น ทรั พยากรส าหรั บอนาคต ผ่ านการพัฒนาสมรรถนะใหม่ ครอบคลุ ม 1)
ความสามารถในการใช้ประโยชน์จากสิ่งใหม่ (Exploitation Capability) 2) ความสามารถในการสร้างสิ่ง
ใหม่ (Building Capability) ความสามารถเชิงพลวัตมีความสาคัญโดยกระบวนการ (งานประจา) และ
ทรัพยากร ไม่ใช่แค่การดาเนินงานที่ดีที่สุด แต่ต้องมีความเป็นเอกลักษณ์ (Signature) ไม่ใช่แค่ทรัพยากร
แต่ต้องเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า หายาก ลอกเลียนแบบได้ยากและทดแทนไม่ได้ ความสามารถเชิงพลวัตที่
แข็งแกร่งจะช่วยองค์กรให้เข้าถึงความจาเป็นด้านการตลาดและโอกาสทางเทคโนโลยี เพราะองค์กรต้องมี
การเปลี่ ย นแปลงความสามารถ วิ เคราะห์ คาดการณ์ การเปลี่ ยนแปลงของตลาด เทคโนโลยี และ
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจได้ (Teece et al.,1997;Teece, 2014; Uriarte et al., 2018) ความสามารถเชิง
พลวัตใช้ประโยชน์ผ่านกลุ่มกิจกรรม ได้แก่ 1) การรับรู้และประเมินโอกาส (Sensing) 2) การระดม
ทรัพยากรเพื่อสร้างโอกาสและกาหนดคุณค่าของสิ่งที่ทา (Seizing) และ 3) มีความต่อเนื่องในการเปลี่ยน
รูปหรือแปรสภาพทรัพยากร (Transforming) (Teece, 2012) ที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้ (Helfat,
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2007)
ความสามารถเชิงพลวัต มีความสาคัญต่อความสามารถทางการแข่งขันขององค์กร เช่น Uriarte
et al., (2018) พบว่า ความสามารถเชิงพลวัตช่วยองค์กรให้มีความแข็งแกร่งและปรับเปลี่ยนกระบวน
ดาเนินงานให้เข้ากันได้กับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ สอดคล้องกับ Teece et al., (1997) พบว่า
ความสามารถเชิงพลวัตจะช่วยส่งเสริมสมรรถนะขององค์กร ปรับปรุงผลการดาเนินงาน โดยเฉพาะด้าน
พลวั ตของตลาด เพราะความสามารถเชิ งพลวั ตเป็ นตั ว ก าหนดการมี ปฏิ สั มพั นธ์ ขององค์ กรสู่ การ
เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของตลาด มีการพัฒนาและฟื้นฟูความสามารถองค์กรให้บรรลุเป้าหมายและมีความ
ได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ ความสามารถเชิงพลวัตเป็นแนวคิดที่สาคัญและซับซ้อน เป็น
สมรรถนะของการเป็นผู้ประกอบการและกลยุทธ์การแข่งขัน ในการนาพาองค์กรสู่ความสาเร็จ (Zahra et
al., 2006) เพราะผู้ประกอบการที่มีภาวะผู้ประกอบการจะสามารถรับรู้ (Sensing) เข้าใจถึงโอกาส การ
ริ เริ่ มและค้ นหาสิ่ งใหม่ แสวงหาทางเลื อกที่ ดีกว่ า มี ความสามารถในการผสานอย่างสร้ างสรรค์ ของ
องค์ประกอบที่มีความแตกต่างและมีความพิเศษ (Teece, 2012)
อย่ า งไรก็ ต าม ความสามารถเชิ ง พลวั ต ประกอบด้ ว ยความสามารถด้ า นนวั ต กรรม
(Innovative Capability) (Schumpeter,1934 ; Wang & Ahmed, 2007) ความสามารถด้านการ
ปรับตัว (Adaptive Capability) (Chakravarthy,1982 ; Hooley et al.,1992 ; Miles et al., 1978)
และความสามารถในการดูดซับ (Absorptive Capability) (Cohen & Levinthal ,1990 ; Zahra &
George ,2002) โดยความสามารถในการดูดซับ เป็นความสามารถในการใช้ประโยชน์จากโอกาส
ภายนอกด้วยการแสวงหา ดูดซับ แปรสภาพและใช้ประโยชน์จากความรู้ เพื่อสร้างความได้เปรียบ
ทางการแข่งขัน (Jundahuadong, 2015) ซึ่งองค์กรที่มีการมุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการ จะมี
ความสามารถในการค้นหาและใช้ ประโยชน์จากโอกาสทางการตลาด สามารถตอบสนองความท้าทาย
ต่างๆ ตลอดจนรับรู้ถึงความเสี่ยงภายใต้สถานการณ์ที่มีความไม่แน่นอน (Wiklund & Shepherd,
2005 ; Nunes, 2016)
การมุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation)
มากกว่า 3 ศตวรรษ ที่แนวคิดเกี่ยวกับการประกอบการได้ถือกาเนิดขึ้น จากฐานรากแนวคิด
ของนักเศรษฐศาสตร์ชาวฝรั่งเศส Cantillon, (1734) ที่นาเสนอเกี่ยวกับภาวะการเป็นผู้ประกอบการ
ทั้งยังกาหนดหน้าที่สาคัญของการเป็น ผู้ประกอบการ ได้แก่ จัดการความเสี่ยง (Risk Taking) และการ
รั บความเสี่ ยง (Uncertainty Bearing) ต่ อมาได้ เป็ นรากฐานแนวคิ ด ของการศึ ก ษาด้ า นนวั ต กรรม
(Schumpeter,1934) รูปแบบผู้ประกอบการ (Miller, 1983; 1996) การจัดการเชิงกลยุทธ์ (Vij &
Bedi, 2012 ; Wójcik-Karpacz, 2016 ; Gupta & Batra, 2016) เศรษฐศาสตร์ จิตวิทยา (Jantunen
et al., 2005) และเป็นแนวคิดหลักในวรรณกรรมด้านการจัดการธุรกิจ (Miller,1983; Covin &
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Slevin ,1991 ; Covin & Miller,2014 ; Hernández et al.., 2017) มีนักวิชาการจานวนมาก
อธิบายผลการดาเนินงานขององค์กรจากการมุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการที่เกี่ยวพันการมุ่งเน้นกล
ยุทธ์องค์กร ด้วยการใช้ลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการซึ่งเกี่ยวข้องกับ รูปแบบการตัดสินใจ วิธีการ
และการปฏิบัติ (Schumpeter,1934 ; Drucker,1985; Lumpkin & Dess,1996 ; Wiklund &
Shepherd,2003)
ภาวะการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) หมายถึง ความสามารถด้านนวัตกรรมของ
บุคคล สู่ความสามารถในการแปรสภาพแนวคิด (Idea) และการปฎิบัติเพื่อจุดมุ่งหมายด้านเศรษฐกิจและ
สังคม (Vij & Bedi,2015) เป็นกระบวนการ ที่กระทาเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงพลวัตด้วยการนา
ทรัพยากรปรับใช้ในรูปแบบใหม่ (Swedberg,2007; Nunes,2016) ผู้มีภาวะการเป็นผู้ประกอบการ
จะต้องพิจารณาสภาพแวดล้อม วินิจฉัยความเป็นไปได้ แสวงหาทรัพยากรที่จาเป็น แปลความหมายของ
สภาพแวดล้อมเป็นโอกาสสู่การปฏิบัติก่อเกิดผลกาไรจากการดาเนินงาน (Nelson & Johnson, 1997)
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องอาทิ การนาเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ วิธีการดาเนินงานใหม่ ตลาดใหม่ แหล่งอุปทานใหม่
และรูปแบบองค์กรใหม่(Schumpeter,1934) ทั้งยังเป็นตัวแปรทานายความสาเร็จขององค์กร (Kraus et
al., 2012)
ผู้ประกอบการ (Entrepreneur) หมายถึง บุคคลที่ดาเนินกิจกรรมทางธุรกิจ เป็นตัวกลางหรือ
ตัวแทน (Cantillon ,1734) ระหว่างปัจจัยการดาเนินงาน เช่น ที่ดิน แรงงานและทุน โดยผู้ประกอบการ
ต้องจัดการกับปัจจัยที่หลากหลายในการดาเนินงานเพื่อสร้างคุณค่าสาหรับผลิตภัณฑ์ บังเกิดผลของค่า
เช่ าส าหรั บที่ ดิ น ค่ าจ้ างส าหรั บแรงงาน ดอกเบี้ ยส าหรั บนั กลงทุ นและก าไรส าหรั บผู้ ประกอบการ
(Say,1834) หรื อกล่าวได้ว่า ผู้ ประกอบการคือ บุคคลที่ริเริ่ม ยอมรับความเสี่ ยงของการล้มเหลวและ
รับผิดชอบต่อหน้าที่ต่างๆ ในองค์กร (Shapero, 1975 ; Vij & Bedi,2015) ผู้ประกอบการไม่ใช่นัก
ประดิษฐ์ แต่เป็ นผู้ ตัดสินใจจัดสรรทรัพยากรเพื่อใช้ประโยชน์สาหรับการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ หรือ
นวัตกรรม (Schumpeter,1934)
การมุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการ (EO) เป็นแนวคิดหนึ่งที่นิยมนามาใช้อธิบายกิจกรรมที่สร้าง
คุณค่าและการเติบโตขององค์กรธุรกิจ (Altinay et al., 2016) องค์กรที่มุ่งเน้นความเป็น
ผู้ประกอบการ คือองค์กรที่มีส่วนร่วมในผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมทางการตลาด มีการเริ่มต้นทาธุรกิจที่
ค่อนข้างเสี่ยงและใช้นวัตกรรมเชิงรุก เพื่อเอาชนะคู่แข่ง ซึ่งการมุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการยังจะ
เกี่ยวข้องกับกระบวนการตัดสินใจที่มีผลต่อความมุ่งมั่นขององค์กรในการริ่เริมสร้างสรรค์สิ่งใหม่ กระทา
การเชิงรุก มีความก้าวร้าวในการแข่งขันและความกล้าเสี่ยง (Miller,1983 ; Miller&Friesen,1983) การ
มุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการเป็นทรัพยากรอย่างหนึ่งที่ใช้ตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมเชิงพลวัตอย่างมี
ประสิทธิภาพ (Açıkdilli & Ayhan, 2013 ; Mahringer & Renzl, 2018) การมุ่งเน้นความเป็น
ผู้ ป ระกอบการ แยกออกจากภาวะผู้ ป ระกอบการ เพราะหั ว ใจส าคั ญ ของการมุ่ งเน้ นความเป็ น
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ผู้ประกอบการขึ้นอยู่กับผู้ประกอบการได้ใช้ภาวะผู้ประกอบการในการปฏิบัติเพื่อให้บรรลุผลที่ปรารถนา
ในอาชีพ (Vij & Bedi, 2012) การมีความต้องการบรรลุผลสาเร็จ ความเชื่อเรื่องอานาจควบคุมที่นามาสู่
การกาหนดวิถีชีวิต การรับรู้ความสามารถของตนเอง (Self-efficacy) ความกล้าเสี่ยง (Risk Taking
Propensity) อิทธิพลของครอบครัว (Family Influence) การศึกษา ประสบการณ์การทางาน พร้อม
ด้วยลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์ต่างๆ เหล่านี้ เป็นปัจจัยกาหนดพฤติกรรมของการประกอบการ
(Kilby,1971 ; Mintzberg,1973 ; Weick,1976 ; Lachman,1980 ; Kevill et al., 2017) การมุ่งเน้น
ความเป็นผู้ประกอบการมีความส าคัญเพราะเป็นความสามารถที่สั มผัสได้ถึงโอกาสและเปลี่ยนแปลง
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ สู่การประสานทรัพยากรเพื่อใช้ประโยชน์ในการแสวงหารายได้ใหม่ มีการ
วางแผนพัฒ นาสู่ การปรับเปลี่ยนองค์กร พัฒนาตัวแบบธุรกิจสาหรั บสร้างความได้เปรี ยบอย่างสู งสุ ด
สนับสนุนการปฏิบัติงานประจา (Ireland et al., 2003) และการประสานงานข้ามหน่วยงานในทุกระดับ
ขององค์กรก็เป็นองค์ประกอบหลักของความสามารถเชิงพลวัต ตลอดจนกิจกรรม การบริหารอื่นๆ ทั้ง
การมุ่งเน้นการวิเคราะห์มาตรฐานและการเพิ่มประสิทธิภาพ (Teece, 2012 ; Teece, 2016)
การวิจัยด้านการประกอบการที่ผ่านมามุ่งศึกษาด้านพฤติกรรมและกาหนดมิติของการมุ่งเน้น
ความเป็นผู้ประกอบการ ยังปรากฏให้เห็นการมุ่งเน้นกลยุทธ์ขององค์กร ซึ่งเป็นขอบข่ายอันแสดงให้
เห็นถึงความสามารถด้านนวัตกรรม การรักความ ก้าวหน้า กล้าเสี่ยง ความก้าวร้าวในการแข่งขันและ
ยอมให้พนักงานมีความเป็นตัวของตัวเอง (Mintzberg, 1973 ; Miller, 1983 ; Covin & Slevin, 1989 ;
Lumpkin & Dess, 1996; Wiklund & Sherpherd ,2003, 2005 ; Krauss et al., 2005; Hakala, 2011
; Gupta & Pandit, 2012; Kraus et al., 2012; Kreiser et al., 2013; Kevill et al., 2017 ; Mahringer
& Renzl, 2018)
จากกรอบแนวคิดความสามารถเชิงพลวัตยังสะท้อนให้ถึงบทบาทสาคัญของผู้จัดการเกี่ยวกับ
การตัดสินใจ ด้วยการยอมรับวิธีการแข่งขันและวิธีการแบ่งปันทรัพยากร ในทางเศรษฐกิจเสมือนแหล่ง
ของระดับผลิตภาพขององค์กร ซึ่งคุณลักษณะขององค์กร วัดได้จากรูปแบบการบริหารของผู้บริหาร
ระดับสูงที่สะท้อนให้เห็นในปรัชญาการจัดการดาเนินงานและกลยุทธ์การตัดสินใจ (Miller, 1983 ;
Teece, 2016; Kevill et al., 2017) ผู้บริหารระดับสูงเปรียบเสมือนนักแสดงหลักที่เล่นบทบาทสาคัญใน
องค์ ก ร ต้ อ งมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบ ยอมรั บ ถึ ง ความจ าเป็ น และน าพาองค์ ก รสู่ ก ารเปลี่ ย นแปลงใน
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีความไม่แน่นอน (Augier & Teece, 2009) ผู้จัดการระดับต้นก็มีบทบาท
สาคัญในบทบาทนี้ด้วย (Lee&Teece, 2013) ผู้จัดการ (Manager) ในองค์กรมีความแตกต่างจากการ
เป็ น ผู้ ป ระกอบการ (Entrepreneur) เพราะผู้ จั ด การจะมุ่ ง เน้ น การควบคุ ม กระบวนการให้ มี
ประสิทธิภาพตามที่กาหนดอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการทางานให้เสร็จตามตารางและข้อตกลงที่
กาหนด การปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพ ตลอดจนมีการติดตามความก้าวหน้าอย่างสม่าเสมอ แม้ว่า
จะมีแง่มุมที่สรรค์สร้างเพื่อการบรรลุผลงานและมีการจัดการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง แต่เป็นสิ่งที่ค่อนข้าง
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จะตรงเกินไปเพราะในสภาพแวดล้อมการแข่งขัน องค์กรธุรกิจยังคงอยู่บนเส้นทางแห่งการสู ญเสีย (Path
to Extinction) ผู้จัดการการประกอบการ (Entrepreneurial Managers) จึงมีความจาเป็นที่จะต้องนาพา
องค์กรในการสร้างสรรค์และกาหนดคุณค่าใหม่ (Teece, 2016 ; Kevill et al., 2017)
องค์กรที่มีการมุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการ จะมีความสามารถในการค้นหาและใช้ประโยชน์
จากโอกาสทางการตลาด มีความสามารถต่อการตอบสนองความท้าทายและตระหนักถึงความเสี่ยงภายใต้
สถานการณ์ที่มีความไม่แน่นอน (Wiklund & Shepherd, 2005) ทั้งยังมีอิทธิพลต่อการปรับใช้ประเภท
ของกลยุทธ์นวัตกรรมขององค์กร ซึ่งแนวทางการใช้กลยุทธ์นี้ สาหรับการจัดการกับความเสี่ยงและการ
ปรับเปลี่ยนบทบาทเป็นผู้นาหรือผู้ตามในอุตสาหกรรม (Hernández et al., 2017) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
สาหรับองค์กรที่มีการดาเนินงานในตลาดที่มีความเป็นพลวัต การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่จึงเป็นหัวใจ
สาคัญ เพราะมีประโยชน์ต่อการฟื้นฟูหรือการสร้างใหม่ขององค์กร ช่วยพัฒนาความสามารถทางการ
แข่ งขันและการเติบโตในระยะยาว (Açıkdilli & Ayhan, 2013) มิ ติ ของการมุ่ งเน้ นความเป็ น
ผู้ ประกอบการมี การน าเสนอไว้ หลากหลาย อาทิ Schumpeter ,(1934) ระบุว่า ภาวะการเป็ น
ผู้ประกอบการเป็นหัวใจสาคัญในการสร้างสรรค์กิจกรรม โดยผู้ประกอบการเป็นดั่งนักนวัตกรที่ดาเนินการ
ผสานทรั พ ยากรคน เงิ น วั ต ถุ ดิ บ เครื่ อ งจั ก รและการจั ด การให้ ส าเร็ จ ผู้ ประกอบการเป็ น นั ก
เศรษฐศาสตร์ที่มีความพยายามสร้างผลกาไรสูงสุดด้วยการนานวัตกรรมมาสร้างให้เกิด 1) ผลิตภัณฑ์ใหม่
2) วิธีการใหม่ในการผลิต 3) ตลาดใหม่ 4) รูปแบบใหม่ขององค์กร ระดับของความสามารถด้านนวัตกรรม
ของผู้ประกอบการจะสามารถตัดสินใจได้ว่าอีกไกลแค่ไหนและลึกเท่าไรจึงจะสามารถนานวัตกรรมไปใช้
เพื่อวางกลยุทธ์เป้าหมายสาหรับองค์กรและความจาเป็นจากสภาพแวดล้อมที่เป็นพลังผลักดันสาคัญ
(Hult et al., 2003) ขณะที่ Lumpkin & Dess, (2001) ได้เสนอไว้ 5 มิติ ได้แก่ ความสามารถด้าน
นวัตกรรม (Innovativeness) การจัดการความเสี่ยง (Risk-taking) ความสามารถด้านการทางานเชิงรุก
(Pro-activeness) ความก้าวร้าวในการแข่งขัน (Competitive Aggressiveness) และความเป็นตัวของ
ตัวเอง (Autonomy) การมุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการไม่ใช่เพียงสะท้อนถึงวิธีการ นโยบายและการ
ปรับเปลี่ยนกระบวนการโดยผู้จัดการทาการตัดสินใจแต่แสดงให้เห็นพฤติกรรมการประกอบการของ
องค์กร (Vij & Bedi, 2015) ช่วยส่งเสริมความสามารถในการเรียนรู้ขององค์กร (Organization
Learning Capabilities) ตลอดจนขยายขอบเขตการเรียนรู้ของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม ยังพัฒนาความสามารถในการปรับตัวและวิธีการที่ยืดหยุ่นในการใช้ประโยชน์จากโอกาสทาง
การตลาด ด้วยเหตุนี้การมุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการจึงมีอิทธิพลต่อความสามารถในการเรียนรู้ของ
องค์กรที่ส่งต่อผลการดาเนิน (Altinay et al., 2016)
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ความสามารถทางการแข่งขัน (Competitiveness)
องค์กรที่อยู่รอดและประสบความสาเร็จในช่วงเวลาที่สภาพแวดล้อมผันผวนรุนแรงนั้น ขึ้นอยู่
กับความสามารถทางการแข่งขันขององค์กร ซึ่งความสามารถทางการแข่งขันมีหลายมิติ (Porter & Van
der Linde, 1995 ; Ajitabh & Momaya ,2003 ; Ketels,2006) มีความแตกต่าง 3 ระดับ ได้แก่
ระดับประเทศ ระดับอุตสาหกรรม และระดับองค์กร โดยความ สามารถทางการแข่งขันระดับองค์กร
หมายถึงความสามารถขององค์กรในการออกแบบ การผลิตและมีผลิตภัณฑ์ในตลาด ที่เหนือกว่า
คู่แข่งหรือการอยู่ในตาแหน่งทางการตลาดที่เหนือกว่า ทากาไรได้สูงกว่ามาตรฐานอุตสาหกรรม ด้วยการ
นาเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพเหนือกว่า ประโยชน์ใช้สอยมากกว่าและตรงเวลาในการส่งมอบ
สินค้า (Utami & Lantu, 2014) ความสามารถทางการแข่งขันอยู่ที่ระดับการเพิ่มขึ้นของอุตสาหกรรม
จากการมีผลิตภาพที่เป็นเลิศหรือความสามารถในการนาเสนอผลิตภัณฑ์และบริการด้วยการส่งมอบ
คุณค่าให้ลูกค้าของอุตสาหกรรม (Jaffe et al.,1995 ; Ajitabh & Momaya, 2003) ขั้นตอนของการ
วิเคราะห์ความสามารถทางการแข่งขัน ประกอบด้วยขั้นตอนทั่วไป เช่น การตรวจสอบสภาพแวดล้อม
กาหนดกลยุทธ์ การนากลยุทธ์ไปปฏิบัติ การประเมินผลและควบคุมกลยุทธ์ (Wheelen & Hunger,
2002) แต่ละขั้นตอน จะใช้เครื่องมือที่แตกต่างกันในแต่ละหน้าที่ อาทิ การตรวจสอบสภาพแวดล้อม
ทางการแข่งขัน ใช้เครื่ องมือตัว แบบพลั งผลั กดันทั้ง 5 การวิเคราะห์ โ ซ่คุณค่าและฐานทรัพยากร
สาหรับการกาหนดกลยุทธ์วิเคราะห์ด้วยสวอทแมททริกซ์ (SWOT Matrix) และกลยุทธ์การแข่งขัน
ทั่วไป เช่น ผู้นาด้านต้นทุน สร้างความแตกต่าง และมุ่งเฉพาะด้าน (Porter, 2008 ; 1980) ทฤษฎีพลัง
ผลั กดั นทั้ ง 5 อธิ บายว่ าส าหรั บองค์ กรที่ มี ความสามารถทางการแข่งขั น คื อองค์ กรที่ มองเห็ นความ
ได้เปรียบทางการแข่งขัน (Flanagan et al., 2007) เป็นความสามารถที่องค์กรดาเนินธุรกิจของตัวเองได้
ดีกว่าคู่แข่ง โดยทากาไรได้สูงกว่ามาตรฐานของอุตสาหกรรม หลายองค์กรต้องการความสาเร็จในการ
แข่งขันแต่กลับปราศจากความได้เปรียบทางการแข่งขันเพราะความได้เปรียบทางการแข่งขันไม่สามารถ
แยกออกจากผลการดาเนินงานขององค์กรและมีที่มาจากหลายแหล่งไม่ว่าจะเป็นทรัพยากร ความสามารถ
ขององค์กร ความสามารถเชิงพลวัต เครือข่ายผู้ขายปัจจัยการผลิตและกลยุทธ์การพัฒนาธุรกิจ
(Kurniawan & Christiananta, 2016 ; Camilleri,2018) อาจกล่าวได้ว่า ความได้เปรียบทางการ
แข่งขันขึ้นอยู่กับความสามารถที่เป็นเลิศ 3 ด้าน คือ ด้านการขายสินค้าและให้บริการที่ดีกว่าแป็นการ
สร้างความแตกต่าง ด้านการขายสินค้าที่ถูกกว่าเป็นการผลิตด้วยต้นทุนต่าและตอบสนองต่อลูกค้าได้เร็ว
กว่าคู่แข่งขัน
อย่ า งไรก็ ต าม ความสามารถทางการแข่ ง ในระยะยาวขององค์ ก ร มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งกั บ
ความสามารถขององค์กรในการยกระดับฐานความรู้และปรับปรุงผลการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
Augusto et al., (2008) พบว่า ความสามารถทางการแข่งขันในตลาด องค์กรต้องมีความมุ่งมั่นใน
กระบวนการเปรียบเทียบสมรรถนะอย่างเป็นระบบ มีจุดมุ่งหมายของการเพิ่มผลการดาเนินงาน ในบริบท
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แห่ งการปรั บปรุ งอย่ างต่อเนื่ อง เพื่อสร้างความได้ เปรียบทางการแข่งขัน การเปรียบเทียบสมรรถนะ
(Benchmarking) และการจัดการเชิงระบบ เป็นวิธีการที่ถูกนามาใช้ในองค์กรธุรกิจ ตั้งแต่ปลายศตวรรษที่
20 โดยมีประโยชน์ในการปรับปรุงการดาเนินงานขององค์กร ทั้งระดับอุตสาหกรรมหรือประเทศด้วย
จุดมุ่งหมายของการกลับมาสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน ที่ผ่านมาการวัดความสามารถทางการ
แข่งขันใช้เพียงตัวชี้วัดด้านการเงิน (Poveda-Bautista, 2012) แต่ในปัจจุบันมีการพัฒนาตัวชี้วัด
ความสามารถทางการแข่งขันเพิ่มขึ้น อาทิ นวัตกรรม การเรียนรู้ ความสามารถด้านการประกอบการ การ
จัดการคุณภาพ ผลิตภาพ วัตถุดิบ การเงิน (Naini et al., 2011; Grigoroudis, 2012) ความ
ได้เปรียบด้านต้นทุนและการสร้างความแตกต่าง (Bharadwaj et al., 1993; Abou-Moghli et al.,
2012) คุณภาพของผลิตภัณฑ์ ผู้ นาด้านต้นทุน ความน่าเชื่อถือในการส่งมอบสินค้า กระบวนการที่
ยืดหยุ่นและการบริการลูกค้า (Feng et al., 2010 ; Abou-Moghli et al., 2012) ความได้เปรียบทางการ
แข่งขันจะอยู่บนพื้นฐานของความได้เปรียบด้านต้นทุน ผลิตภัณฑ์และการบริการ (Kaleka ,2002)
Gunasekaran & Kobu, (2007) ระบุว่า ตัวชี้วัดที่เป็นผลการดาเนินงานทางการเงินและไม่ใช่
การเงิน จะสร้างความถูกต้องในระบบการวัดผลการดาเนินงานมากขึ้นเพราะเป็นการมองในมุมมองที่
สมบู รณ์ของธุ รกิจ ยั งนาไปสู่ ความสามารถในการตัดสิ นใจทางธุรกิจที่ดีขึ้น ซึ่งการวัดความสามารถ
ทางการแข่งขัน มี 5 ตัวชี้วัด ได้แก่ ความเป็นเลิศในการผลิต การเพิ่มคุณค่า ของผลิตภัณฑ์ การขยาย
ตลาด ผลตอบแทนทางการเงินและคุณค่าในสินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้ขององค์กร และ Hult et al.,
(2003) ระบุว่า เมื่อมีการรวมกันของวัฒนธรรมองค์กร จะเป็นการสร้างความสามารถทางการแข่งขัน
เพิ่มขึ้น วัฒนธรรมองค์กร ได้แก่ ภาวะการเป็นผู้ประกอบการ ความสามารถด้านนวัตกรรม การมุ่งเน้น
ตลาดและการเรียนรู้ขององค์กร ทั้งยังมีนักวิชาการจานวนมากที่เสนอว่า ตัวแบบการวัดผลงานเชิงดุลย
ภาพ (Balanced Scorecard Model) เป็นกรอบการวัดที่มีความสมดุลระหว่างตัววัดที่เป็นผลและตัววัด
ที่เป็นเหตุ ความสมดุลระหว่างมุมมองภายในและภายนอก ประกอบด้วย 4 มุมมอง ได้แก่ มุมมองด้าน
การเงิ น ด้ านลู กค้ า ด้ านกระบวนการภายใน และมุ มมองด้ านการเรี ยนรู้ และเติ บโต (Kaplan &
Norton,1996 ; 2007)
แบบจาลองแนวคิด (Conceptual Model)
ความสามารถ
เชิงพลวัต

การมุ่งเน้นความเป็น
ผู้ประกอบการ

ความสามารถ
ทางการแข่งขัน

ภาพ 1 แบบจาลองแนวคิด (Conceptual Model)
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บทสรุป (Summary)
ในยุคปัจจุบัน ที่ความเป็นพลวัตของสภาพแวดล้อม และความซับซ้อนต่างๆ ได้ผลักดันให้ทุก
องค์กรต้องบู รณาการกลยุ ทธ์ที่หลากหลายเพื่อนามาใช้ในการดาเนินงานและสร้างความอยู่รอดให้แก่
องค์กร การพัฒนาเทคโนโลยี การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่จึงมีบทบาทสาคัญเพิ่มมากขึ้น
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศที่มีการขับเคลื่อนด้วยแรงงานเป็นฐานหรือประเทศที่เป็นตลาดเกิดใหม่
การเผชิญกับความท้าทายที่ยากจะหลีกเลี่ยง ผู้ประกอบการในทุกองค์กร จาต้องมีความ สามารถเชิง
พลวัต การมุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการ เพื่อเพิ่มพูนความสามารถทางการแข่งขัน ซึ่งความสามารถเชิง
พลวัตประกอบด้วยองค์ประกอบสาคัญ คือ ความสามารถด้านนวัตกรรม ความสามารถด้านการปรับตัว
และความสามารถในการดูดซับ แม้จะมีองค์ประกอบและบริบทของการศึกษาที่แตกต่างกัน แต่
ความสามารถเชิงพลวั ตเป็นหัวใจสาคัญในการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขององค์กร ทั้งนี้การ
มุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการ ประกอบด้วย มิติความสามารถด้านนวัตกรรม การจัดการความเสี่ยง การ
ทางานเชิงรุก ความแกร่งในการแข่งขันและความเป็นตัวของตัวเอง บนพื้นฐานการศึกษาตามแนวทางของ
ทฤษฎี อธิบายได้ว่า การมุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความสามารถเชิงพลวัต
(Lumpkin & Dess, 2001; Wiklund & Shepherd, 2005 ; Wu ,2007; Lee & Sukoco, 2007 ;
Açıkdilli & Ayhan, 2013 ; Altinay et al., 2016) และมีอิทธิพลต่อความสามารถทางการแข่งขัน ( Li
et.al., 2009 ; Altinay et.al., 2016) จากการทบทวนวรรณกรรม แนวคิดและทฤษฎี แล้วบูรณาการ
เป็นแบบจาลองแนวคิด ดังภาพที่ 1 ซึ่งมีคุณูปการยิ่งสาหรับการวิจัยในอนาคต
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การจัดการทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยที่สาคัญ ที่ส่งผลต่อความสาเร็จหรือความล้มเหลวของ
ธุรกิจระหว่างประเทศ เมื่อต้องดาเนินการภายใต้สภาพแวดล้อมที่แตกต่างจากประเทศแม่ ความท้า
ทายที่ธุรกิจระหว่างประเทศจาเป็นต้องตระหนักถึงคือ ผลกระทบของความหลากหลายทางวัฒนธรรม
ประเพณี ทัศนคติ ความเชื่อ กฎหมายต่างๆ นโยบายรัฐบาล การแทรงแซงจากรัฐ บาล มีต่อการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศทั้งสิ้น การเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานของทรัพยากร
มนุษย์ระหว่างประเทศ และลดปัญหาความล้มเหลวในการปฏิบัติงานของบุ คลากรข้ามชาติ จึงต้อง
เข้า ใจ และตระหนั ก ถึ งปั จ จั ย ที่ก ล่ า วมาข้า งต้ นนี้ ทั้ง การคัด เลื อกบุ คลากรข้า มชาติ จากแหล่ ง ที่
แตกต่าง นอกเหนือจากผู้ที่ถูกส่งตัวมาจากสานักงานใหญ่ประเทศแม่ การมอบหมายงานที่มีลักษณะ
ยื ด หยุ่ น เพื่ อ ลดข้ อ จ ากั ด ในการย้ า ยถิ่ น ฐาน การจั ด รู ป แบบในการฝึ ก อบรมและพั ฒ นาความรู้
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งานแต่ละประเทศนั้นๆ อย่างยุทติธรรม และการเตรียมความพร้อมเมื่อพวกเขาถูกส่งตัวกลั บเพื่อลด
ปัญหาการลาออกและการปรับตัวเมื่อกลับสู่วัฒนธรรมเดิม รวมถึงการแสดงออกถึงการสนับสนุนเชิง
นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในงานด้านทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างความได้เปรียบในการ
แข่งขันที่ยั่งยืน
คาสาคัญ : การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ความหลากหลายทางวัฒนธรรม, ระหว่างประเทศ
Abstract
Human resource management is a factor that affects the success or failure of
an international business. To operate under a different environment from the mother
country. The issues and challenges that international businesses need to realize are:
Impact of multiculturalism, tradition, attitude, believe, law, government policy and
Intervention on human resource management on issues. To improve the efficiency
of human resources and reduce the operational failure of migrant workers. The
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selection of migrant workers from different sources. Apart from those who were sent
from the mother country headquarters. Flexible assignment to reduce migration
restrictions. Formulation of training and development of personnel knowledge for
understanding. Compensation and benefits to employees under employment rules
and the law for justice. And, Prepare when they are sent back to reduce the problem
of resignation and adaptation when returning to the original culture. It also
demonstrates the support for social responsibility in human resources in order to
create a sustainable competitive advantage.
Keywords : Human Resource Management ,Cross Culture , International
บทนา
จากการรายงานของ UNCTAD ใน World Investment Report แสดงให้เห็นการกระจาย
ตัวเชิงภูมิศาสตร์ของบริษัทระหว่างประเทศขนาดใหญ่ของโลก โดยเกณฑ์ในการวัดความเป็นธุรกิจ
ระหว่างประเทศ พิจารณาจากค่าเฉลี่ยของอัตราส่วนเชิงปริมาณที่เรียกว่า Transnationality Index
(TNI) ซึ่งประกอบด้วยอัตราส่วนของสินทรัพย์ต่างประเทศต่อสินทรัพย์รวม อัตราส่วนของยอดขาย
ต่างประเทศต่อยอดขายรวม และอัตราส่ ว นของการจ้างงานต่างประเทศต่อการจ้างงานทั้งหมด
สอดคล้องกับมุมมองการจัดอันดับบริษัทระดับโลกที่มีอานาจทางการค้ามากที่สุดของนิตยสารธุรกิจ
ระดับโลกอย่างฟอร์จูน โดยพิจารณาจากรายได้ในขณะที่บริษัทตรวจสอบบัญชีรายใหญ่ของโลกอย่าง
ไพรซ์วอเทอร์เฮาส์คูเปอส์ได้พิจารณาจากมูลค่าตามราคาตลาด (Jaworek & Kuzel, 2015: 60-63)
ปริมาณการลงทุนโดยตรงระหว่างประเทศขาเข้า (FDI Inflows) ทั่วโลกในปี ค.ศ. 2014 มีปริมาณ
ลดลงร้อยละ 16 เมื่อเทียบกับปี ค.ศ. 2013 ด้วยเพราะความเปราะบางของเศรษฐกิจโลก ความไม่
แน่นอนในนโยบายสาหรับนักลงทุน และความเสี่ยงทางการเมืองที่สูงขึ้น การลงทุนในลักษณะบริษัท
ข้ามชาติของประเทศกาลังพัฒนาในภูมิภาคเอเชียเพิ่มมากขึ้นกว่าภูมิภาคอื่นๆ สาหรับการควบรวบ
กิจการข้ามชาติ ในปี ค.ศ. 2014 มีเพิ่มมากขึ้นกว่า 399 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในขณะที่การลงทุนใน
โครงการใหม่ลดลงร้อยละ 2
UNCTAD คาดการณ์ว่ากระแสการลงทุนโดยตรงระหว่างประเทศในปี ค.ศ. 2016-2017 จะ
มีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่อย่างไรก็ตามยังคงมีปัจจัยเสี่ยงทางเศรษฐกิจและสถานการณ์
การเมือง รวมถึงความไม่แน่นอนที่ แพร่กระจายในประเทศยูโรโซน ซึ่งอาจส่งผลต่อการฟื้นตัวของ
เศรษฐกิจโดยรวม (UNCTAD, 2015: 2-3)
ที่กล่ าวมาข้างต้น ทาให้ โลกธุรกิจไม่มีพรหมแดน การขยายตัวแบบก้าวกระโดด กระแส
โลกาภิวัฒน์ ที่ทาให้องค์กรทั้งภาครัฐ และเอกชน มีการเชื่อมโยงกันอย่างอัตโนมัต ทั้งนี้ ความสาคั ญ
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ของคน ที่เป็นทรัพยากรอันทรงคุณค่า ดังคากล่าวที่ว่า “The Organisation is not build by God
but Building by Human Being only” (K.Aswathappa, 2013: 113) จึงทาให้ การจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ต้องปรับตัว และพัฒนาไปในทิศทางที่ถูกต้อง บนรากฐานที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา ซึ่งความต้องการของโลกตลาดแรงงานที่ไร้ทักษะ (Unskilled Labor) มาสู่แรงงานที่มี
ทักษะ (skilled Labor) และกาลังจะพัฒนาไปสู่แรงงานเชิงสร้างสรรค์ (Creative Labor) อันมี
สาเหตุมาจากการปฏิวัติด้าน Digital Revolution และความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสรเทศและ
การสื่อสาร(ICT) ที่ทาให้โลกทั้งโลกเชื่อมโยงและการสื่อสารที่ทันเหตุการณ์
ดังนั้น อัตราการการขยายตัวของธุรกิจข้ามชาติ ทาให้การจัดการทรัพยากรมนุษย์ หรือการ
พั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ มี ภ าระและบทบาทที่ ส าคั ญ ในการก้ า วไปสู่ ม าตราฐานระดั บ โลก (TV.
Rao,2004) ได้กล่าวถึง เรื่องประสิทธิภาพในการทางาน ความเข้าใจ การขยายความสามารถในการ
ทางานระหว่างประเทศอย่างเป็นระบบ ต้องคานึงถึงในเรื่องปัจจัยความหลากหลายทางวัฒนธรรม
และมีการสื่อสาร บนความแตกต่างระหว่างเชื้อชาติ สิ่งเหล่านี้ ทาให้การจัดการทรัพยามนุษย์ยกระดับ
ไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่มีศักยภาพอย่างเลี่ยงไม่ได้
เนื้อหา
ปัจจัยความสาเร็จของธุรกิจ หรือองค์กรรัฐที่มีการดาเนินงาน หรือการประกอบการนอก
ประเทศแม่เชื่อมโยงกับบทบาทการจัดการทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศด้วย คือ การคัดเลือก
บุคลากรข้ามชาติที่มีความรู้ความสามารถ การพัฒนาพนักงานให้มีคุณภาพ และมีความพร้อมมีส่วน
ช่วยให้การปฏิบัติงานในต่างแดนนั้นบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ ปัญหาหรือข้อจากัดในการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศมีหลายลักษณะ ได้แก่ สภาพตลาดแรงงานที่แตกต่างกัน อุปสรรค
ด้านข้อกฎหมายและวัฒนธรรมในการจ้างงาน วิธีการบริหารงานที่แตกต่างกัน การกาหนดกลยุทธ์
และการควบคุมการดาเนินงานในแต่ละประเทศที่มีความแตกต่างกัน รวมถึงความสามารถในการ
ปรับตัวของบุคลากรข้ามชาติ ซึ่งนอกจากปัจจัยส่วนบุคคลและครอบครัวแล้ว ยังพบว่ามีปัจจัยอื่นๆ ที่
ส่งผลต่อการปรับตัวของบุคลากรข้ามชาติ เช่น ปัจจัยด้านงาน ปัจจัยด้านการสนับสนุนจากองค์การ
ปัจจัยด้านวัฒนธรรม (Hiransomboon, 2004: 264; Darawong, 2013: 36) รูปแบบการถ่ายโอน
ความเชี่ ย วชาญในการจั ด การทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ร ะหว่ างประเทศมั กกล่ าวถึง บุ ค คลที่ถู ก ส่ ง ตัว ไป
ปฏิบัติงานในต่างแดน เพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทแม่ในระดับผู้บริหารหรือผู้เชี่ ยวชาญด้วย เพราะ
ความรู้ และทักษะความชานาญของบุคลากรข้ามชาติที่องค์การครอบครองนั้น เป็นสิ่งที่มีคุณค่า ยาก
ต่อการเลียนแบบ ย่อมทาให้องค์การมีโอกาสสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน ดังนั้น เพื่อสร้าง
ความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างยั่งยืน องค์การจาเป็นต้องรักษาคุณ สมบัติของทรัพยากรและ
ความสามารถที่ครอบครองให้คงทนถาวร (Grant, 1991: 124-126) เมื่อก้าวเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจที่เน้น
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องค์ ค วามรู้ หน้ า ที่ ข องการจั ด การทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ จึ ง ต้ อ งปรั บ เปลี่ ย นพั น ธกิ จ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
สภาพแวดล้อมในยุคโลกาภิวัตน์ (Sonmanee, 2016: 279) จากการเพิ่มของจานวนธุรกิจข้ามชาติ
ส่งผลต่อการปรับตัวด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจ้างงานจึงมีทั้งความต้องการใช้บุคลากรใน
ท้องถิ่นและบุคลากรข้ามชาติ ซึ่งรูปแบบนโยบายงานบุคคลได้รับอิทธิพลที่แตกต่างกันดังนี้ (Pudelko
& Harzing, 2007: 538; Harzing & Pinnington, 2015: 91)
1. อิทธิพลของประเทศที่เป็นต้นกาเนิด (Country of Origin Effect) สาหรับอิทธิพลของ
ประเทศที่เป็นต้นกาเนิดไม่เพียงอยู่ในรูปของการรวมศูนย์ในการบริหารจัดการและแนวปฏิบัติในจ้าง
งานเท่านั้น แต่ยังแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนในหลายลักษณะ เช่น การตัดสินใจในตาแหน่งผู้บริหาร
ระดับสูง บุคลากรส่วนใหญ่มักเป็นพลเมืองของประเทศที่เป็นต้นกาเนิดของบริษัทแม่การดาเนินงาน
ด้านวิจัยและพัฒนาก็มีแนวโน้มกระจุกตัวอยู่ในประเทศแม่
2. อิทธิพลจากประเทศที่รับการลงทุน (Host Country Effect) สาหรับอิทธิพลจากประเทศ
ที่รับการลงทุนที่มีผลต่อรูปแบบการถ่ายโอนระหว่างประเทศได้แก่ กฎระเบียบการจ้างงาน ระบบการ
ทางาน รวมถึงอุปสรรคด้านวัฒนธรรม ดังนั้นผู้บริหารจากสานักงานใหญ่นอกจากต้องเป็นผู้ที่มีความรู้
และความสามารถสูงแล้วพวกเขายังต้องใช้ความพยายามอย่างมากเพื่อทาลายแรงต้านทานเหล่านั้น
หากประเทศผู้รับการลงทุนไม่เปิดกว้างยอมรับการถ่ายโอนแนวทางการดาเนินงานอาจทาให้องค์การ
นั้นสูญเสียความสามารถในการแข่งขัน
3. อิทธิพลจากประเทศที่มีความโดดเด่นเหนือกว่า (Dominance Effect) ในบางกรณีแนว
ทางการบริหารของบริษัทสาขาย่อย อาจไม่อิงรูปแบบตามอิทธิพลของประเทศที่เป็นต้นกาเนิดหรือ
อิทธิพลจากประเทศที่รับการลงทุน แต่มาจากประเทศอื่นมากกว่า ซึ่งเป็นผลมาจากการรับรู้ความ
แข็งแกร่งของศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศที่มีบทบาทกาหนดมาตรฐานการปฏิบัติที่ดีที่สุ ด
ประเทศที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจเข้มแข็ง ทาให้ได้รับความสนใจเพิ่มมากขึ้น เมื่อบริษัทที่มาจาก
ประเทศที่กาลังพัฒนาซึ่งมีศักยภาพทางเศรษฐกิจไม่ดีนัก ดังนั้น ประเด็นอิทธิพลจากประเทศที่มีความ
โดดเด่นเหนือกว่า
จะขัดกับอิทธิพลจากประเทศที่เป็นต้นกาเนิด ผลที่เกิดขึ้นอาจเป็นไปได้ว่า การถ่ายโอนแนวทางใน
การปฏิบั ติงานระหว่างประเทศ สาหรับบริษัทสาขาย่อยนั้นอาจเกิดรูปแบบถ่ายโอนแบบย้อนกลับ
(Reverse)
4. อิทธิพลจากการรวมกลุ่มระหว่างประเทศ (International Integration Effect) การ
เชื่อมโยงความร่ ว มมือระหว่างกัน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สั งคม และการเมือง เพื่อส่ งเสริมให้ เกิดการ
ขยายตัวทางการตลาดและการลงทุน ส่งผลดีต่อการจ้างงานและเกิดการดาเนินงานระหว่างประเทศ
จากภายนอก (Outsourcing) บริษัทที่มีการขยายกิจการไปต่างแดนเพื่อแสวงหาปัจจัยในการผลิตเกิด
การกระจายการผลิตออกเป็นส่วนย่อยๆ ไปในประเทศต่างๆ จนเกิดเป็นห่วงโซ่การผลิตของโลก หรือ
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ห่วงโซ่มูลค่าโลก (Global Value Chains) เช่น บริษัทระหว่างประเทศของญี่ปุ่นมุ่งกลยุทธ์การ
กระจายการผลิ ต เป็ น ส่ ว นย่ อ ยผ่ า นการลงทุ น เป็ น จ านวนมากในภู มิ ภ าคเอเชี ย น ามาซึ่ ง ความ
หลากหลายในแนวปฏิบัติด้านทรัพยากรมนุษย์การคัดเลือกและการมอบหมายงานในสภาพแวดล้อม
ทางธุรกิจที่มีการแข่งขันอย่างรุนแรง ธุรกิจระหว่างประเทศจาเป็นต้องให้ความสาคัญกับการคัดเลือก
และการมอบหมายงานให้ บุ คลากรข้ามชาติ โดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ ทักษะและ
ประสบการณ์ เพื่อให้งานบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร หลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคลากรเพื่อไปทางาน
ในต่างประเทศ จากงานวิจัยของ Tung (1981: 69) มีดังนี้
1. ความสามารถเชิงเทคนิค เช่นเดียวกับการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรสาหรับการ
ทางานในประเทศ
2. คุณลักษณะส่วนบุคคล ซึ่งมิได้จากัดอยู่เพียงแค่การเรียนรู้ด้านวัฒนธรรม แต่ยังรวมถึง
ความสามารถในการดารงชีวิตและการทางานร่วมกับผู้อื่น ความเชื่อคุณค่า ประเพณี มารยาททาง
สังคม
3. ความสามารถในการรับมือกับตัวแปรด้านสภาพแวดล้อม ภายใต้การดาเนินงาน
ภายในประเทศนั้ น ตัว แปรด้านสภาพแวดล้ อมที่เป็นอุปสรรคส าคัญต่อผลการดาเนินงาน ได้แก่
บทบาทภาครัฐ สหภาพ คู่แข่งขันและลูกค้า เช่นเดียวกับการมอบหมายในต่างประเทศ ผู้ปฏิบัติงาน
ต้ อ งเผชิ ญ กั บ กฎระเบี ย บ นโยบายภาครั ฐ โครงสร้ า งทางเศรษฐกิ จ และสั ง คมซึ่ ง เป็ น ปั จ จั ย
สภาพแวดล้ อมในระดับมหภาคของประเทศที่บริษัทเข้าไปลงทุนที่มีความแตกต่างจากระบบของ
ประเทศที่บุ คลากรข้ามชาติเคยคุ้นเคย ดังนั้นบุคลากรข้ามชาติจึงต้องมีความเข้าใจและสามารถ
ปฏิบัติงานภายใต้เงื่อนไขเหล่านี้ได้
4. สภาพครอบครัว กล่าวคือ ครอบครัวของบุคลากรข้ามชาติต้องสามารถปรับตัวในการ
ด ารงชี วิ ต ภายใต้ ส ภาพแวดล้ อ มของประเทศที่ คู่ ส มรสหรื อ บุ ค ลากรข้ า มชาติ เ ข้ า ไปประจ าเพื่ อ
ปฏิบัติงาน
ฉะนั้ น จึ งสรุ ป ได้ ว่า สิ่ ง ที่ ต้อ งตระหนัก ในการจั ดการทรั พ ยากรมนุ ษย์ ร ะหว่ างประเทศ
จาเป็นต้องพิจารณา ในด้านต่างๆสาคัญ ประกอบด้วยด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านของงาน
2. ด้านของคนทางาน
3. ด้านชีวิตส่วนตัว
4. ด้าน CROSS CULTURE
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ด้านของงาน
สิ่งที่ควรระวังในการมอบหมายงานระหว่างประเทศนั้น องค์การจาเป็นต้องพิจารณาอย่าง
รอบคอบถึงปัญหาการปรับ ตัวข้ามวัฒนธรรม การสร้างเครือข่ายในระดับท้องถิ่น ความผูกพันต่อ
องค์ การ รวมถึ ง ค่า ใช้จ่ า ยในการจั ดสิ ท ธิป ระโยชน์ ต่ างๆ ให้ แ ก่บุ ค ลากรที่ ไ ด้รั บ มอบหมายให้ ไ ป
ปฏิบัติงานในต่างประเทศด้วย รูปแบบการมอบหมายงานระหว่างประเทศสามารถจาแนกได้หลาย
ลักษณะ ได้แก่
1. การมอบหมายงานให้ กับ บุค ลากร ซึ่ งมาจากบริ ษัทสาขาในต่างประเทศ (Inpatriate
Assignments) ซึ่งอาจหมายรวมถึงการโอนย้ายผู้บริหารจากบริษัทสาขามาประจาสานักงานในช่วง
ระยะเวลาที่กาหนด (Harvey, Noricevic & Speier, 2000: 164) บุคลากรข้ามชาติเหล่านี้จะเป็น
ผู้นาความรู้ในการทางานจากบริษัทแม่มาถ่ายทอด อีกทั้งยังเสริมสร้างระบบการติดต่อสื่อสารแบบไม่
เป็นทางการซึ่งจะช่วยให้สานักงานใหญ่มั่นใจได้ว่า ผู้บริหารจากบริษัทสาขาสามารถถ่ายทอดและ
ปลูกฝังวัฒนธรรมการทางานจากบริษัทแม่ได้เป็นอย่างดี
2. การมอบหมายงานแบบระยะสั้น (Short-term Assignments) การมอบหมายให้บุคลากร
ข้ามชาติในรูปแบบนี้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ได้รับความสนใจมากขึ้นการมอบหมายงานแบบระยะสั้น
โดยทั่วไปเป็นการส่งตัวบุคลากรไปทางานในช่วงสั้นๆ ตั้งแต่ 1 ถึง 12 เดือน (Colling, Scullion &
Morley, 2007: 205) จะแตกต่างกับการส่งตัวบุคลากรไปทางานต่างประเทศแบบดั้งเดิม ซึ่งผู้บริหาร
ที่ได้รับการมอบหมายมักจะถูกส่งตัวไปพร้อมกับครอบครัว วิธีนี้จึงช่วยลดปัญหาการย้ายถิ่นฐานทั้ง
ครอบครัว การคัดเลือก การเตรียมการสาหรับการมอบหมายงานระยะสั้นนั้น มักมีแนวโน้มเป็นแบบ
เฉพาะกิจและไม่เป็นทางการ เช่น เมื่อบริษัทมีความจาเป็นต้องถ่ายโอนทักษะพิเศษบางอย่างในการ
ทางานให้ กับ บุคลากรในท้องถิ่น แม้ว่ามอบหมายงานระหว่างประเทศแบบระยะสั้นนี้เป็นวิธีที่ไม่
ยุ่งยาก มีความยืดหยุ่นช่วยเพิ่มประสิทธิภ าพด้านต้นทุน แต่ก็ยังมีประเด็นอื่นที่ต้องพิจารณาร่วมด้วย
เช่น การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงานและลูกค้าในท้องถิ่น รวมถึงปัญหาการขอวีซ่าและ
ใบอนุญาตทางานในต่างประเทศ (Tahvanainen, Welch & Worm, 2005: 667-668)
3. การมอบหมายงานให้กับบุคลากรที่มีความพร้ อมสาหรับการทางานในต่างประเทศ (Self–
initiated Assignments) ภายใต้การเคลื่อนย้ายแรงงานแบบเสรีบุคลากรข้ามชาติกลุ่มนี้จะมีจานวน
เพิ่มมากขึ้น โดยส่วนใหญ่จะเป็นบุคลากรที่อยู่ในระดับปฏิบัติการมากกว่าระดับผู้บริหาร การทางาน
อาจเป็นแบบสัญญาจ้างในลักษณะชั่วคราว (Tharenou & Caulfield, 2010: 1010) เมื่อเทียบกับ
การมอบหมายงานแบบดั้ ง เดิ ม แล้ ว อาจพบปั ญ หาการปรับ ตั ว ข้ า มวั ฒ นธรรมและการเรี ย กสิ ท ธิ
ประโยชน์ โบนั ส สิ่ งสนั บ สนุ น ต่ างๆ จากองค์ก าร ดังนั้ น การมอบหมายแบบนี้ จึงอาจก่ อให้ เกิ ด
ค่าใช้จ่ายที่ต่ากว่าด้วย เพราะพวกเขามีความเต็มใจที่จะแสวงหาประสบการณ์ในต่างประเทศด้วยตัว
ของเขาเอง
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4. การมอบหมายแบบเสมือน (Virtual Assignments) เป็นการปรับกระบวนการทางานให้มี
ความยืดหยุ่นผ่านการพัฒนาระบบออนไลน์ การสื่อสารแบบไร้พรมแดน เช่น การติดต่อผ่านอีเมล
โทรศั พ ท์ และการประชุ ม ทางไกลผ่ า นจอภาพ ซึ่ ง ช่ ว ยลดปั ญ หาการย้ า ยถิ่ น ฐาน เมื่ อ องค์ ก รมี
หน่วยงานในต่างประเทศช่วยแบ่งเบาความรับผิดชอบในงานบริหารของฐานการปฏิบัติงานบริษัทแม่
แต่ ล ะแห่ ง การท างานแบบเสมื อ นนี้ มี แ นวโน้ ม ขยายตั ว มากขึ้ น ตามการปรั บ ตั ว ด้ า นเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยทั่วไปมักเป็นการมอบหมายงานในระยะสั้น ซึ่งเป็นการติดต่อสื่ อสารแบบเผชิญหน้า
การฝึกอบรมและการพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ
ในกระบวนการมอบหมายงานระหว่างประเทศนั้นสามารถแบ่งได้เป็น 3 ระยะ กล่ าวคือ
ระยะแรก เป็นการคัดเลือกและการเตรียมความพร้อม ระยะที่สองเป็นการมอบหมายให้ปฏิบัติงาน
จริง และระยะที่สาม เป็นการเตรียมความพร้อมเมื่อถูกส่งตัวกลับประเทศ สาหรับการฝึกอบรมก่อน
การมอบหมายงาน เพื่อเตรี ย มความพร้อมส าหรับบุคลากรข้ามชาตินั้น ในการฝึ กอบรมอาจมิได้
เจาะจงเฉพาะวัฒนธรรมของประเทศใดประเทศหนึ่ง แต่มักเป็นการให้ความรู้เพื่อการปรับตัวรับมือ
กับความแตกต่างทางวัฒนธรรม การฝึกอบรมและการพัฒนานั้นเป็นแนวทางเชิงระบบที่มุ่งเน้น เพื่อ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการทางานระดับบุคคล การทางานแบบเป็นทีมทั้งในด้านความรู้ ทักษะความ
ชานาญ และทัศนคติโดยทั่วไปแล้ว กิจกรรมการฝึกอบรมมักมุ่งเน้นที่งานอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อพัฒนา
ผลการด าเนิ น งานในระยะสั้ น ถึ ง ระยะปานกลาง ในส่ ว นการพั ฒ นามั ก มี แ นวโน้ ม เพื่ อ พั ฒ นา
ความสามารถเชิงกลยุทธ์ทั้งในระดับบุคคล ระดับกลุ่มและระดับองค์การ ซึ่งมีส่วนสาคัญยิ่งต่อความ
ได้เปรียบในการดาเนินงานในอนาคตสอดคล้องกับ Kongchan (2014: 157) ที่ได้สรุปข้อแตกต่าง
ระหว่างการฝึกอบรมและการพัฒนา กล่าวคือ
1. ด้านจุดมุ่งหมาย การฝึกอบรมมุ่งเน้นที่การปฏิบัติงานที่ทาอยู่ปัจจุบัน ในขณะที่การพัฒนา
เน้นการปฏิบัติงานในปัจจุบันและอนาคต
2. ด้านขอบเขตของงาน การฝึกอบรมครอบคลุมเฉพาะที่ตัวบุคคลของพนักงานแต่ละคน
สาหรับการพัฒนาจะครอบคลุมการทางานเป็นกลุ่มหรือทั้งองค์กร
3. ด้านระยะเวลา การฝึกอบรมมองผลการทางานระยะสั้นหรือในทันที การพัฒนามองผล
การทางานในระยะยาว
4. ด้านเป้าหมาย การฝึกอบรมมุ่งเน้นการปรับปรุงทักษะของการทางานปัจจุบันให้ดีขึ้น การ
แก้ไขจุดบกพร่องหรือการเพิ่มเติมสิ่งที่ขาด ขณะที่การพัฒนามุ่งเน้นที่การเตรียมตัวสาหรับงานใน
อนาคต
รูปแบบกิจกรรมด้านการฝึกอบรมและการพัฒนาที่นิยมสาหรับงานทรัพยากรมนุษย์อาจมี
ลักษณะเป็นการจัดจ้างจากภายนอก เนื่องจากเหตุผลด้านค่าใช้จ่ายและคุณภาพ แต่บางองค์การยังคง
เลื อกใช้การฝึ กอบรมภายในองค์การ เช่น จากการศึกษากลุ่ มบริษัทข้ามชาติทั้งในท้องถิ่นและที่
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ต่างชาติเข้ามาดาเนินงานในประเทศอินเดีย พบว่า บริษัทข้ามชาติเหล่านั้นจ่ายงบประมาณจานวน
มหาศาลเพื่อลงทุนในการฝึกอบรมและพัฒนา โดยจัดขึ้นภายในองค์กร และยังมีการฝึกอบรมรูปแบบ
อื่นๆ ได้แก่ โปรแกรมการฝึกอบรมแบบข้ามวัฒนธรรมการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยี และการฝึกอบรม
ด้านภาวะผู้นา (Jain, Mathew & Bedi, 2012) โปรแกรมของการฝึกอบรมที่นิยมใช้ในการพัฒนา
บุ ค ลากรมี ห ลากหลายรู ป แบบ เช่ น การเรี ย นรู้ จ ากการท างานจริ ง ระบบพี่ เ ลี้ ย ง การจ าลอง
สถานการณ์การฝึกอบรมผ่านเว็บ การเรียนการสอนในห้องเรียนการแสดงบทบาทสมมติ การฝึกอบรม
แบบเสมือนจริงเช่น บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน) มีการพัฒนาบุคลากรระหว่างประเทศ โดย
จัดหลักสูตรอบรม ฝึกปฏิบัติเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่จะไปปฏิบัติงานในต่างประเทศล่วงหน้า 6
เดือน ทั้งนี้ เพื่อให้พวกเขามีความรู้ความเข้าใจวัฒนธรรมของประเทศที่จะไปปฏิบัติงาน ประกอบด้วย
หลักสูตรการเขียน การสนทนาเชิงธุรกิจ การจัดการข้ามวัฒนธรรม ภาวะผู้นาเชิงสากล การทางาน
เป็นทีม รวมถึงทักษะการเจรจาต่อรองในการศึกษาเกี่ยวกับผลประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึกอบรม
และการพัฒนาจากมุมมองการจัดการทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ การฝึกอบรมและการพัฒนามี
ความส าคัญต่อการเตรี ย มความพร้ อมส าหรับการทางานของพนั กงานในอนาคต อีกทั้งยังมีส่ ว น
เสริมสร้างสุขภาวะ แรงจูงใจ สานึกความเป็นเจ้าของ ความพึงพอใจในงาน ความสามารถของตนเอง
และการเสริมพลังอานาจของพนักงาน อันนามาซึ่งการปรับปรุงประสิทธิภาพในผลการดาเนินงานของ
องค์การ ได้แก่ ผลิตภาพ ยอดขาย ความสามารถทากาไร และความได้เปรียบในการแข่งขันรวมถึงการ
ลดต้นทุนค่าใช้จ่าย และการปรับปรุงด้านคุณภาพ ในขณะที่บางข้อค้นพบสรุปว่า การฝึกอบรมส่งผล
กระทบทางอ้อมต่อการลาออกของพนักงานและความมีชื่อเสียงขององค์การ (Aguinis & Kraiger,
2009: 459) สอดคล้องกับงานวิจัยที่ศึกษาในกลุ่ มสถาบันทางการเงินในประเทศสเปนที่มีรูปแบบการ
ดาเนินงานระหว่างประเทศ พบว่า จานวนชั่วโมงในการฝึกอบรมที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยส่งผลให้พนักงานมี
ความรู้และความผูกผันต่อองค์การมากขึ้นด้วย (Vidal-Salazar, Hurtado-Torres & Matias-Reche,
2012: 2680) ในส่วนของการพัฒนาอาชีพ องค์การต้องให้ความสาคัญในเรื่องเส้นทางอาชีพ โอกาส
ความก้าวหน้าในอาชีพสาหรับของบุคลากรข้ามชาติเมื่อเขาเหล่านั้นถูกส่งกลับ กล่าวคือ มีการกาหนด
ตาแหน่งที่ไปประจาต่างประเทศ องค์การควรระบุถึงหน้าที่ ระยะเวลาที่ต้องไปปฏิบัติหน้าที่และ
ตาแหน่งเมื่อกลับมาภายหลังจากสิ้นสุดภารกิจให้ชัดเจน นอกจากนี้องค์การควรจัดให้มีระบบพี่เลี้ยงที่
มอบหมายให้ผู้บริหารในบริษัทแม่ดูแลเอาใจใส่ผู้ที่ต้องถูกส่งไปประจาสาขาในต่างประเทศ และมีการ
จัดโปรแกรมให้ผู้ที่ไปอยู่ต่างประเทศกลับมาที่บริษัทเป็นระยะ เพื่อให้รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทแม่
อยู่เสมอ และลดปัญหา Reverse Culture Shock การจ่ายค่าตอบแทนค่าตอบแทน คือ ค่าใช้จ่าย
ต่างๆ ระบบรางวัลทั้งหมดที่องค์การจ่ายเพื่อตอบแทนแก่ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นสิ่งจูงใจที่มีผลกระตุ้นให้
พวกเขาสร้างผลงาน ระบบรางวัลที่เหมาะสมยังเป็นปัจจัยสาคัญที่ช่วยสร้างขวัญและกาลั งใจ ช่วย
ส่งเสริมให้การปฏิบัติงานมีระสิทธิภาพยิ่งขึ้น ดังนั้น ผู้บริหารจึงควรพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทน
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อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม ในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์สาหรับธุรกิจระหว่างประเทศ
ความท้าทายที่องค์การต้องเผชิญในการกาหนดค่าตอบแทนและนโยบายการให้รางวัล มีดังนี้
1. ความแตกต่างทางวัฒนธรรมการเปลี่ยนแปลงด้านวัฒนธรรมตามยุคสมัยและกาลเวลามี
ผลต่อการกาหนดแนวปฏิบัติในการจ่ายค่าตอบแทน การสรรหา และการธารงรักษา กลุ่มคนในยุคมิล
เลนเนียมจะมีลักษณะความเป็นปัจเจกนิยมมากขึ้นแม้ว่าจะอยู่ในสังคมแบบเน้นการพึ่งพา เช่น ใน
ประเทศจีน ที่ผ่านมามีนโยบายลูกคนเดียวทาให้สังคมเข้าสู่ยุคการเพิ่มขึ้นของจักรพรรดิน้อย พวกเขา
ถูกเลี้ยงดูอย่างเอาอกเอาใจมากเป็นพิเศษจากพ่อแม่ ผู้ปกครอง คนกลุ่มนี้จะมีแนวโน้มมุ่งเน้นความ
เป็นตัวเองมากขึ้น ผลที่เกิดตามมาคือ พวกเขาเหล่านี้จะมองว่าการเปลี่ยนงานเพื่อให้ได้ค่า จ้างหรือ
ค่าตอบแทนเพิ่มมากขึ้นนั้นเป็นเรื่องปกติกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีความมั่นใจในตัวเอง หรือที่เรียกกันว่า Me
Generation พวกเขามักให้ความสาคัญกับเรื่องรางวัลตอบแทนมากขึ้นส่งผลให้บริษัทข้ามชาติต้องหัน
มาสนใจในโปรแกรมรางวัล ตอบแทนโดยรวม ท่ามกลางการหมุนเวียนเข้า ออกของพนักงานที่ มี
แนวโน้มจะมีเพิ่มสูงขึ้น หากพวกเขาไม่ได้รับการจ่ายค่าตอบแทนตามที่คาดหวัง
2. ความหลากหลายของกฎระเบียบในการจ่ายค่าตอบแทน และสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับ
วันหยุดของแต่ละประเทศในบางประเทศจะมีเงื่อนไขข้อกาหนดเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทน ซึ่งอาจ
ไม่ได้ผูกติดกับผลการดาเนินงานเช่น เบี้ยเลี้ยงค่าอาหาร ค่าเดินทาง ค่ายานพาหนะ หรือวันหยุด
พักผ่อน หลายประเทศในละตินอเมริกามีเงื่อนไขข้อกาหนดเกี่ยวกับการจ่ายเพิ่มเติม เช่น เงินโบนัส
13 เดือนวันหยุดพักผ่อน และการแบ่งผลกาไร เช่น ประเทศบราซิล อาร์เจนตินา มีเงื่อนไขข้อกาหนด
ทางกฎหมายเกี่ยวกับการจ่ายเงินเพิ่มจากรายได้ปกติจานวน 13 เดือน บริษัทสัญชาติบราซิลยังมี
ข้อกาหนดทางกฎหมายในเรื่องวันหยุดพักผ่อน
3. ข้อบังคับเกี่ยวกับการขึ้นเงินเดือนการขึ้นเงินเดือนสาหรับบริษัทที่มีการดาเนินงานระหว่าง
ประเทศในประเทศต่างๆ ถือเป็นเรื่องที่มีความท้าทาย ในแถบอเมริกาเหนือไม่มีเงื่อนไขข้อกาหนด
เกี่ยวกับการขึ้นเงินเดือน แต่ในประเทศแถบละตินอเมริกาตุรกี และเดนมาร์ก พบว่า มีข้อบังคับใน
การปรับเงินเดือน เช่น เงื่อนไขของสหภาพแรงงานในประเทศบราซิลและโคลัมเบีย ส่วนในประเทศ
อเมริกาสหภาพแรงงานจะมีข้อเจรจาต่อรองในสัญญาจ้างงานแต่ก็ไม่ได้เป็นเงื่อนไขข้อกาหนดจาก
รัฐบาล ดังนั้น หากประเทศท้องถิ่นที่เราเข้าไปดาเนินงานมีการจ่ายค่าตอบแทนที่ต่ากว่าประเทศแม่
บุคลากรข้ามชาติมักจะได้รับสิทธิประโยชน์พิเศษเพิ่มเติมจากเงินเดือนมูลฐาน ข้อดีของแนวคิดการ
จ่ายค่าตอบแทนนี้คือ ง่ายต่อการพิจารณา อีกทั้งยังทาให้เกิดความเสมอภาคกับบุคลากรในท้องถิ่น
การเตรียมการเมื่อถูกส่งตัวกลับภายหลังการปฏิบัติงาน
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ด้านของคนทางาน
การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ (Human resource management at work) เป็นสิ่ง
สาคัญยิ่งและมีความจาเป็ น ที่ต้องกระทา เพื่อให้ ทรัพยากรมนุษย์ที่มีอยู่ในสถาบัน หรือองค์การ
สามารถท างานได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและมี ป ระสิ ท ธิ ผ ล ตลอดจนเพื่ อความอยู่ ร อดและความ
เจริญก้าวหน้าขององค์การ การพิจารณามองหาบุคคล ต้องมองว่าเป็นเรื่องของการลงทุน มองคนให้
เป็นสินทรัพย์ (Asset) เป็นการลงทุนที่ทาให้เกิดประโยชน์สูงสุด การจ้างคนจึงต้องคานึงถึงการบริหาร
ความเสี่ยงด้วย โดยแนวคิดการบริหารปริมาณคน (Human Capital Idea) ต้องมองคนเป็นสินทรัพย์
(Asset) ไม่ใช่หนี้สิน (liability) จึงจะเป็นการลงทุนทาให้เพิ่มมูลค่าได้ ซึ่งขอแบ่งทรัพยากรมนุษย์
ออกเป็น 4 กลุ่ม คือ
กลุ่มที่ 1 “คนดี คนเก่ง” เป็นคนที่มีจิตคุณธรรมที่ดี มีมนุษย์สัมพันธ์ มีความรู้และทักษะใน
การแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้เป็นอย่างดี เป็นกลุ่มคนที่หายากที่ทุกๆ สถาบัน หรือองค์การต่างอยากได้
อยากมีมากๆ
กลุ่มที่ 2 “คนดี คนไม่เก่ง” เป็นคล้ายกับคนกลุ่มที่ 1 เพียงแต่อาจจะมีความรู้ ทักษะในการ
แก้ไขปัญหาต่างๆ ในระดับปานกลาง เรียกว่า เก่งน้อยหน่อย แต่ถ้าได้ประสบการณ์มากขึ้น ก็จะ
สามารถเก่งขึ้นไปได้เรื่อยๆ กลุ่มนี้ทางสถาบัน หรือองค์การต่างๆ อยากจะหาเข้ามาอย่างน้อยก็เป็น
คนดีความเก่งสามารถฝึกฝนกันได้ ถ้าให้โอกาส
กลุ่ม ที่ 3 “คนไม่ดีแต่เป็นคนเก่ง” แม้จะเป็นคนที่มี ความรู้ ทักษะในการแก้ไขปัญหาต่างๆ
ได้เป็นอย่างดี แต่ความคิด ความประพฤติทุจริต คอรัปชั่น เอาดีเข้าใส่ตัว ไม่มีจิตคุณธรรม คนกลุ่มนี้
จึงน่ากลัวมากเพราะจะใช้ความเก่งในทางที่ผิด จะสามารถทาให้องค์การถึงกับล่มสลายได้
กลุ่มที่ 4 “คนไม่ดี คนไม่เก่ง” เป็นคนไม่ดี มีความคิด ความประพฤติ ทุจริต คอรัปชั่น เอาดี
เข้าใส่ตัว ไม่มีจิตคุณธรรมอยู่แล้ว ยังเป็นคนด้อยปัญญา มีความรู้และทักษะในการแก้ไขปัญหาต่างๆ
น้อยนิดคิดว่า คงไม่มีสถาบัน หรือองค์การไหนเอาคนกลุ่มนี้เข้ามาทางานเป็นแน่ ยกเว้นการเล่นพรรค
เล่นพวกเพื่อการทุจริต
ทรั พ ยากรมนุ ษย์ เ ป็ น ทรั พยากรที่มี คุณ ค่า มี ความคิ ด ซึ่ง มีศัก ยภาพในตัว เองที่แ ต่ล ะคน
แตกต่างกันทั้งในด้านความรู้ ด้านทักษะและเจตคติ มีความสามารถในการปฏิบัติงาน ผลที่ได้จากการ
ปฏิ บั ติ ง านก็ แ ตกต่ า งกั น ด้ ว ย ทั้ ง สองประเด็ น นี้ จึ ง ต้ อ งน ามาพิ จ ารณาร่ ว มกั น เพราะผลจากการ
ปฏิบัติงานจะสะท้อนศักยภาพของมนุษย์และกระบวนการทางาน ถ้าสามารถวิเคราะห์ได้ว่ามนุษย์มี
ศักยภาพเพียงใด ผลปฏิบัติงานเป็นเช่นไรแล้วก็สามารถที่จะดาเนินการพัฒนาดึงศักยภาพของมนุษย์
ออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามเป้าหมายขององค์การ เพราะฉะนั้นเมื่อ
วิเคราะห์ลักษณะของทรัพยากรมนุษย์ จะมองเห็นลักษณะเด่นของทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งสรุปได้ดังนี้
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1. ทรัพยากรมนุษย์มีราคาแพง องค์การจะต้องเสียเงินเป็นค่าแรงงานทรัพยากรมนุษย์ ซึ่ง
นับวันจะยิ่งมีราคาค่าแรงงานเพิ่มขึ้น
2. ทรัพยากรมนุษย์มีชีวิตจิตใจ เน่าเปื่อยและสลายได้ถ้าไม่ใช้ประโยชน์ เมื่อกาลเวลาผ่านไป
ย่อมลดศักยภาพลงเพราะแก่ลงทุกวัน
3. การเข้าสู่ระบบการทางานย่อมเป็นไปตามความสามารถของบุคคล มีสิทธิจะเข้าทางาน
หยุดงาน หรือลาออกจากงาน
4. การเข้าสู่ระบบงานย่อมเป็นไปตามข้อตกลงระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง อาจจ้า งเป็นราย
ชั่วโมงรายวันหรือรายเดือน
5. องค์การจะเข็มแข็งเจริญก้าวหน้าย่อมขึ้นอยู่กับปัจจัยด้านบุคลากรในองค์การเป็นสาคัญ
ถ้าองค์การมีบุคลากร มีความรู้ ความสามารถย่อมเจริญก้าวหน้ามากกว่าองค์การที่มีบุคลากรด้อย
ประสิทธิภาพ
6. องค์การจะต้องตอบแทนให้กับบุคลที่เข้าทางาน และช่วยให้องค์การเจริญก้าวหน้า
7. องค์การมีสิทธิที่จะรับบุคคลเข้ามาทางานและก็มีสิทธิที่จะให้ออกจากงาน
8. องค์จะต้องดูแลเอาใจใส่ให้ปลอดภัยและสวัสดิการกับบุคลากรในองค์การเพื่อให้เกิด
ความรู้สึกที่มีความตั้งใจที่จะทางานอย่างเต็มที่องค์การก็จะได้รับผลจากการทุ่มเทการทางานของ
บุคลากรเป็นการตอบแทน
9. ทรัพยากรมนุษย์แต่ละคนมีความแตกต่างกัน ทั้งด้านสภาพร่างกาย ความสามารถเฉพาะ
ความคิด และสติปัญญา องค์การจะต้องพิจารณาเลือกสรรให้เหมาะสมกับงาน
10. ทรัพยากรมนุษย์สามารถพัฒนาให้ศักยภาพสูงและมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นได้ ถ้าหาก
ได้รับการฝึกอบรม ให้การศึกษาและพัฒนาที่ถูกต้องและเป็นระบบ
ด้านชีวิตส่วนตัว
นอกจากปัญหาในการปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมท้องถิ่นของตัวบุคลากรข้ามชาติและของคู่
สมรส เมื่อต้องเผชิญกับสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรมที่แตกต่างไปจากประเทศแม่ที่คุ้นเคย หรือที่
เรียกว่า Culture Shock อาจส่งผลให้ภารกิจการดาเนินงานในต่างประเทศล้มเหลวได้ ดังนั้นองค์การ
จาเป็นต้องให้ความสาคัญกับการเตรียมความพร้อมในการวางแผนเมื่อบุคลากรข้ามชาติเหล่านั้น
สิ้นสุดระยะเวลาการปฏิบัติงานในต่างประเทศ (Repatriation Management)
Hiransomboon (2004: 271) อธิบายเพิ่มเติมถึงประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นเมื่อบุคลากรข้าม
ชาติกลับมา หลังจากไปประจาการที่สาขาต่างประเทศ กล่าวคือ บุคลากรบางส่วนนั้นอาจจะลาออก
จากบริษัทแม่ไป เพราะปัญหาเรื่องค่าตอบแทนอีกทั้งพวกเขายังต้องปรับตัวให้เข้ากับโครงสร้ างของ
บริ ษั ท แม่ อี ก ครั้ ง ด้ ว ย เพราะพวกเขาเคยมี ค วามเป็ น อยู่ ใ นระดั บ ดี มี ร ายได้ สู ง เมื่ อ ท างานอยู่ ใ น
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ต่างประเทศ แต่สิ่งเหล่านี้ก็หมดไปเมื่อกลับสู่ประเทศของตน ในด้านสภาพจิตใจพวกเขาจะอยู่ใน
สภาวะตื่นตระหนกเมื่อกลับสู่วัฒนธรรมเดิม (Reculture Shock) ซึ่งอาจเกิดขึ้นกับบุคลากรข้ามชาติ
ที่ถูกส่งตัวไปประจาการในต่างประเทศเป็นเวลายาวนาน ในระหว่างที่อยู่ต่างประเทศนั้นบางคนอาจ
ตัดสินใจสมรสกับคนในท้องถิ่น แต่เมื่อจบภารกิจก็ต้องตัดสินใจนาครอบครัว คู่สมรสเดินทางกลับ
ประเทศแม่ ซึ่งพวกเขาต้องปรับตัวกับวัฒนธรรมใหม่ด้วย
สอดคล้องกับ Passakonjaras (2008: 398-399) ที่อธิบายว่าบริษัทข้ามชาติส่วนใหญ่มักจะ
ละเลยการให้ ความสาคัญ กับการเตรียมการเมื่อบุคลากรข้ามชาติถูกส่ งตัวกลับ และยังพบอีกว่า
ผู้บริหารต้องกลับมารับตาแหน่งหน้าที่เดิมที่เคยปฏิบัติก่อนถูกส่งตัวไปต่างประเทศ ซึ่งส่งผลต่อขวัญ
และกาลังใจในการทางานเป็นอย่างมาก เพราะพวกเขารู้สึกว่า ความสาเร็จของงานในต่างประเทศ
ไม่ได้ส่งผลต่อความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน หรือการเลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งของเขาเลย ผลเสียที่
ตามมาคือ การลาออกและอาจไปร่วมงานกับบริษัทคู่แข่งที่ตระหนักถึงคุณค่า และประสบการณ์ของ
พวกเขา
ในการศึกษาเกี่ยวกับความตั้งใจในการกลับประเทศ (Intention of Repatriate) ของ
Tharenou & Caulfield (2010: 1011-1014) และ Fatimah & Surienty (2013:501-503) ได้สรุป
ปัจจัยที่ดึงดูดในบุคลากรข้ามชาติยังคงอยู่ในประเทศที่ถูกส่งตัวไปปฏิบัติงาน และปัจจัยผลักดันให้
พวกเขากลับประเทศแม่ ไว้ดังนี้
1. ความเป็นส่วนหนึ่งในงาน (Job Embeddedness) สาหรับผู้ปฏิบัติงานแล้วสิ่งที่สนับสนุน
ให้เขาเหล่านั้นยังคงปฏิบัติงานอยู่ในองค์กร ได้แก่ ความรู้สึกเสียสละทุ่มเทในงานที่ทา ความสมดุล
ระหว่างคุณค่าเป้าหมายต่องานที่ทา และความเชื่อมโยงความสัมพั นธ์ระดับบุคคล ระดับกลุ่ม และ
ระดับสถาบัน เช่นเดียวกับบุคลากรข้ามชาติ เมื่อพวกเขารู้สึกว่าการทุ่มเทเสียสละก่อให้เกิดคุณค่าแก่
องค์การ งานที่ทาเชื่อมโยงกับเป้าหมายในอาชีพ และโอกาสความก้าวหน้าในงาน ดังนั้นเมื่อพวกเขา
เกิดความเป็นส่วนหนึ่งในงานแล้ว ย่อมทาให้มีความรู้สึกพึงพอใจที่จะปฏิบัติงานในต่างประเทศ ความ
ตั้งใจในการลาออกหรือการกลับประเทศแม่จึงน้อยลง
2. ความเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน (Community Embeddedness) ในระหว่างที่ปฏิบัติงาน
ในต่างประเทศ เมื่อพวกเขามีครอบครัวหรือมีบุตรย่อมทาให้เกิดการเชื่อมโยงความช่วยเหลือระหว่า ง
เพื่อนและชุมชน ทาให้เกิดความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งในสังคม (Social Life) ที่พวกเขาอาศัยอยู่สิ่งนี้อาจมี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจตั้งรกรากในต่างประเทศ
3. เส้นทางอาชีพ (Career Path) เมื่อบุคลากรข้ามชาติมีความคาดหวังว่า องค์การจะมอบ
โอกาสความก้าวหน้าในการทางานและค่าตอบแทนเมื่อได้กลับประเทศแม่แล้ว สิ่งนี้ย่อมสร้างแรง
ดึงดูดให้พวกเขากลับสู่ประเทศแม่
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4. รูปแบบการดาเนินชีวิต (Lifestyle) เมื่อพวกเขาเชื่อว่า การได้กลับประเทศก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อการดาเนินชีวิต เช่น การได้ใช้ชีวิตในรูปแบบที่คุ้นเคย การได้อยู่ในสภาพแวดล้อม สภาพ
ภูมิอากาศและสังคมเพื่อนที่คุ้นเคย รวมถึงการกลับถิ่นฐานบ้านเกิดซึ่งเป็นที่ที่เหมาะสาหรับการเลี้ยงดู
บุตร สิ่งเหล่านี้ย่อมทาให้พวกเขาตัดสินใจกลับประเทศแม่ได้ง่ายขึ้น
5. การสนับสนุนจากครอบครัว (Family Encouragement) บทบาทของครอบครัวมีอิทธิพล
ต่อการสนับสนุนให้ไปทางานในต่างประเทศและการสนับสนุนให้พวกเขากลับประเทศแม่ แรงผลักดัน
ให้บุคลากรข้ามชาติเหล่านั้นกลับประเทศอาจมาจากหลายสาเหตุ เช่น ความต้องการกลับไปเพื่อ
พบปะญาติมิตร และคนในครอบครัว ความต้องการนาบุตรหลานกลับมาเลี้ยงดู และความต้องการ
กลับไปเพื่อดูแลผู้สูงวัยในครอบครัว
6. เอกลักษณ์ของชนชาติ (National identity) ความรู้สึกรักในชนชาติและประเทศบ้านเกิด
เป็ น ลั ก ษณะเฉพาะบุ ค คล พวกเขาคาดหวั งว่ าเมื่อกลั บ ประเทศแม่ จะท าให้ เกิ ดความคุ้น เคยใน
วัฒนธรรมของชนชาติตนเอง ดังนั้นการตัดสินใจกลับประเทศแม่จึงเป็นเรื่องง่ายประเด็นจริยธรรม
ความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อความยั่งยืนของธุรกิจ
Carroll (1991: 40-42) นาเสนอแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมผ่านพีระมิดของความ
รับผิดชอบต่อสังคม (Pyramid of Corporate Social Responsibility) โดยองค์การต้องรวมความ
รั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมทั้ ง 4 มิ ติ ไม่ ใ ช่ เ พี ย งด้ า นใดด้ า นหนึ่ ง ซึ่ ง ประกอบด้ ว ยความรั บ ผิ ด ชอบทาง
เศรษฐศาสตร์ ความรับผิดชอบต่อกฎหมาย ความรับผิดชอบด้านจริยธรรม และความรับผิดชอบใน
การให้ความรักต่อมนุษย์ ปัจจุบันธุรกิจระหว่างประเทศได้รับแรงผลักดันเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมความ
รับผิดชอบต่อสังคมผ่านการรับรู้ในเรื่องจริยธรรมของผู้ บริโภคทั้งประเด็นสุขภาพ สิทธิมนุษยชน และ
การปกป้ องพิทัก ษ์สั ตว์ สิ่ งที่องค์ การต้องเผชิญคื อ การเพิ่มขึ้นของการแข่งขันเพื่อลดต้ นทุนการ
ดาเนินงาน การเพิ่มขึ้นของเงื่อนไขมาตรฐานแรงงาน และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในประเทศ
ต่างๆ ทาให้พวกเขาต้องแสดงออกถึงการสนับสนุน เชิงนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมสาหรับ
ประเด็นจริยธรรมในการจัดการด้านทรัพยากรมนุษย์ที่ธุรกิจต้องให้ความสนใจ ได้แก่ การจ้างงานที่
เป็นธรรม การยึดหลักปฏิบัติที่เป็นธรรมในเรื่องค่าจ้างการจัดสภาพของงานและสภาพแวดล้อมในการ
ทางานที่ปลอดภัยและเหมาะสม รวมถึงการนาประมวลจรรยาบรรณ (Code of Ethics) มาเป็นหลัก
ในการกาหนดกลยุทธ์และแนวปฏิบัติในงาน อันได้แก่ มาตรฐานแรงงาน การให้โอกาสที่เท่าเทียมกัน
และความหลากหลายด้านกาลังคน
Harzing & Pinnington (2015: 512) ได้สรุปแนวทางการสร้างความยั่งยืนขององค์กรผ่าน
การบูร ณการแนวปฏิบั ติด้ านความรับผิดชอบต่อสังคมในงานด้านทรัพยากรมนุษย์อันจะนามาซึ่ง
ผลลั พ ธ์ ด้ า นพนั ก งานที่ ดี ขึ้ น ทั้ ง ความอยู่ ดี มี สุ ข ของพนั ก งาน การจู ง ใจและรั ก ษาพนั ก งานที่ มี
ความสามารถ ความพึงพอใจในงาน การมีส่วนร่วม และสร้างความผูกพันกับองค์การ
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ด้าน CROSS CULTURE
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม หรือที่เรียกกันว่า Cross Culture นั้น เป็นเรื่องที่ติดกันมา
กับ International HRM อย่างแยกไม่ออก เพราะ จะมีปัจจัยเกี่ยวข้องกับ วัฒนธรรม ทัศนคติ ความ
เชื่อ ค่านิยม ประเพณี ศาสนา เชื้อชาติ ภาษา กฏหมาย นโยบาย และเวลาที่แตกต่าง ล้วนแล้ว เป็น
อุปสรรค์ในการเข้าในซึ่งกันและกัน
สิ่งสาคัญก็คือ ผู้บริหารต้องใช้แรงจูงใจ ในการผลักดัน ให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย อันเป็นผล
เนื่งมาจาก International HRM ทาให้ พนักงานหรือผู้ร่วมงาน มีทัศนคติได้หลากหลาย ที่ทาให้
เข้าใจพฤติกรรมของมนุษย์ที่อยู่ภายใต้สภาพแวดล้อ มขององค์การ อันเป็นที่มาของ การมีอิทธิพล
อย่างมากต่อแนวคิดการบริหารในปัจจุบัน เนื่องจากการบริหารเป็นกระบวนการทางานให้สาเร็จโดย
ใช้บุคคลอื่น พฤติกรรมของบุคคลในองค์การจึงมีความสาคัญต่อการเพิ่มผลผลิตและประสิทธิผลของ
องค์การ การจัดการข้ามวัฒนธรรมจึงเกิดขึ้น ดังนี้
การจัดการข้ามวัฒนธรรม
วัฒนธรรมเกิดจากผลรวมของ การเรียนรู้ ความเชื่อ ค่านิยม และขนบธรรมเนียมประเพณี
ซึ่งกาหนดพฤติกรรมมนุษย์ใน สังคมหนึ่ง วัฒนธรรมจึงเป็น ระบบคุณค่า และบรรท ทัดฐาน ร่วมมก
กันของกลุ่ม บุคคลที่ จะ นาไ ปสู่ รูปแบบ ของการดารงชีวิต ดังเช่น
• การเรียนรู้(Learning)
• ความเชื่อ (Beliefs)
• ค่านิยม (Values)
• ขนบธรรมเนียมประเพณี (Customs)
วัฒนธรรมเมื่อมนุษย์ได้สร้างวัฒธนธรรมขึ้น มาแล้วจึง อบรมสั่งสอนให้คน รุ่นหลัง ได้เรียนรู้
หรือนาไปปฏิบัติ และกาหนดเป็นค่านิยมขึ้นในวัฒนธรรม ค่านิยมนี้ ส่งผลต่ อพฤติกรรมของบุคคล ซึ่ง
จะส่งผลต่อการดาเนินธุรกิจ และ องค์กร
ธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business) เป็นกิจการที่มีการเข้าไปสู่สภาพแวลล้อม
ทางธุรกิจที่ต่างไปจากเดิม เช่น ภาษา ค่านิยม ความเชื่อ การใช้ชีวิตเป็นอยู่ ความแตกต่างเหล่านี้ มี
อิทธิพลต่อการทาธุรกิจระหว่างประเทศ และความเสี่ยงของธุรกิจหรือองค์กรระหว่างประเทศอีกอย่าง
หนึ่ง
ความเสี่ยงของวัฒนธรรมข้ามชาติ (Cross Culture Risk) ซึ่งต้องเรียนรู้ และปรับตัวให้
สอดคล้ องกับ วั ฒ นธรรมประเทศนั้นๆ องค์ประกอบของวัฒ นธรรมในสั งคม นั้นยั งประกอบด้ว ย
สุนทรียศาสตร์, ค่านิยมและทัศนคติ, มารยาทและธรรมเนียมปฏิบัติ, โครงสร้างทางสังคม, ศาสนา,
ภาษาและติดต่อสื่อสาร, การศึกษา และ
สภาพแวลล้อมทางกายภาพ
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การประยุกต์การบริหารวัฒนธรรมข้ามชาติ ให้เกิดประโยชน์ ผู้บริหารหรือ องค์กรต้องเข้าใจ
และมองเห็น ความแตกต่างที่ชัดเจน พยายามเชื่อมโยงระหว่างวัฒนธรรม กับการสร้างความได้เปรียบ
ทางการแข่งขัน เชื่อมโยงระหว่างวัฒนธรรม และการดาเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมได้
กลยุทธ์ในการบริหารวัฒนธรรมชาติ ต้องมีคาว่า “Organisation Culture” ซึ่งเป็นรูปแบบ
ค่านิ ย ม และแนวทางปฏิบั ติต่ อการท างานร่ ว มกั นในองค์ก ร อั นเป็นจุ ดเริ่มต้ นของการถ่ายทอด
วัฒนธรรมระหว่างประเทศ หากมีบุคลากรที่ไม่สามารถปรับตัวได้ ไม่ยอมรับวัฒนธรรมขององค์กร
หรือเมื่อไปปฏิบัติงานในองค์กรที่มีวัฒนธรรมที่แตกต่างออกไป ก็จะเกิดปัญหาทันที เรียกว่า Culture
Shock และไม่สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้นั่นเอง
แนวทางในการประยุกต์ การบริหารข้ามวัฒนธรรม ดังจะกล่าวมานี้
 การอบรม หรือหาความรู้และข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัฒนธรรมข้ามชาติ
 การเหลี่ยกเลี่ยงอคติด้านวัฒนธรรม
 การพัฒนาทักษะวัฒนธรรมข้ามชาติ
ทักษะที่จาเป็นต่อการจัดการวัฒนธรรมข้ามชาติ
 ความอดทนต่อความคลุมเคลือ ความไม่แน่นอนของสภาพสิ่งแวลล้อมระหว่างประเทศ
 ความเป็นคนชั่งสังเกตุเรียนรู้ เข้าใจในคาพูดและพฤติกรรมของผู้อื่น เพื่อช่วยให้เพิ่มขีดการ
สื่อสารให้ดีขึ้น
 ให้ความสาคัญ กับความสัมพันธ์ส่วนบุคคล ในการยอรับซึ่งกันและกัน
 มีความยืดหยุ่นและปรั บตัวได้ดี ในการคินค้นวิธีแก้ปัญหาเปิดใจกว้าง และความอ่อนโยน
ถึงแม้จะอยู่ใภ้ใต้ความกดดันก็ตาม
นอกจากนี้ องค์การยังใช้วิธีการฝึกอบรมเพื่อให้บุคลากรมีคุณสมบัติ รวมถึงวัฒนธรรมทาง
ความคิดและการปฏิบัติที่เหมาะสมกับความต้องการในฐานะที่เป็นสมาชิกขององค์การอีกด้วย โดย
ประการนี้ สิ่งที่ผู้บริหารจะต้องพิจารณาในเรื่องค่านิยม ก็คือ ความพยายามที่องค์การจะต้องปรับแต่ง
ให้ค่านิยมของบุคลากรให้สอดรับกับค่านิยมขององค์การ เพื่อให้เกิดความพึงพอใจในการทางานใน
ฐานะที่ค่านิยมเป็น ปัจจั ยหลั กตัว หนึ่งต่อการมีความพึงพอใจในงานของบุคลากร โดยผู้ บริห ารพึง
ตระหนักเพิ่มเติมด้วยว่า ความเหมาะสมระหว่างบุคลากรกับองค์การนั้น เป็นสิ่งที่พึงได้รับความสนใจ
สร้างสรรค์และปรับแต่งอยู่ตลอดเวลาที่บุคลากรยังทางานอยู่กับองค์การ มีประจักษ์ในองค์การชั้นนา
หลายแห่งที่พยายามสารวจความพึงพอใจในงานของบุคคลในมิติความสอดคล้ องระหว่างค่านิยมของ
บุคลากรกับค่านิยมขององค์การ แล้วนาผลที่ได้มาดาเนินการผ่านกระบวนการฝึกอบรมหรือกิจกรรม
สร้างสรรค์อื่น
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วัฒนธรรมในมุมมองทางสังคมศาสตร์ กล่าวได้ว่าเป็นมรดกทางสังคม อันประกอบไปด้วย
องค์ความรู้ ความเชื่อ ประเพณี และทักษะ ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้จะถ่ายทอดไปยังสมาชิกของสังคม
Trompenaars & Hampden-Turner, (1999) เสนอไว้ว่า ความหมายของวัฒนธรรมที่ได้
ถู ก นิ ย าม เพื่ อ การอธิ บ ายถึ ง พฤติ ก รรมของคนในสั ง คมด้ ว ยเช่ น กั น โดยเป็ น ระบบของการให้
ความหมายร่วมกัน วัฒนธรรมจะเป็นตัวกาหนดว่าอะไรคือสิ่งที่เราสนใจ เราจะปฏิบัติ ตนอย่างไรและ
เราจะให้คุณค่ากับสิ่งใด หรืออีกนิยามหนึ่งที่กาหนดให้ โดยวัฒนธรรมหมายถึง แบบแผนการดาเนิน
ชีวิตของบุคคลในสังคม ซึ่งครอบคลุมไปถึง ค่านิยม กฎเกณฑ์ในสังคม ความเชื่อ ประเพณี องค์ความรู้
ต่างๆ ตลอดจนสิ่งต่างๆ ที่มนุษย์สร้างขึ้นมา ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นตั วกาหนดความคิด ความรู้สึก และ
การกระทาของมนุษย์ในสังคมนั้นๆ และจะมีการถ่ายทอดจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนรุ่นต่อไปโดยอาศัย
การเรียนรู้
Hofstede, (2005) เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรมองค์การท่านหนึ่ง ได้เคยให้คาจากัดความ
ของวัฒนธรรมในบริบทของการศึกษาลั กษณะวัฒนธรรมที่ มีผลต่อรูปแบบการบริหารองค์การที่มี
ประสิทธิผลว่าเป็น แบบแผนความคิดความรู้สึกของสมาชิกในองค์การที่ได้รับการกาหนดร่วมกัน ซึ่งมี
ผลทาให้สมาชิกขององค์การนั้นแตกต่างไปจากสมาชิกขององค์การอื่น
วัฒนธรรมองค์การ (Organizational Culture) นั้น สรุปได้ว่าเป็นระบบความเชื่อและ
ค่านิยมที่มีการพัฒนาขึ้นมาภายในองค์การ และชี้นาพฤติกรรมของสมาชิก หรือสิ่งที่ประกอบกันขึ้น
ของค่านิยม ความเชื่อ ความเข้าใจ และวิถีทางของความนึกคิด ซึ่งถูกนามาใช้ร่วมกันโดยสมาชิกของ
องค์การหนึ่งๆ และได้ถูกสอนหรือถ่ายทอดสืบต่อไปยังสมาชิกใหม่ให้รับเอาไปถื อปฏิบัติ หรือมองว่า
เป็นระบบที่มีความหมายร่วมกันภายในองค์การหนึ่ง ซึ่งจะกาหนดวิธีการที่บุคคลนามาปฏิบัติที่เป็น
ระบบ และถูกกาหนดโดยสมาชิกที่ทาให้องค์การหนึ่งแตกต่างจากองค์การอื่น ๆ หรือเป็นความเชื่อ
ค่านิยม และความคาดหวัง ที่พนักงานในองค์การรับรู้ร่วมกันและถ่ายทอดจากบุคคลหนึ่งไปยังอีก
บุคคลหนึ่ง ซึ่งมีผลกระทบต่อพฤติกรรมของพนักงานในองค์การนั้นๆ
คุณลักษณะพื้นฐานที่สาคัญของวัฒนธรรมองค์การประกอบ ซึ่งได้แก่
1) วัฒนธรรมองค์การ เน้นในเรื่องของการให้พนักงานได้รับการกระตุ้นให้เกิดความคิดด้าน
นวัตกรรมและการยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในองค์การ
2) วัฒนธรรมองค์การ สร้างความสนใจของบุคลากรในทางลึกในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่องค์การ
ปลูกฝังหรือหล่อหลอมให้บุคลาการในองค์การเป็น
3) วัฒนธรรมองค์การ มุ่งความสาคัญที่ผลลัพธ์มากกว่าเทคนิค และกระบวนการที่ใช้เพื่อ
บรรลุผลลัพธ์นั้น
4) วัฒนธรรมองค์การ มุ่งความสาคัญที่คนหรือบุคลากรภายในองค์การ
5) วัฒนธรรมองค์การ มักมีมิติที่มุ่งความสาคัญไปยังทีมงานมากกว่ามุ่งที่รายบุคคล
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6) วัฒนธรรมองค์การ เป็นเรื่องที่ท้าทายต่อการเปลี่ยนแปลง และต้องการแข่งขันมากกว่า
ความสะดวกสบาย
และสุดท้าย
7) วัฒนธรรมองค์การ เป็นเรื่องคาบเกี่ยวกับกิจกรรมองค์การมุ่งรักษาสภาพความมั่นคงของ
องค์การมากกว่าความเจริญเติบโต
คุณลักษณะของวัฒนธรรมองค์การในแต่ละมิติเช่นที่กล่าวไปนี้ จะมีอยู่ในทุกองค์การมาก
น้อยแตกต่างกันไปแต่ละองค์การ โดยทั่วไปงานวิจัยต่างๆ มักจะทาการประเมินวั ฒนธรรมองค์การ
จากคุณลักษณะต่างๆ ดังที่ได้นาเสนอสรุปมานี้ อันจะช่วยให้สามารถทาความเข้าใจถึงความรู้สึ ก
ทัศนคติ ค่านิ ยมที่บุ คลากรมีต่อองค์การ อันสามารถนาไปใช้กาหนดหรือการวางแผนกลยุทธ์ของ
องค์การ งานเขียนของนักวิชาการที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านพฤติกรรมองค์การและการบริหารจัดการ
องค์การต่างสะท้อนให้ เ ห็ น ในทานองเดียวกันว่ า องค์การที่ มีผ ลการดาเนินงานที่ดี นั้นมักจะเป็ น
องค์ ก ารที่ มี วั ฒ นธรรมองค์ ก ารที่ เ ข้ ม แข็ ง โดยบุ ค ลากรขององค์ ก ารจะได้ รั บ การกระตุ้ น ให้ เ กิ ด
ความสามารถในการปรับตัว นวัตกรรม และการพัฒนางานอย่างต่อเนื่องในงานที่รับผิด ชอบ ซึ่งทาให้
พนักงานมีโอกาสที่จะได้รับการเลื่อนตาแหน่งเป็นผู้บริหารระดับสูงขององค์การ ช่วยสนับสนุนการ
ดาเนินงานขององค์การให้สามารถบรรลุเป้าหมาย เนื่องจากบุคลากรในองค์การได้รับแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น องค์การมีความได้เปรียบทางการแข่งขันและย่อมให้ใ ห้บรรลุผลสาเร็จของ
องค์การในระยะยาว
วั ฒ นธรรมองค์ ก ารที่ โ น้ ม น าท าให้ อ งค์ ก ารมี ผ ลการด าเนิ น งานบรรลุ เ ป้ า หมายหรื อ เกิ ด
ประสิ ท ธิผ ลในการบริ ห ารงานที่ เ ป็น วั ฒ นธรรมแข็ง นั้ น นัก วิช าการด้ า นพฤติก รรมองค์ก ารเช่ น
Robbins, (1996) เสนอไว้ว่าเป็นเพราะวัฒนธรรมทาให้เกิดความรู้สึกที่ เป็นเอกลักษณ์แก่สมาชิกของ
องค์การ ช่วยก่อให้พนักงานเกิดความผูกพันร่วมกัน ช่วยส่งเสริมความมั่นคงของระบบทางสังคม
และช่วยเป็นเครื่องชี้แนะแนวทางสาหรับพนักงานในการกระทากิจกรรมต่างๆ ขององค์การ ตลอดจน
เป็ น เครื่ องชี้แนะในพฤติกรรมการทางานที่เหมาะสม เป็นต้น ในทานองเดียวกันเมื่อวัฒ นธรรมมี
ผลกระทบที่ดีต่อพฤติกรรมของพนักงานด้วยสอดคล้องกับงานของ Kotter และ Heskette, (1992)
ซึ่งได้ทาการวิจัยกับองค์การต่าง ๆ จานวนกว่า 200 องค์การ พบว่า วัฒนธรรมองค์การ เป็นปัจจัย
ที่สาคัญซึ่งสามารถส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานในระยะยาวขององค์ การ และสามารถใช้ในการ
คาดการณ์ ส าหรั บ การด าเนิ น งานขององค์ ก ารว่ า สามารถบรรลุ ผ ลส าเร็ จ หรื อ ไม่ ส าหรั บ ช่ ว ง
ระยะเวลา 10 ปีข้างหน้า นอกจากนี้ ยังพบว่า แม้องค์การนั้นจะประกอบไปด้วยบุคลากรที่มีคุณภาพ
เพีย งใดก็ตาม หากไม่มีวัฒนธรรมองค์การที่ช่ว ยสนับสนุนให้ ผลการดาเนินงานขององค์การดีขึ้น
รวมทั้งการออกแบบองค์การและวัฒนธรรมองค์การที่เหมาะสมแล้ว โอกาสที่องค์การนั้นจะอยู่รอดได้
นับเป็นเรื่องยากอย่างยิ่ง
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งานวิจัยของนักวิชาการและนักวิจัยจานวนมาก ได้สะท้อนให้เห็นถึงอิทธิพลของวัฒนธรรมที่
มีต่อประสิทธิผลองค์การ ได้แก่ งานของ Sathe, (1985) ที่พบว่า วัฒนธรรมองค์การ เป็นสิ่งที่ช่วย
สนับสนุนในการวางแผนกลยุทธ์และการออกแบบโครงสร้างองค์การ และส่งผลต่อประสิทธิผลการ
ดาเนินงานขององค์การภายใต้สภาพแวดล้อมที่องค์การเผชิญอยู่ นอกจากนี้ Denison, (1990) ยัง
ได้เคยทาการวิจัยวัฒนธรรมองค์การขององค์การต่ าง ๆ มากกว่า 1,000 องค์การ ในระยะเวลานาน
กว่า 15 ปี โดยผลจากการงานวิจัยดังกล่ าวได้องค์ความรู้ชุดหนึ่งที่เป็นข้อสรุปทั่วไปส าหรับการ
จาแนกมาตรวัดวัฒนธรรมองค์การที่มีผลกระทบต่อประสิทธิผลองค์การ อันจาแนกออกได้เป็น 4 มิติ
ประกอบด้วย
1) วัฒนธรรมองค์การที่เน้นความสามารถในการปรับตัว (the adaptability culture) เป็น
การมองวัฒ นธรรมองค์การโดยให้ ความสนใจต่ อปัจจัยสภาพแวดล้ อมภายนอกองค์การ ที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและนาปัจจัยดังกล่าวมาใช้ในการวางแผนกลยุทธ์เพื่อให้การบริหรงาน
องค์การมีลักษณะที่ยืดหยุ่น ปรับตัวและเรีย นรู้จากการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญ เช่น การเปลี่ยนแปลง
ของลูกค้า คู่แข่งขัน รวมไปถึงการเรียนรู้จากการดาเนินงานที่ผิดพลาด เป็นต้น
2) วัฒนธรรมองค์การที่เน้นพันธกิจขององค์การ (the mission culture) เป็นวัฒนธรรม
องค์การที่เน้น ถึงการมีวิสัย ทัศน์ และความมุ่งหมายที่ชัดเจนที่องค์การต้องการจะบรรลุ เป้าหมาย
ภายใต้มโนทัศน์สาคัญที่ว่า องค์การที่ประสบความสาเร็จในการดาเนินงาน มีการกาหนดวัตถุประสงค์
เป้าหมายการวางแผนกยุทธ์ และวิสัยทัศน์ขององค์การที่ต้องการไปให้ถึงในอนาคตอย่างชัดเจน
3) วัฒนธรรมองค์การที่เน้นการเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง (the involvement culture) ซึ่ง
หมายถึง วัฒนธรรมองค์การที่ให้ความสาคัญเกี่ยวกับการเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องและการเข้ามามีส่วน
ร่วมในการปฏิบัติงานของพนักงาน และความสามารถในการเปลี่ยนแปลงการดาเนินงานได้อย่าง
รวดเร็ว ที่มีสาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอกองค์การ ในขณะเดียวกับที่ให้
ความสาคัญต่อความต้องการของพนักงาน โดยการมอบอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบแก่ทีมงาน
ภายในองค์การ ซึ่งเป็นการพัฒนาความสามารถให้แก่พนักงานในทุกระดับชั้น ทาให้ผลการดาเนินงาน
ขององค์การดีขึ้น เนื่องจากการที่องค์การเปิดโอกาสให้พนักงานเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงาน
พนักงานจะเกิดความรู้สึกที่มีความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น ทาให้เกิดความรู้สึกของการเป็นเจ้าของ ซึ่ง
เท่ากับเป็นการสร้างข้อผูกมัดของพนักงานที่มีต่อองค์การนั้น และ
4) วัฒนธรรมองค์การที่เน้นความสอดคล้อง (the consistency culture) เป็นวัฒนธรรม
องค์ ก ารที่ ใ ห้ ค วามส าคั ญ ที่ มี ค วามสอดคล้ อ งภายในองค์ ก ารในกรณี ที่ ส ภาพแวดล้ อ มที่ ไ ม่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงค่อนข้างสูง และการดาเนินงานภายในองค์การมีการประสานงานเป็นหนึ่งเดียว โดยที่
องค์การในลักษณะนี้จะมีวัฒนธรรมองค์การช่วยสนับสนุนให้ การดาเนินงานขององค์การเป็นไปอย่าง
มีระเบียบแบบแผน ที่มีค่านิยมร่วม ความเชื่อ สัญลักษณ์บุคคลที่ประสบความสาเร็จ และแบบแผนที่
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เคร่งครัดที่คอยช่วยในการกาหนดนโยบายและวิธีการดาเนินงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ
ในที่สุด
บทสรุป
ปัจจัยความสาเร็จของธุรกิจหรือองค์กร เรื่องการจัดการทรัพยากรมนุษย์ระหว่างปะเทศ ที่มี
การด าเนิ น งานหรื อ การประกอบกิ จ การ การนอกประเทศแม่ เชื่ อ มโยงกั บ บทบาทการจั ด การ
ทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ คือการคัดเลือกบุคลากรข้ามชาติที่มีความรู้ความสามารถและการ
พัฒนาพนักงานให้มีคุณภาพและมีความพร้อมมีส่วนช่วยให้การปฏิบัติงานในต่างแดน และคัดเลือก
บุคคลกรท้องถิ่นนั้นนั้น เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ แต่ก็ยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสภาพ
สิ่งแวลล้ อมต่างๆ ระหว่างประเทศ ที่ส่ งผลต่อการปรับตัวของบุคลากรข้ามชาติด้ว ย เช่น ปัจจัย
ทัศนคติ ปัจจัยด้านกฏหมายต่างๆ ปัจจัยด้านการเมือง ปัจจัยนโยบายรัฐ ปัจจัยด้านวัฒนธรรม การ
แทรกแซงจากรัฐบาลของประเทศนั้นๆ ที่มีผลต่อองค์กรหรือธุรกิจ ฉะนั้น สิ่งที่องค์การจาเป็นต้อง
พิจารณาในการจะส่งคนไปทางานในต่างประเทศ ประกอบด้วยเรื่องต่างๆ คือ เรื่องของงาน องค์การ
จาเป็นต้องพิจารณาอย่างรอบคอบถึงปัญหาการปรับตัวข้ามวัฒนธรรม การสร้างเครือข่ายในระดับ
ท้องถิ่น ความผูกพันต่อองค์การ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดสิทธิประโยชน์ต่างๆ ให้แก่บุคลากรที่ได้รับ
มอบหมายให้ไปปฏิบัติงานในต่างประเทศด้วย เรื่องของคนทางาน แนวคิดการบริหารปริมาณคน
(Human Capital Idea) ต้องมองคนเป็นสินทรัพย์ (Asset) ไม่ใช่ความรับผิดชอบ (liability) จึงจะ
เป็นการลงทุนทาให้เพิ่มมูลค่าได้เรื่องชีวิตส่วนตัว ทางการสร้างความยั่งยืนขององค์กรผ่านการบูรณ
การแนวปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในงานด้านทรัพยากรมนุษย์อันจะนามาซึ่งผลลัพธ์ด้าน
พนักงานที่ดีขึ้น ทั้งความอยู่ดีมีสุขของพนักงาน การจูงใจที่สาคัญ และรักษาพนักงานที่มีความสามารถ
ความพึงพอใจในงาน การมีส่วนร่วม และสร้างความผูกพันกับองค์การ เรื่อง CROSS CULTURE
ดังนั้นการพัฒนาสมรรถนะเพื่อรองรับ การทางานข้ามวัฒนธรรม การเอาตัวรอดในโลกยุค
ปั จ จุ บั น นี้ ความ เปลี่ ย นแปลงที่เ หล่ า ผู้ บ ริ ห ารกาลั ง ประสบอยู่ คือ การ ขยายตัว ของโลกในยุ ค
โลกาภิวัฒน์ และ กาลัง แรงงานที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และทาง เดียวที่จะปรับตัวได้ ก็คือการ
พัฒนาไปสู่การเป็นอัจฉริยะภาพทางด้านวัฒนธรรมนั่นเอง
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บทคัดย่อ
การศึกษาเรื่องการปรับตัวทางด้านกลยุทธ์การตลาดของธุรกิจผ้าไทยที่มีผลต่อพฤติกรรมทาง
การตลาดของผู้บริโภค จังหวัดพิจิตร เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) การวิจัย
ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากลยุทธ์ทางการตลาดของธุรกิจผ้าไทย จังหวัดพิจิตร ก่อนการปรับตัว
และหลังการปรับตัว
ผลการวิจัยพบว่า ธุรกิจผ้าไทยก่อนการปรับตัว การเข้าถึงสื่อออนไลน์ยังไม่นิยมมาก และยัง
ไม่ได้มีแนวคิดสมัยใหม่เข้ามาประยุกต์ใช้ อีกทั้งยังไม่มีกลยุทธ์ทางการตลาดที่ชัดเจนทาให้ ผ้าไทยยัง
อยู่ในวงแคบ ยิ่งไปกว่านั้นร้านผ้าไทยส่วนมากอาศัยการบอกปากต่อปาก ทาให้การเข้าถึงผู้โภคได้น้อย
ส่วนธุรกิจผ้าไทยหลังการปรับตัวมี การประชาสัมพันธ์ มีรูปแบบสินค้าและสีสันที่ร่วมสมัยมากขึ้น
รวมถึ ง ท าการตลาดให้ เ ข้ า กั บ ยุ ค สมั ย โดยใช้ สื่ อ ออนไลน์ ช่ ว ยท าให้ เ กิ ด การรั บ รู้ ไ ด้ อ ย่ า งทั่ ว ถึ ง
วัฒนธรรมจังหวัดพิจิตรได้มีบ ทบาทในการรณรงค์ให้หน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดพิจิตรแต่งกายด้วยผ้า
ไทย เพื่อยกระดับผ้าไทยก้าวไกลสู่สากล
Keywords: กลยุทธ์, การปรับตัวทางการตลาด, การตลาด, ผ้าไทย
Abstract
The study of market adaption strategies of Thai fabrics that effect to
consumer behavior in Phichit province. Qualitative Research, this objective of this
research was to study the marketing strategies of Thai fabrics business before and
after adaptation in Phichit province
According to the result, Thai fabrics business before adaptation. Social media
access is not popular, and a modern concept still not to adaptation. There is
unclear with marketing strategy cause Thai fabrics in a narrow band. Moreover most
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Thai fabrics business use to word-of-mouth to reach of the consumer not so much.
Thai fabrics Business after adaptation, there are publicity. Product designs as well as
more contemporary colors. Including marketing to the era. Using the social media
helps to achieve a thorough awareness. Phichit Cultural Centre has played a role in
campaigning for various agencies. In Phichit province, dressed in Thai fabrics. To raise
the level of Thai fabrics to international standards.
Keywords: Strategies, Market adaption, Marketing, Thai fabrics
บทนา
ตลาดผ้าไทยในประเทศไทย การจาหน่ายส่วนใหญ่จ ะมีพ่อค้าคนกลางรับถึงแหล่งที่ผลิต ผ้า
ทอบางกลุ่มต้องจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าขึ้นอยู่กับข้อตกลงซื้อขาย แหล่งผลิตบางแห่งมีการจัดวาง
สินค้าหน้าร้านเพื่อดึงดูดสายตา และเป็นจุดสนใจแก่ผู้พบเห็น การตลาดภายในประเทศจึงมี 2
ลักษณะคือ ตลาดขายปลีกและตลาดขายส่ง โดยแหล่งจาหน่ายสาคัญในประเทศในลักษณะขายปลีก
เช่น ศูน ย์ ศิล ปาชีพบางไทร ตลาดส าเพ็ง โบ้เบ้ ประตูน้า และแหล่ งตลาดขายส่ งที่ส าคัญในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคกลางบางจังหวัด เช่น เชียงใหม่ ลาพูน ลพบุรี ปราจีนบุรี
สระแก้ ว และกรุ ง เทพฯ รวมถึ ง ตลาดนั ด สวนจตุ จั ก รและสวนลุ ม ไนท์ พ ลาซ่ า (กรมส่ ง เสริ ม
อุตสาหกรรม, 2549)
นอกจากนี้ ก รมส่ ง เสริ ม อุ ต สาหกรรม (2549) ยั ง ระบุ ว่ า แม้ ปั จ จุ บั น สิ น ค้ า ผ้ า ไทยและ
ผลิตภัณฑ์ผ้าไทย จะมีบทบาทสาคัญต่อเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศเพิ่มขึ้นตามลาดับในเรื่องของ
การสร้างรายได้ให้ชาวชนบท และการแก้ปัญหาการเคลื่อนย้ายแรงงานสู่เมืองใหญ่ แต่สินค้าประเภท
นี้ยังต้องเผชิญปัญหาต่าง ๆ เช่น ปัญหาด้านต้นทุนการผลิต ซึ่งได้แก่ วัตถุดิบประเภทเส้นไหมขาด
แคลน มีไม่พอเพียงกับความต้องการนามาใช้ในการผลิต จึงต้องสั่งนาเข้าจากต่างประเทศ โดยข้อคิด
ดังกล่าว มีมุมมองการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยหลัก ๆ ดังนี้
1. ประเทศไทยมีวัตถุดิบ คุณภาพดีพอใช้ในระดับหนึ่งแต่ราคาผ้าสูงเกินไป การบังคับซื้อ
โดยระบบสัดส่วนต้องยกเลิกหรือหากจาเป็นต้องคงไว้ จะต้องเป็นสัดส่วนที่น้อยที่สุด ต้องให้โอกาส
เกษตรกรซึ่งปลูกหม่อนเลี้ยงไหม และสาวเส้นเข้ามาทอในระบบสัดส่วนด้วย ส่วนภาษีนาเข้าหากรัฐ
ต้องเก็บภาษีเส้นไหมขอให้เก็บน้อยที่สุด เพื่อให้ต้นทุนวัตถุดิบมีราคาที่เหมาะสมและแข่งขันได้
2. พั ฒ นาด้ า นบุ ค ลากร โดยเน้ น ที่ ผ้ า ทอมื อ ซึ่ ง จะเป็ น มรดกสื บ ทอดไปอี ก ยาวนาน รั ฐ
ควรที่จะบรรจุหลักสูตรการผลิตผ้าไทยในโรงเรียนตั้งแต่ระดับมัธยมจนถึงมหาวิทยาลัย
3. พัฒนาด้านบริหารจัดการ เพื่อเพิ่มผลผลิต และลดการสูญเสียทั้งระบบ
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4. พัฒนาด้านเทคโนโลยีใช้วิธีการสมัยใหม่เพื่อปรับปรุงคุณภาพการสาวไหม การตีเกลียว
และการทอผ้า
5. พั ฒ นารู ป แบบสิ น ค้ าและการตลาด โดยเน้น ที่แฟชั่น และผลิ ตสิ นค้า ให้ เ หมาะสมกั บ
รสนิยมของลูกค้า มีการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์สินค้าผ้าไทยอย่างต่อเนื่อง
จะเห็นได้ว่า ธุรกิจผ้าไทย เป็นธุรกิจที่สร้างเอกลักษณ์ของความเป็นไทยให้ชาวต่างชาติได้รู้จัก
มาก จึงกลายเป็นธุรกิจที่น่าลงทุน และประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตผ้าไทยและผลิตภัณฑ์ผ้าไทยที่มี
คุณภาพและมีชื่อเสียงมากแห่งหนึ่งของโลก มีแรงงานในภาค อุตสาหกรรมจานวนมากโดยเฉพาะ
แรงงานในชนบท
ผ้าไทยเป็นเอกลักษณ์ไทยที่ได้รับการกล่าวขวัญมานานแล้วในด้าน
ความงดงามของสีสัน และลวดลาย รวมถึงฝีมือการทอผ้าของคนไทยที่ ได้รับการถ่ายทอดมาจนถึง
ปัจจุบันผ้าไทยจึงได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายทั้งจากชาวไทยและชาวต่างประเทศ โดยเป็นสินค้า
หัตถกรรมที่มีขั้นตอนการผลิตที่ ใช้แรงงานไทยเป็นหลั ก ซึ่งเหมาะสมกับโครงสร้างเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยที่มีแรงงานเป็นจานวนมาก
กลยุทธ์ทางการตลาด (Marketing Strategy) หมายถึง การใช้ส่วนประสมทางการตลาดให้
เหมาะสมกับกลุ่ มเป้ าหมาย หรื อตลาดเป้าหมาย เป็นวิธีการพื้นฐานที่ส ร้างให้ เกิดความต้องการ
ผลิตภัณฑ์ ซึ่งประกอบด้วย การตัดสินใจ การกาหนดตลาดเป้าหมาย การกาหนดตาแหน่งผลิตภัณฑ์
การกาหนดกลยุทธ์ส่วนผสมทางการตลาด และการกาหนดระดับค่าใช้จ่ายการตลาด ซึ่งจะนาไปสู่การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างอย่างยั่งยืน (Violeta Radulescu, 2012) หรือกลยุทธ์หมายถึง การรบที่มี
เล่ห์เหลี่ยม วิธีการที่ต้องใช้กลยุทธ์อุบายต่างๆ เล่ห์เหลี่ยมในการต่อสู้ หรือเป็นวิธีทางหรือแนวทางที่
ถูกต้องกาหนดขึ้นเพื่อการระดมและการจัดสรรการใช้ทรัพยากรขององค์การเพื่อบรรลุถึงเป้าหมาย
ขององค์การทางเศรษฐกิจ (เกษม พิพัฒน์เสรีธ รรม, 2553) หรือเป้าหมายแผนบูรณาการแบบ
ผสมผสาน และวัตถุประสงค์พื้นฐานทั้งหลายขององค์กรรวมทั้งแผนงานหลักต่างๆ ที่ซึ่งได้มีการจัดทา
ขึ้นมาเพื่อจะนามาปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ต่างๆ ดังกล่าวตลอดจนวิธีการที่สาคัญ
เกี่ยวกับการแบ่งทรัพยากรทั้งหลายที่นามาใช้ ซึ่งเกี่ยวข้องกับความได้เปรียบของธุรกิจในการท้าทาย
ต่อสภาพแวดล้อมต่อสิ่งที่กาหนดขึ้นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร (korler, keller, 2009)
การปรับตัวของธุรกิจนั้น เกิดขึ้นเมื่อผลิตภัณฑ์ถูกนาออกสู่ตลาด แสดงถึงการเริ่มต้นของ
วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ ระยะเวลาที่ผ่านไปผลิตภัณฑ์จะมียอดขายเพิ่มขึ้นมากบ้าง น้อยบ้าง เป็นการ
แสดงถึงการเจริ ญเติบโตของผลิ ตภัณฑ์นั้น หากผลิตภัณฑ์ได้รับการยอมรับจากตลาดเป็นอย่างดี
ยอดขายจะเพิ่มขึ้น อย่ างรวดเร็ ว เมื่อผู้ ซื้อไม่ต้ องการผลิ ตภั ณฑ์นั้ น ยอดขายจะตกต่ าลง ในที่สุ ด
ผลิตภัณฑ์นั้นก็จะหายไปจากตลาด แต่จะมีผลิตภัณฑ์ใหม่เข้ามาสู่ตลาดแทนผลิตภัณฑ์เก่าที่ล้าสมัย
ซึ่งผู้ต้องการซื้ออีกต่อไป ดังนั้นระยะเวลาที่ผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดจะอยู่ในตลาดจึงไม่เท่ากันเป็นการ
แสดงให้เห็นวงจรชีวิตที่สั้นหรือยาวของผลิตภัณฑ์ ซึ่งคล้ายกับวงจรชีวิตของคนเรา และจะเกิดวงจร
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ชีวิตใหม่ เข้ามาแทนที่วงจรเดิมอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆ วงจรใหม่ที่เกิดขึ้นอาจจะมาจากผลิตภัณฑ์ใหม่มี
เทคโนโลยีสูงกว่า มีประสิทธิภาพดีกว่า หรือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป
ดังนั้น ธุรกิจต้องมีการสืบค้น ข้อมูลการเปลี่ยนแปลง ทั้งการขาย ความต้องการลูกค้า สภาพแวดล้อม
ธุ ร กิ จ ท าองค์ ก รให้ เ ป็ น องค์ ก รปั จ จุ บั น รู้ เ ท่ า ทั น การเปลี่ ย นแปลงภายนอก และปรั บ กลยุ ท ธ์ ใ ห้
สอดคล้องกับสภาวะที่เปลี่ยนแปลงไป ธุรกิจจะต้องลืมสิ่งที่เคยทาในอดีต ซึ่งอาจจะไม่เหมาะสมกับ
สภาวะปั จ จุ บั น เพราะสภาพแวดล้ อมเปลี่ ยนไปแล้ ว กลยุทธ์เดิมๆที่เคยใช้ได้ผ ลก็อาจจะไม่ได้ผ ล
จึงต้องมีการปรับตัวต่อธุรกิจนั้นๆ เพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคให้ดีที่สุด
ก่อนที่จะมีนโยบาย Thailand 4.0 รัฐบาลให้ความสนใจและส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจใน
อุตสาหกรรมที่แตกต่างกัน เริ่มต้นที่ Thailand 1.0 รัฐบาลเน้นการลงทุนทางภาคเกษตรกรรม เช่น
พืชไร่ พืชสวน การส่งออกนั้นยังมีไม้สัก ดีบุกเท่านั้น โมเดลต่อมาเป็น Thailand 2.0 ที่มุ่งเน้น
อุ ต สาหกรรมเบาแต่ หั น มาใช้ แ รงงานจ านวนมากแทน เช่ น เครื่ อ งนุ่ ง ห่ ม รองเท้ า กระเป๋ า
เครื่องประดับ และในช่วง Thailand 3.0 ซึ่งเป็นยุคของอุตสาหกรรมหนักและการส่งออก มีการลงทุน
จากต่างประเทศมากขึ้น ใช้เทคโนโลยีสูงขึ้น เน้นเรื่องชิ้นส่วนยานยนต์ แผงวงจรไฟฟ้า ที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น
และเรื่องของการลงทุน มีการขยับไปลงทุนในต่างประเทศ
ธุรกิจผ้าไทยก่อนการปรับตัว และก่อนที่จะมีนโยบาย Thailand 4.0 นั้น ธุรกิจผ้าไทย
เป็นธุรกิจที่ต้องอยู่ในกรอบ เพราะผ้าไทยใช้แต่งกายในงานที่สาคัญของประเทศไทยเท่านั้น และ
ใช้ เ พื่ อ เป็ น ของขวั ญ ในวั น ส าคั ญ ต่ า งๆ เหมื อ นกั บ การไปไม่ สุ ด ผ้ า ไทยเป็ น ที่ นิ ย มเฉพาะกลุ่ ม
เพราะมีเพียงคนบางกลุ่มเท่านั้นที่สวมใส่ผ้าไทย ได้แก่ กลุ่มผู้บริหารของสถานที่ราชการ หน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน และรัฐวิสาหกิจ ร้านผ้าไทยส่วนมากเลยอาศัยการบอกปากต่อปากเลยทาให้การ
เข้ าถึ งของผู้ โ ภคไม่ มากเท่ าที่ ควร ธุร กิจ ผ้ าไทยจึง ต้ องมีก ารปรับ กลยุ ทธ์ การตลาดขึ้น เพื่อ ดารง
เอกลักษณ์ความเป็นไทยและเป็นการเชื่อมโยงภูมิปัญญาอันทรงคุณค่าให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตปัจจุบัน
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557-2560 ที่รัฐบาลเข้ามาบริหารประเทศ ซึ่ง Thailand 4.0 นี้เป็นการ
“ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม” และเปลี่ยนจากที่แต่ก่อนลงมือทามาก แต่ได้ผลตอบแทนน้อย
มาเป็น ลงมือทาน้อย แต่ได้ผลตอบแทนมหาศาล โดยการเอาความคิดสร้างสรรค์เป็นแรงผลักดัน และ
น านวั ต กรรมเข้ า มาช่ ว ย เปลี่ ย นจากการผลิ ต สิ น ค้ า ไปสู่ ก ารบริ การมากขึ้ น อี ก ทั้ ง “ค่ า นิ ย ม 12
ประการ” คือ การกาหนดค่านิยมหลักให้ชัดเจนในสังคมไทย เพื่อที่จะสร้างประเทศไทยให้เข้มแข็ง
ดังนั้นประชาชนไทยต้องเข้มแข็งก่อน โดย 1 ในค่านิยมหลัก 12 ประการ ตามนโยบายคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ คือ รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม เป็นการปลูกฝังไปถึงรากฐานให้แก่
เยาวชน โดยผู้บริหารประเทศ สื่อมวลชนและสถาบันการศึกษาควรร่วมมือกันใช้กระบวนการ "อบรม
บ่มเพาะ" จนกลายเป็นวัฒนธรรมของสังคมไทย ปัจจุบันธุรกิจผ้าไทยจึงต้องปรับกลยุทธ์เพื่อรับมือกับ
สภาวะและเหตุการณ์ในปัจจุบัน
เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า เช่น การแต่งกาย
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ไว้ทุกข์ ในห้วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช สีที่นิยม ได้แก่ สีดา สีขาว และสีครีม ธุรกิจผ้าไทยจึงเริ่มปรับกลยุทธ์ทางการตลาดให้เข้ากับ
สมัยใหม่มากขึ้นเพื่อตอบสนองความต้อ งการของกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย อีกทั้งยกระดับสินค้า
ไทยให้เป็นสินค้าที่มีมูลค่าสูง มีคุณค่า และเกิดการยอมรับ
เครื่องมือในการปรับกลยุทธ์ทางการตลาดที่เหมาะสมสาหรับผลิตภัณฑ์ผ้าไทย ในแง่มุมของ
รัฐบาล คือ การรณรงค์ของรัฐบาลที่ส่งเสริมให้ผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐแต่งกายด้วยผ้าไทย ในแง่มุม
ของผู้ ป ระกอบการ คือ การร่ว มมือของผู้ ประกอบการร้านผ้ าไทยกับหน่ว ยงานภาครัฐ เพื่อดารง
เอกลักษณ์ความเป็นไทยและเป็นการเชื่อมโยงภูมิปัญญาอันทรงคุณค่าให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตปัจจุบัน
การออกงานเพื่อจัดแสดงสินค้า และการใช้สื่อออนไลน์เพื่อการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ทั้งนี้แนวทางใน
การยกระดับสินค้าผ้าไทย สิ่งที่ต้องคานึงถึงคือ การได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน การ
วางรูปแบบและลวดลายให้มีความทันสมัย การสร้างความแตกต่างแก่ผลิตภัณฑ์โดยอาศัยจุดเด่นใน
ด้านการมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว (สานักงานจังหวัดพิจิตร, 2559)
จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น การศึกษาการปรับตัวทางด้านกลยุทธ์การตลาดของธุรกิจผ้าไทย
ที่มีผลต่อพฤติกรรมทางการตลาดของผู้บริโภค อาเภอเมือง จังหวัดพิจิตร จากการศึกษาในฐานข้อมูล
TDC (Thai Digital Collection) เป็นโครงการหนึ่งของ ThaiLIS หรือฐานข้อมูล One Search (EDS)
ยังไม่มีผู้วิจัยทาการศึกษาเรื่องปัจจัยทางธุรกิจที่เกี่ยวกับผ้าไทยในจังหวัดพิจิตร ผู้วิจัยจึงทาการศึกษา
เรื่องนี้ เพราะจังหวัดพิจิตรเป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่ใช้ผ้าไทยในส่วนราชการต่างๆ และมีการกาหนดวันที่
สวมใส่ผ้าไทย ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาการปรับตัวทางด้านกลยุทธ์ของธุรกิจผ้าไทย โดยมุ่งศึกษา
กลยุทธ์การปรับตัวของธุรกิจผ้าไทย ได้แก่ ด้านราคา การสร้างความแตกต่างด้านผลิตภัณฑ์ ลักษณะ
ทางกายภาพ การจัดจาหน่าย การนาเทคโนโลยีมาช่วยในการส่งเสริมการตลาด และกระบวนการ
ให้บริการ ซึ่งการวิจัยนี้ช่วยให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับตัวของธุรกิจต่างๆ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษากลยุทธ์ทางการตลาดของธุรกิจผ้าไทย จังหวัดพิจิตร ก่อนการปรับตัว และหลังการ
ปรับตัว
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยเชิงคุณภาพ
ผู้ วิ จั ย ได้ คั ด เลื อ กผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล หลั ก (Key Informants) โดยใช้ วิ ธี ก ารเลื อ กผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล
ตามวัตถุประสงค์ (Purposive Sampling) ผู้วิจัยได้ระบุคุณลักษณะของบุคคลในกลุ่มที่ต้องการไว้
เพื่อเป็นเกณฑ์ในการเลือก จากนั้นจึงสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) ตามประเด็น
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คาถามที่ตั้งไว้จนข้อมูลอิ่มตัว (Saturation) ได้ข้อมูลที่มีความหมายครบถ้วน สามารถตอบคาถาม
งานวิจัยและวัตถุประสงค์ในการวิจัยได้ ผู้วิจัยได้กาหนดคาถามไว้ล่วงหน้า และใช้คาถามปลายเปิด
(Open-ended Questions) เพื่อให้ผู้ให้ข้อมูลสามารถเล่าเรื่องได้อย่างเต็มที่ตามประเด็นที่ผู้วิจัยตั้งไว้
และยืดหยุ่นประเด็นคาถามตามสถานการในการสัมภาษณ์ อีกทั้งได้กาหนดประเด็นคาถามไว้ล่วงหน้า
โดยยืดหยุ่นลาดับของประเด็นในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้กาหนดผู้ให้ข้อมูลหลัก ดังนี้
1. วัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร ผู้ที่ทาหน้าที่เป็นผู้นาเกี่ยวกับการส่งเสริมวัฒนธรรมและเป็นตัวแทนของ
คนในจังหวัดพิจิตรในการประชาสัมพันธ์นโยบายของจังหวัดให้หน่วยงานอื่นๆหรือประชาชนทราบ
2. ผู้ประกอบการค้าผ้าไทยในจังหวัดพิจิตร จานวน 4 ร้าน ได้แก่ 1. ร้านบาหยัน 2. ร้านนิดาไหมไทย
3. ร้านชะลอมผ้าไทย และ 4. ร้านชนะโชติผ้าไทย ทั้ง 4 ร้าน ได้มีส่วนร่วมกับจังหวัดโดยการจัดบูท
โครงการหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) กับวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร และเปิดกิจการมานาน
เป็นที่น่าเชื่อถือของประชาชนในจังหวัด มีการปรั บกลยุทธ์การตลาดเรื่อยๆ จนมาถึงปัจจุบัน มีสินค้า
ที่ห ลากหลาย และมีคุ ณภาพในการตอบสนองผู้ บริโ ภค รวมถึง มีการประชาสั ม พันธ์ ทั้งหน้ าร้า น
และในสื่อสังคมออนไลน์
ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา คือ ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ประกอบการ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ
สมรส การศึกษา รายได้อาชีพ กลยุทธ์การตลาดของธุรกิจผ้าไทย จังหวัดพิจิตร ก่อนการปรับตัว และ
หลังการปรับตัว โดยแบ่งตามส่วนประสมทางการตลาด 7 ด้าน (Marketing Mix) ได้แก่ ด้านราคา
(Price) การจั ด จ าหน่ า ย (Place) การสร้ า งความแตกต่ า งด้ า นผลิ ต ภั ณ ฑ์ (Product) การน า
เทคโนโลยี มาช่ ว ยในการส่ ง เสริ ม การตลาด (Promotion) การสร้า งความเชื่อ มั่ น ผ่ า นตั ว บุ ค คล
(People) กระบวนการให้บริการ (Processes) และลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence)
ขอบเขตด้านพื้นที่ เนื่องจากในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้มีระยะเวลาจากัด จึงได้ทาการศึกษา
วิจัยในเขต อาเภอเมือง จังหวัดพิจิตร ขอบเขตด้านเวลา ดาเนินการวิจัย ในปี พ.ศ 2560 – 2561
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเพื่อศึกษาการปรับตัวทางด้านกลยุทธ์การตลาดของธุรกิจผ้าไทย
ที่มีผลต่อพฤติกรรมทางการตลาดของผู้บริโภค จังหวัดพิจิตร ประกอบด้วย
1) การเก็บ รวบรวมจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้ วิจัยได้ทาการศึกษาค้นคว้ า
จากแหล่ ง ข้ อมู ล ต่ า งๆ เพื่ อประกอบการศึ กษาให้ มี ความสมบู ร ณ์ยิ่ ง ขึ้น ได้ แ ก่ บทความ เอกสาร
งานวิจัย วิทยานิพนธ์ และเว็บไซต์ต่างๆ เพื่อนาไปสนับสนุนและวิเคราะห์ร่วมกับแหล่งข้อมูลอื่น ๆ
2) ใช้การสังเกตการณ์ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสังเกต (Observation) ซึ่งผู้ วิจัย
จะเริ่มสังเกตสิ่งต่างๆ รอบตัวทันทีที่เข้าสู่สนาม แล้วทาการรวบรวมและจดบันทึกปรากฏการณ์ต่าง ๆ
ในแบบสั ง เกต ทั้ ง ในเรื่ อ งทั่ ว ๆ ไป ประกอบด้ ว ย รายละเอี ย ดในตั ว สิ น ค้ า ราคา ชนิ ด ของผ้ า
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และรายละเอียดทั้งหมดของผู้ให้ข้อมูล รวมไปถึงบรรยากาศแวดล้อมของร้านผ้าไทย และข้อเท็จจริง
ในสิ่งที่จะศึกษา เพื่อนาข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลอื่นๆ ตามวัตถุประสงค์การวิจัย
3) ใช้แนวคาถามในแบบสัมภาษณ์ในการรวบรวมข้อมูลจากผู้ประกอบการ โดยใช้วิธีการ
สัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) และศึกษาวัตถุประสงค์การวิจัยว่ามีการปรับตัว
กลยุทธ์ของธุรกิจอย่างไร โดยแบบสัมภาษณ์ดังกล่าวได้นาไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบและแก้ไข
ก่อนนาไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูล ซึ่งข้อคาถามนั้นผู้วิจัยได้ตั้งเพื่อให้ได้คาตอบตรง
ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้มากที่สุด
การตรวจสอบข้อมูล
ผู้วิจัยใช้การตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้าดังนี้
1) การตรวจสอบข้อมูลสามเส้าด้านข้อมูล (Data Triangulation) เพื่อพิสูจน์ความถูกต้อง
ของข้อมูล โดยแหล่งที่มาในการตรวจสอบได้แก่ บุคคลที่ให้ข้อมูล คือ ถ้าบุคคลผู้ให้ข้อมูลเปลี่ยนไป
ข้อมูลจะเหมือนกันหรือไม่
2) การตรวจสอบข้อมูลสามเส้าด้านวิธีรวบรวมข้อมูล (Method Triangulation) โดยการ
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้เครื่องมือที่แตกต่างกัน เพื่อรวบรวมข้อมูลเรื่องเดียวกัน เช่น การใช้แบบ
สัมภาษณ์เจาะลึกร่วมกับการใช้แบบสังเกต พร้อมกันนั้นก็ศึกษาจากการเก็บรวบรวมจากเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ผลการวิจัย
จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการค้าผ้าไทยในจังหวัดพิจิตรที่มีการเปิดกิจการมานานเป็นที่
น่าเชื่อถือ และขายสินค้าที่มีคุณภาพ 4 ร้าน ได้แก่ 1. ร้านบาหยัน 2. ร้านนิดาไหมไทย 3. ร้าน
ชะลอม
4. ร้านชนะโชติ ผ้าไทยประยุกต์ และวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร ทั้งนี้ผู้วิจัยมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษากลยุทธ์ทางการตลาดของธุรกิจผ้าไทย จังหวัดพิจิตร ก่อนการปรับตัว และเพื่อ
ศึกษากลยุทธ์ทางการตลาดของธุรกิจผ้าไทย จังหวัดพิจิตร หลังการปรับตัว โดยการวิเคราะห์ตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังต่อไปนี้
การศึกษากลยุทธ์ทางการตลาดของธุรกิจผ้าไทย จังหวัดพิจิตร ก่อนการปรับตัว
ผลการวิจัยพบว่า มีเพียงคนบางกลุ่มเท่านั้นที่สวมใส่ผ้าไทย ได้แก่ กลุ่มผู้บริหารของสถานที่ราชการ
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ จึงต้องมีการปรับกลยุทธ์การตลาดของธุรกิจผ้าไทยขึ้นเพื่อ
ดารงเอกลักษณ์ความเป็นไทยและเป็นการเชื่อมโยงภูมิปัญญาอันทรงคุณค่าให้สอดคล้องกับวิถีชีวิต
ปัจจุบัน ธุรกิจผ้าไทยก่อนการปรับตัว การเข้าถึงสื่อออนไลน์ยังไม่นิยมมาก รวมถึงส่วนมากจะเป็นรุ่น

434

การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลาปางวิจยั ครั้งที่ 4

พ่อแม่ที่ทา และไม่ได้มีแนวคิดสมัยใหม่เข้ามาปรับใช้ อีกทั้งยังไม่มีกลยุทธ์ทางการตลาดที่ชัดเจน ร้าน
ผ้าไทยส่วนมากเลยอาศัยการบอกปากต่อปากเลยทาให้การเข้าถึงของผู้โภคไม่มากเท่าที่ควร
การปรับราคาลงไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ดีเสมอไป และอาจจะเป็นจุดด้อยเมื่อเวลาที่ธุรกิจผ้า
ไทยได้ลดราคาของสินค้าเมื่อเกิดการเพิ่มราคาอีกครั้งจะทาให้เกิดปัญหา คือ ลูกค้าหรือผู้บริโภคจะ
สับสนและไม่มั่นใจในคุณภาพของสินค้า เพราะผ้าไทยเป็นผ้าที่มีคุณภาพ จะทาให้เป็นการลดคุณค่า
ของผ้าไทยไปด้วย ผ้าไทยยังอยู่ในวงแคบ จะต้องมีส่วนงานราชการที่เกี่ยวข้องมาสนับสนุนในเรื่อง
ของการฝึกเกี่ยวกับเรื่องของผลิตภัณฑ์ ลายผ้า หีบห่อที่บรรจุ ส่วนกระทรวงพาณิชย์ก็จะต้อง มีการ
ประชาสัมพันธ์ เช่น การหาพื้นที่เพื่อขายสินค้าผ้าไทย ไม่ว่าจะเป็นในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึง
การท่องเที่ย วแห่ งประเทศไทยจะต้องพูดถึงหรือให้ การสนับสนุนเรื่องของสิ นค้าที่เป็นสินค้าทาง
วัฒนธรรมของจังหวัดให้มากขึ้น
การศึกษากลยุทธ์ทางการตลาดของธุรกิจผ้าไทย จังหวัดพิจิตร หลังการปรับตัว
ผลการวิจั ย พบว่า หลั งการปรั บ กลยุทธ์ การตลาด การดาเนินธุ รกิจผ้ า ไทยส่ ว นมากเป็นการสาน
ต่อธุร กิจ จากรุ่ น สู่ รุ่ น การที่ ทายาทของเจ้ าของธุรกิจได้ไปศึกษา และได้กลั บนาความรู้มาพัฒ นา
ทั้งรูปแบบการจัดวางสินค้า กระบวนการขาย การประชาสัมพันธ์ต่างๆ ทั้งรูปแบบสินค้าใหม่ๆ สีสัน
ร่วมสมัย รวมถึงการปรับเปลี่ยนให้ร้านดูแปลกใหม่กว่าเดิม เช่น การจัดตกแต่งร้าน มีป้ายหน้าร้านที่
ชัดเจน ซึ่งบางร้านที่เป็นร้านเก่าแก่อยู่มานาน แต่คนทั่วไปเพิ่งจะมารู้จักกั นอย่างแพร่หลายจุดเปลี่ยน
สาคัญที่ทาให้ร้านผ้าไทยได้รับความนิยม คือ มีการปรับภาพลักษณ์และทาการตลาดให้เข้ากับยุคสมัย
ใช้สื่อออนไลน์ช่วยทาให้เกิดการรับรู้ได้อย่างทั่วถึง
การสร้างสินค้าให้เกิดการยอมรับ และการวางรูปแบบและลวดลายให้มีความร่วมสมัยการ
สร้างความแตกต่างแก่ผลิตภัณฑ์โดยอาศัยจุดเด่นในด้านการมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเพื่อยกระดับสินค้า
ผ้าไทย ที่ผ่านมากระแสสังคมและการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมทาให้ผ้าไทยค่อยๆ เลือนหายไป
จากความรู้สึกนึกคิดของคนรุ่นใหม่ ซึ่งบางคนอาจจะมองเห็นเป็นเพียงของเก่าโบราณ เหมาะกับคน
รุ่นเก่าๆ ล้าสมัย และหยิบใช้เนื่องในโอกาสสาคัญเท่านั้น ได้แก่ งานบุญ งานศพ งานแต่งงาน เป็นต้น
จากแรงขับเคลื่อนที่จะทาให้เกิดนวัตกรรมต้องอาศัยความร่วมมือจากรัฐบาลและภาคส่วน
ต่างๆที่เกี่ยวข้อง ได้เริ่มมีแนวทางในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยมากขึ้น สังคมและวัฒนธรรมไม่ได้หยุด
นิ่ง แต่ได้เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาซึ่งเกี่ยวพันกับปัจจัยภายในและภายนอกที่เข้ามากระทบ
วัฒนธรรมจังหวัดพิจิตรมีการให้บริการในด้านต่างๆ ได้แก่ จัดทาเว็บไซต์ของวัฒนธรรม
จังหวัดพิจิตรโดยตรง และการประชาสัมพันธ์ให้ข่าวสารทางเฟสบุ๊ค ในด้านของประวัติลายผ้า ความ
เป็นมาการให้บริการสินค้า ภาพกิจกรรมต่างๆ เครือข่ายที่ให้บริการ
เนื่องจากปัจจุบัน ไม่ว่าจะซื้อของกิน ของใช้ จะชิ้นเล็ก หรือชื้นใหญ่ สิ่งแรกที่เกิดขึ้นในยุคนี้
เราทาคือหยิบโทรศัพท์มือถือมาค้นหาข้อมูลสินค้า หารีวิว เปรียบเทียบราคา ก่อนตัดสินใจซื้อ ด้วย

435

การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลาปางวิจยั ครั้งที่ 4

436

เทคโนโลยีในปัจจุบันทาให้ผู้บริโภคที่มีความสนใจในสินค้าใดๆ ก็ตามสามารถค้นหาข้อมูลจนกระทั่ง
เกิ ด ความมั่ น ใจแล้ ว จึ ง ท าการตั ด สิ นใจซื้อ ในธุ ร กิจ เสื้ อผ้ า ผ่ า นเครื อ ข่า ยสั่ งคมออนไลน์ ก็ เช่ น กั น
ผู้บริโภคเลือกที่จะหาข้อมูลด้วยตนเองจาก เฟสบุ๊ค และอินสตาแกรม เนื่องจากมีความสะดวก และมี
ข้อมูลเพียงพอสาหรับการตัดสินใจเพื่อได้สินค้าที่พอใจมากที่สุด
สื่อสังคมออนไลน์ (Social media) เปรียบเสมือนกระแสแฟชั่นที่กาลังนิยม อาจจะเป็นการ
เปลี่ยนแปลงที่ใหญ่ที่สุดหลังจากมีการปฏิวัติด้านอุตสาหกรรม และกลายเป็นสื่อที่ทรงพลังอีกสื่อหนึ่ง
ที่สามารถนามาใช้ในการประกอบธุรกิจได้นับว่าใช้เงินในการลงทุนน้อยแต่ให้ผลลัพธ์ที่มากกว่าอย่าง
มหาศาล ซึ่งถ้าจะทาให้ดีจะต้องเข้าใจธรรมชาติและพฤติกรรมของคนบนโลกสังคมออนไลน์ และใน
ปัจจุบันมีเว็บไซต์ที่แนะนาสถานที่จาหน่ายผ้าไทย แหล่งรวมความรู้ผ้าไหมไทย ความรู้ทั่วไป การผลิต
การส่งเสริมตลาด และสาระที่เกี่ยวข้อง เพื่อยกระดับผ้าไทยก้าวไกลสู่สากล สื่อสังคมออนไลน์จะช่วย
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย และจะเพิ่มบทบาทต่อชีวิตของมนุษย์และจะยกระดั บเพื่อให้เกิดสังคมโซเซียล
มีเดีย ซึ่งปัจจุบันเป็นสื่อมีอิทธิพลสูงต่อการตัดสินใจซื้อของผู้คนต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ
ผู้บริโภค เพื่อก้าวข้ามกับดักทางความคิด คือการนาเอานวัตกรรม และเทคโนโลยีเข้ามาใช้ให้ตอบ
โจทย์ ค วามต้ อ งการของลู ก ค้ า ท าให้ ธุ ร กิ จ ต้ อ งใช้ ก ลยุ ท ธ์ โ ซเชี ย ลมี เ ดี ย เข้ า มาท าการตลาดเพื่ อ
ตอบสนองผู้บริโภคได้มากขึ้น
ตารางที่ 1 ตารางการเปรียบเทียบการปรับตัวทางด้านกลยุทธ์การตลาดของธุรกิจผ้าไทยที่มีผล
ต่อพฤติกรรมทางการตลาดของผู้ บริโ ภค จังหวัดพิจิตร ก่อ นการปรับตัว และหลั งการปรับตั ว
และผลการวิจั ย การเปรียบเทียบการปรับตัว ทางด้านกลยุทธ์การตลาดของธุรกิจผ้าไทยที่มีผลต่อ
พฤติกรรมทางการตลาดของผู้บริโภค จังหวัดพิจิ ตร โดยแบ่งตามส่วนประสมทางการตลาด 7 ด้าน
(Marketing Mix) ได้แก่ ด้านราคา (Price) การจัดจาหน่าย (Place) การสร้างความแตกต่าง ด้าน
ผลิตภัณฑ์ (Product)
การนาเทคโนโลยีมาช่วยในการส่งเสริมการตลาด (Promotion)
การสร้างความเชื่อมั่นผ่านตัวบุคคล (People) กระบวนการให้บริการ (Processes) และลักษณะทาง
กายภาพ (Physical Evidence) แสดงได้ดังตาราง
ก่อนการปรับตัว
1. ราคา (Price)
- ตั้งราคาผลิตภัณฑ์ตามค่าใช้จ่ายของ
ธุรกิจจริงๆ

หลังการปรับตัว
1. ราคา (Price)
- เริ่มมีการมองว่าลูกค้าพร้อมที่จะจ่ายเงินซื้อผลิตภัณฑ์ใน
ราคาเท่าไหร่ และเริ่มมีการปรับตัวด้านผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้อง
กับงบประมาณของลูกค้า
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2. ช่องทางการจาหน่าย (Place)
- มองว่าลูกค้าต้องมาซื้อหรือลอง
ผลิตภัณฑ์ที่ร้านค้าเท่านั้น

2. ช่องทางการจาหน่าย (Place)
- เริ่มมีการใช้สื่อสังคมออนไลน์มาเป็นช่องทางหลักในการซื้อ
และเป็นช่องทางเสริมในแง่ประชาสัมพันธ์ (PR) สินค้า – ซื้อผ่าน
Application
3. การสร้างความแตกต่างด้านผลิตภัณฑ์ 3. การสร้างความแตกต่างด้านผลิตภัณฑ์ (Product)
(Product)
- เริ่มมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ สีสัน รูปแบบออกมาตอบสนองความ
- เป็นแบบอนุรักษ์นิยมที่ทาสาหรับกลุ่ม ต้องการของลูกค้าที่มีความหลากหลายมากขึ้น เช่น ปลอกหมอน
คนผู้ใหญ่ และใช้แค่ในงานพิธีการทาสาคัญ - ผ้าไทย ช่วยทาให้ผู้สวมใส่ได้เกิดความเชื่อมั่น และเพื่อ
เท่านั้น
พัฒนาบุคลิกภาพของผู้ที่สวมใส่ให้เกิดความน่าเชื่อถือ การ
- สีสันจะเป็นสีเรียบง่าย เช่น สีดา สีครีม ยอมรับทางสังคม และการมีที่ยืนในสังคมนั้นของผู้สวมใส่ผ้าไทย
- หีบห่อบรรจุภัณฑ์เป็นถุงกระดาษสี
- ถุงหีบห่อบรรจุภัณฑ์ในปัจจุบัน มีทั้งภาษาไทย และ
น้าตาล
ภาษาอังกฤษเพื่อให้ชาวต่างชาติได้เข้าใจ
ก่อนการปรับตัว

หลังการปรับตัว

4. การนาเทคโนโลยีมาช่วยในการ
ส่งเสริมการตลาด (Promotion)
- ลูกค้าสามารถลองชุดได้ และแก้ไขให้
เหมาะสมกับรูปร่างได้ (ปรับบุคลิกภาพให้
สง่างาม น่าเชื่อถือ และเหมาะสมกับ
รูปร่าง)
- การเข้าถึงสื่อออนไลน์ยังไม่นิยม
รวมถึงส่วนมากจะเป็นรุ่นพ่อแม่ที่ทาธุรกิจ
อาศัยการบอกปากต่อปาก
5. การสร้างความเชื่อมั่นผ่านตัวบุคคล
(People)
- ผู้ประกอบการค้าผ้าไทยจะเชิญชวน
ญาติ หรือเพื่อนฝูงก่อน และอาศัยการบอก
ปากต่อปากจากญาติ หรือทางเพื่อนฝูง

4. การนาเทคโนโลยีมาช่วยในการส่งเสริมการตลาด
(Promotion)
- สามารถชาระผ่านทาง I-Banking เพราะนอกจากจะสะดวก
แล้ว บางธนาคารไม่คิดค่าธรรมเนียมในการโอนเงินต่างธนาคาร

5. การสร้างความเชื่อมั่นผ่านตัวบุคคล (People)
- การสร้างความเชื่อมั่นต่อสินค้า เจ้าของธุรกิจผ้าไทย ร้านนิ
ดาไหมไทย ใส่ผ้าไทยและถ่ายรูปลงเฟสบุ๊คในการจูงใจลูกค้า
- ลงรีวิวความประทับใจของลูกค้าเก่า ให้บุคคลที่สนใจใช้
ประกอบการตัดสินใจ เปรียบเสมือนการสร้างความเชื่อมั่นของ
สินค้าและร้าน จนทาให้เกิดการซื้อสินค้า
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6. กระบวนการให้บริการ (Processes) 6. กระบวนการให้บริการ (Processes)
- ซื้อขายที่ร้านเท่านั้น และสามารถลอง
- สามารถซื้อขายผ่านทาง Facebook หรือ Line ทุกวันนี้
สวมใส่ได้ หรืออาจจะเป็นการโทรสอบถาม สิ่งแรกที่เราทาคือหยิบโทรศัพท์มือถือมาหาข้อมูลของสินค้า รีวิว
รายละเอียดต่างๆ เช่น ราคา ชนิดของผ้าสี และเปรียบเทียบราคา ก่อนตัดสินใจซื้อ เพราะผู้บริโภคเลือกที่
จะหาข้อมูลด้วยตนเองจาก เนื่องจากมีความสะดวก
- มีการส่งของทางไปรษณีย์ถึงมือลูกค้าอย่างครบถ้วน รวดเร็ว
- ผู้ประกอบการค้าผ้าไทยจะศึกษาสิ่งที่ต้องการก่อนโดย
ค้นหาข้อมูลก่อนตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านทาง Google ลูกค้าจะมี
แบบไว้ในใจจากภาพทาง Google แล้วเอามาสอบถามทางร้าน
ก่อนการปรับตัว

หลังการปรับตัว

7. ลักษณะทางกายภาพ (Physical
Evidence)
- รายละเอียดในการบริการ ลูกค้า
จะต้องเข้ามาสอบถามที่ร้าน หรือสอบถาม
จากเพื่อนๆที่เคยใช้บริการ

7. ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence)
- การที่ทายาทของเจ้าของธุรกิจได้กลับนาความรู้มาพัฒนา
สินค้าใหม่ๆ ให้มีสีสันร่วมสมัย รวมถึงปรับเปลี่ยนให้ร้านดูแปลก
ใหม่กว่าเดิม ก็คือ การจัดตกแต่งร้าน และมีป้ายหน้าร้านที่
ชัดเจน
- ผู้ประกอบการค้าผ้าไทยใช้สื่อสังคมออนไลน์ คือ เฟสบุ๊ค ใน
การให้รายละเอียดในการบริการต่างๆ เช่น ราคา ประเภทของ
ผ้า ประเภทของสินค้า เป็นต้น

สรุปและอภิปรายผล
จากการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล การปรั บ ตั ว ทางด้ า นกลยุ ท ธ์ ก ารตลาดของธุ ร กิ จ ผ้ า ไทยที่ มี ผ ล
ต่อพฤติกรรมทางการตลาดของผู้บริโภค จังหวัดพิจิตร นามาอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ได้ดังนี้
ผลการศึกษาที่ได้จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่า ธุรกิจผ้าไทยก่อนการปรับตัวการ
เข้าถึงสื่อออนไลน์ยังไม่นิยมมาก และไม่ได้มีแนวคิดสมัยใหม่เข้ามาปรับใช้ อีกทั้งยังไม่มีกลยุทธ์ทาง
การตลาดที่ชัดเจน ร้านผ้าไทยส่วนใหญ่จึงอาศัยการบอกปากต่อปาก และทาให้การเข้าถึงของผู้โภคไม่
มากเท่าที่ควร ซึ่งสอดคล้องกับ (ฤทธิ์ฤชา ชาญเชี่ยว, 2556) ได้กล่าวว่า ธุรกิจได้ให้ความสาคัญกับ
การพูดปากต่อปาก จากลูกค้าคนหนึ่งไปยังลูกค้าอีกคนหนึ่ง ด้วยเหตุนี้ผู้ ขายจึงมีการจัดรายการ
ส่ ง เสริ ม ขายเพื่ อ กระตุ้ น การพู ด ปากต่ อ ปากของลู ก ค้ า การปรั บ ราคาสิ น ค้ า ผ้ า ไทยลงไม่ ใ ช่ ก าร
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แก้ปัญหาที่ดีเสมอไป และอาจเป็นจุดด้อยเมื่อเวลาที่ธุรกิจผ้าไทยลดราคาของสินค้าไปแล้ว เมื่อเกิด
การเพิ่มราคาอีกครั้งจะทาให้เกิดปัญหาว่าลูกค้าหรือผู้บริโภคจะสับสนและไม่มั่นใจในคุณภาพของ
สินค้า เพราะผ้าไทยเป็นผ้าที่มีคุณภาพ จะเป็นการลดคุณค่าของผ้าไทยไปด้วย ซึ่งสอดคล้องกับ (ฉัต
ยาพร เสมอใจ, 2552) ได้กล่าวถึงกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดด้านราคาว่า ผู้บริโภคจะทาการ
เปรียบเทียบหากมูลค่าของสินค้าสูงกว่าหรือเหมาะสมกับราคา ผู้บริโภคก็จะตัดสินใจซื้อ
การศึ ก ษากลยุ ท ธ์ ท างการตลาดของธุ ร กิ จ ผ้ า ไทย จั ง หวั ด พิ จิ ต ร หลั ง การปรั บ ตั ว พบว่ า
การดาเนินธุรกิจผ้าไทยส่วนมากเป็นการสานต่อธุรกิจจากรุ่นสู่รุ่น ด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบันทาให้
ผู้บริโภคที่มีความสนใจในสินค้าใดๆ ก็ตามสามารถค้นหาข้อมูลจนกระทั่งเกิดความมั่นใจแล้วจึงทาการ
ตัดสินใจซื้อ ซึ่งความสอดคล้องกับ (สุวิมล แม้นจริง , 2546) กล่าวว่า ถ้าผู้บริโภคมีข้อมูลเกี่ยวกับ
สินค้าที่มากพอและมีความเสี่ ยงภัยน้อย ผู้บริโ ภคก็จะดาเนินการซื้อทันที โ ดยไม่จาเป็นต้องค้นหา
ข้อมูลก่อน ปัจจุบันสื่อมีอิทธิพลสูงต่อการตัดสินใจซื้อของผู้คนต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ
ผู้บริโภค เพื่อก้าวข้ามกับดักทางความคิด คือ การนาเอานวัตกรรม และเทคโนโลยีเข้ามาใช้ให้สามารถ
ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้ ทาให้ธุรกิจต้องใช้กลยุทธ์โซเชียลมีเดียเข้ามาทาการตลาดเพื่อ
ตอบสนองผู้บริโภคได้มากขึ้น ได้สอดคล้องกับ (พนาลี กุลยานนท์ , 2556) ได้กล่าวว่า สื่อสังคม
ออนไลน์นั้นเป็นช่องทางที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งสาหรับธุรกิจ เช่น ช่วยให้ธุรกิจขนาดเล็กที่ไม่มีกาลัง
ทรัพย์เพียงพอสาหรับการโฆษณาสินค้าทางโทรทัศน์มีช่องทางทางการตลาด ช่วยให้ธุรกิจที่มีสินค้า
และบริ ก ารหลากหลายแบ่ งท าการตลาดกั บ ผู้ บ ริ โ ภคแต่ ล ะกลุ่ มได้ ด้ว ยต้น ทุ นท าให้ ใ นปั จ จุบั น มี
ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดย่อมที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นช่องทางหลักของธุรกิจเกิดขึ้นอย่างมากมาย
ข้อเสนอแนะ
1. ในงานวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษา การปรับตัวทางด้านกลยุทธ์การตลาดของธุรกิจผ้าไทย
ที่มีผลต่อพฤติกรรมทางการตลาดของผู้บริโภค จังหวัดพิจิตร โดยศึกษาเกี่ยวกับ กลยุทธ์ทางการตลาด
ของธุรกิจผ้าไทย จังหวัดพิจิตร ก่อนการปรับตัว และหลังการปรับ ตัว ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะว่า ควรมี
การศึกษาในลักษณะในการออกแบบผลิตภัณฑ์ และมีโครงการศึกษาดูงานด้านผ้าไทยทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ รวมถึงกลุ่มผู้ค้าผ้าไทยมารวมกันเป็นสมาคม เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับสินค้าและบรรจุ
ภัณฑ์ให้ทันสมัย ในผลการวิจัย การศึกษากลยุทธ์ทางการตลาดของธุรกิจผ้าไทย จังหวัดพิจิตร หลัง
การปรับตัว เป็นการทราบถึงกลยุทธ์ใหม่ๆของแต่ละธุรกิจ รวมถึงแนวทางการแก้ปัญหาของแต่ละ
ธุรกิจ เพื่อนามาปรับใช้และเป็ นแนวทางในการดาเนินธุรกิจต่อไป และเป็นแนวทางในการปรับตัว
สาหรับการดาเนินธุรกิจเพื่อให้ทันต่อการแข่งขันในปัจจุบันได้
2. ควรมีการศึกษาถึงวิธีการบริหาร
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กิตติกรรมประกาศ
ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในความอนุเคราะห์และความกรุณาอย่างสูงจากผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.พนมสิทธิ์ สอนประจักษ์ ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ที่ได้สละเวลาอันมีค่าให้
คาปรึ กษา พร้ อ มทั้งให้ คาแนะน า ชี้แ นะแนวทางค้นคว้าหาข้อมู ล และได้ กรุณาตรวจสอบแก้ไ ข
ข้อบกพร่องต่างๆ อันเป็นประโยชน์ จนทาให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สาเร็จลุล่วงได้อย่างสมบูรณ์
ขอขอบพระคุณ คุณบาหยัน เผาวงศ์ เจ้าของธุรกิจผ้าไทยร้านบาหยัน , คุณวนิดา คงเมือง
เจ้าของธุรกิจผ้าไทยร้านนิดาไหมไทย, คุณชะลอม พงศ์พิศ เจ้าของธุรกิจผ้าไทยร้านชะลอม, คุณชนะ
โชติ สรีโชติ เจ้าของธุรกิจผ้าไทยร้านร้านชนะโชติ ผ้าไทยประยุกต์ และวัฒนธรรม จังหวัดพิจิตรเป็น
อย่างสูงที่ได้กรุณาสละเวลาให้ความร่วมมือในการตอบข้อสัมภาษณ์เป็นอย่างดีให้ความอนุเคราะห์
ข้อมู ล ยิ น ดีบ อกเล่ าประสบการณ์ใ นการด าเนิน ธุร กิจ ของตนอย่ างละเอี ยด นับ เป็ นข้ อมู ล ที่ เป็ น
ประโยชน์ต่อผู้วิจัยอย่างยิ่งในการทาวิทยานิพนธ์ฉบับนี้
ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า งานวิจัยฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ หรือผู้ที่ดาเนินธุรกิจ
ผ้าไทยในปัจจุบันเพื่อนาไปเป็นแนวทางและแบบอย่างให้กับธุรกิจในการปรับกลยุทธ์การตลาดและ
หากมีข้อผิดพลาดประการใด ผู้วิจัยขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย
เอกสารอ้างอิง
สุวิมล แม้นจริง. (2546). การจัดการการตลาด (พิมพ์ครั้งที่ 1).กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์
บริษัท เอส. เอ็น. กรุ๊ปจากัด
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม.(2549). ผ้าไหมและผลิตภัณฑ์ผ้าไหม. ค้นจาก https://www.ryt9.com/s/ryt9/69571
ค้นเมื่อ 2 กรกฎาคม 2560.
เกษม พิพัฒน์เสรีธรรม.(2553). การตลาดเหนือชั้น กลยุทธ์พร้อมรบ.กรุงเทพมหานคร:พีเพิลมีเดีย.
ฤทธิ์ฤชา ชาญเชี่ยว. (2556). รูปแบบกลยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจของผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความ
งามผ่าน เครือข่ายสังคมออนไลน์. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิชาการ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
ฉัตยาพร เสมอใจ. (2556). การบริหารการตลาด. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น.
พนาลี กุลยานนท์. (2556). สูตรสาเร็จ รวยง่าย ร้านค้าออนไลน์. นนทบุรี : ไอดีซี พรีเมียร์.
สานักงานจังหวัดพิจิตร.(2559). จังหวัดพิจิตรรณรงค์ส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทย ผ้าพื้นบ้าน.
ค้ น จ า ก http://www.phichit.go.th/phichit/index.php/news/5 4 4 4 -5 9 0 3 0 3 0 3 .
ค้นเมื่อ 2 กรกฎาคม 2560.
Kotler,PH.,Keller,K.L.(2009).Management Marketing.13th edition,Pearson International
Edition.

440

การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลาปางวิจยั ครั้งที่ 4

Violeta Radulescu.(2012).Strategic Marketing Planning Audit.International Journal of
Academic Research in Business and Social Science,2(11):1-9.

441

การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลาปางวิจยั ครั้งที่ 4

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผันผวนของกาไรภายใต้ความระมัดระวังทางบัญชีของ
The Effect of Earnings Variability under Conservatism Accounting
พิมพ์ผกา ใจมุข(Phimpaka Jaimuk)
สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
Corresponding author. E-mail: phimpaka.siam@gmail.com

บทคัดย่อ
บทความวิชาการมีวัตถุประสงค์เพื่อนาเสนอกรอบแนวคิดและทฤษฎีทางบัญชีของปัจจัยที่มี
ผลต่อความผันผวนของกาไรภายใต้ความระมัดระวังทางบัญชีได้แก่ ความไม่แน่นอนคุณลักษณะของ
กิจ การความไม่แน่ นอนสภาพเศรษฐกิจรวมถึงช่ว งเวลาของการเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน ความ
ระมัดระวังทางบัญชีเพื่อให้งบการเงินมีความน่าเชื่อถือ การบันทึกรายการทางบัญชีการเปลี่ยนแปลง
รูปแบบการรายงานจากเกณฑ์เงินสดเป็นเกณฑ์คงค้าง โครงสร้างทางด้านสภาพคล่องทางการเงินของ
บริษัท การเปลี่ยนแปลงการประมาณการทางบัญชีโดยส่งผลต่อนโยบายทางบัญชี และอัตราส่วนการ
หมุนเวีย นของลูกหนี้ ทั้งหมดนี้จึงส่ งผลกระทบต่อปัจจัยความผันผวนของกาไรและมีผลต่อปัจจัย
ภายใต้หลักความระมัดระวังของผู้ทาบัญชีและผู้สอบบัญชีในการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนรวมไป
ถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อผลตอบแทนของผู้ ถือหุ้นหรือนักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียในตลาดทุนในการใช้
ข้อมูลทางบัญชีในการตัดสินใจด้านคุณภาพกาไรในการซื้อขายจานวนหุ้นที่มีการซื้อขายภายในวันนั้น
ๆ ของตลาดทุน ดังนั้นปัจจัยต่าง ๆ จึงเป็นตัวชี้วัดของบทความนี้ที่เป็นเกณฑ์ ในการตัดสินใจวางแผน
พยากรณ์การเปิดเผยข้อมูลของผู้ลงทุนที่มีความเสี่ยงของการเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างกันออกไปของ
คุณลักษณะของกิจการและทาให้มีประสิทธิภาพความน่าชื่อถือได้ของข้อมูลและเป็นแรงจูงใจสาคัญ
อย่างหนึ่งในการลงทุนและสร้างความเชื่อมั่นในการตัดสินใจของผู้ใช้ข้อมูลทางการเงิน
คาสาคัญ: ความระมัดระวังทางบัญชี,ความผันผวนกาไร
Abstract
This article is represented the concepts frame and theories. The effect of
earnings variability under conservatism accounting, the uncertainty of firms
characteristic. The uncertainty of economic conditions in the period of financial
disclosures. The conservatism of accounting so that the financial statements are
reliable. Reporting format of accounting was changes from cash threshold as accrual
basis effect, the firms of financial liquidity. The change of accounting estimates in
affects accounting policies.And the ratio of the receivables. The effect of earnings
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variability that under conservatism accounting. The accountants and auditors in
information disclosure for public. The stock returns of shareholders and investors in
the capital market. The accounting information of earnings quality to trading volume
decisions on the number of shares traded in the capital market. However, the factors
are Indicators of decisions criteria of planning, forecasting, disclosure of risky
investors. The changes found to resulting in different characteristics of firms. The
dependability of motivation information is one of the important for investments and
build positivity in the decision of financial information.
Keywords: Conservatism accounting , Earnings variability
บทนา
ปั จ จุ บั น ข้ อ มู ล ทางด้ า นการเงิ น มี ค วามส าคั ญ อย่ า งยิ่ ง ส าหรั บ ผู้ ใ ช้ ง บการเงิ น ทุ ก กลุ่ ม
อุตสาหกรรมของนักลงทุนรวมถึงนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ เจ้าหนี้ ผู้ถือหุ้น นักวิชาการและสาธารณชน
ทั่ว ไปที่จ ะรวบรวมข้อมูล ข่าวสารต่าง ๆ โดยผู้ ล งทุนสามารถนาข้อมูล ทางการเงิน เพื่อใช้ในการ
พยากรณ์และเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ทางการเงินเพื่อนาไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจและ
วางแผนควบคุมในการซื้อขายหลักทรัพย์และผลตอบแทนของผู้ลงทุนในหลักทรั พย์ให้เป็นไปตาม
ความต้องการของผู้ใช้งบการเงินสะท้อนและตอบสนองความต้องการของทุกกลุ่มตามหลักการบัญชี
รับรองทั่วไปภายใต้หลักความระมัดระวังนักลงทุนสามารถเปรียบเทียบความน่าเชื่อถือความสัมพันธ์
ของข้อมูลความเข้าใจได้ตามหลักมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้อง(Jensen & Meckling,1976 Cited
in Collis, Jarvis & Skerratt,2004) ได้ทาการทดสอบความต้องการของผู้ใช้งบการเงินเพื่อนาข้อมูลที่
น่าเชื่อถือประกอบเพื่อตัดสินใจและเป็นเครื่องมือการพยากรณ์ผลตอบแทนการลงทุน
ดังนั้นการเปิดเผยข้อมูลงบการเงินจึงมีความสาคัญอย่างยิ่งกับผู้สอบบัญชีซึ่ งแสดงความเห็น
ต่อรายงานทางการเงินและนักวิจัยหรือนักวิชาการทางบัญชีให้ความสาคัญเป็นอันดับต้น ๆ คือกาไร
ทางบัญชีเมื่อผู้สอบบัญชีเปิดเผยข้อมูลที่เป็นข้อมูลแสดงผลตอบแทนผู้ลงทุนจะปรับกาไรลดลงหรือ
เพิ่มขึ้นของกิจการเมื่อมีปัจจัยต่าง ๆ เข้ามาเกี่ยวข้องทาให้นักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์มีปฏิกิริยา
ตอบสนองและสะท้อนผลต่อรายงานการเปิดเผยข้อมูลงบการเงินของกาไรทางบัญชี ณ งวดปัจจุบัน
และสามารถใช้เป็นตัวแทนในการประมาณการกาไรทางบัญชีในอนาคต Bamber et al., 1993
Cited in Ahmed and Kanarudin, (2003) พบว่าร้อยละ 70 ของบริษัทได้ชะลอการเปิดเผยข้อมูล
ผู้สอบทาให้ข้อมูลล่าช้าออกไปจึงทาให้ความผันผวนกาไรของอุสากรรมเดียวกันและคู่แข่งขันมีปัจจัย
ที่ส่งผลกระทบ
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การเปิดเผยข้อมูลงบการเงินในรอบระยะเวลาบัญชีที่ส่งผลต่อเหตุการณ์นั้น ๆ ภายใต้ความ
ระมัดระวังทางบัญชี (Ball & Brown,1968 )พบว่าผู้ลงทุนในหลั กทรัพย์ให้ความสาคัญกับการ
วิเคราะห์ หลั กทรั พย์ ทางการเงิน และยังสอดคล้ องกับผลการวิจัย Anderson (1992) : Foster
(1981)การเปิดเผยข้อมูลทางด้านกาไรทางบัญชีส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนเกินปกติของผู้ลงทุน
อาจจะเกิดการผันผวนทางด้านกาไร แต่ในขณะเดียวกันจะเห็นว่าบริษัทธุรกิจให้ความสาคัญกับความ
น่าเชื่อถือธุรกิจจาเป็นต้องรวบรวมข้อมูลการนาเสนองบการเงินที่อยู่ภายใต้ความระมัดระวังอย่างมาก
เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลมีความน่าเชื่อถือต่อผู้ลงทุนในหลักทรัพย์ในรอบระยะเวลาบัญชีที่เหมาะสม
ตามนโยบายของบริษัทและทาให้ข้อมูลสามารถเปรียบเทียบกับคู่ แข่งขันในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน
ตามรอบระยะเวลาบัญชีในการเปิดเผยข้อมูลและในทางกลับกันถ้าผู้สอบบัญชีเปิดเผยข้อมูลล่าช้าก็ทา
ให้เกิดความผันผวนของกาไรมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับนโยบายและขนาดของกิจการรวมถึงปัจจัยต่าง
ๆ ก็ต้องอยู่ภายใต้หลักความระมัดระวังเพื่อแสดงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกันของเหตุการณ์
ไม่ว่าเหตุการณ์จะถูกเปิดเผยข้อมูลปัจจัยที่กระทบกับความผันผวนของกาไรของกิจการ
คุณลักษณะปัจจัยความผันผวนของกาไรภายใต้หลักความระมัดระวัง
ข้อมูลทางบัญชีนั้นมีความสาคัญในการตัดสินใจในหลักทรัพย์ของนักลงทุน (Barker,2003)
ได้นาแนวคิดทฤษฎีทางการเงินมาประยุกต์ควบคู่ไปกับกาไรของข้อมูลทางบัญชีในงบการเงินเพื่อ
อธิบายเหตุการณ์ต่าง ๆ ในการใช้ข้อมูลทางบัญชีการพยากรณ์เหตุการณ์ในอนาคตถึงเหตุการณ์ใน
อนาคตเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินมีผลต่อความผันผวนทางด้านกาไร และ
จึงจะพิสูจน์ได้ว่าข้อมูลทางบัญชีในการเปิดเผยข้อมูลในการตัดสินใจของผู้ลงทุนและตรวจสอบปัจจัย
บางอย่างที่สามารถวัดค่าของตัวแปรที่มีผลสะท้อนต่อของผลตอบแทนผู้ลงทุนและการชื้อขายจานวน
หุ้นที่มีการซื้อขาย ณ วันนั้น ๆ ของราคาหลักทรัพย์ซึ่งเป็นผลมาจากนักลงทุนประกอบการตัดสินใจใน
หลักทรัพย์เช่นกัน (Leuz,2003)
Ahmed, Billings, Morton, and Harris (2002)ในรายงานทางการเงินของกิจการมีความไม่
แน่นอนตามหลักความระมัดระวัง ภายใต้เงื่อนไขของความไม่แน่นอนทางด้านเศรษฐกิจของผู้มีส่วนได้
เสียที่ให้ผลประโยชน์เชิงทางเศรษฐกิจ Ball and Shivakumar (2005)ภายใต้ความไม่แน่นอนของ
ความระมัดระวังทางบัญชีที่หลีกเหลี่ยงไม่ได้ของสถานการณ์ต่าง ๆ วัตถุประสงค์เพื่อให้งบการเงินมี
ความน่าเชื่อถือได้มากยิ่งขึ้นช่วยให้ผู้ใช้งบการเงินสามารถตัดสินใจภายในความไม่แน่นอนหลักความ
ระมัดระวังทางบัญชีจึงเป็นลั กษณะเชิงคุณภาพตามแนวทางทฤษฎี Basu (1997) กาหนดกรอบ
เงื่อนไขความระมัดระวังที่มีผลต่อความผันผวนของกาไรทาให้การได้รับข่าวร้ายในขณะที่กาไรของ
บริษัทมีผลประกอบการดีทาให้การรับข่าวดี Basu (1997) วิเคราะห์ปัจจัยของความระมัดระวังโดยใช้
การวิเคราะห์สถิติวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) ภายใต้เงื่อนไขของ
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ค่าสัมประสิทธิ์ที่มีปัจจัยที่มีผลต่อกาไร และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างกาไรและผลตอบแทนของผู้
ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท Basu’s framework. Pope and Walker (1999) วิเคราะห์ความ
แตกต่ า งระหว่ า งการรั บ รู้ ก าไรการเปิ ด เผยข้ อ มู ล ที่ ทั น ต่ อ เวลาใช้ รู ป แบบเงื่ อ นไขของประเทศ
สหรัฐอเมริกาและหลักการเปิดเผยข้อมูลตามกรอบมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ของ U.K. พบว่า
กาไรที่เกิดการผั นผวนของบริ ษัทภายใต้ห ลั กความระมัดระวังและบวกกับระบบการปกครองของ
สหรัฐฯ ทาให้กาไรมีปัจจัยต่าง ๆ เกิดขึ้นหลังจากการเปิดเผยข้อมูลทาพบว่าผลการทดสอบมีความ
ตรงกันข้ามกัน Givolyand Hayn (2000) ชี้ให้เห็นว่ากรอบมาตรฐานทางบัญชีได้อธิบายถึงความ
ระมัดระวังและบันทึกบัญชีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบหรือความผันผวนของกาไรของกระกระแสเงินสด
และเกณฑ์คงค้างในช่วงสี่ ปีที่ผ่ านมาวัดด้ว ยความระมัดระวังและยังพบอีกว่ามีทฤษฎีที่น่าเชื่อถือ
งานวิจัยพบว่าเปิดเผยข้อมูลตามความระมัดระวังช่วยให้ผลตอบแทนของนักลงทุนและลดปัญหา
นายหน้าที่ดูแลพอร์การลงทุนระหว่างบริหารการลงทุนทาให้ผู้ลงทุนสามารถนาข้อมูลเพื่อไปใช้ในการ
ตัดสินใจของผู้ลงทุน (Watts, 2003; La Fond and Watts, 2008; Ramalingegowda and Yu,
2011) กรรมการบริ ห ารบริ ษัทมีแรงจูงใจในการใช้นโยบายในการเปิดเผยข้อมูล และรายงานผล
ประกอบการที่ได้ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีภายใต้หลักความระมัดระวังทางบัญชี Watts (2003) and
LaFond and Watts (2008) พบว่าความระมัดระวังมีความสาคัญกับกิจการอย่างมากและยัง
ตระหนักถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจในช่วงระยะเวลาการเปิดเผยข้อมูลทาให้การผันผวนทางด้านกาไร
ของกิจการทางเศรษฐกิจและกาหนดกรอบจากัดของนักลงทุนด้านผลตอบแทนและความสามารถใน
การได้รับค่าตอบแทนที่มากเกินไปหรือน้องเกินไปจากกาไรที่เกินจริงสอดคล้องกับงานวิจัย LaFond
and Roychowdury (2008) and LaFond and Watts (2008)พบว่าความระมัดระวังทางบัญชีมีผล
ต่อการกาหนดนโยบายของกิจการอย่างมาก
ดังนั้นการทบทวนวรรณกรรมของต่างประเทศในบริบ ทของประเทศนั้น ๆ สื่อถึงหลักฐาน
ที่สอดคล้องกับการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินภายใต้ความระมัดระวังจากปัจจัยจากคุณลักษณะที่ทาให้
เกิดความผันผวนของกาไรมีหลายปัจจัยได้แก่ 1. ความไม่แน่นอนของคุณลักษณะของกิจการในการ
รายงานทางการเงิน 2. ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและระบบการปกครองในบริบทประเทศนั้น ๆ
ในช่วงเวลาของการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินทาให้เกิดปัจจัยต่าง ๆ 3.ความไม่แน่นอนของความ
ระมัดระวังทางบัญชีที่เลือกใช้ในสถานนะการต่าง ๆ เพื่อให้งบการเงินมีความน่าเชื่อถือได้ 4. ความไม่
แน่นอนทางด้านหลักความระมัดระวังเชิงคุณภาพตามทฤษฎี 5. ผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วน
ได้เสีย 6. ความระมัดระวังในการบันทึกรายการทางบัญชีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการรายงานจาก
เกณฑ์เงิน สดเป็นเกณฑ์คงค้าง 7. ความระมัดระวังยังมีผลต่อการกาหนดหลักเกณฑ์นโยบายของ
กิจการ ปัจจัยทั้งหมดเกี่ยวกับคุณลักษณะของความผันผวนทางด้านกาไรเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการ
ตัดสิ น ใจของผู้ ล งทุน ในหลั กทรั พย์และสามารถนาปัจจัยต่าง ๆ ประเมินการตัดสินใจการซื้อขาย
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หลักทรัพย์และผลตอบแทนของผู้ลงทุนรวมถึงกรอบแนวทางการปฏิบัติทางบัญชีและเป็นการวางแผน
พยากรณ์ภายใต้ความระมัดระวังทางบัญชีของผู้ทาบัญชี และผู้ตรวจสอบบัญชีของการรายงานทาง
การเงินให้ทันตามรอบระยะเวลาบัญชีที่กาหนดของการเปิดเผยข้อมูลก็ต้องอาศัยข้อมูลและปัจจัย
ประเด็นด้านต่าง ๆ นามาวิเคราะห์ประเมินความผันผวนทางด้านกาไรมาประกอบในการใช้ดุลยพินิจ
ของผู้สอบบัญชีในการเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อนักลงทุนและผู้ถือหุ้นในการซื้อ
ขายหุ้นและการจ่ายเงินปันผลของผู้ถือหุ้นข้อมูลที่เปิดเผยต้องน่าเชื่อถือได้และถูกต้องแม่นยาในการ
ตัดสินใจ
ผลกระทบความผันผวนต่อเสถียรภาพของกาไร
ความผั น ผวนด้ า นเสถี ย รภาพของก าไรของกิ จ การที่ ผู้ ล งทุ น และผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย
ให้ความสาคัญอย่างมากของข้อมูลมีความน่าเชื่อถือสาคัญในการตัดสินใจรวมถึงทาให้ข้อมูลกาไร
มีเสถียรภาพสูงหรือต่าของนักลงทุนโดยให้ผลตอบแทนและการซื้อขายจานวนหุ้น ณ วันนั้น ๆ ข้อมูล
ที่ใช้ในการตัดสินใจต้องอยู่ภายใต้ความระมัดระวัง การเปิดเผยข้อมูลที่ล่าช้าของผู้สอบมีแนวโน้มที่จะ
ได้รับข่าวร้ายให้กับผู้ลงทุนและข้อมูลเกี่ยวข้องกับกาไรทาให้เกิดผลกระทบการผันผวนของกาไรใน
กิจการจึงเป็นเครื่องมือสาคัญในการวัดการตรวจสอบความผันผวนกาไรถ้ากิจการมีสภาพคล่องผลการ
ดาเนินงานที่ดีก็จะทาให้กาไรมีเสถี ยรภาพที่สมดุลและงบกระแสเงินสดก็ต้องมีสภาพคล่องที่ดี แต่ถ้า
หากกิจการมีกระแสเงินสดติดลบระยะเวลายาวต่อเนื่องติดต่อกันก็ย่อมจะประสบปัญหาสภาพคล่อง
ทางการเงินไม่ดีนักจึงส่งผลสะท้อนในแง่ของกาไรที่เกิดขึ้นเป็นระยะเวลานานถ้ากาไร มีเสถียรภาพสูง
(ความผันผวนของกาไรน้อ ย) อีกมุมหนึ่งถ้ากิจการนาสภาพคล่องของกาไรไปใช้ในการวิเคราะห์หรือ
พยากรณ์ผลตอบแทนและการซื้อขายจานวนหุ้นในอนาคต จะทาให้ข้อมูลมีความแม่นยากว่ากาไรที่มี
เสถียรภาพต่า (ความผันผวนของกาไรสูง) คุณภาพของกาไรมีความสาคัญยิ่งต่อผู้ใช้งบการเงิน
ดังนั้นจากการทบทวนวรรณกรรมใช้หลักการจับคู่ (Matching concept) ตามหลักการบัญชี
ทั่ ว ไปเพื่ อ เปรี ย บเที ย บระหว่ า งรายได้ กั บ ค่ า ใช้ จ่ า ย จึ ง ท าให้ ผ ลต่ า งระหว่ า งรายได้ ข องกิ จ การ
และค่าใช้จ่ายของกิจการเกิดขึ้น ถ้ารายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายเรียกว่า กาไรสุทธิ (Net income /net
profit) และถ้าหากรายได้ต่ากว่าค่าใช้จ่ายเรียกว่าขาดทุนสุทธิ (Net loss) จึงทาให้ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็น
กาไรหรือขาดทุนสุทธิขึ้นอยู่กับคุณลักษณะของกิจการหรือจะส่งผลทาให้ส่วนของเจ้าของเพื่อขึ้นหรือ
ลดลง(Porter & Norton,2001)การเปิดเผยข้อมูลที่มีผลต่อความผันผวนของเศรษฐกิจโดยพิจารณา
จากกรอบมาตรการบัญชี Ball, R., Kothari, S. P., & Robin, A. (2000) ศึกษาความแตกต่างระหว่าง
ความผันผวนของกาไรที่ส่งผลต่อความผันผวนของกาไรของบริษัทในทางเศรษฐกิจ (การเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาด) ในช่วงระยะเวลาหนึ่งทาให้บริษัทต้องเปิดเผยข้อมูลจึงเป็นตัวกาหนดนโยบายของบริษัท
และเป็นตัวกาหนดการกากับดูแลกิจการของผู้ถือหุ้นเพื่อแก้ปัญหาความไม่สมดุลของการเปิดเผย
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ข้อมูล ที่เปิ ดเผยต่อสาธารณะชนข้อมูลก็ไม่น่าเชื่อถือจึงทาให้ กาไรของบริษัทมีเสถียรภาพต่าหรือ
เสถียรภาพสูงส่งผลทาให้สภาพคล่องของกิจการมีผลกระทบอย่างมากจึงทาให้บริษัทเกิดความสูญเสีย
ทางเศรษฐกิจและต้องกาหนดนโยบายบัญชีและต้องการวางแผนควบคุมประเมินบริษัทเพื่อไม่ให้เกิด
ความผันผวนของกาไร (Feltham and Ohlson,1995) ความระมัดระวังทางบัญชีทาให้เกิดความไม่
เท่ า เที ย มกั น ในการรั บ รู้ ข่ า วร้ า ยและข่ า วดี ซึ่ ง เป็ น การประยุ ก ต์ ห ลั ก ความระมั ด ระวั ง ทางบั ญ ชี
มาตรฐานการบัญชีมีการกาหนดการวิจัยยังมีการผสมผสานคุณลักษณะของกิจการเกี่ยวข้องกับความ
เสี่ยงของบริษัทที่วัดค่าของอัตราส่วนหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นผลการวิจัยมีอิทธิพลเชิงบวก Bharth
& Dasznik,(1999):Pannipa Rodwanna,(1996) รวมถึงการศึกษาถึงขนาดของกิจการที่วัดค่าด้วย
สินทรัพย์ที่สาคัญเป็นอันดับต้นของนักลงทุนนาไปใช้ในการประกอบการตัดสินใจในการลงทุน ใน
ตลาดหลักทรัพย์ Kao, L., & Chen, A. (2004): Xie,Davidson & Dadalt,(2003) แสดงถึงกรอบ
ความระมัดระวังจึงถูกกาหนดให้เป็น 'หลักเกณฑ์ตามหลักการบัญชีซึ่งจะนาไปสู่ความผันผวนของของ
กาไรที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในภายนอกของเศรษฐกิจที่กระทบกับบางกลุ่มอุตสาหกรรมจึง
ชะลอการเปิดเผยข้อมูลโดยอยู่ภายใต้ความระมัดระวัง Givol,D.,& Hayn,C. (2000) ผลตอบแทนของ
ผู้ลงทุนให้ผลตอบแทนของบริษัท ที่มีการจ่ายเงินปันผลเพิ่มขึ้น ส่งผลให้บทบาทที่สาคัญของคุณภาพ
กาไรการเปิดเผยข้อมูลช่วยลดความขัดแย้งระหว่างการผู้ลงทุนของบริษัทสอดคล้องกับการตัดสินใจใน
การจ่ า ยผลตอบแทนของผู้ ล งทุ น และลดความเป็ น ไปได้ ที่ บ ริ ษั ท ให้ ผ ลตอบแทนที่ ม ากกว่ า
Ramalingegowda, S., Wang, C. S., & Yu, Y. (2013).
ดังนั้นความมีเสถียรภาพสูงของกาไรจะเกิดขึ้นในระยะเวลาต่อเนื่องและมีความสม่าเสมอที่จะ
พยากรณ์เกิดขึ้นในอนาคตอันส่งผลให้กาไรในปีปัจจุบันเสถียรภาพสูงของกาไรจะสะท้อนถึงกระแส
เงินสดและผลตอบแทนของผู้ลงทุนหรือผู้มีส่วนได้เสียของการซื้อขายหลักทรัพย์ในอนาคตอีกทั้งยัง
สะท้อนถึงผลการดาเนินงานของกิจการต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนของปัจจัยภายในภายนอกของ
เศรษฐกิจซึ่งเป็นปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้คาดคะเนถึงการพยากรณ์ปัจจัยต่าง ๆ และมักจะส่งผลให้เกิด
ความผันผวนของกาไรที่กิจการพึงได้รับจะส่งผลกระทบอย่างต่อเนื่องและความสามารถในการสร้าง
กาไร การจ่ายผลตอบแทนของผู้ลงทุน ความสามารถในการชาระหนี้ เมื่อผลประกอบการของกิจการ
มีเสถียรภาพไม่แน่นอนการคาดหวังของผู้ลงทุนในหลักทรัพย์ก็ไม่แน่นอนไปด้วย ส่วนเสถียรภาพต่า
ของก าไร เป็ น การพยากรณ์ ที่ แสดงถึ ง ก าไรในปี ปั จ จุ บั น ไม่ ค าดหวั ง ที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ในอนาคตท าให้
เสถียรภาพของกาไรต่าไม่สะท้อนกระแสเงินสดส่วนเกินในอนาคต เช่น กาไรขาดทุนจากการขาย
สินทรัพย์ กาไรขาดทุนจากบริษัทร่วมและบริษัทย่อย จึงทาให้ปัจจัยต่าง ๆ เกิดการผันผวนของกาไรที่
มีเสถียรภาพสูงและมีเสถียรภาพต่าจึงอาจจะสรุปถึงปัจจัยต่ างๆ เช่น 1.งบกระเสเงินสดติดลบอย่าง
ต่อเนื่องทาให้เกิดสภาพคล่องทางการเงินไม่ดี 2.การเปรียบเทียบรายได้กับค่าใช้จ่ายว่ามีผลกาไรหรือ
ขาดทุนจึงเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อส่วนของเจ้าของ 3.ความผันผวนของเศรษฐกิจตามกรอบมาตรฐาน
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บัญชี 4.ความผันผวนของกาไรทางเสถียรภาพเป็นปัจจัย ที่ส่งผลภาพรวมต่อการเปลี่ยนแปลงมูลค่า
ทางการตลาด 5.ความไม่สมดุลของการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะชนทาให้ความไม่น่าเชื่อถือของ
ข้อมูล 6. เสถียรภาพสูงหรือต่าของกาไรเป็นปัจจัยทาให้เกิดความสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจและต้อง
วางแผนและกาหนดนโยบายของบริษัท 7.เสถียรภาพเป็นปัจจั ยที่ทาให้เกิดความเสี่ยงของบริษัท
ในการวัดค่าของอัตราส่วนหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 8.ผลตอบแทนของผู้ลงทุนเมื่อรับรู้เสถียรภาพ
เป็นปัจจัยส่งผลต่อการจ่ายเงินปันผล
จากที่กล่าวมาข้างต้นจากปัจจัยที่ส่งผลกระทบเสถียรภาพของกาไรจากตัวเลขที่ควรจะเป็ น
หรือไม่ควรจะเป็นจึงเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ประกอบการตัดสินใจวางแผนในเชิงเศรษฐกิจ
และผู้ ล งทุน ดังนั้ น เสถีย รภาพของกาไรจึงเป็นปัจจัยที่เกิดผลกระทบของความผั นผวนของกาไร
และของคุณภาพกาไรที่นักลงทุนนามาประกอบการตัดสินใจเพราะถ้าเสถียรภาพของกาไรบริษัท
มีสภาพคล่องที่ดีก็ส่งผลให้ผลตอบแทนกับนักลงทุนและให้ผลตอบแทนเงินปันผลของผู้ถือหุ้น
เหตุบงชี้ต่อปัจจัยของความผันผวนของกาไร
กาไรทางบัญชีมีผลกระทบเชิงบวกกับผลตอบแทนของผู้ลงทุนและการซื้อขายหลักทรัพย์
ปัจจัยที่เป็นตัวบงชี้ทาให้เกิดผลกระทบการประกาศกาไรทางบัญชีที่เปิดเผยข้อมูลให้ทันต่อเวลา ใน
รอบระยะเวลาบัญชีภายใต้ความระมัดระวังทางบัญชีการประกาศกาไรมีความเสี่ยงที่แตกต่างกันกับ
บริบทของบริษัทแต่ละกิจการและมีผลเชิงบวกรวมถึงผลเชิงลบของการรายงานงบการเงินกิจการจึ งมี
ความเสี่ยงสูงจึงต้องอาศัยภายใต้ความระมัดระวังทางบัญชีมาเป็นเครื่องมือ ประกอบในการตัดสินใจ
ของผู้สอบในการเปิดเผยข้อมูลเพราะบริษัทมีความเสี่ยงหลาย ๆ ด้านทาให้ปัจจัยต่าง ๆ เกิดปัจจัยที่
ส่งผลกระทบกับกิจการความผันผวนของกาไรก็จะเกิดขึ้นอาทิ 1.โครงสร้างทางด้านการดาเนินธุรกิจ
มาจากการกู้ยื มเงิน ทาให้ ภ าระการจ่ายดอกเบี้ยไม่ส ม่าเสมอต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน 2.การ
เปลี่ย นแปลงการประมาณการทางบัญชี 3.การเปลี่ ยนแปลงนโยบายทางบัญชี 4. อัตราส่ ว นการ
หมุ น เวี ย นของลู ก หนี้ สิ น ค้ า คงเหลื อ ปลายงวดมี ป ริ ม าณเพิ่ ม ขึ้ น หรื อ ลดลงผิ ด ปกติ และการ
เปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีประจาทุกปีในการรายงานการสอบบัญชีเห็นได้ว่าปัจจัยต่าง ๆ ที่ทาให้เป็น
เหตุบงชี้ของการผันผวนของกาไรเป็นและเป็นส่วนหนึ่งของผู้ถือหุ้นจึงเป็นปัจจัยที่มีผลต่อผลตอบแทน
กับนักลงทุน ทาให้นักลงทุนนาข้อมูลทางบัญชีทางด้านสภาพคล่องทางกาไรประกอบการตั ดสินใจ
ลงทุนในหลักทรัพย์ และขนาดกิจการก็มีผลไม่ว่ากิจการที่มีขนาดใหญ่
ผลประการที่มี
รายได้มากกว่ากิจการที่มีขนาดเล็กรวมถึงผลกาไรความผันผวนของกาไรก็จะเกิดขึ้น ทาให้นักลงทุน
นาข้อมูลรายงานทางบัญชีประกอบการตัดสินใจลงทุน และบริษัทขนาดใหญ่มีความสามารถในการทา
กาไรได้ดีกว่าบริษัทขนาดเล็ก (Xie,Davidson & Dadalt, 2003)
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อย่าไรก็ตามจะเห็นได้ว่ามีหลายปัจจัยที่ทาให้เกิดความผันผวนของกาไรจากดาเนินงานหรือ
สภาพคล่องของกิจการทาให้การเปิดเผยข้อมูลทางการเงินต้องจัดทาอย่างถูกต้องและแม่นยา ตาม
หลักการบัญชีที่รับรองทั่ วไป และต้องอาศัยการใช้หลักความระมัดระวังควบคู่ไปด้วยกันในการจัดทา
ตัวเลขในงบการเงินทาให้เกิดการผันผวนของกาไรน้อยที่สุดและนาไปสู่เสถียรภาพทางกาไรเพื่อให้ได้
คุณภาพของกาไรที่น่าเชื่อเถือและเม่นยาเข้าใจง่ายและสามารถนาไปใช้เป็นเกณฑ์กรอบในการวัดผล
การดาเนินงานของกิจการในการตัดสินใจประกอบด้วยผลตอบแทนของผู้ลงทุน กาไรต่อหุ้น การซื้อ
ขายหลักทรัพย์ และกระแสเงินสดจากการดาเนินงาน เป็นต้น เพื่อนาไปคาดคะเน และการพยากรณ์
ในเชิงเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจต่อผลกาไรในอนาคต
สรุป
บทความวิชาการจากการทบทวนวรรณกรรมสอดคล้ องกับปัจจัยมีมีผ ลต่ อความผันผวน
ของกาไรของหลักความระมัดระวังทางบัญชีอาจจะสรุปภาพรวมปัจจัยที่มีผลกระทบไม่ว่าจะเป็น
ผลตอบแทนของผู้ลงทุนและการซื้อขายจานวนหุ้นที่มีการซื้อขายภายในวันนั้น ๆ ความไม่แน่นอน
ทางด้านสภาพคล่องการดาเนินงานของบริษัท ทางด้านสภาพเศรษฐกิจและปกครองของบริบทของแต่
ละประเทศ ความไม่แน่นอนด้านหลักความระมัดระวังเชิงทฤษฎี ความไม่แน่นอนของความระมัดระวัง
ที่เลือกใช้ของสถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อให้งบการเงินมีความน่าเชื่อถือ การเปลี่ยนแปลงรูปแบบเกณฑ์
เงินสดเป็นเกณฑ์คงค้างรวมถึงช่วงเวลาในการเปิดเผยข้อมูล การเปรียบเที ยบรายได้กับค่าใช้จ่ายของ
เสถี ย รภาพด้ า นก าไร การพั ฒ นากรอบมาตรฐานบั ญ ชี ความไม่ ส มดุ ล ของการเปิ ด เผยข้ อ มู ล สู่
สาธารณะชนรวมถึงความเสี่ยงของบริษัทในการวัดค่าของอัตราส่วนต่างๆ ดังนั้นจากที่กล่าวมาข้างต้น
ปัจจัยต่าง ๆ ที่เป็นสาเหตุปัจจัยสาคัญที่ทาให้เกิดความผันผวนของกาไรที่มีความเสี่ยงทั้งบริษัทและผู้
ลงทุนรวมถึงผู้ถือหุ้น
เนื่องจากปัจจัยต่าง ๆ จึงส่งผลกระทบไม่ว่าจะเป็นด้านคุณลักษณะของกิจการความผันผวน
กาไรภายใต้ความระมัดระวัง การผั นผวนของกาไรทาให้กาไรมีเสถียรภาพสูงและมีเสถียรภาพต่า
และเหตุบงชี้ปัจจัยที่ส่งผลกระทบของความผันผวนของกาไรทั้งหมดนี้จึงเป็นเครื่องมือในการพยากรณ์
คาดคะเนที่นาไปใช้ในตัดสิ นใจของผู้ลงทุนในตลาดทุนเพื่อตอบสนองกับผลตอบแทนของผู้ถือหุ้ น
และผู้ลงทุนในการจ่ายเงินปันผลบวกกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงให้เป็นไปตาม
คุณลักษณะของกิจการเพื่อสนับสนุนข้อมูลการตัดสินใจของผู้ลงทุนในงบการเงินสิ่งสาคัญอย่างหนึ่ง
ก็คือผู้ทาบัญชีและผู้ตรวจสอบบัญชีต้องใช้หลักความระมัดระวังในการเปิดเผยข้อมูลเพื่อให้ข้อมูล
ได้ทันต่อเวลาตามรอบระยะเวลาบัญชีเพื่อเปิดเผยข้อมลให้แก่ผู้ลงทุนและให้ได้ผลตอบแทนต่อลงทุน
และการซื้อขายหุ้นในตลาดทุนรวมถึงส่วนผู้ถือหุ้นก็ได้รับเงินปันผลที่ดี จึงจะเห็นได้ว่าปัจจัยความผัน
ผวนของกาไรที่ผู้สอบบัญชีและผู้ทาบัญชีต้องนามาประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล
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ให้กับสาธารณชนตามหลักความระมัดระวังของผู้ลงทุนและผู้ถือหุ้นก็สามารถนาปัจจัยต่าง ๆ ของ
ความผันผวนของกาไรมาประกอบการตัดสินใจในการลงทุนและผู้ถือหุ้นก็สามารถนาปัจจัยต่าง ๆ มา
วางแผนพัฒนาและกาหนดนโยบายของบริษัทเพื่อลดความเสี่ยงของผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นและผู้
ลงทุน
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การศึกษาความเป็นไปได้ทางด้านการตลาดในการสร้างหอพัก เจดับเบิลยู เรสซิเดนท์
ใกล้บริเวณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
A FEASIBILITY STUDY OF INVESMENT JW RESIDENT, LOCATE NEARBY
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บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ทางการตลาดในการสร้างหอพัก
เจดับเบิลยู เรสซิเดนท์ ใกล้บริเวณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ใช้วิธีเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม
โดยอ้างอิงทฤษฏีจุดแข็งจุดอ่อนโอกาสอุปสรรค(SWOT Analysis) และ การวิเคราะห์ส่วนประสมทาง
การตลาด (7P’s) ผลการศึกษาพบว่า สิ่งที่ต้องให้ความสาคัญทางด้านการตลาดในการสร้างหอพักนั้น
เมื่อเปรียบเทียบกับทฤษฏีทางการตลาด ด้านทฤษฏีส่วนประสมทางการตลาด คือ ด้านผลิตภัณฑ์
ด้านโปรโมชั่นด้านกายภาพ ด้านกระบวนการ และด้านทฤษฏีจุดแข็งจุดอ่อ นโอกาสอุปสรรคนั้นคือ
ด้านจุดแข็ง หากผู้ประกอบการให้ความสาคัญแล้วย่อมมีโอกาสประสบความสาเร็จในการสร้างหอพัก
ได้ดียิ่งขึ้น เนื่องจากเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคให้ความสาคัญสูงสุด
คาสาคัญ: 7P’s, SWOT Analysis, การศึกษาความเป็นไปได้
Abstract
The objective of this study is a feasibility study of investment JW RESIDENT,
located nearby Suranaree University of Technology. This study used the interview
method. Based on the theory of Five Forces Model and the theory of marketing mix
(7P's). The study found that in the competition have to focus on The importance of
marketing in the creation of dormitories compared to the theory of marketing. The
marketing mix is the product. Physical Process Promotion And the theory of SWOT
Analysis is the strength, if the entrepreneur is important, then the chances of success
in building a better dorm. This is what consumers value.
Keyword: 7P’s, SWOT Analysis, Feasibility
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1.บทนา
เนื่ อ งด้ ว ยปั จ จุ บั น ประเทศไทยเป็ น ประเทศที่ ก าลั ง พั ฒ นา มี จ านวนประชากรมากถึ ง
66,188,503 คน(กรมการปกครอง กระทรวงมหาไทย ธันวาคม 2560) สิ่งที่มีความจาเป็นในการ
ดารงชีวิตที่จัดเป็นปัจจัย 4ได้แก่ ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม อาหาร และยารักษาโรค โดยที่อยู่อาศัยถือ
เป็นเรื่องที่จาเป็นเพื่อมนุษย์ต้องพึงมีเพื่อใช้อยู่อาศัย พักผ่อน และเป็นเครื่องกาบังจากสภาพแวดล้อม
โดยที่อยู่อาศัยแบ่งเป็น บ้านเดี่ยว บ้านแฝด บ้านแถว อาคารพาณิชย์ ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 จ านวนอสังหาริ มทรั พย์ ที่ท าการขออนุญาตท าการจั ดสรรกรุ ง เทพมหานครปี
พ.ศ.2560
ประเภทที่อยู่อาศัย บ้านเดี่ยว
บ้านแฝด
บ้านแถว
อาคารพาณิชย์
พ.ศ. 2560
84,372 หลัง
15,666หลัง
134,243หลัง
12,571หลัง
ที่มา: กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตุลาคม 2560
ตารางที่2 จ านวนอสังหาริมทรัพย์ที่ทาการขออนุญาตทาการจัดสรรส่วนภูมิภาคโดยรวมปี
พุทธศักราช2560
ประเภทที่อยู่อาศัย บ้านเดี่ยว
บ้านแฝด
บ้านแถว
อาคารพาณิชย์
พ.ศ. 2560
281,875 หลัง
106,120หลัง
399,558หลัง
61,303หลัง
ที่มา: กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตุลาคม 2560
ซึ่งจะเห็นได้ว่าประชากรมีความต้องการด้านที่อยู่อาศัยเป็นจานวนมากและมีการขยายตัว
ของเศรษฐกิจมากขึ้นโดยวัดจากผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ(GDP)เมื่อปี2559 อยู่ที่ร้อยละ3.3
แต่เมื่อปี2560ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ(GDP)ขยายตัวเป็นร้อยละ 3.9 (สานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 2561)ทาให้คาดการได้ว่าเศรษฐกิจดีขึ้นทาให้ผู้บริโภคมีกาลัง
ซื้อมากขึ้นอาจคาดว่าส่งผลทาให้ผู้บริโภคมีความสนใจในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มากยิ่งขึ้นและด้วย
ปั จ จุ บั น จั ง หวั ด นครราชสี ม าเป็ น จั ง หวั ด ที่ มี จ านวนประชากรมากเป็ น อั น ดั บ ที่ 2 รองจาก
กรุ งเทพมหานคร โดยมีจ านวนประชากรในจัง หวัดทั้งหมด 2,639,226 คน(กรมการปกครอง
กระทรวงมหาไทย ธันวาคม 2560) โดยประชากรอาเภอเมืองนครราชสีมา มีจานวนรวมทั้งหมด
218,898 คน (กรมการปกครอง กระทรวงมหาไทย ธันวาคม 2560) จังหวัดนครราชสีมามีพื้นที่
20,493 ตารางกิโลเมตร หรือ 12,808,728 ไร่(สานักงานสถิติจังหวัด 2556 ) มีการขยายตัวของ
เศรษฐกิจเพิ่มขึ้นโดยเมื่อปี 2558 มีผลิตภัณฑ์จังหวัด(GPP) มูลค่า287,685 ล้านบาท (สานักงาน

454

การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลาปางวิจยั ครั้งที่ 4

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ 2558 ) สูงที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และมีจานวนที่อยู่อาศัยภายในจังหวัดนครราชสีมาได้มีการเติบโตมากขึ้นเป็นจานวนมากโดยมีผู้ขอ
อนุมัติก่อสร้างสิ่งก่อสร้างและได้รับอนุมัติถึง5,474หลัง
ตารางที่3 จานวนผู้ขออนุมัติก่อสร้างสิ่งก่อสร้างและได้รับอนุมัติ ปี พ.ศ.2560
ประเภทที่อยู่อาศัย บ้านเดี่ยว บ้านแฝด
บ้านแถว
ตึกแถวอาศัย
พ.ศ. 2560
4,390 หลัง 32 หลัง
313 หลัง
284 หลัง
ที่มา: กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตุลาคม 2560

อาคารชุด
15 หลัง

และได้รับความสนใจจากนักลงทุนรายใหญ่เข้ามาดาเนินธุรกิจไม่ ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้า
อาทิ เ ช่ น ห้ า งสรรพสิ น ค้ า เดอะมอลล์ โ คราช ห้ า งสรรพสิ น ค้ า เทอมิ น อล21โคราช ห้ า งเซ็ น ทรั ล
นครราชสีมา และยังมีโรงแรม คอนโด รวมถึงหมู่บ้านที่เพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้จังหวัดนครราชสีมายัง
มีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามที่ ดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวในจังหวัดนครราชสีมามากถึง 7,879,571
คนมากที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 2558)
และยั ง มี ม หาวิ ท ยาลั ย ระดั บ อุ ด มศึ ก ษาอี ก หลายแห่ ง อาทิ เ ช่ น มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี สุ ร นารี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มหาวิทยาลัยวงษ์เชาวลิต
กุล เป็นต้น
เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2533 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้ทรงลงพระปรมาภิไธย
ใน พระราชบัญญัติดังกล่าว และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา จึงได้ถือเอาวันที่ 27 กรกฎาคม
2533 เป็นวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีตั้งอยู่ที่ตาบลสุร
นารี อาเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา ข้อมูลเมื่อปี 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมีนักศึกษา
ระดับ ปริญญาตรีป ระมาณ15,514คน และมีจานวนบุคลากรจานวน 2,163 คน มหาวิทยาลั ย
เทคโนโลยีสุรนารีมีจานวนนักศึกษาเพิ่มมากขึ้นในทุกๆปีการศึกษา ซึ่งหอพักภายในมหาวิทยาลั ย
เทคโนโลยี สุ ร นารี ยั ง มี จ านวนห้ อ งพั ก ไม่ เ พี ย งพอต่ อ จ านวนนั ก ศึ ก ษา ดั ง นั้ น บริ เ วณพื้ น ที่ ใ กล้
มหาวิทยาลัยจึงมีเอกชนสร้างหอพักสาหรับนักศึกษาและบุคคลทั่วไปเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นผู้ทาการศึกษา
จึงเห็นโอกาสในการในการทาธุรกิจหอพักเนื่องจากมองเห็นโอกาสในการสร้างรายได้และทากาไรจาก
ธุรกิจหอพักเพราะจานวนนักศึกษาที่เข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมีเพิ่มขึ้นในทุกปี
และนอกจากนี้ประชากรภายในตาบลสุรนารี ซึ่งเป็นพื้นที่ใกล้เคียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารียังมี
จานวนมากถึง 19,196 คน (สานักงานสถิติแห่งชาติ ธันวาคม 2560) และมีจานวนบุคลาการทั้งหมด
ในมหาวิทยาลัยจานวน 2,163 คน(ส่วนแผนงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2559) นอกจาก
ผู้ทาวิจัยจะเห็นโอกาสในการสร้างรายได้ทากาไรแล้วผู้ทาวิจัยยังมีที่ดินว่างพร้อมดาเนินการขนาด
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200 ตารางวา อยู่ใกล้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ทางออกประตู 4 (หลังมหาวิทยาลัย) ซึ่งเป็น
แหล่งชุมชน มีร้านขายสินค้า ตลาด ร้านอาหาร สิ่งอานวยความสะดวกครบครัน นักศึกษาจึงนิยมเช่า
หอพักเป็นแหล่งที่อยู่ ถึงคาดการว่าหากลงทุนสร้างหอพักจะสามารถสร้างรายได้และทากาไรได้ แต่ใน
ปัจจุบันมีนักลงทุนเข้ามาประกอบกิจการหอพักเป็นจานวนมากทาให้ผู้บริโภคมีอานาจต่อรองมากขึ้น
ดั ง นั้ น ผู้ ท าการศึ ก ษาจึ ง มี ค ว ามต้ อ งการที่ จ ะศึ ก ษาคว ามเป็ น ไปได้ ใ นด้ า นการตลาด
ของการลงทุ น สร้ า งหอพั ก เจดั บ เบิ ล ยู เรสซิ เ ดนท์ ใกล้ บ ริ เ วณมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี สุ ร นารี
เพื่อประกอบการตัดสินใจการลงทุนว่าควรแก่การลงทุนหรือไม่
บทที่ 2 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ทางด้านการตลาดในการลงทุนสร้างหอพัก เจดับเบิลยู เรสซิเดนท์
ใกล้บริเวณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2.1 แนวคิดการศึกษาความเป็นไปได้ด้านการตลาด
2.1.1 การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค (SWOT Analysis)
Albert Humphrey (1960) ได้กล่ าวว่า วิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค
เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินและวิเคราะห์ข้อมูลของธุรกิจที่จะช่วยให้ผู้บริหารทราบถึงจุดแข็ง
จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคของธุรกิจ เพื่อใช้ในการวางแผนธุรกิจและเข้าใจในศักยภาพของธุรกิจ
โดยมีองค์ประกอบดังนี้
จุดแข็ง(Strengths)
ธุร กิ จ มี ค วามสามารถที่ โ ดนเด่น อย่า งไร เก่ง มี ทัก ษะและมี ค วามถนัด ในเรื่ อ งอะไร
จุดแข็งจะสร้างความได้เปรียบแก่ธุรกิจเหนือกว่าคู่แข่ง และธุรกิจต้องฝึกฝนพัฒนาจุดแข็งให้ดียิ่งขึ้น
อยู่เสมอ
จุดอ่อน(Weaknesses)
จุดอ่อนคือข้อด้อยหรือข้อเสียเปรียบ หรือเป็ นสิ่งที่ไม่ชอบหรือไม่ถนัด หรือสิ่งที่ทาได้
ไม่ดีเท่ากับ คู่แข่งทางธุร กิจ จุ ดอ่อนเป็นสิ่ งที่ธุรกิจต้องฝึ กฝนพัฒ นาเพื่อลดจุดอ่อนหรือทาให้ ไม่มี
จุดอ่อน เพื่อที่จะแข่งขันกับคู่แข่งในอุตสาหกรรมได้
โอกาส(Opportunities)
ปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบในแง่ ดีหรือปัจจัยภายนอกที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับ
บริษัท ช่วยให้บริษัทมีข้อได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจ หรือทาให้ธุรกิจมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
อุปสรรค(Threats)
เป็นปัจจั ยภายนอกที่สิ่งผลกระทบต่อธุรกิจในแง่ลบ เป็นสิ่งคุกคามจากภายนอก
ที่จะทาให้ธุรกิจเกิดความเสียหาย
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2.1.2 การวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาด Philip Kotler (1997) ในการดาเนินธุรกิจ
ในมุมมองทางด้านการตลาดมั กนิ ยมนาแนวคิดส่ ว นผสมทางการตลาดมาใช้เ พื่อวิเ คราะห์ ข้อมู ล
เพื่อสร้ างผลิ ตภัณฑ์ให้ ตอบสนองกับความต้องการของกลุ่ มเป้าหมายมากที่ซึ่งจะประกอบไปด้ว ย
ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทาง โปรโมชั่น บุคคล การนาเสนอทางกายภาพ กระบวนการ แต่ในด้านของ
ธุรกิจบริการ จะมีส่วนประสมทางการตลาดที่เพิ่มมากขึ้นเพื่อให้ครอบคลุมและสร้างความพึงพอใจ
สู งสุ ด แก่ผู้ ใช้บ ริ การโดยเพิ่มองค์ป ระกอบทางด้ านบุคคล การนาเสนอลั กษณะทางกายภาพและ
กระบวนการ โดยแนวคิดนี้เรียกว่า ( Service Marketing Mix :7Ps )
ผลิตภัณฑ์ (Product)
เป็น สิ่งที่ธุรกิจ มอบให้แก่ลูกค้า และเป็นสิ่งที่ลูกค้าคาดหวังว่าจะได้รับประโยชน์
ตามที่คาดหวัง โดยผลิตภัณฑ์จาแนกได้เป็น 2 ประเภท คือ 1.ผลิตภัณฑ์ที่จับต้องแต่ 2.ผลิตภัณฑ์ที่จับ
ต้องไม่ได้
ราคา (Price)
เป็ น การกาหนดมู ล ค่ าของสิ น ค้า ในรูป แบบเงิ น ซึ่ง การก าหนดราคาต้อ งมี ความ
เหมาะสมกับสินค้าและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ บริโภคและกับสิ นค้าในลักษณะเดียวกัน
ภายในอุตสาหกรรม
ช่องทาง (Place)
เป็ น ช่ อ งทางที่ ก ลุ่ ม ลู ก ค้ า เป้ า หมายสามารถที่ จ ะเข้ า ถึ ง สิ น ค้ า หรื อ บริ ก ารได้
อาจหมายถึงร้านค้า ทาเลที่ตั้ง การกระจายตัวของสาขา หรืออาจจะมองเป็นช่องทางในการนาสินค้า
หรือบริการไปถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เช่น การจัดส่ง
โปรโมชั่น (Promotion)
เป็ น การสร้ า งแรงจูง ใจให้ ลู ก ค้าเป้าหมาย เพิ่ มความต้ องการให้ มากขึ้น จากเดิ ม
เป็นวิธีการสร้างความได้เปรียบเพื่อการแข่งขันทางธุรกิจ
บุคคล (People)
บุคคลหรือพนักงานเป็นสิ่งที่สาคัญของธุรกิจ เนื่องจากบุคคลมีส่วนในการดาเนินงาน
หรื อมี ค วามสั ม พัน ธ์กั บ ลุ ก ค้า เป้ า หมาย โดยภาคธุ ร กิจ ต้อ งให้ ความส าคั ญ ของบุ ค คลตั้ง แต่ก าร
คัดเลือกบุคคลให้เหมาสมกับหน้าที่ การดูแล การจูงใจ การควบคุม ฝึกฝนและพัฒนาบุคคลให้เป็น
บุคคลที่มีคุณภาพแก่ธุรกิจ
การน าเสนอลั ก ษณะทางกายภาพ (Presentation
and
Physical
Evidence/Environment)
เป็นการสร้างการรับรู้ที่ดีแก่กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เพราะเป็นสิ่งที่ลูกค้าเป้าหมายมองเห็น
จับต้องได้อย่าเป็ นรูปธรรม อาทิเช่น การแต่งการที่สะอาดเรียบร้อยของพนักงาน การจัดสถานที่
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ให้ บ ริ การที่ ส วยงาม ซึ่ ง สิ่ ง เหล่ านี้ เ ป็ นสิ่ ง ที่ เพิ่ ม คุ ณ แค่ ใ ห้ แก่ ธุ ร กิ จส่ ง ผลไปยั งการรั บรู้ ข องลู ก เค้ า
เป้าหมายให้ได้รู้สึกรับรู้ถึงคุณค่านั้น
กระบวนการ (Process)
เป็ น วิ ธี ก ารหรื อ ขั้ น ตอนในการปฏิ บั ติ ง านเพื่ อ ให้ เ กิ ด ความถู ก ต้ อ งรวดเร็ ว และ
สร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้ได้รับบริการ
3. วิธีการดาเนินการวิจัย
การศึ กษาครั้ งนี้ เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของการวิ จัย เรื่ อง การศึ กษาความเป็ น ไปได้ ในการลงทุ น
สร้างหอพัก เจดับเบิลยู เรสซิเดนท์ ใกล้บริเวณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ผู้ทาการศึกษาจึงเลือก
ทาวิจัยเชิงปริมาณ(Qualitative Research) ผู้ศึกษาได้กาหนดวิธีการศึกษาดังนี้
3.1 ประชากร
ประชากรที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษาครั้ ง นี้ ได้ แ ก่ นั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี สุ ร นารี
ระดับปริญญาตรี15,514 คน (ข้อมูลสถิติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2559)
3.2 กลุ่มตัวอย่าง
เนื่ อ งจากประชากรนั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี สุ ร นารี ระดั บ ปริ ญ ญาตรี
มีจานวนมาก ผู้ทาการศึกษาจึงเลือกวิธีการเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ ใช้วิธีการเก็บ
ข้อมูลตัวอย่างแบบอาศัยความน่าจะเป็น (Probability random sampling) โดยเก็บข้อมูลแบบสุ่ม
ตัวอย่าง (Simple random sampling) เพื่อความสะดวก ประหยัดเวลา และประหยัดงบประมาณ
โดยประชากรทั้งหมดมีค่าเท่ากับ 15,514 คน(ข้อมูลสถิติมหาวิทยาลัยสุรนารี , 2559) การคานวณ
ขนาดกลุ่มตัวอย่างได้จากสูตร Taro Yamane ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และความคลาดเคลื่อนได้
ไม่เกิน 5% (Yamane, 1973)
n=

𝑁
1+𝑁(𝑒)2

กาหนดให้ n = จานวนกลุ่มตัวอย่าง
N = จานวนประชากร
e = ค่าความคลาดเคลื่อน (กาหนดไว้ที่ 0.05)
แทนค่า

n=

15,514
1+15,514(0.05)2

n = 389.94
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จากการสารวจข้อมูลเพื่อการศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการหอพัก และปัจจัยที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการหอพักได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจานวน 390 คน จึงได้เพิ่มแบบสอบถามอีก
ทั้งหมด 10 ชุด เพื่อป้องกันการคลาดเคลื่อนของการคานวณรวมทั้งหมด 400 ชุด เพื่อการศึกษา
ความเป็นไปได้ในการสร้างหอพัก เจดับเบิลยู เรสซิเดนท์ ใกล้บริเวณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อการศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างหอพัก เจดับเบิลยู
เรสซิเดนท์ ใกล้ บริ เวณมหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีสุ รนารี และศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการหอพัก
ของผู้บริโภคเป็นการวิจัยเชิงสารวจ โดยใช้แบบสอบถาม
3.3.1 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
เครื่องมือที่ใช้ในการวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย
ส่ ว นที่ 1 แบบสอบถามข้อ มูล พื้นฐานทั่ว ไปของผู้ ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ อายุ เพศ
ภูมิลาเนา ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ที่ได้รับต่อเดือน เป็นแบบเลือกตอบ(Check list)
ส่ว นที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้บริการหอพักในเขตพื้นที่ใกล้บริเวณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา (Check list)
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการ
หอพักในเขตพื้นที่ใกล้บริเวณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา Likert scale
(1932)
3.4 การทดสอบคุณภาพเครื่องมือ
ผู้ทาการศึกษาคัดเลือกผู้ที่เคยใช้บริการหอพัก เพื่อผู้ที่เคยใช้งานหอพักจะเป็นผู้ที่สามารถ
ให้ ข้ อ มู ล ได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ งและเป็ น ข้ อ มู ล แท้ จ ริ ง จากนั้ น น ามาตรวจสอบความสอดคล้ อ งภายใน
ชุดเดียวกันโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป SPSS (Statistical for Social Sciences) for Windows
Version 17.0 เทคนิคการวัด ซึ่งใช้ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบัค (Cronbachs’ alpha
coefficient) โดยมีเกณฑ์สัมประสิทธิ์(Alpha Coefficient) ตาม Sekaran and Bougie(2010) ถ้า
ความเชื่อมั่น ของแบบสอบถามน้อยกว่า 0.6 ถือว่าใช้ไม่ได้( poor)0.7 ยอมรับได้ (acceptable)
มากกว่า0.8ดี(good) โดยผู้ทาวิจัยเลือกเกณฑ์ค่าสัมประสิทธิ์ที่ 0.7 ยอมรับได้ (acceptable) โดยจาก
การประมวลผลได้ผลลัพท์ค่า Cronbachs’ alpha เท่ากับ 0.829
3.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล
3.5.1 ท าการศึ ก ษาข้ อ มู ล จากแหล่ ง ข้ อ มู ล ภายนอก จากรายงานการวิ จั ย หนั ง สื อ
และบทความ
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3.5.2 ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธี( Survey Method) โดยการใช้แบบสอบถามทาการ
สอบถามกลุ่ มตัว อย่าง โดยเก็บข้อมูล กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลั ย
เทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา
3.5.3 ทาการสอบถามผู้ประกอบการหอพักจานวน5ราย ในบริเวณพื้นที่ใกล้มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา
3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล
ในการศึกษาเรื่องความเป็นไปได้ในการลงทุนสร้างหอพัก เจดับเบิลยู เรสซิเดนท์ ใกล้บริเวณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้ทาการรวบรวมข้อมูล กระบวนการดาเนินการ ปัญหา และอุปสรรค
และข้อเสนอแนะของการดาเนินกิจการหอพัก เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ จากการเก็บข้อมูล
แบบสอบถาม
การแปลผลคะแนน ใช้เกณฑ์การคิดคะแนนเฉลี่ย เพื่อกาหนดความพึงพอใจ โดยใช้
วิธีการคานวณความกว้างของอันตรภาค(Interval Scale)
จากสูตร
ความกว้างของอัตรภาคชั้น =

(ข้อมูลที่มีค่าสูงสุด−ข้อมูลที่มีค่าต่าสุด)
5−1

จานวนชั้น

ความกว้างของอัตรภาคชั้น =
5
ความกว้างของอัตรภาคชั้น = 0.80
การวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ ใช้โปรแกรมสาเร็จรูป SPSS (Statistical for
Social Sciences)for Windows Version 17.0 และMicrosoft Office Excel 2016 เพื่อหาค่าสถิติ
ของระดั บ ความเห็ น น ามาวิ เ คราะห์ ห าค่ า เฉลี่ ย (Mean) ค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) ร้อยละ(Percentage) ซึ่งจะมีการให้คะแนนแบบอัตราส่วน จากนั้นวิเคราะห์ระดับ
คะแนนด้วยการหาค่าเฉลี่ย และจัดระดับคะแนน โดยแบ่งออกเป็น 5ระดับ Likert scale (1932)
ดังนี้
ระดับมากที่สุด มีค่าเท่ากับ5 โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21-5.00
ระดับมาก มีค่าเท่ากับ4 โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.41-4.20
ระดับปานกลาง มีค่าเท่ากับ3 โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.61-3.40
ระดับน้อย มีค่าเท่ากับ2 โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.81-2.60
ระดับน้อยที่สุด มีค่าเท่ากับ1 โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.00-1.80
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3.6.1 การวิเคราะห์ทฤษฏีส่วนประสมทางการตลาด
เป็ น การวิ เ คราะห์ ปั จ จั ย ด้ า น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ราคา ช่ อ งทาง โปรโมชั่ น บุ ค คล
การน าเสนอทางกายภาพ กระบวนการ ว่ า มี ผ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจเลื อ กเช่ า พั ก อาศั ย หรื อ ไม่ โดย
เปรียบเทียบกับปัจจัยดังนี้
ด้านProduct ธุรกิจหอพัก เจดับเบิ้ลยู เรสซิเดนท์ ให้ บริการด้านหอพักส าหรับนักศึกษา
แบบรายเดือน ลั กษณะเป็ น อาคารสู ง 4 ชั้น ห้ องพัก น่าอยู่อาศัย รูปแบบห้ องพักและตัว อาคาร
สวยงาม น่าอยู่ มีสิ่งอานวยความสะดวกในห้องครบครัน ได้แก่ ที่นอน เตียงนอน โต๊ะเก้าอี้ ตู้เสื้อผ้า
โทรทัศน์ เครื่องปรับอากาศ เครื่องทาน้าอุ่นและสุขภัณฑ์ภายในห้องน้าที่ครบครัน
ด้าน Price ราคา โดยมีการกาหนดปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจทางด้านราคา มีการตั้งราคา
ที่เหมาะสมกับคุณภาพของหอพัก โดยกาหนดราคาที่ 4,000บาท
ด้าน Place สถานที่ ธุรกิจหอพัก เจดับเบิ่ลยู เรสซิเ ดนท์ สถานที่ตั้งที่อยู่ใกล้มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี สุ ร นารี ต าบลสุ ร นารี อาเภอเมื อง จั งหวัด นครราชสี มา ใกล้ ตลาดและร้า นสะดวกซื้ อ
เดินทางได้สะดวก มีทางเข้าออกสะดวก
ด้ า นPromotion
การส่ ง เสริ ม การตลาด มี ก ารลดค่ า ประกั น ของเสี ย หาย การลด
ค่าอินเตอร์เน็ตหรือหากแนะนาเพื่อนเข้ามาเป็นผู้พักอาศัยรายใหม่จะได้ส่วนลดค่าเช่าห้องพัก
ด้านPeople บุคลกร บุคลากรมีจิตใจในการให้บริการที่ดี สามารถอานวยความสะดวก
ให้ผู้เช่าพักอาศัยได้รับความสะดวก และต้องดูแลความสะอาดโดยรวมและดูแลความปลอดภัยใน
หอพักได้ด้วย สามารถตอบข้อซักถามเกี่ยวกับหอพักได้ดี
ด้าน Physical Evidence กายภาพหอพัก หอพักเจดับเบิ้ลยู เรสซิเดนท์ ต้องมีรูปร่างโดด
เด่นสวยงานแล้ว สภาพแวดล้อมโดยรวมต้องสะอาดและน่าอยู่ มีไฟส่องสว่างทั่วถึงในพื้นที่หอพัก ทั้ง
ภายในห้องพักและพื้นที่ส่วนกลาง
ด้าน Process มีการจัดวางกระบวนการที่เป็นระบบ การดาเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ
มีการเก็บข้อมูลของผู้เข้าพัก เอกสารหลักฐาน สัญญาสาคัญต่างๆ เก็บค่าใช้บริการต่างๆ ได้อย่าง
ถูกต้อง
3.6.2 การวิเคราะห์ทฤษฏีจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค (SWOT Analysis)
1. จุดแข็ง(Strengths) หอพัก เจดับเบิ้ลยู เรสซิเดนท์ เป็นหอพักใหม่ ออกแบบ
สวยงามทันสมัย น่าอยู่ มีห้องน้าส่วนตัวและเครื่องสุขภัณฑ์ที่ครบครัน ตั้งอยู่ในเขตชุมชนใกล้บริเวณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีประตู 4 และตลาดและร้านสะดวก เข้าออกสะดวกมีถนนสาธารณะ
ตัดผ่านหน้าหอพัก ไม่มีเหตุน้าท่วมแม้ฝนจะตกหนัก ภายในห้องพักมีสิ่งอานวยความสะดวกครบครัน
และตกแต่งภายในอย่างสวยงามน่าอยู่ ภายในหอพักมีระบบรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวด ได้แก่ มี
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เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแลความปลอดภัยตลอด24 ชั่วโมง มีระบบประดูเข้าหอพักระบบคีย์
การ์ด มีระบบกล้องวงจรปิดบันทึกเหตุการตลอด 24 ชั่วโมง มีสถานที่จอดรถกว้างขวาง
2. จุดอ่อน (Weaknesses) เนื่องจากเป็นหอพักที่สร้างขึ้นใหม่ต้องใช้งบประมาณ
ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ได้แก่ ป้ายประชาสัมพันธ์
3. โอกาส (Opportunities) ปัจจุบันมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีถูกจัดอันดับ
ให้เป็นมหาวิทยาลัยที่ดีติดอยู่ใน10อันดับมหาวิทยาลัยที่ดีในไทยจากหลายสถาบัน ทาให้เป็นที่รู้จัก
และได้รับการยอมรับมากยิ่งขึ้นจากนักเรียนนักศึกษาและประชาชนโดยทั่วไป ทาให้มีจานวนนักศึกษา
เพิ่มขึ้นในทุกๆปี มีการพัฒนาของมหาวิทยาลัย ทั้งการเพิ่มจานวนคณะขึ้นมาใหม่ ได้แก่คณะทันต
แพทย์ศาสตร์ มีการเพิ่มโรงเรียนสุรวิวัฒน์ เป็นโรงเรียนในสังกัดของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ทาให้มีป ระชาการนักเรีย นนั กศึกษาและบุคลากรเพิ่มมากขึ้น และหอพักภายในมหาวิทยาลั ย
เทคโนโลยี สุ ร นารี มี จ านวนจ ากั ด ไม่ เ พี ย งพอต่อ นั ก ศึ ก ษา ท าให้ นั ก ศึ ก ษาต้ อ งเช่ า หอพั ก เอกชน
ภายนอกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเพื่อเป็นที่อยู่อาศัย
4. อุปสรรค (Threats) ในการดาเนินการสร้างหอพักนักศึกษานั้น ในด้านการ
ก่อสร้างอาคารต้องให้อยู่ภายในข้อกฏหมายที่กาหนดไว้เท่านั้นซึ่งอาจจะทาให้เกิดความไม่สะดวกใน
การออกแบบหรือก่อสร้าง และเมื่อก่อสร้างเสร็จพร้อมให้บริการจะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
หอพักนักศึกษาพุทธศักราช2558อย่างเคร่งครัด อาจจะทาให้เกิดความไม่สะดวกได้ และธุรกิจให้เช่า
ที่อยู่อาศัยใกล้บริเวณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารียังเป็นธุรกิจที่ได้รั บความสนใจจากผู้ที่อยากเข้า
มาเพื่อหวังผลกาไรจากการดาเนินธุรกิจหอพัก ทาให้เกิดแรงทางการแข่งขันจากผู้แข่งขันรายใหม่สูง
ทาให้ ผู้ ด าเนิ น ธุ ร กิ จ หอพัก ต้ อ งมี ก ารปรั บ ปรุ ง บารุ ง รั ก ษา จั ด ท าโฆษณาประชาสั มพั น ธ์ แ ละจั ด
โปรโมชั่น ซึ่งสิ่งเหล่านี้ก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายที่เพิ่มมากขึ้น
4. ผลการศึกษา
สรุปผลจากการศึกษาจากแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย
คิดเป็นร้อยละ55.75มีช่วงอายุ 19-22 ปี คิดเป็นร้อยละ54.5 มีภูมิลาเนาอยู่ภาคอีสานคิดเป็นร้อยละ
65.25 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ94.25 มีอาชีพนักเรียนหรือนักศึกษา คิดเป็นร้อย
ละ94.25 มีรายได้ที่ได้รับต่อเดือน 10,000 – 15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ56 โดยพฤติกรรมการใช้
บริการหอพักนั้นมีเหตุผลที่จะคานึงถึงมากที่สุด คือ โดยผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีแหล่งที่อยู่
อาศัยหอพักคิดเป็นร้อยละ83 โดยมีอัตราค่าเช่าที่พักในปัจจุบัน 4,001 – 5,000 บาท
4.1 ผลการศึกษาการวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาด (Service Marketing Mix)
ด้ า นผลิ ต ภั ณ ฑ์ ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ การเลื อ กใช้ ห อพั ก ด้ า นผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ นระดั บ ความส าคั ญ
มากที่สุดคือ มีสิ่งอานวยพื้นฐานในห้องพักครบครัน ค่าเฉลี่ย 4.52
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ด้านราคา ปัจ จัย ที่มีผลต่อการเลือกใช้ห อพักด้านราคาในระดับความส าคัญมากที่สุด คือ
ราคาค่าเช่าห้องพักมีความเหมาะสม ค่าเฉลี่ย 4.52
ด้านสถานที่ ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้หอพักด้านสถานที่ในระดับความสาคัญมากที่สุด คือ
หอพักใกล้ที่ทางานหรือสถานศึกษา ค่าเฉลี่ย 4.54
ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ปัจจัยที่มีผ ลต่อการเลื อกใช้ห อพักด้านการส่ งเสริมการตลาด
ในระดับความสาคัญมากที่สุดคือ ผู้ที่แนะนาลูกค้าใหม่มาเช่าพัก ผู้แนะนาได้รับส่วนลดค่าเช่าห้องพัก
500ต่อ1เดือน ค่าเฉลี่ย 4.36
ด้านบุคคล ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้หอพักด้านบุคคลในระดับความสาคัญมากที่สุด คือ
พนักงานสามารถตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับหอพักได้ดี ค่าเฉลี่ย 4.47
ด้านกระบวนการ ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้หอพักด้านกระบวนการในระดับความสาคัญ
มากที่สุดคือ ส่งมอบใบแจ้งค่าบริการตรงตามเวลาและถูกต้อง ค่าเฉลี่ย 4.45
ด้านภาพลักษณ์ทางกายภาพ ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้หอพักด้านทางกายภาพในระดับ
ความสาคัญมากที่สุดคือ สภาพแวดล้อมของหอพักสะอาด น่าอยู่ ค่าเฉลี่ย 4.52
4.2 ผลการศึกษาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค (SWOT Analysis)ที่มีผลต่อกิจการหอพัก
ในพื้นที่ใกล้บริเวณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตาบลสุรนารี อาเภอสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา
จากการเก็ บ ข้ อ มู ล โดยแบบสอบถามจากกลุ่ ม ตั ว อย่ า งจ านวน 400 คน สามารถน ามา
วิเคราะห์ตามหลักทฤษฏี จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค (SWOT Analysis)พบว่าปัจจัยด้าน
การตลาดที่อาจส่งผลต่อการลงทุนสร้างหอพัก เจดับเบิลยู เรสซิเดนท์ ใกล้ บริเวณมหาวิทยาลั ย
เทคโนโลยีสุรนารี มีดังนี้
จุดแข็ง(Strengths)
หอพัก เจดับเบิ้ลยู เรสซิเดนท์ เป็นหอพักใหม่ ออกแบบสวยงามทันสมัยน่าอยู่ มีห้องน้า
ส่วนตัวและเครื่องสุขภัณฑ์ที่ครบครัน ตั้งอยู่ในเขตชุมชนใกล้บริเวณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ประตู 4 และตลาดและร้านสะดวก เข้าออกสะดวก ภายในห้องพักมีสิ่งอานวยความสะดวกครบครัน
ภายในหอพักมีระบบรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวด มีสถานที่จอดรถกว้างขวาง โดยปัจจัยผู้ตอบ
แบบสอบถามให้ระดับความสาคัญมากที่สุดคือ มีสิ่งอานวยพื้นฐานในห้องพักครบครัน ค่าเฉลี่ย 4.52
ห้องพักมีขนาดพื้นที่กว้างขวาง ค่าเฉลี่ย 4.51 มีระบบรักษาความปลอดภัย24ชั่วโมง เช่นคีย์การ์ดเข้า
หอพัก รปภ. กล้องวงจรปิด ค่าเฉลี่ย 4.48 มีที่จอดรถเพียงพอ ค่าเฉลี่ย 4.48
จุดอ่อน(Weaknesses)
หอพัก เจดับเบิ้ลยู เรสซิเดนท์ เนื่องจากเป็นหอพักที่สร้างขึ้นใหม่ต้องใช้งบประมาณ
ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ได้แก่ ป้ายประชาสัมพันธ์ โดยปัจจัยผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับ
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ความสาคัญมากที่สุดคือ มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่างๆ เช่น แผ่นพับ ป้ายโฆษณา ค่าเฉลี่ย
4.33
โอกาส(Opportunities)
หอพักเจดับ เบิ ล ยู เรสซิเดนท์ คือ จานวนหอพักในมหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีที่ไม่เพียงพอ
ต่อความต้องการของนักศึกษาและบุคลากร ที่กาหนดขึ้นมานั้น มีผลต่อปัจจัยการเลือกเช่าพัก โดยให้
เหตุผลว่านักศึกษาและบุคลากรจาเป็นต้องมีที่พักอาศัยเพราะหลายคนมีภูมิลาเนาอยู่ต่างจังหวัด
ทุกคนจึ งต้องออกมาเช่าหอพักเอกชนภายนอกมหาวิทยาลั ย โดยจากแบบสอบถามพบว่าผู้ ตอบ
แบบสอบถามมากที่สุด มีภูมิลาเนาอยู่ที่ภาคอีสานเป็นจานวน 261 คน โดยคิดเป็นร้อยละ 65.25
ลาดับรองลงมาคือมีภูมิลาเนาอยู่ที่ จังหวัดนครราชสีมา เป็นจานวน 54 คน โดยคิดเป็นร้อยละ 13.5
และภูมิลาเนาอยู่ที่ภาคเหนือ เป็นจานวน 44 คน โดยคิดเป็นร้อยละ 11 และภูมิลาเนาอยู่ที่ภาค
กลาง เป็นจานวน 32 คน โดยคิดเป็นร้อยละ8 ภูมิลาเนาอยู่ที่ภาคใต้ เป็นจานวน 9 คน โดยคิดเป็น
ร้อยละ2.25
อุปสรรค(Threats)
ธุรกิจให้เช่าที่อยู่อาศัยใกล้บริเวณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารียังเป็นธุรกิจที่ได้รับ
ความสนใจจากผู้ที่อยากเข้ามาเพื่อหวังผลกาไรจากการดาเนินธุรกิจหอพัก ทาให้เกิดแรงทางการ
แข่งขัน จากผู้แข่งขันรายใหม่สู ง ทาให้ ผู้ดาเนินธุรกิจหอพักต้องมีการปรับปรุง บารุงรักษา จัดทา
โฆษณาประชาสัมพันธ์และจั ดโปรโมชั่น ซึ่งสิ่งเหล่านี้ก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายที่เพิ่มมากขึ้น โดยจาก
แบบสอบถามพบว่าพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมากที่สุด มีแหล่งที่อยู่อาศัยในปัจจุบันคือหอพักเป็น
จานวน 332 คน โดยคิดเป็นร้อยละ 80 ลาดับรองลงมาคือ มีแหล่งที่อยู่อาศัยในปัจจุบัน คือ บ้าน
ส่วนตัว เป็นจานวน 40 คน โดยคิดเป็นร้อยละ 10 และมีแหล่งที่อยู่อาศัยในปัจจุบัน คือ
คอนโดมิเนียมเป็นจานวน 14 คน โดยคิดเป็นร้อยละ 3.5 และมีแหล่งที่อยู่อาศัยในปัจจุบัน คือ บ้าน
เช่าเป็นจานวน 12 คน โดยคิดเป็นร้อยละ 3 และมีแหล่งที่อยู่อาศัยในปัจจุบัน อาคารพาณิชย์ให้เช่า
เป็นจานวน 2 คน โดยคิดเป็นร้อยละ 0.5
5.สรุปผลการศึกษา
5.1 สรุปผล
การศึกษาครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างหอพัก เจดับเบิล ยู
เรสซิเดนท์ ใกล้บริเวณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างจานวน 400 คน
จากแบบสอบถาม และการเก็บรวบรวมจากการศึกษาบทความ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องและตาราต่างๆ
โดยผลการศึกษาพบว่า โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ใช้บริการหอพักใกล้บริเวณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุร
นารีเป็นเวลามากกว่า 1 ปี เพราะกลุ่มตัวอย่างนี้จะรับรู้ถึงความต้องการและสามารถให้ข้อมูลถึงความ
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พึงพอใจหอพักได้เป็นอย่างดี โดยพบสาเหตุว่าหากวิเคราะห์เปรียบเทียบกับทฤษฏีส่วนประสมทาง
การตลาด (Service Marketing Mix) ปัจจัยที่ควรคานึงถึงมากที่สุดหากต้องการสร้างหอพัก ใกล้
บริเวณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตาบลสุรนารี อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา คือ ปัจจัยที่
กลุ่มตัวอย่าง 400 คน ให้ความเห็นว่ามีผลต่อปัจจัยการเลือกใช้บริการ ดังนี้
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ต้องออกแบบขนาดห้องพักให้ได้มาตรฐาน กว้างขวางให้มี
พื้นที่ใช้สอยภายในห้องพักได้สะดวก และมีรูปร่างของโครงสร้างอาศัยที่สวยงามดึงดูดความสนใจ
ผู้บริโภค มีสิ่งอานวยความสะดวกให้บริการครบครัน ซึ่งได้รับความสนใจจะกลุ่มตัวอย่างสูง
ปัจจัยด้านราคา (Price) ต้องตั้งราคาให้มีความเหมาะสมกับคุณภาพ โดยหอพัก เจดับเบิ้ลยู
เรสซิเดนท์ กาหนดราคาห้องพัก 4,000 บาทต่อเดือน ซึ่งได้รับความสนใจจะกลุ่มตัวอย่างสูง
ปัจ จั ย ด้านสถานที่ (Place) หอพัก เจดับเบิ้ล ยู เรสซิเดนท์มีการเลือกตาแหน่งที่ตั้งอย่าง
เหมาะสม โดยที่ตั้งอยู่ใกล้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นแหล่งชุมชน ใกล้ตลาดและร้านสะดวก
ซื้อ เดินทางเข้าสะดวก ซึ่งได้รับความสนใจจะกลุ่มตัวอย่างสูง
ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) หอพัก เจดับเบิ้ลยู เรสซิเดนท์มีการจัดการ
ส่งเสริมการตลาด โดยผู้ที่แนะนาลูกค้าใหม่มาเช่าพัก ผู้แนะนาได้รับส่วนลดค่าเช่าห้องพัก 500 ต่อ 1
เดือน ซึ่งได้รับความสนใจจะกลุ่มตัวอย่างสูง
ปัจจัยด้านบุคคล (Prople) หอพัก เจดับเบิ้ลยู เรสซิเดนท์ มีการอบรมพนักงานก่อนทางาน
ในเรื่องข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับหอพักเพื่อใช้ในการตอบข้อซักถามของผู้เช่าพัก
ปัจจัยด้านการจัดวางกระบวนการที่เป็นระบบ (Process) มีการเก็บข้อมูลของผู้เข้าพัก
เอกสารหลักฐาน สัญญาสาคัญต่างๆ เก็บค่าใช้บริการต่างๆได้อย่างถูกต้อง โดยมีการกาหนดวันส่งใบ
แจ้งค่าบริการทุกวันที่ 25 ของเดือน ในทุกๆเดือน
ปัจจัยด้านกายภาพหอพัก (Physical Evidence) กลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญทางด้าน
สภาพแวดล้อมของหอพักสะอาด ดังนั้นควรมีการว่าจ้างพนักงานทาความสะอาดคอยดูแลความ
สะอาดในพื้นที่ส่วนกลางและเจ้าของกิจการควรควบคุมการทางานของพนักงานทาความสะอาดให้ได้
มาตรฐาน
เมื่อนาข้อมูลที่ได้จากการเก็บแบบสอบถามมาเปรียบเทียบกับทฤษฏีการวิเคราะห์ ทฤษฏีจุด
แข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค (SWOT Analysis) ด้านจุดแข็ง(Strengths) เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการ
เลือกเช่าหอพักมากคือความสวยงามและความกว้างของหอพักจึงมีการว่าจ้างสถาปนิกเพื่อออกแบบ
ห้องพักและหอพักให้กว้างขวางน่าอยู่และสวยมากเพื่อให้เป็นจุดแข็งของธุรกิจ จุดอ่อนของหอพักเจ
ดับเบิ้ลยู เรสซิเดนท์ คือค่าใช้จ่ายในการโฆษณา อาทิเช่น ค่าป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ โอกาสของ
หอพัก เจดับ เบิ้ ล ยู เรสซิเดนท์ คือจานวนนั กศึกษาที่เพิ่มขึ้นในแต่ล ะปีโ ดยที่นักศึกษาส่ ว นใหญ่มี
ภูมิลาเนาอยู่ต่างจังหวัดซึ่งนักศึกษาจาเป็นต้องเช่าที่พักอาศัยอยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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อุปสรรคของหอพัก เจดับเบิ้ลยู เรสซิเดนท์ คือ สถานที่อยู่อาศยที่ให้เช่าใกล้บริเวณมหาวิทยาลั ย
เทคโนโลยีสุรนารีมีหลากหลาย ได้แก่ หอพัก บ้านเช่า อาคารพาณิชย์ให้เช่า คอนโดมิเนียม ซึ่งยังมี
ผู้ประกอบการที่ยังไม่ได้เข้ามาในอุตสาหกรรมให้ความสนใจที่จะเข้ามาทาธุรกิจที่อยู่อาศัยให้เช่าอีก
เป็นจานวนมาก
5.2 อภิปรายผล
จากผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการตัดสินใจเลือกเช่าพัก
อาศัยของกลุ่มเป้าหมาย หากมีการวางแผนในการดาเนินการที่เหมาะสมตามที่กาหนดไปข้างต้นอย่าง
มีประสิทธิภาพแล้วนั้น ซึ่งจะส่งผลทาให้ธุรกิจหอพักมีโอกาสที่จะประสบความสาเร็จและมีความ
เป็นไปได้ทางการตลาดสูงสอดคล้ องกับแนวคิดของ (Philip Kotler ,1977) และปัจจัยด้านจุดแข็ง
จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเช่าพักอาศัยของกลุ่มเป้าหมาย หากธุรกิจสามารถ
กาหนดจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค ให้เป็นไปตามที่ต้องสมมติฐานข้างต้นแล้วนั้น จะช่วยให้
ธุรกิจหอพักมีโอกาสประสบความสาเร็จและมีความเป็นไปได้ทางด้านการตลาดสูง สอดคล้องกับ
แนวคิดของ Albert Humphrey (1960)
5.3 ข้อเสนอแนะ
จากผลการศึก ษาที่ไ ด้จ ากข้า งต้ น ทาให้ ส ามารถน าผลการศึก ษามาเป็ นแนวทางในการ
วางแผนเพื่อการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางด้านการตลาดในการสร้าง หอพักเจดับเบิลยู เรสซิเดนท์
ใกล้บริเวณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้ว่า ควรมีการนาระบบคอมพิวเตอร์และระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเข้ามาใช้งาน เพื่อการออกแบบของหอพักและห้ องพักเป็นภาพ3มิติ เพื่อใช้ในการทา
แบบสอบถามสารวจถึงความสวยงามของหอพักและภายในห้องพักแก่กลุ่ มประชากร เพื่อให้กลุ่ ม
ตัวอย่างเห็นภาพเสมือนจริงเพื่อการออกแบบหอพักให้สวยงามและตรงความต้องการได้ง่ายขึ้น และ
ผู้ให้บริการหอพักต้องการดูแลความสะอาดของหอพักอยู่เสมอ ต้องมีการจัดทาโปรโมชั่น เพื่อดึงดูด
ลูกค้าและสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าและที่สาคัญควรทาการจัดเก็บข้อมูลของผู้เช่าพักอย่ างเป็น
ระบบโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาจัดเก็บเพื่อความถูกต้องและสะดวกมากยิ่งขึ้นในการจัดการ
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ (1). เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็น ของส่วนประสมทางการตลาด
และการตัดสินใจซื้อน้าสมุนไพรพร้อมดื่ม และ(2). เพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อน้าสมุนไพรพร้อมดื่มของผู้บริโภค กลุ่มตัวอย่าง คือ กลุ่มผู้บริโภคน้าสมุนไพรพร้อมดื่ม
ในจังหวัดลาปาง จานวน 385 คน เครื่องมือคือแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา
โดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงมาตรฐานและสถิติอนุมาน ใช้การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ถดถอย
พหุคูณ แบบ Enter
ผลการวิจัย พบว่า ระดับ ความคิดเห็นของส่ วนประสมทางการตลาดและการตัดสิ นใจซื้อ
อยู่ในระดับมาก โดยส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาดมีผลต่อการตัดสินใจซื้อน้า
สมุนไพรพร้อมดื่มมากที่สุด มีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยเท่ากับ 0.348 รองลงมาคือ ด้านผลิตภัณฑ์ มี
ค่าสัมประสิ ทธิ์การถดถอยเท่ากับ 0.278 และด้านการจั ดจาหน่ายมีค่า สั มประสิทธิ์การถดถอย
เท่ากับ 0.163 มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ส่วนด้านราคาไม่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อคือมีค่า
สัมประสิทธิ์การถดถอยเท่ากับ 0.102 มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
คาสาคัญ: น้าสมุนไพรพร้อมดื่ม ส่วนประสมทางการตลาด การตัดสินใจซือ้
Abstract
This research had the objectives to 1). Study the levels of opinions of
marketing mix and decision making in buying ready-to-drink herbal waters of the
consumers. 2). Study the marketing mix that affects the decision to buy ready-todrink herbal waters. The sample group was the consumers drinking ready-to-drink
herbal waters in Lampang province totaled 385 persons. The tool was a
questionnaire and data were analyzed for descriptive statistics of Percentage, Means,
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Standard Deviations and referral statistics of Multiple Linear Regression Analysis type
Enter.
The research findings revealed of the levels of opinions for the marketing mix
and buying decision making were at the level high. The promotion of marketing mix
affected the decision to buy ready-to-drink herbal waters the highest with the
coefficient of regression was 0.348. Followed by the product of marketing mixes the
coefficient of regression was 0.278. And the place of marketing mix the coefficient of
regression was 0.163. There were statistically significant at the 0.01 level. The price of
marketing mixes does not affect the purchase decision, because the coefficient of
regression was 0.102, there were statistically significant at the 0.01 level.
Keywords: ready-to-mix herbal drinks, marketing mix, decision making in buying
บทนา
น้าสมุนไพร เป็นน้าดื่มที่ได้จากการใช้ส่วนประกอบต่างๆของพืช ผักและผลไม้ เช่น ลาต้น
ดอก ใบ หัว ราก เหง้าและผล แล้วนามาแปรรูปตามความต้องการของผู้บริโภค เช่น รูปแบบของน้า
ผัก น้าธัญพืช น้าผลไม้และยังรวมถึงการแปรรูปเป็นชาสมุนไพร ซึ่งนอกจากจะใช้ดื่มเพื่อดับกระหาย
แล้ว ยังมีประโยชน์ทางยา มีคุณค่าทางอาหารและช่วยในการป้อง กันโรค การต่อต้านอนุมูลอิสระ
และยังช่วยควบคุมการทางานของร่างกายส่งผลดีต่อสุขภาพทั้งระบบ อีกทั้งยังเป็นเครื่องดื่มที่สามารถ
ดื่มได้ทุกเพศ ทุกวัยและทุกเวลา ปัจจุบันในท้ องตลาดได้มีการจาหน่ายน้าสมุนไพรพร้อมดื่ม ที่มีให้
เลือกตามสรรพคุณของพืช ผัก และผลไม้ชนิดต่างๆ สามารถเลือกดื่มได้ตามความต้องการน้าสมุนไพร
จึงเป็นทางเลือกที่มีคนจานวนมากให้ความสาคัญ เพราะให้ความสะดวก รวดเร็ว พร้อมทั้งเป็นพลังสด
จากธรรมชาติซึ่งเปรียบเสมือนเชื้อเพลิงอันบริสุทธิ์ สาหรับระบบการทางานในร่างกาย ดังนั้นหลาย
คนจึงตระหนักว่าเครื่องดื่มน้าสมุนไพรเพื่อสุขภาพนั้น มีความสาคัญต่อภาวะโภชนาการ (รงรอง ศรี
มนัส, 2547) ปัจจุบันด้านมูลค่าตลาดรวมของเครื่องดื่มมีประมาณ 40,000 ล้านบาท แบ่งเป็น
น้าอัดลมร้อยละ 50 เครื่องดื่มชูกาลังร้อยละ 25 ชาเขียวร้อยละ 10 น้าผักและผลไม้ร้อยละ 7.5
และเครื่องดื่มเกลือแร่ร้อยละ 7.5 โดยคู่แข่งขันหลักของตลาดน้าสมุนไพรคือตลาดชาเขียวที่มีมูลค่า
ประมาณ 4,000 ล้ านบาท และตลาดน้าผั กผลไม้แท้ที่มี มูล ค่ าประมาณ 2,000 ล้ าน (ส านักงาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม, 2560) เหตุที่ตลาดเครื่องดื่มในประเทศไทยมีมูลค่าค่อนข้างสูงมาจากหลาย
ปั จ จั ย ทั้ ง ปั จ จั ย ทางด้ า นจ านวนประชากรก าลั ง ซื้ อ ประกอบกั บ สภาพอากาศของประเทศไทย
ที่มีอากาศร้อน ทาให้ความต้องการบริโภคเครื่องดื่มเพิ่มขึ้น กระแสการใส่ใจสุขภาพและความต้องการ
มีรูป ร่างที่ดีของผู้ บริโ ภค จึงกระตุ้นให้ ผู้บริโภคเริ่มหันมาดูแลตนเองและใส่ใจรูปร่าง ดังนั้นความ
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ต้องการผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพน่าจะขยายตัวตามจานวนของผู้ต้องการมีรูปร่างที่ดีที่คาดว่า
จะเพิ่มมากขึ้นตามกระแสในระยะต่อไป (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2560)
จังหวัดล าปางมีแหล่งผลิตน้าสมุนไพรที่ได้รับมาตรฐานจากส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
ลาปางและสานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลาปาง มีอยู่จานวน 8 แห่ง คือ (1). กลุ่มสองแควพัฒนา
ผลิตน้ากระชายดาพร้อมดื่ม (2). ลาปางรักษ์สมุนไพร ผลิตชาสมุนไพรสาเร็จรูป (3). ห้างหุ้นส่วน
สามัญบาลานซ์ ผลิตน้ามะขามป้อมพร้อมดื่ม น้ามะม่วงพร้อมดื่มและเครื่องดื่มตรีผลาเข้มข้น (4).
กลุ่มผลิตภัณฑ์สมุนไพร ผลิตน้ากระชายดาพร้อมดื่ม (5). บริษัท ที.ซี.อาหารธรรมชาติ จากัด ผลิตน้า
มะเกี๋ยงพร้อมดื่ม (6). กลุ่มทาเครือ่ งดื่มสมุนไพร ผลิตชาในรูปขิงผงสาเร็จรูป (7). โรงงานน้าส้มเกลี้ยง
นครเถิน ผลิตน้าส้มเกลี้ยงพร้อมดื่ม และ (8). กลุ่มผู้ผลิตชาเขียวใบหม่อนแจ้ซ้อน ผลิตชาเขียวใบ
หม่อนสาเร็จรูป (สานักงานสาธารณสุขจังหวัดลาปาง, 2560) ปัจจุบันมีผู้ผลิตน้าสมุนไพรออกมา
จาหน่ายเป็นจานวนมากตามกระแสความนิยมในเรื่องการดูแลสุขภาพโดยสมุนไพร การเพิ่มมูลค่าและ
การตลาดน้าดื่มสมุนไพรเพื่อเพิ่มศักยภาพและคุณภาพให้มีมากขึ้นและผู้บริโภคจะได้มีความมั่นใจให้
สอดคล้องกับพฤติกรรมการบริโภคน้าสมุนไพรของผู้บริโภค ทางจังหวัดลาปางได้มีการจัดอบรม การ
บรรยายให้ความรู้เรื่องด้านส่วนประสมการตลาด ด้านการผลิตน้าสมุนไพรพร้อมดื่มในรูปแบบ การ
เรียนรู้แบบบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีกระบวนการทางวิศวกรรมและคณิตศาสตร์
ในการเชื่อมโยงและแก้ปัญหา (Science Technology Engineering and Mathematics
Education : STEM) และมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร
( Good
Manufacturing Practice : GMP) การคิดต้นทุนการผลิตน้าผลไม้และน้าสมุนไพรพร้อมดื่มอยู่เป็น
ประจาเสมอมา (จารุวรรณ สุยะ, 2560) น้าสมุนไพรในท้องตลาดที่มีวางจาหน่ายนั้นจะบรรจุใส่ขวด
พลาสติกหรือใส่แก้ว แล้วติดป้ายชื่อน้าสมุนไพรแต่ละประเภทแล้วจาหน่ายในราคาประมาณไม่เกิน
20 บาทต่อขวด มีการจัดจาหน่ายตามสถานที่และร้านค้าต่างๆ และในร้านอาหารประเภทอาหารตาม
สั่งมีปัญหาให้กับร้านค้าที่จาหน่ายเพราะน้าสมุนไพรนั้นมีอายุการเก็บรักษาได้ไม่นาน ผู้บริโภคส่วน
ใหญ่นิย มที่จะเลื อกดื่มน้ าอัดลม ชา และกาแฟมากกว่าเพราะให้รสชาติที่ดีให้ความรู้สึ กคุ้มค่ากับ
จานวนเงิน ที่เสี ยไป ส่ วนน้ าสมุนไพรที่วางจาหน่ายคู่กันนั้นจะให้รสชาติที่มีความหวานจนเกินไป
ผู้บริโภคจึงไม่เลือกที่จะซื้อ ผู้บริโภคส่วนใหญ่มักจะเลือกน้าที่มีการบรรจุขวดที่ปิดสนิทและมีฉ ลากให้
เห็นที่ชัดเจน(สุธาวัลย์ เครือศรคา, 2560, สัมภาษณ์) บรรจุภัณฑ์ของน้าสมุนไพรไม่สามารถดึงดูด
ความสนใจ ไม่ บ อกรายละเอี ย ดของตั ว สิ น ค้า ที่ ให้ ผู้ บ ริ โ ภคมั่น ใจในเรื่ องความสะอาดและความ
ปลอดภัย และรสชาติที่มีความหวานมากเกินไปและไม่มีความหอมหรือไม่มีกลิ่นของสมุนไพร เมื่อดื่ม
แล้วจะให้ความรู้สึกเหมือนดื่มน้าหวานมากกว่าน้าสมุนไพร (อัฒชฎาภรณ์ ฟักเถา, 2560, สัมภาษณ์)
น้าสมุนไพรที่ได้รับมาตรฐาน GMP(Good Manufacturing Practice) จากสานักงานสาธารณสุข
จังหวัดลาปางนั้น มีการวางจาหน่ายเฉพาะจุดและไม่ครอบคลุม เมื่อต้องการจะซื้อน้าสมุนไพรต้อง
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ติดต่อไปยั งแหล่งผลิ ตเพื่อสอบถามถึงแหล่ งจาหน่ายทาให้ ไม่ส ะดวก ผู้บริโ ภคจึงเลื อกที่จะดื่มน้า
สมุนไพรที่มีขายในร้านสะดวกซื้อหรือห้างสรรพสินค้าแทน (อุดม หล้าหิรัญชัย, 2560, สัมภาษณ์)
จากความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา ผู้วิจัยจึงทาการศึกษาเรื่อง ส่วนประสมทาง
การตลาดที่มีผ ลต่อการตัดสิน ใจซื้อน้าสมุนไพรพร้อมดื่มของผู้บริโภคในจังหวัดลาปาง เพื่อศึกษา
เกี่ยวกับระดับความคิดเห็นของส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 4 ด้านและการตัดสินใจซื้อว่าเป็นอย่างไร
ส่วนประสมทางการตลาดด้านใดบ้างที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อน้าสมุนไพรพร้อมดื่ มของผู้บริโภคใน
จังหวัดลาปาง เพื่อให้ผู้ที่มีความสนใจสามารถนาข้อมูลที่ได้นาไปเป็นแนวทางในการพัฒนาธุรกิจ
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดให้สอดคล้องกับการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่ อ ศึ กษาระดั บ ความคิ ดเห็ น ของส่ ว นประสมทางการตลาดและการตั ด สิ น ใจซื้ อ
น้าสมุนไพรพร้อมดื่มของผู้บริโภคในจังหวัดลาปาง
2. เพื่อศึกษาส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อน้าสมุนไพรพร้อมดื่ม
ของผู้บริโภคในจังหวัดลาปาง
วิธีดาเนินการวิจัย
ขอบเขตการวิจัยแบ่งได้ 4 ด้าน คือ
1. ด้านเนื้อหา ประกอบด้วย
ส่ ว นประสมทางการตลาด ตามแนวคิ ด ของ เสรี วงษ์ ม ณฑา (2542) ได้ ก ล่ า วว่ า
ส่ว นประสมทางการตลาด หมายถึง การมีสิ นค้าหรือบริการที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า
กลุ่ มเป้าหมายได้ ขายในราคาที่ผู้ บริโภคยอมรับได้ความพยายามจูงใจให้ เกิดความชอบในสิ นค้า
และเกิดพฤติกรรมอย่างถูกต้อง ผู้บริโภคยินดีจ่ายอย่างเต็มใจเพราะเห็นว่าสิ่งที่ได้รับคุ้มค่า ที่เรียกว่า
ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หรือ 4Ps ซึ่งประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์( Product)
หมายถึ ง สิ น ค้ า หรื อ บริ ก ารที่ ต อบสนองความต้ อ งการของลู ก ค้ า กลุ่ ม เป้ า หมายได้ ราคา( Price)
หมายถึง การมีราคาที่ผู้บริโภคยอมรับได้ และยินดีจ่ายเพราะมองว่าคุ้มค่า การจัดจาหน่าย(Place)
หมายถึง การจัดจาหน่าย การกระจายสินค้า ให้เกิดความสอดคล้องกับพฤติกรรมการซื้อหาและให้
ความสะดวกแก่ลูกค้า การส่งเสริมการตลาด(Promotion) หมายถึง การใช้ความพยายามจูงใจให้เกิด
ความชอบสิ น ค้ า และบริ ก าร และเกิ ด พฤติ ก รรมอย่ า งถู ก ต้ อ ง ซึ่ ง จะประกอบด้ ว ยการโฆษณา
(Advertising) การประชาสัมพันธ์(Public Relation) การส่งเสริมการขาย(Sales Promotion) การ
ขายด้วยตัวบุคคล(Personal Selling)
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การตั ด สิ น ใจซื้ อ ตามแนวคิ ด ของ ศิ ริ ว รรณ เสรี รั ต น์ แ ละคณะ (2546) กล่ า วไว้ ว่ า
หมายถึง ขั้นตอนการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการของผู้บริโภคประกอบ ด้วย 5 ขั้นตอน คือ
1). การรับรู้ปัญหา (Problem Recognition) คือ การที่ผู้บริโภครับรู้ความจาเป็น
และความต้องการของสินค้าว่าต้องการสินค้าใดการที่บุคคลรับรู้ถึงความต้องการภายในของตนซึ่งอาจ
เกิดขึ้นเองหรือเกิดจากสิ่งกระตุ้นทั้งภายในและภายนอก เป็นสิ่งกระตุ้นให้เรียนรู้ถึงวิธีการจัดการกับ
สิ่งกระตุ้นจากประสบการณ์ในอดีต ทาให้รู้ว่าจะตอบสนองสิ่งกระตุ้นอย่างไร
2). การค้นหาข้อมูล (Information Search) ถ้าความต้องการถูกกระตุ้นมากพอ
และ สิ่งที่จะสามารถตอบ สนองความต้องการอยู่ใกล้กับผู้บริโภค ผู้บริโภคจะดาเนินการค้นหาข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องมากขึ้น ความต้องการจะถูกจดจาไว้เพื่อหาทางสนองความต้องการภายหลัง เมื่อความ
ต้องการได้ถูกสะสมไว้มากๆ จะทาให้เกิดปฏิบัติการในภาวะอย่างหนึ่ง คือ ความตั้งใจให้ได้รับการ
สนองความต้องการ ผู้บริโภคจะพยายามค้นหาข้อมูลเพื่อหาทางสนองความต้องการที่ถูกกระตุ้น
3). การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternatives) ผู้บริโภคจะนาข้อมูลที่
ได้มาพิจารณาความสาคัญและประโยชน์ที่จะได้รับก่อนการตัดสินใจซื้อ นักการตลาดจาเป็นต้องรู้ถึง
วิธีการต่างๆ
ที่ผู้บริโภคใช้ในการประเมินผลทางเลือก
4). การตัดสิ นใจซื้อ (Purchase Decision) เป็นการตัดสินใจซื้อผลิ ตภัณฑ์ใด
ผลิตภัณฑ์หนึ่ง หลังจากได้มีการประเมินผลจากขั้นที่ 3 โดยที่จะมีปัจจัยที่เกิดขึ้นระหว่างความตั้งใจ
ซื้อ (Purchase Intention) 3 ปัจจัยนาไปสู่การตัดสินใจซื้อ (Purchase Decision) มีดังนี้
1. ทัศนคติของบุคคลอื่น (Attitudes of Others) ทัศนคติของบุคคลที่เกี่ยวข้อง
จะ มี 2 ด้าน คือ ทัศนคติด้านบวก และ ทัศนคติด้านลบ ซึ่งจะมีผลทั้งด้านบวกและด้านลบต่อการ
ตัดสินใจซื้อ สินค้าของผู้บริโภค
2. ปั จจัยสถานการณ์ที่คาดคะเนไว้ (Anticipated Situational Factors)
ผู้บริโภคจะคาดคะเน ปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น รายได้ที่คาดคะเนของครอบครัว การคาดคะเน
ต้นทุนและผลประโยชน์ของผลิตภัณฑ์
3. ปัจจัยสถานการณ์ที่ไม่ได้คาดคะเนไว้ (Unanticipated Situational Factors)
ขณะที่ ผู้ บริ โภคกาลั งตัดสิ นใจซื้อนั้น ปัจจัยสถานการณ์ที่ไม่ได้คาดคะเนจะเข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่งมี
ผลกระทบ ต่อความตั้งใจซื้อ เช่น ผู้บริโ ภคไม่ช อบลักษณะของพนักงานขาย นักการตลาดเชื่อว่า
ปัจจัยที่ไม่คาดคะเนจะมีอิทธิพลอย่างมากต่อการตัดสินใจซื้อ
5). พฤติกรรมภายหลังการซื้อ (Post-purchase behavior) หลังจากการซื้อและทด
ลองใช้ผลิตภัณฑ์ ผู้บริโภคจะมีประสบการณ์เกี่ยวกับความพอใจหรือไม่พอใจผลิตภัณฑ์ พฤติกรรม
ภายหลังการซื้อ นักการตลาดจะต้องติดตามและให้ความสนใจมีดังนี้
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1. ความพึงพอใจภายหลังการซื้อ (Post-purchase Satisfaction) เป็นระดับ
ความพึงพอ ใจของผู้บริโภคภายหลังจากที่ได้สินค้าไปแล้ว
2. การกระทาภายหลังการซื้อ (Post-purchase Actions) ความพอใจหรือไม่
พอใจในผลิตภัณฑ์จะมีผลต่อพฤติกรรมต่อเนื่องของผู้บริโภค
กรอบแนวคิดงานวิจัย
ผลิตภัณฑ์

H1
H2

การตัดสินใจซื้อ

H3

น้าสมุนไพรพร้อมดื่ม

ราคา
การจัดจาหน่าย

H4

การส่งเสริมการตลาด

สมมุติฐานงานวิจัย
H1 :
H2 :
H3 :
H4 :

ผลิตภัณฑ์มีผลต่อการตัดสินใจซื้อน้าสมุนไพรพร้อมดื่ม
ราคามีผลต่อการตัดสินใจซื้อน้าสมุนไพรพร้อมดื่ม
การจัดจาหน่ายมีผลต่อการตัดสินใจซื้อน้าสมุนไพรพร้อมดื่ม
การส่งเสริมการตลาดมีผลต่อการตัดสินใจซื้อน้าสมุนไพรพร้อมดื่ม

2. ด้านเวลา ใช้ระยะเวลาศึกษาประมาณ 4 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2560 - เดือน
กุมภาพันธ์ 2561
3. ด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริโภคน้าสมุนไพรพร้อมดื่มในจังหวัดลาปาง
จานวน 385 คน เนื่องจากประชากรมีขนาดใหญ่และไม่ทราบจานวนประชากรที่แน่นอน สามารถ
คานวณได้จากสูตรไม่ทราบค่าสัดส่วนของประชากรหรือ p = 0.5 ใช้สูตรของคอแครน (Cochran,
1977 อ้างใน ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2543) สูตรที่ใช้ในการคานวณครั้งนี้ คือ
สูตร n = Z2
เมื่อ n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการ
4e2 P = สัดส่วนของลักษณะที่สนใจในประชากร
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แทนค่า n = (1.96)2
Z = ค่า Z ที่ระดับความเชื่อมั่นหรือระดับนัยสาคัญ
2
4(0.05)
(ถ้าระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 หรือระดับนัยสาคัญ
= 384.16
ที่ 0.05 มีค่า Z = 1.96)
≈ 384 หน่วย e = ระดับความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้เกิดขึ้นได้ = 0.05
ผู้วิจัยจึ งใช้จานวนกลุ่มตัวอย่าง 385 คนมากกว่า 384.16 เพื่อความเหมาะสมและสะดวกในการ
วิเคราะห์ข้อมูล
4. ด้านพื้นที่วิจัย คือ ในจังหวัดลาปาง
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ผู้วิจัยได้สร้างแบบสอบถามขึ้นมาบนพื้นฐานของการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็น
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ซึ่งได้รับการตรวจสอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา โดยได้ทาการแบ่งแบบสอบถาม
ออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้
ส่ว นที่ 1 สอบถามข้อมูล ทั่ว ไปและพฤติกรรมของผู้ ตอบแบบสอบถาม เป็นข้อมูล ส่ ว น
บุ ค คลของผู้ ต อบแบบสอบถาม เป็ น ลั ก ษณะค าถามเป็ น แบบมี ค าตอบให้ เ ลื อ กตอบ (Multiple
Choices)
ส่ ว นที่ 2 สอบถามข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ระดั บ ความคิ ด เห็ น ของส่ ว นประสมทางการตลาด
และการตั ด สิ น ใจซื้ อ น้ าสมุ น ไพรพร้ อ มดื่ ม ในจั ง หวั ด ล าปาง มี จ านวน 5 ด้ า น คื อ ด้ า นที่ 1
เป็นแบบสอบถามด้านผลิตภัณฑ์ ด้านที่ 2 เป็นแบบ สอบถามด้านราคา ด้านที่ 3 เป็นแบบสอบถาม
ด้ า นการจั ด จ าหน่ า ย ด้ า นที่ 4 เป็ น แบบสอบถามด้ า นการส่ ง เสริ ม การตลาด ด้ า นที่ 5 เป็ น
แบบสอบถามด้านการตัดสินใจซื้อ โดยลักษณะของคาถาม เป็นแบบมาตราส่วน (Rating Scale)
ประยุกต์ตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert, 1970) ซึ่งกาหนดมาตราไว้ 5 ระดับ โดยคะแนนที่ได้รับจะนามา
วิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและแปลความหมายของค่าเฉลี่ยตามระดับการรับรู้ความคิดเห็น แล้วใช้สูตรการ
คานวณการให้คะแนนเฉลี่ยในแต่ละระดับชั้นใช้ สูตรคานวณความกว้างของชั้น จากนั้นนาคะแนนที่
ได้รับมาวิเคราะห์ เพื่อหาค่าเฉลี่ยและแปลความหมายของค่าเฉลี่ยตามระดับความสาคัญของ เบสท์
และคาห์น (Best and Kahn, 1993) ซึ่งมีค่าคะแนน ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.21 – 5.00 กาหนดให้อยู่ในเกณฑ์ ระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.41 – 4.20 กาหนดให้อยู่ในเกณฑ์ ระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 2.61 – 3.40 กาหนดให้อยู่ในเกณฑ์ ระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.81 – 2.60 กาหนดให้อยู่ในเกณฑ์ ระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.80 กาหนดให้อยู่ในเกณฑ์ ระดับน้อยที่สุด
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การสร้างเครื่องมือในการวิจัย
ผู้วิจัยได้ดาเนินการสร้างเครื่องมือวิจัยตามขั้นตอนดังนี้
1. ศึกษา แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2. สร้างข้อคาถามในแบบสอบถามให้มีเนื้อหาครอบคลุมทุกตัวแปรตามกรอบแนวคิดการ
วิจัย
3. นาแบบสอบถามที่สร้างเสร็จเรียบร้อย เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อทาการตรวจสอบ
และให้ คาแนะนาในการปรับ ปรุ งแก้ไขให้ ถูกต้อง และนาแบบสอบถามที่ส ร้างเสร็จเรียบร้อยผ่าน
ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ เ พื่ อ ตรวจสอบความถู ก ต้ อ งเที่ ย งตรงเชิ ง เนื้ อ หา ภาษาที่ ใ ช้ แ ละแก้ ไ ขปรั บ ปรุ ง
แบบสอบถาม และทา IOC (Index of item objective congruence)
4. น าแบบสอบถาม แล้ว นาไปทดลองใช้กับกลุ่ มตัว อย่างที่มีลั กษณะใกล้เคียงกับกลุ่ ม
ตัวอย่างที่จะทาการวิจัย จานวน 30 คน ที่จังหวัดลาพูน แล้วนาข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามที่ทดลอง
ใช้มาทาการตรวจสอบคุณภาพ เพื่อวิเคราะห์หาความเชื่อมั่นหรือค่าความเชื่อถือ ได้(Reliability) เพื่อ
เป็นการวัดว่าคาถามของแบบสอบถามมีความสอดคล้องกันกับกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะเดียวกัน โดย
วิธีหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาครอนบาค (Cronbach’s coefficient of alpha) ตามที่นันนอลลี่ได้
เสนอแนะไว้คือมีค่า 0.70 ขึ้นไป (Nunnally, 1978) และหาค่าอานาจจาแนกรายข้อ (discriminant
power) โดยใช้เทคนิค Item total correlation ตามเกณฑ์ของเบรนแนน (Brennan, 1972) ซึ่งควร
มีค่า 0.20 ขึ้นไป
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยได้กาหนด กลุ่ มประชากรตัวอย่างจานวน 385 คน มีระยะเวลาในการเก็บข้อมูล
ภาคสนามและรวบรวมข้อมูล ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2560 ถึง เดือนกุมภาพันธ์ 2561 โดยได้
ดาเนินการเปลี่ยนสภาพข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ให้อยู่ในรูปแบบที่สะดวกต่อการนาไปประมวลผลและ
กาหนดรหัส เพื่อทาให้สามารถจาแนกลักษณะของข้อมูลและบันทึกข้อมูล ลงในโปรแกรมสาเร็จรูป
และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีทางสถิติโดยโปรแกรมสมการถดถอยพหุคูณ (Regression Analysis) และ
นามาสรุปผลการวิเคราะห์โดยแบ่งการนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปและพฤติกรรมของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของส่วนประสมทางการตลาดและการตัดสินใจ
ซื้อน้าสมุนไพรพร้อมดื่มของผู้บริโภคในจังหวัดลาปาง
ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ของส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อน้าสมุนไพร
พร้อมดื่มของผู้บริโภคในจังหวัดลาปาง
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แล้ว นามาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ส ถิติพรรณนา วิเคราะห์ห าค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ ย และส่ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน พร้อมทั้งใช้สถิติอนุมานวิเคราะห์สหสัมพันธ์ถดถอยพหุคูณ แบบ Enter
ผลการวิจัย
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานทั่วไปและพฤติกรรมของผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไปพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิงมากที่สุดมีจานวน 282 คน คิด
เป็นร้อยละ 73.20 มีอายุอยู่ระหว่าง 30 – 39 ปี จานวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 31.20 อยู่ใน
สถานภาพสมรส จ านวน 194 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 50.30 และการศึ ก ษาอยู่ ใ นระดับ ปริ ญ ญาตรี
จานวน 201 คน คิดเป็นร้อยละ 52.20 ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกี่ยวกับ รับราชการ,รัฐวิสาหกิจและ
พนั กงานราชการจ านวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ 32.70 พร้อมทั้งมีรายได้ต่อเดือนอยู่ในระหว่าง
15,001 - 20,000 บาท เป็นจานวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 26.00 ตามลาดับ ในด้านพฤติกรรม
เกี่ยวกับการบริโภคน้าสมุนไพรพร้อมดื่มของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่พบว่าสถานที่ในการซื้อบ่อย
ที่สุดคือซุ้มจาหน่ายน้าและเครื่องดื่มจานวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 25.70 ความถี่ในการบริโภคน้า
สมุนไพรอยู่ในช่วง 1–2 ครั้งต่อสัปดาห์ จานวน 204 คน คิดเป็นร้อยละ 53.00 และราคาที่ซื้อน้า
สมุนไพรต่อ1หน่วยบริโภคอยู่ในช่วง 10–15 บาท จานวน 158 คน คิดเป็นร้อยละ 41.00 ปริมาณน้า
สมุนไพรที่ซื้อต่อหน่วยบริโภคส่วนใหญ่อยู่ในระหว่างขนาด 100 – 299 มิลลิลิตร จานวน 215 คน คิด
เป็นร้อยละ 55.80 และเหตุผลในการเลือกดื่มน้าสมุนไพรมากที่สุ ดคือ เพื่อดับกระหาย จานวน
171 คน คิดเป็นร้อยละ 44.4
ส่วนที่ 2 ระดับความคิดเห็นของส่วนประสมทางการตลาดและการตัดสินใจซื้อน้าสมุนไพร
พร้อมดื่มของผู้บริโภค
ตาราง 1 ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นส่วนประสมทางด้านผลิตภัณฑ์
(n=385)
ระดับความคิดเห็น
ส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์
ส่วนเบี่ยงเบน
ค่าเฉลี่ย
มาตรฐาน
1. รสชาติและความหลากหลายของน้าสมุนไพรพร้อมดื่ม
3.88
0.735
2. สรรพคุณของวัตถุดิบในการผลิตน้าสมุนไพรพร้อมดื่ม
3.98
0.782
3. คุณภาพ ความสะอาดและความน่าเชื่อถือของตรา
สินค้า น้าดื่มสมุนไพรพร้อมดื่ม
3.96
0.778

แปล
ผล
มาก
มาก
มาก
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ส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์
4. เครื่องหมายมาตรฐานความปลอดภัยที่ได้รับและการ
แสดงวันผลิต/วันหมดอายุ
5. รูปแบบบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัยและสะดวกในการดื่มและ
พกพา
ค่าเฉลี่ยรวม
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ระดับความคิดเห็น
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

แปล
ผล

3.85

0.851

มาก

3.69
3.87

0.885
0.610

มาก
มาก

ค่าเฉลี่ย

ผลการวิจั ย พบว่า ระดับ ความคิดเห็ นเกี่ยวกับส่ ว นประสมทางการตลาดด้านผลิ ตภัณฑ์
โดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยรวม=3.87) เมื่อพิจารณาในแต่ละประเด็นพบว่า สรรพคุณของ
วัตถุดิบในการผลิตน้าสมุนไพรพร้อมดื่ม (ค่าเฉลี่ยสูงสุด=3.98) รองลงมาคือ คุณภาพความสะอาดและ
ความน่าเชื่อถือของตราสินค้าน้าดื่มสมุนไพรพร้อมดื่ม (ค่าเฉลี่ย =3.96) รสชาติและความหลากหลาย
ของน้าสมุนไพรพร้อมดื่ม (ค่าเฉลี่ย= 3.88) เครื่องหมายมาตรฐานความปลอดภัยที่ได้รับและการแสดง
วันผลิต/วันหมดอายุ (ค่าเฉลี่ย =3.85) รูปแบบบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัยและสะดวกในการดื่มและพกพา
(ค่าเฉลี่ยต่าสุด=3.69) ตามลาดับ
ตาราง 2 ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา
(n=385)
ระดับความคิดเห็น
ส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา
ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
1. ราคาเหมาะสมกับปริมาณและคุณภาพ
3.92
0.730
2. ราคาถูกเมื่อเทียบกับเครื่องดื่มชนิดอื่น
3.65
0.850
3. ราคาสินค้ามีให้เลือกหลากหลายตามขนาดของบรรจุ
3.64
0.791
ภัณฑ์
4. ราคาตรงกับความต้องการผู้บริโภค
3.79
0.743
5. ราคาที่จาหน่ายป้ายบอกอย่างชัดเจน
3.60
0.881
ค่าเฉลี่ยรวม
3.72
0.623

แปล
ผล
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
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ผลการวิจัย พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา อยู่ใน
ระดับมาก (ค่าเฉลี่ยรวม =3.72) เมื่อพิจารณาเป็นในแต่ละประเด็นพบว่า ราคาเหมาะสมกับปริมาณ
และคุณภาพ (ค่าเฉลี่ยสูงสุด=3.92) รองลงมาคือ ราคาตรงกับความต้องการผู้บริโภค (ค่าเฉลี่ย =3.79)
ราคาถูกเมื่อเทียบกับเครื่องดื่มชนิดอื่น (ค่าเฉลี่ย =3.65) ราคาสินค้ามีให้เลือกหลากหลายตามขนาด
ของบรรจุภัณฑ์ (ค่าเฉลี่ย=3.64) และราคาที่จาหน่ายป้ายบอกอย่างชัดเจน (ค่าเฉลี่ยต่าสุด =3.60)
ตามลาดับ
ตาราง 3 ผลวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นส่วนประสมทางการตลาดด้านการจัดจาหน่าย
(n=385)
ระดับความคิดเห็น
ส่วนประสมทางการตลาดด้านการจัดจาหน่าย
ส่วนเบี่ยงเบน
ค่าเฉลี่ย
มาตรฐาน
1. มีจาหน่ายในย่านชุมชน
3.67
0.921
2. หาซื้อได้ง่าย มีวางจาหน่ายตามร้านค้าทั่วไป
3.72
0.886
3. มีช่องทางการจัดจาหน่ายให้เลือกอย่าง
3.44
0.942
หลากหลาย
4. มีการเก็บรักษาคุณภาพและการจัดเก็บที่ดี
3.70
0.878
5. มีช่องทางการสั่งซื้อสินค้าผ่านระบบ
3.04
1.101
อินเทอร์เน็ต
ค่าเฉลี่ยรวม
3.51
0.729

แปลผล
มาก
มาก
มาก
มาก
ปาน
กลาง
มาก

ผลการวิจัย พบว่า ระดับความคิดเห็นโดยรวมของส่วนประสมทางการตลาดด้านการจัด
จาหน่ายในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยรวม=3.51) เมื่อพิจารณาในแต่ละประเด็นพบว่า หาซื้อง่ายมีวาง
จาหน่ายตามร้านค้าทั่วไป (ค่าเฉลี่ยสูงสุด =3.72) รองลงมา คือ มีการเก็บรักษาคุณภาพและการ
จัดเก็บที่ดี (ค่าเฉลี่ย=3.70) มีจาหน่ายในย่านชุมชน (ค่าเฉลี่ย =3.67) มีช่องทางการจัดจาหน่ายให้
เลือกอย่างหลากหลาย (ค่าเฉลี่ย =3.44) มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ตามลาดับ และมี
ช่องทางการสั่งซื้อสินค้าผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (ค่าเฉลี่ยต่าสุด =3.04) และมีระดับความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับปานกลาง
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ตาราง 4 ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาด
(n=385)
ระดับความคิดเห็น
ส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาด ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
แปล
มาตรฐาน
ผล
1. มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ
3.44
0.936
มาก
2. มีการออกร้านหรือจัดแสดงสินค้าตามงานเทศกาล
3.58
0.847
มาก
ต่างๆ
3. มีการสมนาคุณแก่ผู้บริโภคหลากหลายรูปแบบ เช่น 3.22
1.065
ปาน
การลด แลก
กลาง
แจก แถม เป็นต้น
4. มีสินค้าตัวอย่างให้ทดลองดื่ม
3.52
0.992
มาก
5. มีการให้ข้อแนะนาด้านความรู้หรือคุณค่าทาง
3.67
0.917
มาก
สมุนไพรแก่
ผู้บริโภค
ค่าเฉลี่ยรวม
3.48
0.761
มาก
ผลการวิจัย พบว่า ระดับความคิดเห็นโดยรวมของส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริม
การตลาดในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยรวม=3.48) เมื่อพิจารณาในแต่ละประเด็น พบว่า มีการให้ข้อแนะนา
ด้านความรู้หรือคุณค่าสมุนไพรแก่ผู้บริโภค (ค่าเฉลี่ยสูงสุด=3.67) รองลงมา คือ มีการออกร้านหรือจัด
แสดงสินค้าตามงานเทศกาลต่างๆ (ค่าเฉลี่ย =3.58) มีสินค้าตัวอย่างให้ทดลองดื่ม (ค่าเฉลี่ย =3.52)
และมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ (ค่าเฉลี่ย =3.44) และมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ
มาก ตามลาดับ มีการสมนาคุณแก่ผู้บริโภคหลากหลายรูปแบบ เช่นการลด แลก แจก แถมเป็นต้น
(ค่าเฉลี่ยต่าสุด=3.22) และมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง
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ตาราง 5 ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นด้านการตัดสินใจซื้อ
(n=385)
ด้านการตัดสินใจซื้อ
1. การรับรู้คุณประโยชน์และความจาเป็นของน้าสมุนไพร
พร้อมดื่ม
2. การค้นหาข้อมูลของน้าสมุนไพรพร้อมดื่มก่อนการ
ตัดสินใจซื้อ
3. การพิจารณาสรรพคุณ ความแตกต่างและความ
น่าเชื่อถือของ
สมุนไพรพร้อมดื่ม
4. น้าสมุนไพรพร้อมดื่มที่ซื้อตรงตามความต้องการและ
ความคาดหวัง
5. ความพึงพอใจที่เคยได้รับภายหลังจากการซื้อน้า
สมุนไพร
พร้อมดื่มในครั้งที่ผ่านมา
ค่าเฉลี่ยรวม

ระดับความคิดเห็น
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน แปลผล
มาตรฐาน
3.90
0.826
มาก
3.59

0.915

มาก

3.73

0.861

มาก

3.72

0.804

มาก

3.66
3.71

0.808
0.704

มาก
มาก

ผลการวิจั ย พบว่า ระดับ ความคิดเห็ นโดยรวมของด้านการตั ดสิ นใจซื้ออยู่ ในระดับมาก
(ค่าเฉลี่ยรวม=3.71) และเมื่อพิจารณาในแต่ละประเด็นพบว่า การรับรู้คุณประโยชน์และความจาเป็น
ของน้าสมุนไพรพร้อมดื่ม (ค่าเฉลี่ยสูงสุด =3.90) รองลงมา คือ การพิจารณาสรรพคุณความแตกต่าง
และความน่าเชื่อถือของน้าสมุนไพรพร้อมดื่ม (ค่าเฉลี่ย = 3.73) น้าสมุนไพรพร้อมดื่มที่ซื้อตรงตาม
ความต้องการและความคาดหวัง (ค่าเฉลี่ย =3.72) ความพึงพอใจที่เคยได้รับภายหลังจากการซื้อน้า
สมุนไพรพร้อมดื่มในครั้งที่ผ่านมา (ค่าเฉลี่ย=3.66) และการค้นหาข้อมูลของน้าสมุนไพรพร้อมดื่มก่อน
การตัดสินใจซื้อ (ค่าเฉลี่ยต่าสุด=3.59) ตามลาดับ
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ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อน้าสมุนไพรพร้อมดื่ม
ของผู้บริโภคในจังหวัดลาปาง
ตาราง 6 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ด้วยวิธี Enter
การตัดสินใจซื้อ
Collinearity
ตัวแปรอิสระ
t
p-value
สัมประสิทธิ์ ความคลาด
Statistics
การ
เคลื่อน
ถดถอย
มาตรฐาน
Tolerance VIF
ค่าคงที่ (a)
0.476
0.165
2.881 000
ด้านผลิตภัณฑ์
0.278
0.056
4.947 0.000***
0.494
2.024
ด้านราคา
0.102
0.058
1.754 0.080
0.442
2.265
ด้านการจัดจาหน่าย
0.163
0.048
3.383 0.001***
0.469
2.131
ด้านการส่งเสริม
0.348
0.044
7.953
0.523
1.912
การตลาด
0.000***
F = 118.856 p-value = 0.000b Adjust R2 = 0.551 R2 = 0.556
*** มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ด้วยวิธี Enter พบว่า สามารถทานายการตัดสินใจซื้อน้า
สมุนไพรพร้ อมดื่มของผู้ บริ โภคในจังหวัดล าปางได้ร้อยละ 55.60 และส่ว นประสมทางการตลาด
ด้านการส่งเสริมการตลาดมีผลต่อการตัดสินใจซื้อน้าสมุนไพรพร้อมดื่มของผู้บริโภคในจังหวัดลาปาง
มากที่สุ ด โดยมีค่า สั มประสิ ทธิ์ การถดถอยเท่ากับ 0.348 รองลงมาคือ ด้านผลิ ตภั ณฑ์ โดยมีค่ า
สัมประสิทธิ์การถดถอยเท่ากับ 0.278 และด้านการจัดจาหน่ายโดยมีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยเท่ากับ
0.163 มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ส่วนด้านราคาไม่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อคือมีค่าสัมประสิทธิ์
การถดถอยเท่ากับ 0.102 มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่ างตัวแปรอิสระ คือ ส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 4 ด้าน
โดยใช้ค่า VIF ปรากฏว่าค่า VIF ของแต่ละตัวแปรมีค่าเท่ากับ 2.024, 2.265, 2.131 และ 1.912
ตามล าดั บ ซึ่ ง มี ค่ า น้ อ ยกว่ า 10 แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง ผลการทดสอบว่ า ตั ว แปรอิ ส ระแต่ ล ะตั ว ไม่ มี
ความสัมพันธ์กัน
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ตาราง 7 ผลการทดสอบสมมุติฐานงานวิจัย
สมมุติฐานงานวิจัย
H1 : ส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์มี
ผลต่อการตัดสินใจซื้อน้าสมุนไพรพร้อมดื่ม
H2 : ส่วนประสมทางการตลาดด้านราคามีผลต่อ
การตัดสินใจซื้อน้าสมุนไพรพร้อมดื่ม
H3 : ส่วนประสมทางการตลาดด้านการจัด
จาหน่ายมีผลต่อการตัดสินใจซื้อน้าสมุนไพรพร้อม
ดืม่
H4 : ส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริม
การตลาดมีผลต่อการตัดสินใจซื้อน้าสมุนไพรพร้อม
ดืม่
*** มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

สัมประสิทธิ์การ
ถดถอย

p-value

สรุปผล

0.278

0.000***

0.102

0.080

สนับสนุน
ไม่
สนับสนุน

0.163

0.001***

สนับสนุน

0.348

0.000***

สนับสนุน

สมมุติฐานที่ 1 ส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์มีผลต่อการตัดสินใจซื้อน้าสมุนไพร
พร้อมดื่มในจังหวัดลาปาง มีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยเท่ากับ 0.278 และค่า p-value คือ 0.000***
สนับสนุนตามสมมุติฐาน มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
สมมุติฐานที่ 2 ส่วนประสมทางการตลาดด้านราคามีผลต่อการตัดสินใจซื้อน้าสมุนไพรพร้อม
ดื่มในจังหวัดลาปาง มีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยเท่ากับ 0.102 และ ค่า p-value คือ 0.080 ไม่
สนับสนุนตามสมมุติฐาน มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
สมมุติฐานที่ 3 ส่วนประสมทางการตลาดด้านการจัดจาหน่ายมีผลต่อการตัด สินใจซื้อน้า
สมุนไพรพร้อมดื่มใน จังหวัดลาปาง มีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยเท่ากับ 0.163 และค่า p-value คือ
0.001*** สนับสนุนตามสมมุติฐาน มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
สมมุติฐานที่ 4 ฃส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาดมีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
น้าสมุนไพรพร้อมดื่มในจังหวัดลาปาง มีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยเท่ากับ 0.348 และค่า p-value คือ
0.000*** สนับสนุนตามสมมุติฐาน มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลาปางวิจยั ครั้งที่ 4

สรุปและอภิปรายผล
ส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาดมีผลต่อการตัดสินใจซื้อน้าสมุนไพรพร้อม
ดื่มของผู้บริโภคในจังหวัดลาปางมากที่สุด และสนับสนุนตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ ส่วนประเด็นที่ระดับ
ความคิดเห็ น มากที่สุ ดคือ มีการให้ ข้อแนะนาด้านความรู้ห รือคุณค่าทางสมุนไพรแก่ผู้ บริโ ภค ซึ่ ง
สอดคล้องกับแนวคิดของ Kotler and Keller (2006) ได้กล่าวถึง วิธีการของเครื่องมือการสื่อสาร
การตลาด ประกอบด้วย 6 วิธีหลักคือ (1). การโฆษณาเพื่อกระตุ้นให้ผู้บริโภคต้องการทราบข้อมูลและ
ค้นหาเกี่ยวกับสินค้าให้มากขึ้นและสร้างความเชื่อถือ ภาพพจน์ของสินค้า ทัศนคติและความเชื่อที่
ผู้บริโภคมีอยู่แล้วในตัวสินค้า (2). การส่งเสริมการขายเพื่อกระตุ้นความสนใจและเพื่อทาให้เกิดการ
ทดลองใช้ (3). การตลาดเชิงกิจกรรมเป็นวิธีที่นิยมกันมากเพราะสามารถสูงใจให้ผู้บริโภคเข้ามามีส่วน
ร่วมได้ (4). การประชาสัมพันธ์และการให้ข่าวเพื่อสร้างให้ เกิดทัศนคติที่ดีและภาพลักษณ์ของสินค้า
(5). การตลาดทางตรงเป็นการสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายเพื่ อให้เกิดการตอบสนองในทันทีทันใด (6).
การขายโดยใช้บุคคลเป็นการสื่อสารทางตรงแบบเผชิญหน้าในการนาเสนอสินค้าให้ลูกค้า ตอบคาถาม
ลูกค้า และรับคาสั่งซื้อจากลูกค้า พร้อมทั้งทาหน้าที่เป็นตัวเชื่อมที่สาคัญและเป็นตัวแทนของผู้บริโภค
คือ จะรั บ ฟั ง และถ่ า ยทอดความคิด หรือ ทัศ นคติ ข องผู้ บริ โ ภคที่มี ต่ อผลิ ต ภั ณฑ์ ห รือ บริ ก ารแล้ ว ยั ง
จาเป็นต้องเป็นผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับความต้องการของลูกค้าด้วยเพื่อตอบ สนองความต้องการของ
ลูกค้าได้มากขึ้น และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ภารณ หิรัญจานนท์ (2558) ได้ทาการวิจัยเรื่องการ
ส่งเสริมการตลาดของผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการส่งเสริมการตลาด
ของผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มี
สถานภาพโสด มีอายุ ระหว่าง 31-40 ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรีเป็นพนักงานบริษัท มีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน 10,001–20,000 บาท สาเหตุที่เลือกซื้อเพื่อดับกระหาย มีความถี่ในการซื้อในแต่ละ
สัปดาห์ 2-3 ครั้ง สถานที่ส่วนใหญ่ที่ซื้อคือร้านโชว์ห่วย ค่าใช้จ่าย 21-25 บาท การส่งเสริมการตลาด
ของผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสาคัญค่าเฉลี่ยในระดับมาก
คือ พนักงานขายมีมนุษย์สั มพันธ์ที่ดี แต่งกายสะอาด สุภ าพ มีความใส่ใจให้บริการมีความรู้เรื่อง
ประโยชน์ ข องผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละอ านวยความสะดวกในการซื้ อ สิ น ค้ า ด้ า นการส่ ง เสริ ม การขายให้
ความสาคัญค่าเฉลี่ยในระดับมากคือ มีการให้ส่วนลดเมื่อซื้อในปริมาณมากและมีของแถมสาหรับ
ลูกค้า เช่น ซื้อ 10 แถม 1 ด้านการให้ข่าวและประชาสัมพันธ์ให้ความสาคัญค่าเฉลี่ยในระดับมาก
เกี่ยวกับ การสนั บสนุ นให้กับหน่ วยงานต่างๆ เช่น การให้ ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของผลิ ตภัณฑ์
เครื่องดื่มสมุนไพร
รองลงมา คือ ส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์มีผลต่อการตัดสินใจซื้อน้าสมุนไพร
พร้อมดื่มของผู้บริโภคในจังหวัดลาปาง และสนับสนุนตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ ส่วนประเด็นที่ระดับความ
คิดเห็นมากที่สุดคือ สรรพคุณของวัตถุดินในการผลิตน้าสมุนไพรพร้อมดื่ม สอดคล้องกับแนวคิดของ ศิ
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ริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2541) ได้กล่าวว่า การเลือกตัวผลิตภัณฑ์หรือสายผลิตภัณฑ์ ลักษณะของ
ผลิตภัณฑ์ ในเรื่องคุณภาพ ประสิ ทธิภาพ สี ขนาด รูปทรง การให้บริการ ฯลฯ ผลิตภัณฑ์ที่ผลิ ต
ออกมาจาหน่ายตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคกลุ่มใด จะต้องมี การวางแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์
ใหม่ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดได้อย่างไร และที่สาคัญควรคานึงถึงปัจจัยต่างๆที่ส่งผลต่อ
ตัวผลิตภัณฑ์ที่จะผลิตออกมาให้ผู้บริโภคหรือกลุ่มเป้าหมายว่าจะดีหรือไม่ดังนี้ (1). คุณภาพผลิตภัณฑ์
เป็นการวัดกระบวนการทางานและวัดความคงทนของผลิตภั ณฑ์ (2). ชื่อเสียงของผู้ผลิตผู้จาหน่าย
หรือตราสินค้า (3).บรรจุภัณฑ์หมายถึง การออกแบบและการผลิตสิ่งบรรจุ หรือสิ่งห่อหุ้มผลิตภัณฑ์
บรรจุภัณฑ์เป็นสิ่งที่ให้เกิดการรับ รู้ (4). การออกแบบเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบลักษณะ (5).
วัตถุดิบหรือวัสดุที่ใช้ในการผลิต ผู้ ผลิตมีทางเลือกที่จะใช้วัตถุดิบหรือวัสดุหลายอย่างในการผลิตซึ่ง
จะต้องคานึงถึงความต้องการของผู้บริโภคว่าพอใจแบบใดตลอดจนต้องพิจารณาถึงต้นทุนในการผลิต
และความสามารถในการจัดหาวัตถุดิบด้วย (6). ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์และภาระจากผลิตภัณฑ์
ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เป็นสิ่งสาคัญ (7). มาตรฐานจะต้องคานึงถึงประโยชน์และมาตรฐานของ
เทคโนโลยีนั้น (8). ความหลากหลายของสินค้าผู้บริโภคส่วนมากจะพอใจที่จะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีให้
เลือกมาก เนื่องจากผู้บริโภคมีความต้องการที่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชุตินันท์ โรจน์
เพ็ญเพียร (2560) ได้ทาการวิจัยในเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพของ
ผู้ บ ริ โ ภค ในเขตกรุ ง เทพมหานคร โดยมีวั ตถุประสงค์ เพื่อศึก ษาปัจจัยที่มี ผ ลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
เครื่ องดื่มเพื่อสุ ขภาพของผู้ บ ริ โ ภค กลุ่ มตัว อย่าง คือ ผู้ บริโ ภคที่ซื้อหรือเคยบริโ ภคเครื่ องดื่มเพื่อ
สุขภาพในเขตกรุงเทพมหานคร จานวน 400 คน เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วย
สถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอนุ มาน ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัว อย่างส่วนมากเป็นเพศหญิง อายุ
ระหว่าง 21 – 30 ปี ศึกษาระดับปริญญาตรี มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน/ลูกจ้าง โดยมีรายได้เฉลี่ย
อยู่ที่ 20,000 – 30,000 บาทต่อเดือน เป็นผู้ที่เคยซื้อเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพร้อยละ 96 โดยดื่มเพื่อ
สุขภาพเพราะมีคุณประโยชน์มาก ร้อยละ 62.3 ตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพด้วยตนเองร้ อยละ
86.6 และซื้อที่ร้านสะดวกซื้อร้อยละ54.8 และพบว่าบรรจุภัณฑ์ที่สวยงามมีผลต่อการตัดสินใจซื้อของ
เพศที่ต่างกัน ส่วนอายุที่แตกต่างกันมีผลต่อการรับรู้ปัจจัยด้านข่าวสารที่ต่างกัน และผู้บริโภคให้
ความสาคัญกับปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์มากที่สุด
ส่วนประสมทางการตลาดด้านการจัดจาหน่ายมีผลต่อการตัดสินใจซื้อน้าสมุนไพรพร้อมดื่ม
ของผู้บริโภคในจังหวัดลาปาง และสนับสนุนตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ ส่วนประเด็นที่ระดับความคิดเห็น
มากที่สุดคือ หาซื้อได้ง่าย มีวางจาหน่ายตามร้านค้าทั่วไป สอดคล้องกับแนวคิดของ ชรินพร กุลดิ ลก
รัตน์ (2550) การจัดจาหน่ายสินค้า และ ช่องทางการจัดจาหน่าย มีส่วนสาคัญในการ สร้างกลยุทธ์
ทางการตลาด ควรเลือกช่องทางการจัดจาหน่ายเพื่อให้ถึงผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้งทาเลที่ตั้ง
ของร้านค้า การเก็บรักษาสินค้าในปริมาณที่เหมาะสม การจัดส่งสินค้าได้ตามกาหนดเวลา สามารถหา
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ซื้อได้ง่ายและสะดวกตามความต้องการ สอดคล้องกับงานวิจัยของ วรากร นิยม (2559) ได้ทาการวิจัย
เรื่ อง ปั จ จั ย ส่ ว นประสมทางการตลาดในการเลือกซื้อเครื่องดื่มน้าสมุนไพรเพื่อสุ ขภาพในอาเภอ
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ระดับความสาคัญปัจจัยส่ว นประสมทางการตลาด
ในการเลือกซื้อเครื่องดื่มน้าสมุนไพรเพื่อสุขภาพ และเพื่อเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลกับปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดในการเลื อกซื้อเครื่องดื่มน้าสมุนไพรเพื่อสุขภาพในอาเภอหาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา โดยใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจานวน 385 ราย ทาการวิเคราะห์ข้อมูลจาก
แบบสอบถามโดยใช้ สถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วย ความถี่ ร้อยละ และค่าเฉลี่ย และใช้สถิติเชิง
อนุ ม าน ผลการศึ ก ษาพบว่ า ผู้ บ ริ โ ภคที่ ต อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ เ ป็ น เพศหญิ ง มากที่ สุ ด ผล
การศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกซื้อเครื่องดื่มน้าสมุนไพรเพื่อสุขภาพทั้ง
4 ด้าน พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทุกด้านมีผลต่อการเลือกซื้อเครื่องดื่มสมุนไพร โดยรวม
มีระดับความสาคัญ มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้บริโภคให้ความสาคัญ ด้านผลิตภัณฑ์ใน
ประเด็นของความสะอาดและความปลอดภัยของบรรจุภัณฑ์ (𝑥̅ = 4.23) ด้านช่องทางการจัด
จาหน่ายให้ความสาคัญในประเด็นความสะอาดของสถานที่จัดจาหน่าย (𝑥̅ = 4.16) ด้านราคาให้
ความส าคัญในประเด็น ความเหมาะสมและคุณภาพของเครื่องดื่มน้าสมุนไพร (𝑥̅ = 4.08)
และ ด้านการส่ งเสริ มการตลาดให้ ความส าคัญในประเด็นของข้อมูล ความรู้เกี่ยวกับเครื่องดื่ มน้า
สมุนไพร
(𝑥̅ = 4.03) ตามลาดับ ลักษณะด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา สถานภาพ อาชีพ และรายได้ต่อเดือน ที่แตกต่างกันส่งผลให้การบริโภคเครื่องดื่มสมุนไพร
เพื่อสุขภาพไม่แตกต่างกัน
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
1. จากผลการวิจัยพบว่า ส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาดมีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อน้าสมุนไพรพร้อมดื่มของผู้ บริโภคในจังหวัดลาปางมากที่สุด และประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยมาก
ที่สุดคือ มีการให้ข้อแนะนาด้านความรู้หรือคุณค่าทางสมุนไพรแก่ผู้บริโภค ดังนั้น ผู้ผลิตควรจะมีการ
อบรมพนั กงานขายเพื่อให้ มีความรู้และความเข้าใจในผลิ ตภัณฑ์น้าสมุนไพรพร้อมดื่มเพื่อช่ว ยให้
ผู้บริโภคได้ตัดสินใจซื้อง่ายขึ้นและทาให้ผู้บริโภคเกิดความเชื่อมั่นในตัวผลิตภัณฑ์ และทาเอกสาร แผ่น
พับ แสดงให้เห็นถึงคุณประโยชน์ข องน้าสมุนไพรพร้อมดื่มชนิดต่างๆ เพื่อให้ผู้บริโภคได้เลือกอย่าง
ถูกต้องตามความต้องการ
2. จากการศึกษาผลวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นโดยรวมของปัจจัยในด้านต่างๆ ค่าเฉลี่ย
มากที่สุดคือ ส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ และประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ สรรพคุณ
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ของวัต ถุ ดิบ ในการผลิ ตน้ าสมุน ไพรพร้อ มดื่ม ผู้ ผ ลิ ต ควรจะให้ ความส าคัญ เกี่ย วกับ สรรพคุณ ของ
สมุ น ไพรแต่ ล ะชนิ ด ควรมี ก ารวิ จั ย และทดลอง คั ด สรรถึ ง แหล่ ง วั ต ถุ ดิ บ ที่ มี คุ ณ ภาพ เพื่ อ ให้ เ กิ ด
ประโยชน์และตรงกับความต้องการของผู้บริโภคให้ได้มากที่สุด
ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป
ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาโดยภาพรวมของส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 4 ด้านที่มี
ผลต่อการตัดสินใจซื้อ ในการวิจัยครั้งต่อไป ขอเสนอแนะให้ทาการวิจัยในหัวข้อที่เฉพาะเจาะจง เช่น
ศึกษาเกี่ยวกับการส่งเสริมการตลาดของน้าสมุนไพรเพื่อมุ่งเน้นถึงกลุ่มเป้าหมายที่รักสุขภาพแล ะ
ศึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของน้าสมุนไพรชนิดใดที่มีสรรพคุณตรงกับความต้องการของผู้บริโภคมาก
ที่สุด
กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยฉบับนี้สาเร็จลุล่วงไปด้วยดีด้วยความกรุณาเป็นอย่างยิ่งจาก ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.
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ตลอดจนติ ด ตามความก้ า วหน้ า ในการวิ จั ย จนท าให้ ง านวิ จั ย นี้ เ สร็ จ สมบู ร ณ์ นอกจากนี้ ผู้ วิ จั ย
ขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ท่านได้สละเวลาอันมีค่าเพื่อตรวจสอบการวิจัยในครั้งนี้ และ
ขอขอบพระคุณผู้เชียวชาญที่ช่วยเหลือและสละเวลาเพื่อประเมินแบบสอบถาม และขอขอบคุณผู้ตอบ
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การศึกษาความเป็นไปได้ทางการตลาดในการลงทุนธุรกิจจาหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
เพื่อใช้ในการประมวลผลสกุลเงินดิจิทัล ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น
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บทคัดย่อ
เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ทางการตลาดในการลงทุนประกอบธุรกิจร้านจาหน่ายอุปกรณ์ที่ใช้
ในการประมวลผลสกุลเงินดิจิทัลในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น จากข้อมูลด้านปริมาณที่ได้จากการจัดทา
แบบสารวจสอบถามกลุ่มตัวอย่างจานวน 400 คน เพื่อให้กลุ่มตัวอย่างแสดงความคิดเห็นรวมทั้ง
สอบถามพฤติกรรมการใช้สินค้าหรือบริการของกลุ่มตัวอย่าง และนามาวิเคราะห์ข้อมูล โดยอิงทฤษฎี
การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก และการวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาด ผลการศึกษาพบว่า จากการ
วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกด้านการเมือง หรือนโยบายทางการเมืองมีการสนับสนุนและผลักดันให้เป็น
สังคมแห่งเทคโนโลยี โดยที่หน่วยงานภาครัฐ และภาคธุรกิจธนาคารได้มีการนาเอาเทคโนโลยีบล็อก
เชนมาใช้กันอย่างแพร่หลายมากขึ้น ประกอบกับข้อมูลจากการสารวจความคิดเห็นรวมทั้งสอบถาม
พฤติกรรมของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อยืนยัน
ธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัลแล้ว และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มจานวนเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อยืนยันธุรกรรมสกุล
เงินดิจิทัลสูงถึงร้อยละ 60.80
คาสาคัญ: การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก, ส่วนประสมทางการตลาด, อุปกรณ์คอมพิวเตอร์, สกุลเงิน
ดิจิทัล
Abstract
The objective of this study was to study the marketing feasibility to invest in
the computer equipment business of cryptocurrency in Khon Kaen province,
Thailand. Based on the quantity research gained from the questionnaire of 400
persons to understand their opinions and behaviors in consuming of the sample
group to obtaining those data through analysis with the PESTEL Analysis and the
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Marketing Mix Analysis Theories. The results found that the PESTEL Analysis of the
Political or Political Policies are participating to influences and encourages to be the
Smart Society by governmental organizations sector and Banking sector brought the
Blockchain Technology to widespread using than before. Moreover, within the
investigation of opinions and behaviors from the sample group given that most of the
sample group have already had computer to verify Cryptocurrency and more likely
to increasing the number of computers to verify the Cryptocurrency up to 60.80
percentage.
Keyword: PESTEL Analysis, Marketing Mix, Computer Equipment, Cryptocurrency
1. บทนา
ปัจจุบันเทคโนโลยีจาเป็นต่อการดาเนินชีวิตประจาวันของมนุษย์ เนื่องจากมนุษย์จาเป็นที่
จะต้องพึ่งพาเทคโนโลยีเพื่อความสะดวกสบาย ความรวดเร็ว ความปลอดภัย การติดต่อสื่อสาร
โดยเฉพาะการเงิน และสิ่งที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยนี้ได้แก่ คอมพิวเตอร์ ที่เข้ามาเป็นตัวช่วย
ในการทางานในการประมวลผลข้อมูลที่มีปริมาณมาก หรือใช้เพื่อความบันเทิง ซึ่งในประเทศไทยได้มี
การใช้คอมพิวเตอร์กันอย่างแพร่หลาย ไม่ว่าจะเป็นในสถานที่ทางาน สถานศึกษา หรือแม้แต่ในที่พัก
อาศัย จากการสารวจของสานักงานสถิติแห่งชาติที่ทาการสารวจประชากรที่มีอายุ 6 – 60 ปี และมี
การใช้งานคอมพิว เตอร์ พบว่าในปี 2559 มีจานวนผู้ใช้คอมพิวเตอร์ประมาณ 20.22 ล้านคน
(สานักงานสถิติแห่งชาติ, 2560)
จึ ง ปฏิ เ สธไม่ ไ ด้ ว่ า เทคโนโลยี ต่ า งๆ รวมทั้ ง คอมพิ ว เตอร์ มี ค วามส าคั ญ ในการด าเนิ น
ชีวิตประจาวันของเราเป็น อย่างมาก ในขณะที่ประเทศไทยกาลังเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ที่มีการเน้น
พัฒนาในเรื่องของเทคโนโลยีการเงินเพื่อเข้าสู่ยุคสังคมไร้เงินสด (Cashless Society) ที่มีการใช้
เทคโนโลยีในการชาระค่าสินค้า หรือบริการจากการสแกนคิวอาร์โค้ด (QR Code) ด้วยโทรศัพท์มือถือ
หรือการชาระเงินผ่านช่องทางคอมพิวเตอร์ เพราะเชื่อว่าสามารถเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทาง
การค้า และสามารถลดต้นทุนที่มาจากการทาธุรกรรมด้วยเงินสด อีกทั้งรัฐบาลยังสามารถจัดเก็บภาษี
ได้อย่างถูกต้องครบถ้วนเนื่องจากธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์สามารถตรวจสอบการทาธุรกรรมย้อนหลั งได้
และมีแนวโน้มเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง (นนทกร เทิดทูลทวีเดช, 2559) จากการสารวจของ
ธนาคารแห่งประเทศไทยในปี 2558 พบว่ามีปริมาณการทาธุรกรรม 267.89 ล้านรายการ ในปี 2559
มีปริมาณ 596.09 ล้านรายการ เพิ่มขึ้นร้อยละ 44.94 และในปี 2560 มีปริมาณ 1,254.90 ล้าน
รายการ ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 47.50 (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2561)
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ตารางที่ 1 ปริมาณการทาธุรกรรมทางการเงินในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ปี 2558 – 2560
ประเภทธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ผ่านโทรศัพท์มือถือ
Bank
Non-Bank
รวม
ที่มา: (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2561)

พ.ศ. 2558
(ล้านรายการ)
263.93

พ.ศ. 2559
(ล้านรายการ)
585.00

พ.ศ. 2560
(ล้านรายการ)
1,224.70

3.92
267.85

11.08
596.08

30.20
1,254.90

ปัจจุบันมีการใช้สกุลเงินดิจิทัล (Cryptocurrency) กันมากขึ้นเนื่องจากสามารถแลกเปลี่ยน
และซื้ อ ขายกั น ได้ ทั่ ว โลกผ่ า นระบบอิ น เทอร์ เ น็ ต หรื อ เครื่ อ งซื้ อ ขายสกุ ล เหรี ย ญดิ จิ ทั ล ( ATM
Cryptocurrency) โดยสแกนผ่านคิวอาร์โค้ด ทาให้เกิดความรวดเร็ว สามารถทาธุรกรรมผ่านทาง
สมาร์ทโฟน (Smart Phone) หรือบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (Cryptocurrency Debit Card) ได้ อีกทั้งยัง
สามารถใช้จ่าย หรือชาระหนี้ได้ตามกฎหมายในบางประเทศ โดยที่มูลค่าของสกุลเงินดิจิทัลถูกกาหนด
โดยกลไกทางการตลาดจากทั่ว โลก คือ อุปสงค์ และอุปทาน แต่การที่จะทาธุรกรรมนั้นจาเป็นที่
จะต้ อ งใช้ก ารประมวลผลการท าธุ ร กรรมจากบุค คลทั่ ว ไปที่ มี เ ครื่ องประมวลผลการทาธุ ร กรรม
เนื่องจากเป็นเครือข่ายที่ไม่มีศูนย์กลางของระบบ ยืนยันธุรกรรมโดยเครื่อง Asic หรือ อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์อย่างการ์ดจอ (GPU) มาประมวลผล และมีการให้ผลตอบแทนเป็นเหรียญสกุลดิจิทัล ซึ่ง
เรียกว่าเทคโนโลยี บล็อกเชน (Blockchain) ที่มีความปลอดภัยสูงสุด และได้รับความน่าเชื่อถือมาก
ที่สุดในปัจจุบัน และยังสามารถนาไปประยุกต์ใช้กับการจัดการข้อมูลในหน่วยงาน หรือในบริษัทต่างๆ
ได้เป็นอย่างดี (ณัฐดนัย อ่วมชานาญไพร, 2560)
เนื่องจากการประมวลผลการทาธุรกรรมของ สกุลเหรียญดิจิทัลที่ใช้ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ใน
การประมวลผล เพื่อให้ได้มาซึ่งผลตอบแทน (การขุด) จาเป็นที่จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของ
สกุลเหรียญดิจิทัล บล็อกเชน การจัดการความร้อน และความรู้ในเรื่องของคอมพิวเตอร์ในระดับหนึ่ง
เพื่อใช้ในการควบคุมและจัดการเครื่องประมวลผลการทาธุรกรรม (เครื่องขุด) ให้สามารถทางานได้
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งผู้ศึกษาได้ศึกษาสกุลเหรียญดิจิทัลมาเป็นเวลา 1 ปี และทาการติดตั้งเครื่องขุดเพื่อ
ประมวลผลการทาธุรกรรมของสกุลเหรียญดิจิทัลในบริเวณบ้านพักอาศัยของผู้ศึกษาเอง พบว่า ใน
ประเทศไทยมีศูนย์ให้ความรู้เรื่องสกุลเหรียญดิ จิทัลเฉพาะที่กรุงเทพมหานคร คือ Bitcoin Center
Thailand เท่านั้น จึงส่งผลให้ยากต่อการค้นหาข้อมูลประกอบการศึกษาเรื่องสกุลเหรีญดิจิทัลใน
จังหวัดขอนแก่น รวมทั้งในภาคอีสาน อีกทั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการประมวลผลธุรกรรมของ
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สกุลเหรียญดิจิทัลมีเอกลักษณ์เฉพาะ ซึ่ งอุปกรณ์บางชิ้นไม่สามารถหาซื้อได้ตามร้านจาหน่ายอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ทั่วไป เนื่องจากอุปกรณ์บางชิ้นราคาค่อนข้างสูง และบางชิ้นต้องทาขึ้นมาโดยเฉพาะ เพื่อ
ใช้กับเครื่องขุด ผู้ศึกษาจึงเล็งเห็นโอกาสในการประกอบธุรกิจจาหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการ
ประมวลผลธุรกรรมของสกุลเหรียญดิจิทัล และเป็นศูนย์ให้ความรู้เรื่องสกุลเหรียญดิจิทัลในจังหวัด
ขอนแก่น เพื่อให้ ผู้ บ ริ โ ภคในจั งหวัดขอนแก่น หรือในภาคอีส านสามารถเข้า ถึงแหล่ งข้อมูล และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการประมวลผลธุรกรรมของสกุลเหรียญดิจิทัลได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น
จึ ง ได้ ท าการศึก ษาความเป็ น ไปได้ ท างด้า นการตลาดโดยอิ ง ทฤษฎี การวิ เ คราะห์ ปั จ จั ย ภายนอก
(PESTEL Analysis) และส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาลงทุนธุรกิจ
ร้านจาหน่ายอุปกรณ์คอมพิว เตอร์ ที่ใช้ในการขุดแบบครบวงจร บริเวณพื้นที่อาเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น
2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา
เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ทางการตลาดในการลงทุนประกอบธุรกิจร้านจาหน่ายอุปกรณ์ที่ใช้
ในการประมวลผลสกุลเงินดิจิทัลในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น
2.1 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ในการศึกษาความเป็นไปได้ทางการตลาด
ในการศึกษาความเป็นไปได้ทางการตลาด ผู้ศึกษาได้ใช้ทฤษฎีทางการตลาดในเรื่องของการ
วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก การวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาด
2.1.1 การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก
เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ โดยอาจส่งผลกระทบทั้งในด้านบวก และลบ
ต่อธุร กิจ เพื่อใช้ในการประเมินสถานการณ์ในปัจจุบั นว่าทิศทาง หรื อแนวโน้มของธุรกิจจะไปใน
ทิศทางใด (Jim Vileta, 2016)
ปัจจัยด้านการเมือง หรือนโยบายทางการเมือง (Political) เป็นปัจจัยที่สามารถเปลี่ยนแปลง
ได้ตามนโยบายของทางภาครัฐ ไม่ว่าจะเป็นแผนการพัฒนาประเทศ หรือ เพื่อรักษาดุลยภาพของ
ระบบเศรษฐกิจ เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับประเทศ รวมไปถึงการช่วยเหลือสนับสนุนผู้ประกอบการ
ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ (Economic) เป็นปัจจัยที่ส่งผลโดยตรงต่อธุรกิจ เนื่องจากสามารถบอก
ได้ว่ากาลังซื้อของผู้บริโภคมีมากน้อยเพียงใด และทาให้สามารถวางกลยุทธ์เพื่อให้ตอบสนองความ
ต้องการของผู้บริโภคได้ตามสถานการณ์
ปัจจัยด้านสังคม และวัฒนธรรม (Social Culture) เป็นตัวกาหนดรูปแบบการดาเนินธุรกิจ
เพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการดาเนินชีวิตของผู้บริโภค เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงสินค้าหรือ
บริการได้อย่างสะดวก และรวดเร็ว รวมทั้งบอกถึงรูปแบบของการใช้สินค้าหรือบริการของผู้บริโภค
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ปัจ จัย ด้านเทคโนโลยี (Technology) ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ส่ งผลต่อการแข่งขัน
ในทางธุรกิจ เพราะเทคโนโลยีจะถูกพัฒนาเพื่อความสะดวก ความรวดเร็ว รวมทั้งทาให้เกิดสินค้า
หรือบริการใหม่ๆ อยู่เสมอ จึงจาเป็นต้องคอยติดตาม และปรับใช้เทคโนโลยีให้เข้ากับธุรกิจเพื่อที่จะ
สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็ว
ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (Ecological) ทรัพยากรธรรมชาติมีอยู่อย่างจากัด ดังนั้น
ต้องคานึงว่าการดาเนินธุรกิจจาเป็นจะต้องมีการบริหารการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ใ ห้เกิดประโยชน์สูงสุด
และต้องมีการเตรียมการรับมือกับปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบบางอย่าง รวมทั้งตระหนักถึงผลที่จะ
เกิดจากธรรมชาติ เช่น ภัยธรรมชาติ น้าท่วม หรือพายุ ที่ส่งผลต่อการดาเนินธุรกิจ
ปัจจัยด้านกฎหมาย (Legal) ระเบียบหรือข้อบังคับที่ถูกกาหนดให้เป็นกฎหมาย และส่งผล
กระทบโดยตรงต่อธุรกิจทั้งในด้านบวกและด้านลบ จึงจาเป็นที่จะต้องพิจารณาว่าการดาเนินงานในแต่
ละขั้นตอนมีข้อที่ขัดต่อกฎหมายหรือไม่ จึงจาเป็นที่จะต้องคอยติดตามหากมีการเปลี่ยนแปลงของ
ระเบียบข้อบังคับต่างๆ
2.1.2 ส่วนประสมทางการตลาด
ธุร กิ จ จ าเป็ น จะต้องมีอ งค์ ป ระกอบในด้ านต่างๆ อย่า งเหมาะสมเพื่ อให้ ตอบสนองความ
ต้องการของผู้บริโภคได้อย่างถูกต้องครบถ้วน นักการตลาดจึงใช้เครื่องมือ Marketing Mix ในการ
สร้างคุณค่าให้กับผู้บริโภค เนื่องจากธุรกิจบริการจาเป็นที่จะต้องใช้ส่วนประสมทางการตลาด 7P’s
(Philip & Keller, 2012)
ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง สินค้าหรือบริการของธุรกิจ ที่ส่งมอบคุณค่าให้กับผู้บริโภค
โดยมีจุดเด่น หรือเอกลักษณ์ที่ชัดเจน สามารถตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้กับ
ผู้บริโภคได้
ราคา (Price) หมายถึง มูล ค่าของคุณค่าที่ผู้ บริโ ภคมองว่าเหมาะสม การกาหนดราคาจึง
จาเป็นต้องพิจารณาความคุ้มค่า และสิ่งที่ผู้บริโภคคาดหวังประกอบกัน ส่งผลให้ผู้บริโภคยินดีที่จะจ่าย
เพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้าหรือบริการ
ช่องทางการจัดจาหน่าย (Place) หมายถึง ช่องทางในการส่งมอบคุณค่าของสินค้า หรือ
บริการให้ถึงมือของผู้บริโภค หรือช่องทางที่ผู้บ ริโภคสามารถเข้าถึงสินค้าหรือบริการ โดยสิ่งสาคัญที่
ต้องคานึงถึงคือกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และความสอดคล้องกับประเภทของสินค้า หรือบริการ
การส่งเสริมการขาย (Promotion) หมายถึง การส่งข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับสินค้าหรือ
บริการไปยังผู้บริโภค เพื่อกระตุ้นให้ผู้บริโภครั บรู้ถึงคุณค่า และสร้างแรงจูงใจให้กับผู้บริโภคในการ
เข้าถึงสินค้าหรือบริการ โดยการประชาสัมพันธ์ หรือการจัดโปรโมชั่นในรูปแบบต่างๆ
กระบวนการ (Process) หมายถึง ขั้นตอนและวิธีการในการส่งมอบคุณค่าไปยังผู้บริโภคอย่าง
มีประสิทธิภาพ และรวดเร็ว เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความพึงพอใจ
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คน (People) หมายถึง พนักงาน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับผู้บริโภค ซึ่งทาหน้าที่ใน
การให้คาปรึกษา แนะนา หรือชักชวน ให้ผู้บริโภคเกิดแรงจูงใจในการใช้สินค้าและบริการ พนักงานจึง
จาเป็นจะต้องมีความรู้ความสามารถในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ซึ่งจะต้ องมีการสรรหาพนักงานที่มี
ความสามารถ และมีการจัดอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ความสามารถที่จาเป็นในการทางานให้แก่พนักงาน
ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evident) หมายถึง องค์ประกอบต่างๆของธุรกิจที่ผู้บริโภค
สามารถจับต้องได้ เช่นบรรยากาศของสถานที่ รูปแบบการบริการที่มีความเป็นมืออาชีพ เทคโนโลยีที่
นามาใช้ในการบริการ ความน่าเชื่อถือของธุรกิจ ส่งผลต่อความพึงพอใจ และความประทับใจของ
ผู้บริโภค
3. วิธีการศึกษา
การศึกษาความเป็ นไปได้ในการลงทุนธุรกิจจาหน่ายอุปกรณ์คอมพิว เตอร์ เพื่อใช้ในการ
ประมวลผลสกุลเงินดิจิทัล ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น จะใช้ข้อมูลด้านปริมาณที่ได้จากการจัดทาแบบ
สารวจสอบถาม โดยให้ผู้บริโภคแสดงความคิดเห็นรวมทั้งสอบถามพฤติกรรมของผู้บริโภคเป้าหมายที่
มีการใช้สินค้าหรือบริการจริง และนามาวิเคราะห์ดังนี้
3.1 ประชากร
ประชากรที่ ใ ช้ ใ นการส ารวจข้ อ มู ล คื อ ประชากรที่ อ าศั ย อยู่ ภ ายในจั ง หวั ด ขอนแก่ น
จานวน 1,805,910 คน (กรมการปกครอง, 2560) โดยจะทาการคานวณหาประชากรกลุ่มตัวอย่าง
จากวิธีการคานวณทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 และความคลาดเคลื่อนที่ร้อยละ 5
(Yamane, 1973) จากสมการ
𝑁
𝑛=
1 + 𝑁𝑒 2
N
= จานวนของประชากร
n
= จานวนกลุ่มของตัวอย่าง
e
= ค่าความคลาดเคลื่อน
แทนค่าในสมการ
1,805,910
𝑛=
1 + (1,805,910)(0.05)2
𝑛 = 399.91 ≈ 400 ตัวอย่าง
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3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถาม (Questionnaire) รวบรวมของมูลจาก
กลุ่มตัวอย่าง เกี่ยวกับพฤติกรรม และปัจจัยต่างๆ เพื่อนาไปวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการลงทุนธุรกิจ
จาหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการประมวลผลสกุลเงินดิจิทัล ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น
ส่วนที่ 1 ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปด้ า นประชากรศาสตร์ ข องผู้ ต อบแบบสอบถาม เ ช่ น เพศ อายุ
สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ (Check List)
ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับความรู้ ความเข้าใจ ที่เกี่ยวข้องกับสกุลเหรียญดิจิทัล และเครื่อง
คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการประมวลผลสกุลเหรียญดิจิทัล (Check List)
ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมและความคิดเห็ นของผู้บริโภคที่ซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์
เพื่อใช้ในการประมวลผลสกุลเหรียญดิจิทัล (Check List)
ส่ว นที่ 4 ข้อมูล เกี่ย วกับปัจจัยส่ว นประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการซื้ออุปกรณ์
คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการประมวลผลสกุลเหรียญดิจิทัล ที่มีเกณฑ์การให้คะแนน 5 ลาดับขั้น เพื่อใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูล
(กัลยา วานิชย์บัญชา, 2557)
ปัจจัยที่มีความสาคัญ
มากที่สุด
5 คะแนน
ปัจจัยที่มีความสาคัญ
มาก
4 คะแนน
ปัจจัยที่มีความสาคัญ
ปานกลาง
3 คะแนน
ปัจจัยที่มีความสาคัญ
น้อย
2 คะแนน
ปัจจัยที่มีความสาคัญ
น้อยที่สุด
1 คะแนน
ซึ่ ง จะมี ก ารก าหนดเกณฑ์ ก ารแปลความหมายจากค่ า เฉลี่ ย ของคะแนนที่ ไ ด้ จ ากการท า
แบบสอบถามตามความคิดเห็นของเบสท์ (Best W. John, 1981:182) ดังนี้
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย

4.21 – 5.00
3.41 – 4.20
2.61 – 3.40
1.81 – 2.60
1.00 – 1.80

ส่วนที่ 5 ข้อมูลเกี่ยวกับข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

ปัจจัยมีความสาคัญมากที่สุด
ปัจจัยมีความสาคัญมาก
ปัจจัยมีความสาคัญปานกลาง
ปัจจัยมีความสาคัญน้อย
ปัจจัยมีความสาคัญน้อยที่สุด
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3.3 การทดสอบคุณภาพเครื่องมือ
ทาการหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามที่จัดทาขึ้น ซึ่งผู้ วิจัยได้ทาการ
ทดสอบแบบสอบถามกับกลุ่มคนจานวน 30 คน ที่มีความใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเจาะจงผู้ตอบที่
มีคุณสมบัติสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการศึกษา และใช้การวัดค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบัค
โดยนามาประเมิณความน่าเชื่อถือของแบบสอบถามซึ่งมีค่าอัลฟาเท่ากับ 0.938 แสดงถึงความสัมพันธ์
กัน (J. Lee Cronbach, 1970) จึงสามารถนาแบบสอบถามไปสารวจต่อไปได้
3.4 การเก็บและรวบรวมข้อมูล
จะทาการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยตรวจสอบความถูกต้องและสมบูรณ์ของแบบสอบถามจาก
ประชากรกลุ่มตัวอย่าง จากนั้นนามาประมวลผลด้วยโปรแกรม SPSS Statistics Version 19.0 For
Windows เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ

3.5 วิเคราะห์ความเป็นไปได้ด้านการตลาด
ทาการรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องจากสื่อสิ่งพิมพ์ หรือวรรณกรรม
มาวิเคราะห์เพื่อหาความเป็นไปได้ในการลงทุนประกอบธุรกิจร้านจาหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ใช้ใน
การประมวลผลการทาธุรกรรมของสกุลเงินดิจิทัล ในจังหวัดขอนแก่นโดยทาการศึกษาดังนี้
3.6 การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก
วิเคราะห์หาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจจากปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ ทั้ง 5
ด้าน ดังนี้ ด้านการเมือง ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและวัฒนธรรม ด้านเทคโนโลยี ด้านสิ่งแวดล้อมทาง
กายภาพ และด้านกฎหมาย
4. ผลการศึกษาและอภิปราย
4.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 21 – 40 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี
มากถึงร้อยละ 66.80 อาชีพพนักงานเอกชน ข้าราชการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจรายได้ส่วนใหญ่
อยู่ในระหว่าง 15,000 – 30,000 บาท ต่อเดือน
4.2 ข้อมูลเกี่ยวกับความรู้ ความเข้าใจ ที่เกี่ยวข้องกับสกุลเหรียญดิจิทัล และเครื่องคอมพิวเตอร์ที่
ใช้ในการประมวลผลสกุลเหรียญดิจิทัล
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กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามทั้ง 400 คน รู้จักสกุลเงินดิจิทัล แต่มีผู้ตอบแบบสอบถามจานวน
221 คน ที่รู้ว่าเงินดิจิทัลสามารถรับ - โอน ผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้มากที่สุดในอัตราร้อยละ
13.12 รองลงมาคือผู้ตอบแบบสอบถามรู้ว่าเงินดิจิทัลสามารถใช้ชาระค่าสินค้าและบริการได้ และมี
ความปลอดภัยสูงเนื่องจากอยู่บนเครือข่ายบล็อกเชน โดยที่การได้มาซึ่งเงินดิจิทัลมาการซื้อขาย และ
การยืนยันธุรกรรมของสกุลเงินดิจิทัลโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ และการ์ดจอ (GPU)
4.3 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมและความคิดเห็นของผู้บริโภคที่ซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ใน
การประมวลผลสกุลเหรียญดิจิทัล
กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อยืนยันธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัลแล้ว
ตั้งแต่ 1-5 เครื่อง คิดเป็นร้อยละ 71.50 รองลงมาคือมีความสนใจและกาลังศึกษาข้อมูล ซึ่งผู้ตอบ
แบบสอบถามมีแนวโน้มที่จะเพิ่มจานวนเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อยืนยันธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัลสูงถึงร้อย
ละ 60.80 โดยการซื้อสิ น ค้าส่ว นใหญ่มาจากกลุ่ มในสื่อออนไลน์ หรือร้านจาหน่ายอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ชั้นนา (JIB, ADVICE) และมักพบปัญหาในเรื่องของร้านค้าอยู่ไกลจากที่พักอาศัยและการ
ที่ต้องรอสินค้าเป็นเวลานาน เนื่องจากร้านค้าไม่มีสินค้าจาหน่าย รวมทั้งไม่มีสถานที่อบรมให้ความรู้ใน
ต่างจังหวัด ซึ่งหลังจากที่ซื้อสินค้ามาแล้วมักพบปัญหาในเรื่องความร้อนของการ์ดจอและคอมพิวเตอร์
มักค้าง ดับ หรือขึ้นจอสีฟ้า โดยที่จาเป็นจะต้องให้ช่างคอมพิวเตอร์แก้ไขให้สูงถึงร้อยละ 55.00
4.4 ข้อมูลการวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาด
4.4.1 ด้านผลิตภัณฑ์
ธุ ร กิ จ จ าหน่ า ยอุ ป กรณ์ ค อมพิ ว เตอร์ เพื่ อ ใช้ ใ นการประมวลผลสกุ ล เงิ น ดิ จิ ทั ล มี สิ น ค้ า ที่
ประกอบไปด้วยการ์ดจอ, เมนบอร์ด, ซีพียู, แรม, พาวเวอร์ซัพพลาย, ฮาร์ดดิสก์แบบ SSD และไร
เซอร์ และคอมพิ ว เตอร์ ที่ ใ ช้ ใ นการประมวลผลสกุ ล เงิ น ดิ จิ ทั ล แบบเป็ น เครื่ อ งที่ มี ค วามทั น สมั ย
เนื่องจากลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญมากที่สุดในเรื่องของสินค้ามีความทันสมัยไม่ล้าหลัง รวมถึงมีการ
รับประกันสินค้าหากมีการชารุดเสี ยหายที่เกิดจากการใช้งานแบบปกติ ทางร้านจึงต้องคอยจัดหา
สินค้าใหม่ๆ เพื่อเตรียมจาหน่ายให้กับลูกค้าโดยที่สินค้าทุกตัวมีการรับประกัน
4.4.2 ด้านราคา
สิ น ค้าของทางร้ า นมีห ลากหลายระดับราคาขึ้นอยู่กับ รุ่น หรือยี่ห้ อของสิ นค้า โดยที่กลุ่ ม
ตัวอย่างให้ความสาคัญในเรื่อ งราคาไม่สูงเมื่อเปรียบเทียบกับร้านอื่นมากที่สุด ทางร้านจึงต้องมีการ
จั ดหาสิ น ค้ าจากต่า งประเทศ เพื่อ ให้ ได้ ต้น ทุน ที่ต่า และจาหน่ ายให้ กับ ลู กค้ าในราคาที่ ไม่ สู ง เมื่ อ
เปรียบเทียบกับร้านอื่น

496

การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลาปางวิจยั ครั้งที่ 4

4.4.3 ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
กลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญมากที่สุดในด้ านของการจัดส่งสินค้า และมีช่องทางการจาหน่าย
สินค้าผ่านทางอินเทอร์เน็ต ทางร้านจึงได้จัดทาเว็บไซต์ของร้านเพื่อเพิ่มช่องทางการจัดจาหน่ายสินค้า
และเพื่อเป็นช่องทางที่ลูกค้าสามารถเข้าถึงข้อมูลของสินค้า หรือโปรโมชั่นจากทางร้านได้สะดวก
4.4.4 ด้านการส่งเสริมการตลาด
กลุ่มตัวอย่างส่วนมากให้ความสาคัญในเรื่องของการประชาสัมพันธ์โปรโมชั่นผ่านเว็บไซต์ของ
ร้าน และมีสินค้าแจกแถมเมื่อมียอดซื้อตามกาหนด ทางร้านจึงนาเอาข้อมูลรายละเอียดของสินค้า
และข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลในเรื่องที่มีประโยชน์เสนอแก่ลูกค้า ผ่านเว็บไซต์ของ
ทางร้าน รวมถึงเข้าร่วมโฆษณากับ Google Adwords เพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงข้อมูลของร้านจาก
การค้นหาคาในเว็บไซต์ของ Google
4.4.5 ด้านกระบวนการ
กระบวนการต่างๆในการดาเนินธุรกิจมีความส าคัญเป็นอย่างมาก ซึ่งกลุ่ มตัว อย่างได้ให้
ความสาคัญในเรื่องการบริการแบบมืออาชีพ มีความตรงเวลา ถูกต้องครบถ้วน และมีการจัดอบรมให้
ความรู้เรื่องสกุลเงินดิจิทัลกับผู้ที่ต้องการ ทางร้านจึงได้มีการอบรมพนักงานในเรื่องการบริการ และ
เน้นย้าในเรื่องของเวลาที่ให้ไว้กับลูกค้า รวมถึงทางร้า นได้มีการจัดอบรมในเรื่องของสกุลเงินดิจิทัล
ให้กับลูกค้าที่สนใจเข้าร่วมด้วย โดยการเชิญวิทยากรที่มีความรู้มาให้ความรู้กับลูกค้า
4.4.6 ด้านคน
กลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญได้เรื่องของพนักงานสามารถช่วยเหลือเมื่อลูกค้ามีปัญหาเกี่ยวกับ
อุปกรณ์ หรือซอฟต์แวร์ที่ใช้ ทางร้านจึงมีบริการช่วยเหลือลูกค้าถึง 2 ช่องทาง ทั้งในด้านของหน้าร้าน
และช่องทางออนไลน์ และมีการคัดเลือกพนักงานที่มีความรู้ในเรื่องของสินค้า รวมถึงสกุลเหรียญ
ดิจิทัล เพื่อให้สามารถแนะนาสินค้าหรือช่วยเหลือลูกค้าได้เมื่อลูกค้ามีปัญหา
4.4.7 ด้านลักษณะทางกายภาพ
กลุ่มตัวอย่างได้ให้ความสาคัญในเรื่องความน่าเชื่อถือของร้าน และเว็บไซต์ของร้านใช้งานง่าย
ไม่ซับซ้อน ทางร้านจึงจาเป็นต้องเร่งการทาตลาดเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ร้านเป็นที่รู้จักโดยเร็วเพื่อสร้าง
ชื่อเสียงในทางที่ดีให้กับร้าน และจัดทาเว็บไซต์ให้ลูกค้าสามารถใช้งานได้ง่ายไม่ซับซ้อน
4.5 การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก
วิเคราะห์ถึงปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ โดยอาจส่งผลกระทบทั้งในด้านบวก และลบต่อ
ธุรกิจ เพื่อประเมินสถานการณ์ในปัจจุบัน หรือแนวโน้มของธุรกิจจาหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เพื่อ
ใช้ในการประมวลผลสกุลเงินดิจิทัลในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น
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4.5.1 ปัจจัยด้านการเมือง หรือนโยบายทางการเมือง
ในปัจจุบันประเทศไทยกาลังมีนโยบายที่สาคัญคือไทยแลนด์ 4.0 ที่กาลังสนับสนุนและพลัก
ดันให้เป็นสังคมแห่งเทคโนโลยี เช่น มีการใช้เทคโนโลยีต่างๆ เพื่อเพิ่มความสะดวก และความรวดเร็ว
ให้กับการดาเนินชีวิตของคนในสังคม หรือแม้แต่สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลั ก ทรั พ ย์ (ก.ล.ต.) ได้ มีก ารน าเอาเทคโนโลยีบ ล็ อกเชนมาใช้ ใ นการซื้ อ ขายหลั ก ทรัพ ย์ เพื่ อ ลด
ระยะเวลาในการซื้อขาย และช่วยให้ซื้อขายหลักทรัพย์ได้โดยไม่ต้องผ่านนายหน้า ทาให้สามารถลด
ค่าใช้จ่ายได้อีกด้วย โดยที่เทคโนโลยีบล็อกเชนนั้นจาเป็นที่จะต้องใช้คอมพิวเตอร์เพื่อประมวลผล
ข้อมูลที่เชื่อมโยงกันเป็นโครงข่ายสายโซ่ ดังนั้น การการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนที่เพิ่มมากขึ้นทุกวันจึง
ส่งผลดีต่อธุรกิจ
4.5.2 ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ
เศรษฐกิจในปัจจุบันถื อว่าอยู่ในขั้นชะลอตัว แต่ในกลุ่มของธุรกิจคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ยั งคงมีแนวโน้ มเติบโตสูงขึ้นเนื่องจากความต้องการพึ่งพาเทคโนโลยีของผู้ บริโ ภคใน
ปัจจุบันยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดผลดีกับธุรกิจ
4.5.3 ปัจจัยด้านสังคม และวัฒนธรรม
ปัจจุบันผู้บริโภคเริ่มรู้จักสกุลเงินดิจิทัลมากขึ้น และมีการใช้จ่ายซื้อสินค้า หรือบริการโดยใช้
สกุลเงินดิจิทัล มากขึ้น โดยที่บริ ษัทรายใหญ่เริ่มมีการนาเอาเทคโนโลยีบล็ อกเชนเข้ามาใช้ในการ
ดาเนินงาน เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการรับส่งข้อมูล และเพิ่มความปลอดภัยให้กับข้อ มูล อย่างเช่น
ธนาคารพาณิช ย์ในประเทศไทยเริ่มนาเอาเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้กับการเงินที่โ อนไปมาหากัน
ระหว่างธนาคาร ซึ่งการนาเอาบล็อกเชนมาใช้นี้จาเป็นจะต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อประมวลผล
ข้อมูลต่างๆ ในการทาธุรกรรม จึงส่งผลให้คอมพิวเตอร์ และการ์ดจอ มีความต้องการเพิ่มสูงขึ้น
4.5.4 ปัจจัยด้านเทคโนโลยี
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีบล็อกเชน มีความนิยมมากที่สุดในปัจจุบันเนื่องจากสามารถส่ง
เอกสาร หรือข้อมูลต่างๆในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ มีความรวดเร็ว และความปลอดภัยสูงที่สุด ซึ่งใน
อนาคตการไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีโครงการบริหารหนังสือคาประกันอิเล็กทรอนิกส์
บนระบบเครือข่ายบล็อกเชน ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นของการใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์แบบ 100% ตลอด
กระบวนการในอนาคต เนื่องจากบล็อกเชนจะบันทึกข้อมูลลงในระบบในรูปแบบเชนอัตโนมัติทุกครั้งที่
มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล เอื้อให้เ กิดการเชื่อมต่อไปยังเครือข่ายธนาคาร และภาคธุรกิจได้ในอนาคต
4.5.5 ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ
ทรัพยากรธรรมชาติมีอยู่อย่างจากัด ดังนั้นการใช้กระดาษเพื่อบันทึกข้อมูลรายละเอียดต่างๆ
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เป็นการใช้ทรัยากรณ์ธรรมชาติที่เกี่ยวกับป่าไม้ที่สิ้นเปลืองมากที่สุด ดั งนั้นการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน
ในการจัดการกับข้อมูลให้เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์แทนการใช้กระดาษเป็นการรักษาธรรมชาติ และ
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยอีกทางหนึ่ง
4.5.6 ปัจจัยด้านกฎหมาย
ในปัจจุบันกฎหมายได้ระบุว่าสกุลเงินดิจิทัล คือสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีมูลค่าอย่างหนึ่งและการ
ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลนี้ หากมีกาไรจะต้องเสียภาษีตามกฎหมาย ซึ่งถือว่าเป็นแนวโน้มที่ดีในอนาคต
ว่าจะมีกฎหมายที่เอื้อต่อการนาเอาสกุลเงินดิจิทัลเหล่านี้มาใช้จ่ายเพื่อซื้อสินค้าอุปโภค บริโภคใน
ชีวิตประจาวันได้ในอนาคตแทนการใช้เงินกระดาษ
5. สรุปผลการศึกษา
5.1 สรุปผล
การศึกษาครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนธุรกิจจาหน่ายอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการประมวลผลสกุลเงินดิจิทัล ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น จากการวิเคราะห์ปัจจัย
ภายนอก พบว่า ปัจจัยด้านด้านการเมือง หรือนโยบายทางการเมืองมีนโยบาย ที่สนับสนุนและพลัก
ดันให้เป็นสังคมแห่งเทคโนโลยี โดยสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ก.ล.ต.) ได้มีการนาเอาเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้ในการซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อลดระยะเวลาในการซื้อ
ขาย ทาให้ลดค่าใช้จ่ายได้ ในขณะที่สภาพแวดล้ อมด้านเศรษฐกิจกลุ่มของธุรกิจคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ยังคงมีแนวโน้มเติบโตสูงขึ้นจากความต้องการพึ่งพาเทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้น โดยใน
ด้านของสังคม และวัฒนธรรมผู้บริโภคเริ่มรู้จักสกุลเงินดิจิทัล และมีการใช้จ่ายซื้อสินค้าโดยใช้สกุลเงิน
ดิจิทัลมากขึ้น ด้านเทคโนโลยีธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยเริ่มนาเอาเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้กับ
การเงินที่โอนไปมาหากันระหว่างธนาคาร เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการรับส่งข้อมูล มีความปลอดภัยสูง
และสามารถลดปริมาณการใช้กระดาษลงได้จึงเป็นผลดีในด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ แต่ในด้าน
กฎหมายปัจจุบันสกุลเงินดิจิทัล ได้ถูกระบุว่าเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีมูลค่าอย่างหนึ่ง ซึ่งถือว่าเป็น
แนวโน้มที่ดีในอนาคต ว่าจะมีกฎหมายที่เอื้อต่อการนาเอาสกุลเงินดิจิทัลเหล่านี้มาใช้จ่ายเพื่อซื้อสินค้า
อุปโภค บริโภคในชีวิตประจาวันได้ในอนาคตแทนการใช้เงินกระดาษ ประกอบกับเจ้าของธุรกิจมี
ประสบการณ์ในการใช้งาน และจาหน่ายเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อประมวลผลธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัล
เป็นเวลามากกว่า 1 ปี จึงทาให้สามารถจัดหาอุปกรณ์จากต่างประเทศได้ในราคาต้นทุนที่ต่า อีกทั้งใน
พื้นที่จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดใกล้เคียงยังไม่มีร้านจาหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการ
ประมวลผลสกุลเงินดิจิทัลโดยเฉพาะ เจ้าของธุรกิจจึงจัดหาสินค้าหรืออุปกรณ์ที่มีคุณภาพ และมีการ
รับประกันสินค้าที่ดี เพื่อนามาจาหน่ายให้กับลูกค้าได้ในราคาที่ไม่สูงเมื่อเปรียบเทียบกับร้านอื่น โดย
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เน้นการจาหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงสินค้า และบริการได้ง่าย อีกทั้งยังมี
ช่างคอมพิวเตอร์คอยช่วยเหลือลูกค้าเมื่อลูกค้าประสบปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือ
ซอฟต์แวร์ทั้งหน้าร้าน และช่องทางออนไลน์ ซึ่งนาไปสู่งความพึงพอใจในการใช้บริการของลูกค้าและ
ทาให้เกิดการบอกต่อไปยังลูกค้าคนอื่นๆ ดังนั้นจากการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในด้านการตลาดของ
ธุรกิจ สรุปว่ามีความเป็นไปได้ทางด้านการตลาด
5.2 อภิปรายผลการศึกษา
5.2.1 ธุรกิจจาหน่ายอุปกรณ์อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อประมวลผลธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัล มี
ความแตกต่างทางด้านสินค้ากับร้านจาหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทั่วไปน้อย และใช้เงินลงทุนที่สูง
เจ้ าของธุร กิจ ควรพิจารณาในเรื่ องของต้นทุนสิ นค้าเป็นส าคัญ เพราะราคาขายต้องไม่สูงกว่าร้าน
จาหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทั่วไป
5.2.2 ปัจจุบันมีร้านจาหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อยู่จานวนมาก แต่มีน้อยรายที่จาหน่าย
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อประมวลผลธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัลโดยเฉพาะ จึงมีความเป็นไปได้สูงหากจะมี
ผู้ประกอบการร้านจาหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทั่วไปหันมาให้ความสนใจในการลงทุนธุรกิจจาหน่าย
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อประมวลผลธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัลโดยเฉพาะ ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น และ
จังหวัดใกล้เคียงมากขึ้นในอนาคต
5.2.3 เนื่องจากร้านจาหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อประมวลผลธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัล มี
ปัจ จัย ที่ส่ งผลต่อความต้องการซื้อสินค้าและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระดับราคาของสกุลเงินดิจิทัล
ผู้ประกอบการควรพิจารณาและให้ความสาคัญกับเรื่องนี้ เพราะอาจส่งผลโดยตรงต่อยอดขาย และผล
กาไรของร้าน
5.3 ข้อเสนอแนะ
3.1 เนื่องจากธุรกิจจาหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ประมวลผลธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัลมี
ความเป็นไปได้สูง ที่จะมีผู้ประกอบการร้านจาหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทั่วไปหันมาให้ ความสนใจใน
การลงทุนธุรกิจจาหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อประมวลผลธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัลโดยเฉพาะ ดังนั้น
จึงควรสร้างความแตกต่างของธุรกิจในด้านอื่นๆ เช่น มีบริการออกแบบห้องที่ใช้ในการวางเครื่อง
คอมพิวเตอร์เพื่อลดปัญหาด้านความร้อนจากตัวอุปกรณ์ให้กับลูกค้า เพื่อเสริมให้ธุรกิจมีความแตกต่าง
และโดดเด่นเพิ่มมากขึ้น
3.2 เนื่องจากเป็นธุรกิจเปิดใหม่ และยังไม่เป็นที่รู้จักผู้ประกอบการควรเน้นทาตลาดในด้าน
การโฆษณา และเพิ่มช่องทางในการจัดจาหน่ายให้มากที่สุด เพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงสินค้าและ
บริการจากทางร้านได้มากขึ้น
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเรื่องการตลาดออนไลน์ที่มีต่อการรับรู้ตราสินค้า Rabbit
LINE Pay ของนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร โดยงานวิจัยครั้งนี้เก็บตัวอย่างแบบสอบถามจานวน
400 ชุด ใช้วิธีวิจั ย เชิงปริ มาณ กลุ่ มตัว อย่างที่ใช้ คือ กลุ่ มนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร และ
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถาม มีค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.852 วิเคราะห์ข้อมูล
โดยการใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ผลการวิจัยคือ
ปัจจัยด้านการประชาสัมพันธ์ ผ่าน YouTube (X3) และปัจจัยด้านการประชาสัมพันธ์ผ่าน LINE (X4)
ส่งผลต่อการรับรู้ตราสินค้า Rabbit LINE Pay ของนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร (Y) อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ 0.05
คาสาคัญ: การตลาดออนไลน์, การรับรู้ตราสินค้า Rabbit LINE Pay, สื่อสังคม
Abstract
The purpose of this research was to investigate the influence of online
marketing to Rabbit LINE Pay perception of students in Bangkok area. This study was
a survey research in which questionnaire was used as an instrument to collect the
data from 400 respondents. The prediction was configure equation by using
quantitative methodology. The respondents were students in Bangkok. The research
instrument was questionnaire with reliability 0.852 The data was analysed by
multiple regression analysis. The results show that public relation through media on
Youtube (X3) public relation through media on LINE (X4) which affecting brand
awareness (Y) with a significance level of 0.05
Keywords: online marketing, brand Rabbit LINE Pay awareness , social network
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บทนา
ในปัจจุบันสังคมเปลี่ยนเป็นยุคดิจิตอล มีการเชื่อมโยงติดต่อสื่อสารถึงกันทั่วโลก ไม่ว่าจะอยู่
ส่วนใดก็สามารถรับรู้และรับผลกระทบจากสิ่งที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว เนื่องมาจากการพัฒนาระบบ
สารสนเทศที่ดีขึ้นจึงทาให้สังคมเป็นยุคของข้อมูลข่าวสารที่ไร้พรมแดน นาไปสู่การวิวัฒน์ของระบบ
โลกเทคโนโลยีที่มีความ ก้าวหน้าและพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว รวมทั้งความสะดวกสบายที่มาพร้อมกับ
เทคโนโลยี จึงทาให้มีการพัฒนาเทคโนโลยี ใหม่ๆขึ้นมา เพื่ออานวยความสะดวกในการดาเนินชีวิต
ของผู้คนในปัจจุบันมากขึ้น เช่น Smartphone ที่ช่วยในการสื่อสาร การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตและยัง
สามารถเป็นช่องทางในการค้นหาข้อมูลข่าวสารรวมไปถึงการใช้แอพพลิเคชั่นใน Smartphone เพื่อ
ความต้องการของผู้ใช้ได้อย่างรวดเร็วและทันเวลา (ธัณยรัสม์ ภาวิจักชัยกุล , นรพนธ์ ฤกษ์อุโฆษ, และ
ฐิติพร สาราญศาสตร์, 2561)
นอกจากนี้รัฐบาลประเทศไทยมีนโยบายไทยแลนด์ 4.0 (Thailand 4.0) โดยมีจุดมุ่งหมายที่
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม จึงมีแนวคิดที่จะเข้าสู่สังคมไร้เงินสด (Cashless society) เห็นได้
จากโครงการใช้จ่ายผ่านระบบ National E - Payment ของรัฐบาล ที่ส่งเสริมให้เกิดการใช้จ่ายผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้นแม้ปัจจุบันอาจจะยังไม่ค่อยได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายนัก แต่ก็ถือ
เป็ น จุ ดเริ่ ม ต้น ที่ จ ะผลั กดั น ให้ สั ง คมไทยเดิน หน้ า ไปสู่ สั งคมไร้เ งิ นสด เหมือ นอย่ างประเทศอื่น ๆ
(สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ , 2560) ทั้งนี้ในการทาธุรกิจพาณิช ย์อิเล็กทรอนิกส์ (ECommerce) การขายสินค้าออนไลน์นับว่าเป็นธุรกิจที่ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อย ๆ ดังนั้นจึงเกิด
Application ต่าง ๆ มากมายบนSmartphone เพื่อเพิ่มช่องทางการชาระค่าบริการหรือการทา
ธุรกรรมอื่น ๆ เพื่อช่วยให้มีความสะดวก รวดเร็ว เพิ่มความปลอดภัยในการทาธุรกรรมมากขึ้น
Rabbit เป็นระบบการชาระเงินแบบออฟไลน์ ซึ่งมีบัตร Rabbit เป็นตัวกลางในการชาระ
ค่าบริการ เพื่ออานวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการ LINE Pay แพลตฟอร์มการชาระเงินผ่านมือถือ
จาก LINE อานวยความสะดวกให้ผู้ใช้ได้ “ช้อปง่าย จ่ายสนุก” จึงทาให้ Rabbit และ LINE Pay ได้
ร่วมลงทุนกัน สร้างบริการ Rabbit LINE Pay ในครั้งนี้ว่า “นี่คือจุดเปลี่ยนทางธุรกิจที่สาคัญของ
Rabbit Rabbit LINE Pay จะเป็นผู้ให้บริการชาระเงินรายแรกในประเทศไทย ที่ได้รวมระบบการ
ชาระเงินแบบออนไลน์และออฟไลน์ เข้าไว้ด้วยกันอย่างแท้จริง ซึ่งจะทาให้ Rabbit LINE Pay เป็น
ผู้นาตลาดการชาระเงินอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย เพื่อเข้าสู่สังคมปลอดเงินสด หรือ Cashless
Society”
Rabbit LINE Pay คือ การชาระเงินผ่านมือถือเพื่ออานวยความสะดวกให้ผู้ใช้ LINE สามารถ
จ่าย โอน ทวงเงินได้ง่ายๆ หรือใช้ Shopping กับร้านค้าที่ร่วมรายการ ด้วยฟังก์ชั่นกระเป๋าเงิน
Rabbit Line Pay (e-Wallet) (ไทยพาณิชย์, 2560) Rabbit LINE Pay มีแผนจะที่สร้างบริการด้าน
การชาระเงินทางมือถือ ที่อานวยความสะดวกให้ผู้ใช้มากยิ่งขึ้น ไม่ยุ่งยากซับซ้อนในการทาธุรกรรม
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รวมไปถึงโปรแกรมสะสมรีวอร์ดมากมาย โดย Rabbit Line Pay จะเชื่อมต่อกับบัตรเครดิตได้ ทาให้
การทาธุรกรรมมีความสะดวกและรวดเร็ว ปัจจุบันการทาธุระกรรมทางออนไลน์เริ่มเป็นที่นิยมของคน
ไทยมากขึ้น Rabbit LINE Pay เป็นฟังก์ชั่นที่ทาให้เข้าถึงความต้องการของเทคโนโลยีการทาธุระกรรม
ออนไลน์ที่จะตอบสนองผู้บริโภคในยุคที่ก้าวเข้าสู่ สังคมไร้เงินสด
จากข้อมูลดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา อิทธิพลของการสื่อสารการตลาดออนไลน์
ที่มีต่อการรับรู้ตราสินค้า Rabbit LINE Pay สังคมไร้เงินสด โดยมีกลุ่มประชากรในการศึกษาคือกลุ่ม
นักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อให้ทราบปัจจัยด้านต่างๆที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้จากการสื่อสาร
การตลาดออนไลน์และเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจแก่ผู้ประกอบการสาหรับการวางแผนพัฒนา
กลยุทธ์การเลือกใช้สื่อทางการสื่อสารการตลาดในเครือข่ายสังคมออนไลน์ของธุรกิจให้เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการรับรู้ตราสินค้า Rabbit LINE Pay สังคมไร้เงินสด ของกลุ่ ม
นักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาการตลาดออนไลน์ที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ตราสินค้า Rabbit LINE Pay ของกลุ่ม
นักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร
สมมติฐาน
1. ปัจจัยด้านการตลาดออนไลน์ผ่าน Website ที่มีผลทาให้ผู้บริโภคเกิดการรับรู้ในตราสินค้า
Rabbit LINE Pay
2. ปัจจัยด้านการตลาดออนไลน์ผ่าน Facebook ที่มีผลทาให้ผู้บริโภคเกิดการรับรู้ในตรา
สินค้า Rabbit LINE Pay
3. ปัจจัยด้านการตลาดออนไลน์ผ่าน YouTube ที่มีผลทาให้ผู้บริโภคเกิดการรับรู้ในตรา
สินค้า Rabbit LINE Pay
4. ปัจจัยด้านการตลาดออนไลน์ผ่าน LINE ที่มีผลทาให้ผู้บริโภคเกิดการรับรู้ในตราสินค้า
Rabbit LINE Pay
วิธีการดาเนินวิจัย
การศึ กษาวิ จั ย เรื่ องอิ ท ธิพ ลของการสื่ อ สารการตลาดออนไลน์ที่ มี ต่ อการรับ รู้ ต ราสิ น ค้ า
Rabbit LINE Pay สังคมไร้เงินสด ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครที่มีการรับรู้ต่อตรา
สินค้า Rabbit LINE Pay จานวนทั้งหมด 5,682,415 คน (ส่วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการ
ทะเบียน สานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง, 2560)
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ กลุ่มที่มีการรับรู้ต่อตราสินค้า Rabbit LINE Pay ซึ่ง
ทราบจ านวนประชากรที่แ น่ น อน ดังนั้ นการก าหนดขนาดกลุ่ มตัว อย่าง จึงต้ องอาศั ยการใช้สู ต ร
คานวณ ของเครซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan, 1970 อ้างใน ธีรวุฒิ เอกะกุล , 2543) ที่
ระดับความเชื่อมั่น 95% และค่าความคลาดเคลื่อน 5% จะได้จานวนกลุ่มตัวอย่าง 400 คน ซึ่งผู้วิจัย
เลือกใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Sampling)
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบสอบถาม (Questionnaire Form) โดยแบ่งออกเป็น 4
ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับด้านประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็น
คาถามปลายเปิด (Open end questions) เลือกตอบได้คาตอบเดียว ประกอบไปด้วยคาถามในเรื่อง
เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับด้านพฤติกรรมผู้ใช้บริการ Rabbit LINE Pay เป็น
คาถามปลายเปิด (Open end questions) เลือกตอบได้คาตอบเดียว จานวน 4 ข้อ
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับด้านการตลาดออนไลน์ของ Rabbit LINE Pay เป็น
คาถามแบบ Interval scale จานวน 20 ข้อ โดยมีการให้คะแนน 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปาน
กลาง น้อย และน้อยที่สุด ซึ่งลักษณะคาถามสามารถเลือกคาตอบได้เพียงคาตอบเดียว
ส่วนที่ 4 แบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับด้านการรับรู้ตราสินค้า Rabbit LINE Pay เป็นคาถาม
แบบ Interval scale จานวน 6 ข้อ โดยมีการให้คะแนน 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย
และน้อยที่สุด ซึ่งลักษณะคาถามสามารถเลือกคาตอบได้เพียงคาตอบเดียว
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
1. ความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Validity) ผู้วิจัยได้ทบทวนวรรณกรรมโดยการศึกษาแนวคิด
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อนามาเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุมเรื่องที่
ต้องการศึกษาและนาแบบสอบถามที่ได้สร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา และผู้ทรงคุณวุฒิจานวน 3
ท่าน ทาการตรวจความถูกต้องและนากลับมาปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
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2. การทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) ผู้วิจัยได้นาแบบสอบถามจานวน 30 ชุด ไปทาการ
ทดสอบ (Pre-test) กับกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจริงแต่มีลักษณะประชากรใกล้เคียงกับกลุ่ม
ตัวอย่างจริงโดยเก็บจากเขตจังหวัดสมุ ทรปราการ จานวน 30 คน และหาความเชื่อมั่นโดยใช้วิธี
สัมประสิทธิ์แอลฟาของ Cronbach (Cronbach’s Alpha) คานวณผ่านโปรแกรมสาเร็จรูป SPSS
และน าข้อบกพร่องมาปรับ ปรุ งแก้ไขก่อนนาไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล (ศิริชัย พงษ์วิชัย ,
2551) ซึ่งผลการทดสอบความเชื่อมั่นของแบบทดสอบที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ได้ค่าระดับความ
เชื่อมั่นมากกว่าหรือเท่ากับ 0.7 ขึ้นไป
โครงสร้างคาถามในแบบสอบถาม ประกอบด้วย 4 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับด้านประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็น
คาถามปลายปิด (Close end questions) เลือกตอบได้คาตอบเดียว ประกอบไปด้วยคาถามในเรื่อง
เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้ใช้บริการ Rabbit LINE Pay เป็น
คาถามปลายปิด (Close end questions) เลือกตอบได้คาตอบเดียว จานวน 4 ข้อ
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับด้านการตลาดออนไลน์ที่มีผลต่อการรับรู้ตรา
สินค้าของ Rabbit LINE Pay เป็นคาถามแบบ Interval scale จานวน 20 ข้อ ได้ค่า Cronbach’s
Alpha = 0.852
โดยค่า Cronbach’s Alpha ของแต่ละด้าน มีดังนี้
การตลาดออนไลน์ผ่าน Website ได้ค่า Cronbach’s Alpha = 0.790
การตลาดออนไลน์ผ่าน Facebookได้ค่า Cronbach’s Alpha = 0.835
การตลาดออนไลน์ผ่าน YouTube ได้ค่า Cronbach’s Alpha = 0.924
การตลาดออนไลน์ผ่าน LINE
ได้ค่า Cronbach’s Alpha =
0.815
ส่วนที่ 4 แบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับด้านการรับรู้ตราสินค้า Rabbit LINE Pay
เป็นคาถามแบบ Interval scale จานวน 6 ข้อ ได้ค่า Cronbach’s Alpha = 0.905
เกณฑ์การให้คะแนนคาถามแบบ Interval
ระดับคะแนน 5 หมายถึง เห็นด้วยมากที่สุด
ระดับคะแนน 4 หมายถึง เห็นด้วยมาก
ระดับคะแนน 3 หมายถึง เห็นด้วยปานกลาง
ระดับคะแนน 2 หมายถึง เห็นด้วยน้อย
ระดับคะแนน 1 หมายถึง เห็นด้วยน้อยที่สุด
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การเก็บรวบรวมข้อมูล
ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา หัวข้อวิจัยเรื่องอิทธิพลของการสื่อสารการตลาดออนไลน์ที่มีต่อการ
รับรู้ตราสินค้า Rabbit LINE Pay สังคมไร้เงินสด โดยสามารถแบ่งออกได้ 2 ประเภท คือ
1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) คือ เป็นข้อมูลที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง โดยการแจกแจง
แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ กลุ่มบริโภคที่มีการรับรู้ต่อตราสินค้า Rabbit LINE Pay สังคม
ไร้เงินสด
2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) คือ เป็นข้อมูลที่ผู้วิจัยค้นคว้าและเก็บรวบรวมจาก
แหล่งข้อมูลต่าง ๆ ได้แก่บทความวิจัย บทความทางวิชาการ หนังสือพิมพ์ ข้อมูลจากทางอินเทอร์เน็ต
และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยนาข้อมูลจากแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์มาประเมินผลผ่านโปรแกรม SPSS เพื่อ
กาหนดค่าสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ โดยสามารถอธิบายตัวแปรของการศึกษา คือ
1. การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) ผู้วิจัยนามาใช้ในการ
อธิบายผลการศึกษาที่ได้จากแบบสอบถามในส่วนต่าง ๆ ดังนี้
ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ
อาชีพ ระดับการศึกษา และรายได้ต่อเดือน โดยคานวณหาค่าสถิติ ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency)
และหาค่าร้อยละ (Percentage)
ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับด้านพฤติกรรมผู้ใช้บริการ Rabbit LINE Pay
โดยคานวณหาค่าสถิติ ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) และหาค่าร้อยละ (Percentage)
ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการตลาดออนไลน์ที่มีผลต่อการรับรู้ตรา
สินค้าของ Rabbit LINE Pay สังคมไร้เงินสด โดยคานวณหาค่าสถิติ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการรับรู้ตราสินค้า Rabbit LINE Pay
สังคมไร้เงินสด โดยคานวณหาค่าสถิติ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation)
2. การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
เพื่อหาปัจจัยการตลาดออนไลน์ที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ตราสินค้า ด้วยวิธีทางสถิติโดยการวิเคราะห์การ
ถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis ) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง ปัจจัยการตลาด
ออนไลน์ที่ส่งผลต่อการรับรู้ในตราสินค้า Rabbit LINE Pay
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เกณฑ์การแปลผล
เป็นการวัดผลแบบมาตรส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ของลิเคิร์ท (Likert Scale) ใน
แบบสอบถาม เกณฑ์ค่าเฉลี่ยในการอภิปรายผล แสดงเกณฑ์การแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ยใน
แบบสอบถามดังนี้
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง

4.21 – 5.00
3.41 – 4.21
2.61 – 3.40
1.81 – 2.60
1.00 – 1.80

เห็นด้วยมากที่สุด
เห็นด้วยมาก
เห็นด้วยปานกลาง
เห็นด้วยน้อย
เห็นด้วยน้อยที่สุด

สรุปผลการวิจัย
จากวิจัยครั้งนี้สามารถสรุปได้ดังนี้
ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านลักษณะประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถามของ
นักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร จานวน 400 ชุด พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง
จานวน 204 คน คิดเป็นร้อยละ 51.00อายุ 20 – 22 ปี จานวน 316 คน คิดเป็นร้อยละ 79.00 ระดับ
การศึกษาปริญญาตรี จานวน 351 คน คิดเป็นร้อยละ 87.75 และมีรายได้ 5,001 – 8,000 บาทต่อ
เดือน จานวน 136 คน คิดเป็นร้อยละ 34.0 ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ตารางแสดงจานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบ
แบบสอบถาม
ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบสอบถาม
จานวน
ร้อยละ
เพศ
ชาย
196
49.00
หญิง
204
51.00
อายุ
ต่ากว่า 20 ปี
59
14.75
20-22 ปี
316
79.00
มากกว่า 22 ปี
25
6.25
ระดับการศึกษา
ต่ากว่าปริญญาตรี
45
11.25
ปริญญาตรี
351
87.75
สูงกว่าปริญญาตรี
4
1.00
รายได้ต่อเดือน
น้อยกว่า 5,000 บาท
111
27.75
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5,001 – 8,000 บาท
8,001 – 10,000 บาท
10,001 – 13,000 บาท
มากกว่า 13,000 บาทขึ้น
ไป
รวม

136
92
37
24

34.00
23.00
9.25
6.00

400

100

ส่วนที่ 2 คาถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการรับรู้ตราสินค้า Rabbit LINE Pay พบว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกใช้ Rabbit LINE Play ในการซื้อสติ๊กเกอร์ไลน์/ธีมไลน์ จานวน 136 คน
คิดเป็นร้อยละ 34.00 รับรู้ผ่านช่องทางสื่อออนไลน์จากแอปพลิเคชั่น LINE จานวน 309 คิดเป็นร้อย
ละ 77.25 รับรู้ผ่านช่องทางการสื่อสารด้วยตนเองจานวน 181 คน คิดเป็นร้อยละ 45.25 และเหตุผล
ที่เลือกใช้เพราะสะดวก รวดเร็ว จานวน 239 คน คิดเป็นร้อยละ 59.75 ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ตารางแสดงจานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามพฤติกรรมการรับรู้ตราสินค้า
พฤติกรรมการรับรู้ตราสินค้า
จานวน
ร้อยละ
คุณเลือกใช้ Rabbit LINE โอนเงิน
76
19.00
Pay ในหัวข้อใดต่อไปนี้
จองตั๋วภาพยนตร์
67
16.75
ชาระบิลต่างๆ
24
6.00
เติมเงินโทรศัพท์/เกมส์
24
6.00
ซื้อสติ๊กเกอร์ไลน์/ธีมไลน์
136
34.00
บริจาค
5
1.25
Rabbit Reward
10
2.50
โปรโมชั่นต่างๆที่เข้าร่วม
38
9.50
ทาประกันชีวิต
0
0.00
LINE PLAY
15
3.75
LINE OUT
5
1.25
คุณรู้จัก Rabbit LINE Pay LINE
309
77.25
ผ่านช่องทางสื่อสารออนไลน์ Youtube
13
3.25
ชนิดใด
Facebook
63
15.75
Website
15
3.75
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พฤติกรรมการรับรู้ตราสินค้า
คุณรู้จัก Rabbit LINE Pay ตนเอง
ผ่านช่องทางการสื่อสารใด
บิดา/มารดา
พี่/น้อง
เพื่อน
การบอกเล่าจากคนรู้จัก
Social Network
เหตุ ผ ลส าคั ญ ที่ สุ ด ในการ ประหยัดเวลาการเดินทาง
เลือกใช้ Rabbit LINE Pay จ่ายทีเดียวได้หลายบิล
ของคุณ
ไม่เสียค่าธรรมเนียม
สะดวก รวดเร็ว
ได้รับส่วนลด
รวม

จานวน
181
0
15
101
5
98
72
28
51
239
10
400

ร้อยละ
45.25
0.00
3.75
25.25
1.25
24.50
18.00
7.00
12.75
59.75
2.50
100

ส่วนที่ 3 ปัจจัยด้านการตลาดออนไลน์ที่มีผลต่อการรับรู้ตราสินค้า Rabbit LINE Pay ของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ การตลาดออนไลน์ผ่าน Website, การตลาดออนไลน์ผ่าน Facebook,
การตลาดออนไลน์ผ่าน Youtube และการการตลาดออนไลน์ผ่าน Line พบว่าปัจจัยด้านการตลาด
ออนไลน์ที่มีผลต่อการรับรู้ตราสินค้า Rabbit LINE Pay อยู่ในรับดับเห็นด้วยมาก (Mean = 4.16
และ S.D. = 0.49) และนามาพิจารณาแต่ละด้านพบว่า การตลาดออนไลน์ผ่าน Website อยู่ในระดับ
เห็นด้วยมากที่สุด (Mean = 4.24 และ S.D. =0.49) การตลาดออนไลน์ผ่าน Facebook อยู่ในระดับ
เห็นด้วยมาก (Mean = 4.15 และ S.D. = 0.54) การตลาดออนไลน์ผ่าน Youtube อยู่ในระดับเห็น
ด้วยมาก (Mean = 4.06 และ S.D. = 0.67) และการประชาสัมพันธ์ผ่าน LINE อยู่ในระดับเห็นด้วย
มากที่สุด (Mean = 4.22 และ S.D. = 0.55)
ส่วนที่ 4 ระดับความคิดเห็นการรับรู้ตราสินค้า Rabbit LINE Pay ของผู้ตอบแบบสอบถาม
พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก (Mean = 4.06 และ S.D. = 0.60) และเมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อ พบว่าท่านรู้จักตราสินค้า Rabbit LINE Pay อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก (Mean = 4.09 และ S.D.
= 0.71) ท่านมักจะจดจาตราสินค้า Rabbit LINE Pay ได้จากการเห็นตามสถานที่ต่าง ๆ อยู่ใน
ระดับเห็นด้วยมาก (Mean = 4.00 และ S.D. = 0.69) การเห็นชื่อตราสินค้า Rabbit LINE Pay ใน
โฆษณาทาให้ท่านจดจาตราสินค้าได้ง่ายขึ้น อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก (Mean = 4.12 และ S.D. =
0.69) เมื่อท่านได้รับโฆษณาซ้าจะทาให้ท่านระลึกถึงตราสินค้า Rabbit LINE Pay ได้ อยู่ในระดับ
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เห็นด้วยมาก (Mean = 4.06 และ S.D. = 0.73) ท่านคุ้นเคยกับตราสินค้าของ Rabbit LINE Pay
มาเป็นระยะเวลานาน ได้ อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก (Mean = 3.97 และ S.D. = 0.84) และตราสินค้า
ของ Rabbit LINE Pay เป็นตราสินค้าที่บ่งบอกคุณภาพที่ได้มาตรฐาน อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก
(Mean = 4.14 และ S.D. = 0.77)
ส่วนที่ 5 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านการตลาดออนไลน์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่ส่งผลต่อ
การรับรู้ในตราสินค้า Rabbit LINE Pay ของกลุ่มประชากรที่ใช้เครือข่ายออนไลน์โดยใช้การวิเคราะห์
การถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression) ดังแสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนการถดถอยเชิงพหุของปัจจัยด้านการตลาดออนไลน์
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่ส่งผลต่อการรับรู้ในตราสินค้า Rabbit LINE Pay
แหล่งความแปรปรวน Sum of Squares df
Mean Square F
Sig.
การถดถอย
55.948
4
13.987
62.697 .000
(Regression)
ส่วนที่เหลือ (Residual) 88.120
395
.223
รวม
144.069
399
จากการวิเคราะห์ตารางที่ 3 พบว่า ปัจจัยด้านการตลาดออนไลน์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่
ส่งผลต่อการรับรู้ในตราสินค้า Rabbit LINE Pay จากทั้งหมด 4 ด้านได้แก่ ปัจจัยด้านการตลาด
ออนไลน์ผ่าน Website,ปัจจัยด้านการตลาดออนไลน์ผ่าน Facebook,ปัจจัยด้านการตลาดออนไลน์
ผ่าน YouTube และปัจจัยด้านการตลาดออนไลน์ผ่าน LINE ส่งผลต่อการรับรู้ตราสินค้าของผู้ตอบ
แบบสอบถาม เมื่อใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression) ที่ระดับนัยสาคัญ
0.05 ซึ่งปรากฏในตารางที่ 4
ตารางที่ 4 แสดงการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุเมื่อให้ปัจจัยด้านการตลาดออนไลน์ผ่านสื่อออนไลน์
เป็นตัวแปร
ตัวแปรพยากรณ์
ตัว
B
Std.
Beta
t
Sig.
แปร
Error
(Constant)
1.024 .216
4.736
.000
การตลาดออนไลน์ผ่าน
X1
.082
.087
1.293
.197
Website
.106
การตลาดออนไลน์ผ่าน
X2
.075
.048
.706
.481
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Facebook
การตลาดออนไลน์ผ่าน
YouTube
การตลาดออนไลน์ผ่าน LINE

.053
X3

.056

.297

4.709

.000

.064

.281

4.816

.000

.264
X4

.308
R = 0.623, R Square = 0.388, Adjusted R Square = 0.382, Std Error of the Estlimate =
0.4723
จากการวิเคราะห์ตารางที่ 4 พบว่าปัจจัยด้านการตลาดออนไลน์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่ส่งผล
ต่อการรับรู้ในตราสินค้า Rabbit LINE Pay จากทั้งหมด 2 ด้านได้แก่ ปัจจัยด้านการตลาดออนไลน์
ผ่าน YouTube และปัจจัยด้านการตลาดออนไลน์ผ่าน LINE ดังปรากฏในตารางที่ 4
และจากการแสดงผลการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุสามารถนามาเขียนเป็นสมการพยากรณ์
ปัจจัยด้านการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่ส่งผลต่อการรับรู้ในตราสินค้า Rabbit LINE Pay
ของกลุ่มประชากรที่ใช้เครือข่ายออนไลน์ ทั้ง 2 ด้านดังนี้
Ŷ = 1.024 + (0.264)X3+(0.308)X4
Ŷ แทน การรับรู้ตราสินค้า Rabbit LINE Pay
X3 แทน ปัจจัยด้านการตลาดออนไลน์ผ่าน YouTube
X4 แทน ปัจจัยด้านการตลาดออนไลน์ผ่าน LINE
จากการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ พบว่า การรับรู้ในตราสินค้า Rabbit LINE Pay ของกลุ่ม
ประชากรที่ใช้เครือข่ายออนไลน์ มีความสัมพันธ์ไปในทางเดี ยวกันกับปัจจัยด้านการตลาดออนไลน์
ผ่าน Youtube และปัจจัยด้านการตลาดออนไลน์ผ่าน LINE ส่งผลให้ผู้บริโภคเกิดการรับรู้ในตรา
สินค้า Rabbit LINE Pay มากและสามารถสรุปผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยได้ดังแสดงในตาราง
ที่ 5
ตารางที่ 5 แสดงผลสรุปการทดสอบสมมติฐานการวิจัย
สมมติฐาน
ปัจจัยด้านการตลาดออนไลน์ผ่าน Website ส่งผลให้ผู้บริโภคเกิดการรับรู้ใน
ตราสินค้า Rabbit LINE Pay
ปัจจัยด้านการตลาดออนไลน์ผ่าน Facebook ส่งผลให้ผู้บริโภคเกิดการรับรู้
ในตราสินค้า Rabbit LINE Pay
ปัจจัยด้านการตลาดออนไลน์ผ่าน YouTube ส่งผลให้ผู้บริโภคเกิดการรับรู้ใน

ผลการวิจัย
ไม่สนับสนุน
ไม่สนับสนุน
สนับสนุน

512

การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลาปางวิจยั ครั้งที่ 4

สมมติฐาน
ผลการวิจัย
ตราสินค้า Rabbit LINE Pay
ปัจจัยด้านการตลาดออนไลน์ผ่าน LINE ส่งผลให้ผู้บริโภคเกิดการรับรู้ในตรา สนับสนุน
สินค้า Rabbit LINE Pay
อภิปรายผล
จากการศึกษา ปัจจัยทางด้านการตลาดออนไลน์ที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ตราสิน Rabbit LINE
Pay ของกลุ่มประชากรที่ใช้เครือข่ายออนไลน์ ผู้วิจัยจึงนาผลสรุปมาเชื่อมโยงกับแนวคิดทฤษฎีและ
วิจัยที่เกี่ยวข้องเข้าด้วยกันเพื่ออธิบาย และยืนยันความสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัย ดังนี้
สมมติฐานข้อ 1 ปัจจัยด้านการตลาดออนไลน์ผ่าน Website ที่มีผลทาให้ผู้บริโภคเกิดการ
รับรู้ในตราสินค้า Rabbit LINE Pay ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าปัจจัยด้านการตลาดออนไลน์ผ่าน
Website ไม่ส่งผลให้ผู้บริโภคเกิดการรับรู้ในตราสินค้า Rabbit LINE Pay เนื่องจากผู้บริโภคที่ใช้
Website มีจานวนน้อยลง ซึ่งไม่ สอดคล้องกับคากล่าวของ โทนี เพรน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท โลว์ ประเทศไทย จากัด เปิดเผยว่า จากผลการวิจัยของ เอซีนีลเส็น ชี้ว่า พฤติกรรมการรับสื่อ
ของคนไทยเปลี่ยนแปลงจากเดิมที่จะรับสื่ อจากสื่อมวลชน อาทิ โทรทัศน์ วิทยุ และหนังสื อพิมพ์
เนื่องจากปัจจุบัน คนไทยนิยมใช้ชีวิตนอกบ้านมากขึ้น ทาให้โอกาศในการรับสื่อภายในบ้านลดลง
สมมติฐานข้อ 2 ปัจจัยด้านการตลาดออนไลน์ผ่าน Facebook ที่มีผลทาให้ผู้บริโภคเกิดการ
รับรู้ในตราสินค้า Rabbit LINE Pay ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยด้านการตลาดออนไลน์
ผ่าน Facebook ไม่ส่งผลให้ผู้บริโภคเกิดการรับรู้ในตราสินค้า Rabbit LINE Pay เนื่องจากลูกค้าไม่ได้
มองเห็นว่า Rabbit LINE Pay เป็นเนื้อหาหรือสินค้าที่ได้รับความนิยมของตลาดหรือมีความทันสมัย
ซึ่งขัดแย้งกับแนวคิดของ, Becker, Naaman & Geavano (2011) ซึ่งกล่าวได้ว่า เป็นเครื่องมือทาง
สื่อสังคมออนไลน์ที่มีการนาเสนอข่าวด่วน หรือเนื้อหาที่เป็นประเด็นในเวลา ซึ่งดึงดูดใจผู้ชมหรือผู้ฟัง
ในการติดตามรับสื่อที่กาลังเป็นที่นิยม
สมมติฐานข้อ 3 ปัจจัยด้านการตลาดออนไลน์ผ่าน YouTube ที่มีผลทาให้ผู้บริโภคเกิดการ
รับรู้ในตราสินค้า Rabbit LINE Pay ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยด้านการตลาดออนไลน์
ผ่าน YouTube ส่งผลให้ผู้บริโภคเกิดการรับรู้ในตราสินค้า Rabbit LINE Pay เนื่องจากผู้บริโภคมี
ทัศนคติเชิงบวกต่อ Youtube และมีพฤติกรรมการสื่อสารผ่านสังคมออนไลน์โดยเฉพาะ Youtube
อย่างสม่าเสมอ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของพัชรภรณ์ ไกรชุมพล (2555) ที่ได้ศึกษาเรื่อง ทัศนคติ
และพฤติกรรมการสื่อสารผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ ในการชื่อเสียง กรณีศึกษา ยูทูบ(Youtube) ได้
กล่าวว่า กลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์มีพฤติกรรมการปรับตัวให้ทัดเทียมตามสภาพสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงไป
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และมีแนวโน้มพฤติกรรมการใช้ยูทูปเป็นเครื่องมือในการสร้างความสาเร็จทั้งในด้านชื่อเสียง รายได้
หรือการทาการประชาสัมพันธ์ทางการตลาดของกลุ่มธุรกิจ
สมมติฐานข้อ4 ปัจจัยด้านการตลาดออนไลน์ผ่าน LINE ที่มีผลทาให้ผู้บริโภคเกิดการรับรู้ใน
ตรา Rabbit LINE Pay ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยด้านการตลาดอนไลน์ผ่าน LINE ส่งผล
ให้ผู้บริโภคเกิดการรับรู้ในตราสินค้า Rabbit LINE Pay ซึ่งสอดคล้องกับแนวความคิดของ Pawoot
(2557) ได้กล่าวว่า LINE สามารถสื่อสารกับลูกค้าได้ ทุกที่ ทุกเวลา ตลอด 24 ชั่วโมง และเพื่อน ๆ
ในไลน์ส่วนใหญ่จะเป็นคนที่เรารู้จักอยู่แล้ว (Real Connection) ทาให้เกิดความสนใจกับข้อความ
หรือเปิดแอพนี้สูงกว่าแอปอื่น ๆ จึงทาให้ตอนนี้แบรนด์หลายๆแบรนด์ เริ่มให้ความสนใจในการใช้ไลน์
เป็นอีกช่องทางในการทาการตลาดเพิ่มมากขึ้น
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
จากผลการวิจัย พบว่า การตลาดออนไลน์ที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ตราสินค้า Rabbit LINE
Pay ของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้เครือข่ายออนไลน์โดยมีความสอดคล้องไปทิศทางเดียวกัน กับปัจจัยด้าน
การประชาสัมพันธ์ผ่าน Website, ปัจจัยด้านการประชาสัมพันธ์ผ่าน Facebook, ปัจจัยด้านการ
ประชาสัมพันธ์ผ่าน Youtube และปัจจัยด้านการประชาสัมพันธ์ผ่าน Line กล่าวคือถ้า Rabbit LINE
Pay ให้ความสาคัญกับการทาตลาดออนไลน์ในด้านปัจจัยต่าง ๆ เช่น Facebook, YouTube และ
Line มีการพัฒนาช่องทางการรับรู้อย่างต่อเนื่อง สม่าเสมอซึ่งจะส่งผลต่อการรับรู้ตราสินค้าของ
ผู้บริโภคมากขึ้น เพราะการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้กว้างขวางและมี
ประสิทธิภาพ
ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งงต่อไป
1. ศึกษากลุ่มตัวอย่างที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้น เพื่อเปรียบเทียบถึงพฤติกรรม หรือปัจจัยการ
ยอมรับนวัตกรรมเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครอบคลุม และชัดเจนมากขึ้น
2. ศึกษาเพิ่มเติม โดยการศึกษาตัวแปรอิสระที่มีความเกี่ยวข้องเพื่อให้ได้ข้อมูลที่หลากหลาย
เป็นประโยชน์ และปัจจัยอื่น ๆ เพิ่มเติมที่มีผลต่อความเชื่อมั่นในการใช้บริการธุรกรรมทางการเงิน
ออนไลน์
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การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทน : ข้าวหน้าธัญพืช
The study of cost and return in case study: Grain Rice
อุไรวรรณ บุษทิพย์(Uraiwan Butsathip)
สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
E-mail : Uraiwan53.leo.ub@gmail.com

บทคัดย่อ
การศึกษาการคิดต้นทุนผลิตภัณฑ์สู่การเพิ่มรายได้ : ข้าวหน้าธัญพืชในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์
เพื่อ 1) ศึกษากระบวนการจัดทาข้าวหน้าธัญพืชโดยชาวบ้านอาเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 2) ศึกษา
ต้นทุนและผลตอบแทนการจาหน่ายข้าวหน้าธัญพืชของชาวบ้านอาเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย และ
3) พัฒนาความรู้ด้านการคิดต้นทุนผลิตภัณฑ์ เพิ่มรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการจาหน่ายข้าวหน้าธัญพืช
กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยได้แก่ ผู้ประกอบการผู้ผลิตข้าวหน้าธัญพืชในอาเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย โดย
ผู้แต่งได้รวบรวมข้อมูลจากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลจากแบบบันทึกข้อมูล การสัมภาษณ์ การสังเกต
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา นาเสนอข้อมูลด้วยการพรรณนาเชิงวิเคราะห์
ผลการศึกษาพบว่า :
1. กระบวนการจัดทาข้าวหน้าธัญพืชไม่มีความยุ่งยาก ไม่ซับซ้อน ง่ายแก่การจัดทา
เปรียบเสมือนเป็นวิถีชีวิตประจาวันของคนในท้องถิ่น แล้วนามาสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือน
2. ผลตอบแทนจากการจาหน่ายข้าวมันหน้าธัญพืชมีความคุ้มค่าแก่การลงทุน เนื่อง
ด้วยมีผลกาไรจากการดาเนินงาน
3.
ผู้ประกอบการที่ได้รับความรู้ด้านการคิดต้นทุนผลิตภัณฑ์แล้ว สามารถนามา
ประยุกต์และปรับใช้กับการดาเนินกิจการค้าของตนเอง สร้างรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากเดิมอย่างเห็นชัดเป็น
รูปธรรม สถาบันทางการศึกษา/หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องควรได้มีการออกพื้นที่บริการวิชาการไป
ยั ง ชุ ม ชนต่ า ง ๆ เพื่ อ ให้ ค วามรู้ ต ามศาสตร์ ข องตนเป็ น ประโยชน์ ต่ อ ท้ อ งถิ่ น ตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย
คาสาคัญ : ต้นทุน ผลตอบแทน ข้าวหน้าธัญพืช
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Abstract
The study of cost and return : grain rice aimed at 1) studying the process of
making grain rice by local people in Dan Sai district, Loei province, 2) studying cost
and return in selling grain rice by local people in Dan Sai district, Loei province, and
3) developing the knowledge in cost calculation to increase the income for grain rice
producers. The targeted population in this research was grain rice producers in Dan
Sai district, Loei province. The researcher collected the relevant data by recorded
information via interviews and observation. The data were analyzed by content
analysis technique and presented by analytical description.
The results were as follows:
1. The process of making grain rice was not complicated and easy to
prepare because it was a way of life of local people creating jobs and revenues for
them.
2. The return on grain rice was value for money and profitable.
3. The producers with knowledge of cost and return could apply this to
their operation and increased profits obviously. Thus, the educational institutes or
related organizations should provide academic knowledge for the local benefit
according to the policy of the university.
Key Words : Cost, Return, Grain Rice
บทนา
ความเป็นมาและความสาคัญ
ฮิปโปรเครตีส (Hippocrates) หรือบิดาแห่งการแพทย์ได้กล่าวไว้ว่า "Let food you
medicine and medicine be your food" ที่สอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบันที่ว่าคนส่วนใหญ่
หั น มาใส่ ใ จสุ ข ภาพและป้ อ งกั น โรคแทนการรั ก ษาโรคมากขึ้ น เพื่ อ จะปรั บ ตั ว ให้ เ ข้ า กั บ โลกที่
เปลี่ยนแปลงไปภายใต้ความเร่งรีบของการดาเนินชีวิต ทางด้านภาครัฐได้มีการรณรงค์ส่งเสริมให้มีการ
หันมาบริ โภคอาหารเพื่อสุขภาพมากยิ่งขึ้น ทางเลือกเพื่อให้มนุษย์มีสุขภาพที่ดีมีหลากหลาย เปิด
โอกาสให้ธุรกิจที่เกี่ยวกับสุขภาพได้เติบโตขึ้นมาในตลาด เช่น กลุ่มสินค้าเพื่อสุขภาพ และธุรกิจบริการ
เพื่อสุขภาพกลุ่มอาหารหรือเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ซึ่งอาจจะประกอบการธุรกิจในลักษณะธุรกิจขนาด
ใหญ่หรือขนาดเล็กก็ตามแต่ศักยภาพของแต่ละคน และภาวะเศรษฐกิจในเขตพื้นที่ ประเทศไทยซึ่ง
ปั จ จุ บั น ผู้ บ ริ โ ภคให้ ความส าคัญ ในการดูแ ลสุ ขภาพมากยิ่ง ขึ้น จนทาให้ พฤติก รรมในการบริโ ภค
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เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะกลุ่มประชากรที่มีการศึกษา และอาศัยอยู่ในเมืองใหญ่ เป็นกลุ่ม
ประชากรที่มีความฉลาดและเลือกสินค้าที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ ซึ่งอาหารเพื่อสุขภาพ เป็นคาที่ตั้ง
ขึ้นมาเรียกอาหาร เพื่อให้ผู้บริโภคตระหนักว่าการทานอาหารครบ 5 หมู่ ถูกหลักโภชนาการ ปลอดภัย
ไม่มีสารปนเปื้อน เลือกใช้วัตถุดิบขัดสีน้อยที่สุด ปรุงแต่งอาหารเท่าที่จาเป็น เพื่อแสดงความเป็นมิตร
กับสุขภาพ หยุดสุขภาพเสื่ อมแบบเร่งด่วนจากสารเคมีสังเคราะห์ในอาหาร (สานักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2560) สาหรับประเทศไทยในช่วงที่ผ่านมาได้มีการนาเข้าอาหารจาก
ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ เ พิ่ ม ขึ้ น ส่ ง ผ ล ใ ห้ พ ฤ ติ ก ร ร ม ผู้ บ ริ โ ภ ค ใ น ไ ท ย เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ไ ป
หันไปรับประทานอาหารจานด่วนกันมากขึ้น ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่เกิดปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพของคน
ไทยตามมา คือน้าหนักตัวมากเกิน โดยภายใต้ความต้องการที่จะมี "สุขภาพดี" ของคนในยุคปัจจุบัน
นั้น อาหารที่รับประทานกันโดยทั่วไปในชีวิตประจาวันไม่สามารถตอบสนองความต้องการในด้านนี้ได้
ย้อนไปถึงการมีพฤติกรรมการบริโภคตามลักษณะการดาเนินชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ความเร่ง
รีบเพื่อแข่งกับเวลา รวมถึงการให้ความสนใจกับภาพลักษณ์ที่ส่งผลกับตนเองทาให้ผู้บริโภคได้หันมา
ให้ความสนใจ ใส่ ใจกับสุ ขภาพของตนเอง คนทั่ว โลกในปัจจุบันได้ให้ความสาคัญการสุขภาพของ
ตนเองเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตนเองจากโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ เพื่อเพิ่มความสวยงาม รักษาสัดส่วน
ของร่างกายให้สมดุล (Food Intelligence Center, 2011) นามาซึ่งการเกิดขึ้นของธุรกิจประเภท
หนึ่งที่น่าสนใจ คือ “ธุร กิจผลิตอาหารเพื่อสุ ขภาพ” ที่จะประกอบไปด้วยอาหารที่มีคุณค่าทาง
โภชนาการ มีไขมันต่าทาให้เกิดผลดีต่อสุขภาพปราศจากโภคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ และยังสามารถควบคุม
น้าหนักทาให้ร่างกายแข็งแรง ดังนั้นอาหารที่ถือว่าเป็นอาหารเพื่อสุขภาพจึงเป็นที่ได้รับความนิยม ไม่
ว่าจะเป็นอาหารเจ อาหารมังสวิรัติ อาหารชีวจิต และผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจากสมุนไพรต่าง ๆ ซึ่ง
ล้วนเป็นอาหารที่ส่งเสริมให้คนที่รับประทานมีสุขภาพที่ดี ข้าวหน้าธัญพืชก็เป็นหนึ่งทางเลือกในการ
บริโภคอาหารที่มีคุณค่าและประโยชน์ทางโภชนาการของผู้บริโภค ก่อเกิดเป็นอาชีพใหม่ที่เกิดขึ้นจาก
กระแสการรักสุขภาพของคนในปัจจุบัน ซึ่งไม่ว่าจะเป็นกิจการประเภทใดสิ่งที่มีความสาคัญและควรรู้
คือต้นทุนและผลตอบแทนจากการดาเนินงาน ซึ่งจะเป็นตัวที่บ่งชี้กับผู้ประกอบการได้ว่าจะอยู่ได้ต่อไป
หรือต้องล้มเลิกกิจการไปในที่สุด
สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ซึ่งเป็น
มหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิ่น และมีภารกิจที่สาคัญภารกิจหนึ่งคือการบริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น
เพื่อนาความยั่งยืนสู่วิถีชีวิตของประชาชน รวมทั้งเป็นจุดเริ่มต้นที่จะผลักดันให้ประเทศชาติโดยรวม
พัฒนาต่อไปอย่างเต็มศักยภาพ เหตุที่สนใจศึกษาเรื่องต้นทุนและผลตอบแทน กรณีศึกษา : ข้าวหน้า
ธัญพืช เนื่องจากได้ลงพื้นที่สารวจความต้องการที่จะได้รับการบริการวิชาการให้ความรู้ของคนใน
ชุมชนท้องถิ่นในเขตอาเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ณ ตลาดถนนคนเดินด่านซ้าย ซึ่งจัดขึ้นทุกวันเสาร์
จากการสัมภาษณ์พบว่า มีผู้ประกอบการบางคน ขาดความรู้ ความเข้าใจในการคิดต้นทุน การตั้งราคา
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ขาย จึงมีความประสงค์ที่จะลงพื้นที่ไปบริการวิชาการให้ความรู้ทางด้านการคิดต้นทุนผลิตภัณฑ์ให้แก่
ชุมชน ซึ่งเป็นภารกิจหนึ่งของอาจารย์ในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏตามนโยบายมหาวิท ยาลัยราชภัฏ
เลยเพื่อเป็นการพัฒนาท้องถิ่น สร้างเสริมให้คนชุมชนมีความรู้ในการคิดต้นทุนผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้อง
เ พื่ อ น า ไ ป สู่ ก า ร ตั้ ง ร า ค า ข า ย ที่ เ ห ม า ะ ส ม มี ผ ล ป ร ะ ก อ บ ก า ร ที่ มี ก า ไ ร
เพิ่มรายได้ให้แก่ตนเองและครัวเรือน นาไปสู่การอยู่ได้อย่างยั่งยืนต่อไป
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
การดาเนินธุรกิจไม่ว่าคุณจะทาธุรกิจใด สิ่งที่ควรรู้และให้ความสาคัญคือ ความรู้เกี่ยวกับ
ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตในการดาเนินงานของกิจการไม่ว่าจะเป็นกิจการคนเดียวหรือกิจการ
ของกลุ่ม การวิเคราะห์เพื่อประเมินประสิทธิภาพของกิจการนั้นเป็นสิ่งที่มีความจาเป็ นนาไปสู่การ
วางแผนและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้กับกิจการได้ดียิ่งขึ้นไป
ซึ่งการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของกิจการถือเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถใช้ประเมินภาพรวมและ
บ่งบอกถึงประสิทธิภาพของกิจการ ตลอดจนนามาเป็นแนวทางในการิเคราะห์ผลการดาเนินงานของ
กิจการได้ ดังนั้นการมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทน ถือเป็นเรื่องที่
จาเป็นเพื่อการดาเนินกิจการที่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ด้วยความรอบคอบ
และแม่นยา (สุภาภรณ์ พวงชมภูและคณะ, 2559)
1. ต้นทุนการผลิต เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการใช้ปัจจัยการผลิตเข้าสู่กระบวนการ
ผลิตโดยอาศัยวัตถุดิบที่หลากหลายชนิดเพื่อให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ สินค้าและบริการ ตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด ประกอบด้วย
1.1 ต้นทุนผันแปรหรือต้นทุนในการดาเนินงาน เป็นต้นทุนที่ผันแปรไปตามปริมาณ
การใช้ปัจจัยการผลิตในการดาเนินการผลิตเพื่อให้ได้สินค้าและบริการเป็นที่น่าประทับใจหรือน่าพึง
พอใจแก่ผู้ซื้อมากที่สุด
1.2 ต้นทุนคงที่ คือต้นทุนที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณการผลิตสินค้าและ
การบริการ โดยที่ผู้ผลิตจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงปริมาณการใช้ได้
2. การคานวณหารายได้ รายจ่ายและกาไรของการผลิตสินค้าและบริการอย่างง่าย
2.1 รายได้ = ปริมาณผลผลิตสามารถผลิตได้ x ราคาขาย
2.2 ค่าใช้จ่าย = ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการซื้อวัตถุดิบและกิจกรรมต่าง ๆ
2.3 รายจ่ายทั้งหมด = ค่าใช้จ่ายผันแปร/ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน+ค่าใช้จ่ายคงที่
2.4 กาไรขั้นต้น = รายได้ - ค่าใช้จ่ายผันแปร/ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
2.5 กาไรสุทธิ = รายได้ - ค่าใช้จ่ายทั้งหมด – ค่าใช้จ่ายทางการตลาด
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3. การคานวณราคาขาย
การตั้งราคาขาย ผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการมักนิยมตั้งราคาจากต้นทุนการผลิต
แล้ วบวกกาไรส่ว นเพิ่มที่ต้องการในรูปของจานวนเต็มและร้อยละ จึงก่อให้เกิดราคาขาย ดังสู ตร
ต่อไปนี้
ราคาขายสินค้าต่อหน่วย = ต้นทุนการผลิตสินค้าและบริการต่อหน่วย + กาไร
ในการกาหนดส่วนเพิ่มหรือกาไรที่ต้องการ มีการกาหนดไว้ 3 รูปแบบ คือ
1. กาหนดเป็นจานวนที่แน่นอน เช่น 3 บาท 10 บาท เป็นต้นกาไรที่ต้องการ
ต่อหน่วย
2. กาหนดเป็นร้อยละจากต้นทุนของสินค้า เช่น ร้อยละ 5 ร้อยละ 20 ร้อยละ
50 ของต้นทุนต่อหน่วย
3. กาหนดเป็นร้อยละจากราคาขายของยอดขาย เช่น ร้อยละ 30 ร้อยละ 35
ของราคาขายและได้มีการกล่าวถึงการตั้งราคาตามที่ Kotler (อ้างใน ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2552) ได้ให้
ความหมายของ Price หรือราคาไว้ว่าเป็นมูลค่าของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มาในรูปแบบของเงินตรา
โดยที่ผู้บริโภคสามารถทาการเปรียบเทียบความคุ้มค่าระหว่างคุณค่า (Value) กับราคา (Price) ของ
ผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้น ๆ ผู้ที่มีหน้าที่กาหนดกลยุทธ์ด้านราคาจึงต้องใช้การคานึงถึงคุณค่าที่รับรู้ได้
(Perceived Value) ด้วย หลักในการกาหนดราคาของสินค้า/บริการจะต้องนาปั จจัยมาประกอบการ
พิจารณา 3 ประการ ได้แก่ 1) ต้นทุน 2) ราคาของคู่แข่งขันรวมถึงสินค้าทดแทน และ 3) อัตลักษณ์
เฉพาะของผลิตภัณฑ์ จากที่ได้กล่าวมาจะพบว่าปัจจัยที่สาคัญที่ต้องพิจารณาในการกาหนดราคาคือ
ต้นทุนของผู้ประกอบการ สิ่งที่ตามมาคือกาไรที่ต้องการจากการตั้งราคาขาย และสร้างอัตลักษณ์ของ
ผลิตภัณฑ์ให้ได้เพื่อการแข่งขันในตลาด โดยหลังจากให้ความรู้ทางด้านต้นทุนแก่ผู้ประกอบการโดย
ก า ร ใ ช้ “ ก า ร ตั้ ง ร า ค า มุ่ ง ที่ ต้ น ทุ น ( Cost-Oriented
Pricing)” ซึ่ ง ใ น สิ น ค้ า
บางชนิดอาจมีต้นทุนในการผลิตแต่ละครั้งที่แตกต่างกัน จึงไม่สามารถกาหนดราคาตายตัวได้ แต่จะ
กาหนดราคาตามต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นหลัก แล้วบวกกาไรตามสัดส่วนที่ต้องการ หลังจากนั้น
สามารถนาผลที่ได้มาทาการคานวณหาอัตรากาไรตามที่พรรณุภา ธุวนิมิตรกุล (2549) ได้แสดงสูตร
ในการคานวณไว้ดังต่อไปนี้
อัตรากาไรสุทธิ =

กาไรสุทธิ
x100
ยอดขาย

หลังจากการคานวณต้นทุนและผลตอบแทนที่ได้รับจากการดาเนินกิจการแล้ว สามารถนาข้อมูลมา
คานวณหาและวิเคราะห์ผลตอบแทนทางการเงินของผู้ประกอบการได้ตามสูตร ดังต่อไปนี้
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โดยกาหนดให้
PVCI = มูลค่าปัจจุบันรวมของกระแสเงินสดรับที่คาดว่าจะได้รับจากการดาเนินงาน
PVCO = มูลค่าปัจจุบันรวมของเงินลงทุนจ่าย
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. ศึกษากระบวนการจัดทาข้าวหน้าธัญพืชโดยชาวบ้านอาเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
2. ศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนการจาหน่ายข้าวหน้าธัญพืชของชาวบ้านอาเภอด่านซ้าย
จังหวัดเลย
3. พัฒนาความรู้ด้านการคิดต้นทุนผลิตภัณฑ์ เพิ่มรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการจาหน่ายข้าวหน้า
ธัญพืช
กรอบแนวคิดการวิจัย
กระบวนการจัดทา
ข้าวหน้าธัญพืช

ต้นทุนและผลตอบแทน
จากการจาหน่าย
ข้าวหน้าธัญพืช

การคิดต้ นทุน
ผลิตภัณฑ์

วิธีการดาเนินการวิจัย
ขอบเขตด้านเนื้อหา
ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการผลิตข้าวหน้าธัญพืช ต้นทุนและผลตอบแทน การคิดต้นทุน
ผลิตภัณฑ์การตั้งราคาขาย
ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ในการศึกษาครั้งนี้ ได้กาหนดผู้ให้ข้อมูลหลักเป็นผู้ผลิตและจาหน่ายข้าวหน้าธัญพืช ใน
เขตตาบลด่านซ้าย อาเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
ขอบเขตด้านพื้นที่
เขตอาเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
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ขอบเขตด้านระยะเวลาดาเนินงาน
ดาเนินงานวิจัยตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 30 เมษายน พ.ศ. 2561
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ใช้แบบบันทึกข้อมูล (Field Note) แบบสัมภาษณ์ (Interview Form) การสังเกต (Observe)
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
วิธีการเก็บข้อมูล
ผู้วิจัยใช้วิธีการสังเกต และสัมภาษณ์ผู้ประกอบการเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลทั้งด้านกระบวน
การผลิต ต้นทุน และผลตอบแทน
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
ได้กาหนดค่าสาหรับการวิเคราะห์ข้อมูลอธิบายตัวแปรของการศึกษาครั้งนี้ไว้ดังนี้คือ ตัวแปร
ด้านต้นทุนและผลตอบแทนในการจาหน่ายข้าวธัญพืช ซึ่งต้องการบรรยายให้ทราบถึงจานวนต้นทุน
และผลตอบแทนเท่านั้น ดังนั้น สถิติที่เหมาะสม คือ ค่าร้อยละ (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2550) และใช้
การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
ผลการวิจัย
จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูล พบผู้ประกอบการที่ผลิตข้าวมันหน้าธัญพืชที่จาหน่ายมีจานวน 1
รายในเขตพื้นที่อาเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย โดยพบในตลาดถนนคนเดินของชาวอาเภอด่านซ้ายที่จัด
ขึ้น ทุ ก วั น เสาร์ บ ริ เ วณหน้ า ที่ ว่ า การอ าเภอด่ า นซ้ า ย ได้ แ ก่ นางดวงจิ ต เชื้ อ บุ ญ มี อายุ 59 ปี
อาชีพแม่บ้าน อยู่บ้านเลขที่ 321 หมู่ที่ 3 บ้านเดิ่น ต.ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย ดังภาพ 1

ภาพ 1 นางดวงจิต เชื้อบุญมี ผู้ประกอบการจาหน่ายข้าวหน้าธัญพืช ณ ถนนคนเดินด่านซ้าย
ถ่ายภาพโดย อุไรวรรณ บุษทิพย์ (2561)
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และจากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการถึงกระบวนการจัดทาข้าวมันหน้าธัญพืช สามารถแสดงได้ดัง
ข้อมูลต่อไปนี้
1. นาธัญพืชชนิดต่าง ๆ ได้แก่ ข้าวเหนียวดา ข้าวเหนียวขาว ถั่วดา ถั่วเขียว ถั่วเหลือง ลูกเดือย
(6 ชนิด) มาแช่น้าข้ามคืน พอรุ่ งเช้านามาต้มเคี่ยวจนสุก เสร็จแล้วใส่ภาชนะไว้ให้สะเด็ดน้า ส่วนข้าว
เหนียวดาและข้าวเหนียวขาวนามานึ่งจนสุก แล้วนามาใส่ภาชนะสาหรับกวนโดยจะมีส่วนประกอบที่
เพิ่มเข้ามาคือเกลือ น้ากะทิและน้าตาลทรายแดง (ใส่เพียงเล็กน้อยเพื่อให้มีรสชาติที่ดีขึ้น)

ภาพ 2 ธัญพืชที่ใช้ในการทาข้าวหน้าธัญพืช
2. นากล้วยที่ผ่านการตากมาแล้ว 3 แดดมาตัดเป็นชิ้นพอคาเพื่อนามาเป็นส่วนประกอบหนึ่งของ
ข้าวมันหน้าธัญพืช

ภาพ 3 กล้วยตาก
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3. นาเผือกและมันไปนึ่งให้สุก ไม่เปื่อยหรือเละเกินไป

ภาพ 4 เผือกและมันนึ่ง
4. นางาขาวมาคั่วจนมีกลิ่นหอม เพื่อใช้โรยหน้าข้าวหน้าธัญพืช

ภาพ 5 งาขาว
5. นาฟักหอมและฟักทองมานึ่งและอบผ่านความร้อน พอแห้งเพื่อนามาใส่เป็นส่วนประกอบ

ภาพ 6 ฟักทองและฟักหอม
6. มะพร้าวนามาขูดเป็นชิ้นพอคาเพื่อตกแต่งหน้าให้สวยงาม ผ่านกระบวนการนึ่งและใส่เกลือป่น
เล็กน้อย

ภาพ 7 มะพร้าวขูดโรยหน้าข้าวธัญพืช
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7. หลังจากได้เตรียมวัสดุ/ธัญพืชครบถ้วนแล้ว นาใบตองที่เช็ดให้สะอาดและฉีกเป็นแผ่นมาวาง
ซ้อนกัน วางข้าวมัน (ข้าว 2 ชนิด+เกลือ+กะทิ+น้าตาลทรายแดง) เป็นอันดับแรก ตามด้วยธัญพืช
ชนิดต่าง ๆ ใส่ลงไปในปริมาณที่เหมาะสมไม่มากไม่น้อยจนเกินไป เสร็จแล้วห่อใบตองให้สวยงาม
มัดด้วยไม้ตอกไม้ไผ่ที่แช่น้าไว้ พร้อมนาออกจาหน่ายแก่ลูกค้า หลังจากนั้นผู้วิจัยได้สัมภาษณ์
ผู้ประกอบการถึงข้อมูลต้นทุนการผลิต ดังแสดงได้ในตาราง 1 ดังต่อไปนี้
ตาราง 1 แสดงรายละเอียดต้นทุนของการผลิตข้าวหน้าธัญพืช
ลาดับ
รายการ
ต้นทุน
1 ถั่วดา
70.2 งาขาว
70.3 ถั่วเขียว
70.4 ลูกเดือย
70.5 ข้าวเหนียวดา
50.6 ข้าวเหนียวขาว
50.7 ฟักทอง
70.8 ฟักหอม
70.9 ถั่วเหลือง
70.10 มะพร้าว
100.11 เผือก
70.12 มัน
70.13 ข้าวโพด
100.14 กะทิ
100.15 น้าตาลทรายแดง
30.16 เกลือ
5.17 กล้วยตาก
100.18 ฟืน/ถ่านเผาสาหรับใช้ในเตาถ่าน
50.19 ใบตอง
40.รวมต้นทุนการผลิตต่อครั้ง
1,255.-

ประเภทของต้นทุน

ต้นทุนผันแปร

ต้นทุนผันแปร
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เหตุที่ผู้วิจัยได้จัดต้นทุนข้างต้นตามตาราง 1 เป็นต้นทุนผันแปร เนื่องจาก ต้นทุนเหล่านี้ได้มี
ลักษณะสาคัญที่สอดคล้องกับลาไย มากเจริญ (2551) ได้ให้ความหมายของต้นทุนผันแปรไว้ว่าเป็น
ต้นทุนประเภทที่มีต้นทุนรวมเปลี่ยนแปลงไปตามสัดส่วนโดยตรงกับการเปลี่ยนแปลงในระดับกิจกรรม
หรือปริ มาณการผลิต แต่ต้นทุนต่อหน่วยจะคงที่เท่ากันทุกหน่วย ตัวอย่างของต้นทุนผันแปร เช่น
วัตถุดิบและชิ้นส่วนต่าง ๆ ที่ใช้ในการผลิต ในรายละเอียดของต้นทุนคงที่ ซึ่งได้แก่ เตาถ่านและหม้อ
อบความร้ อ นนั้ น ผู้ วิ จั ย มิ ไ ด้ น ามาใช้ ใ นการค านวณเนื่ อ งจาก เป็ น อุ ป กรณ์ ที่ ใ ช้ ใ นครั ว เรื อ นของ
ผู้ประกอบการในชีวิตประจาวันอยู่แล้ว จัดเป็นต้นทุนจมประเภทหนึ่ง ส่วนค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้ในการ
อบความร้อนของวัตถุดิบบางส่วนนั้ น ไม่สามารถนามาประกอบการคานวณได้ เนื่องจากเป็นการใช้
กระแสไฟฟ้าในครัวเรือนไม่สามารถทาการแยกมาเป็นค่าไฟฟ้าเฉพาะการจัดทาข้าวหน้าธัญพืชได้และ
เมื่ อ เปรี ย บเที ย บค่ า ไฟฟ้ า หลั ง จากท าการผลิ ต ข้ า วธั ญ พื ช เพื่ อ จ าหน่ า ยแล้ ว ค่ า ใช้ จ่ า ยเกี่ ย วกั บ
กระแสไฟฟ้ามิได้มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นจนเป็นสาระสาคัญ ซึ่งในการผลิตแต่ละครั้งจะทาการผลิต
ได้จานวน 80 ห่อ สามารถแสดงการคานวณอัตรากาไรได้ดังตาราง 2 ต่อไปนี้
ตาราง 2 การคานวณต้นทุนต่อหน่วยและอัตรากาไร
ต้นทุนต่อหน่วย
ราคาขาย
ข้าวหน้าธัญพืช
(บาท)
(บาท)

กาไรต่อหน่วย
(บาท)

อัตรากาไร

4.00

ร้อยละ 20

1,255

= 15.69
~ 16.00 บาท
80

20.00

จากตารางที่ 2 พบว่า เมื่อขายในราคาหน่วยละ 20 บาท ต้นทุนต่อหน่วย 16 บาท
กาไรต่อหน่วย 4 บาท คิดเป็นอัตรากาไรขั้นต้นร้อยละ 20 ในการผลิตของผู้ประกอบการนั้น
ผู้ประกอบการมิได้คานึงว่าตนได้มีการจ่ายค่าแรงงานให้แก่ผู้ช่วยจานวน 1 คน เป็นค่าใช้จ่ายครั้งละ
100 บาท/ครั้งการผลิต โดยผู้วิจัยได้จัดประเภทให้เป็นต้นทุนคงที่ เนื่องจากผู้ผลิตได้จ่ายค่าแรงงาน
ให้แก่ผู้ช่วยครั้งละ 100 บาทเท่ากันทุกครั้ง ค่าจ้างมิได้เปลี่ยนแปลงไปตามระดับกิจกรรมที่เกิดขึ้น
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้ให้คาแนะนาแก่ผู้ประกอบการว่าหากมีรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดทา/การผลิตจน
ได้เป็นสินค้าสาเร็จรูปพร้อมนาออกจาหน่ายแล้วให้นารายจ่ายส่วนนั้นมารวมคิดเป็นต้นทุนผลิตภัณฑ์
ด้วย เพื่อความถูกต้องในการคานวณราคาขาย และดาเนินกิจการให้มีผลกาไร ดังสามารถแสดงได้ตาม
ตาราง 3 ดังต่อไปนี้
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ตาราง 3 การคานวณต้นทุนต่อหน่วยและอัตรากาไรหลังจากเพิ่มต้นทุนในส่วนที่เป็นค่าจ้างคนงาน
ต้นทุนต่อหน่วย
ราคาขาย
กาไรต่อหน่วย
ข้าวหน้าธัญพืช
อัตรากาไร
(บาท)
(บาท)
(บาท)
เพิ่มค่าตอบแทน
คนงาน 100 บาท
1,355
80

20.00

3.00

ร้อยละ 15

= 17.00

จากตารางที่ 3 เมื่อคิดค่าแรงงานเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นตามมา กาไรต่อ
หน่วยลดลง จากร้อยละ 20 มาเป็นร้อยละ 15 โดยในกรณีของผู้ประกอบการขายข้าวหน้าธัญพืชนั้น
เป็นกรณีการผลิต ที่มีต้นทุนผันแปรตามจานวนของผลิตภัณฑ์ที่ทาการผลิต จะเห็นว่าการตั้งราคาจะมี
ฐานอยู่ที่ต้น ทุนของธุรกิจ และกาไรที่ต้องการเป็นหลั ก ผู้ ประกอบการอาจปรับราคาให้ ต่าลงเพื่อ
แข่งขันกับคู่แข่งขันรายอื่น ๆ ได้ แต่มักจะไม่ต่ากว่าต้นทุนที่ธุรกิจจะสามารถยอมรับได้ (ฉัตยาพร
เสมอใจ, 2552) หลังจากที่ได้ให้ความรู้เรื่องการคิดต้นทุน/ตั้งราคาขายแล้ว ผู้ผลิตข้าวหน้าธัญพืช
จาหน่ายได้มีการนาความรู้นั้นมาประยุกต์ใช้สาหรับการตั้งราคาขาย โดยคิดราคาขายเพิ่มขึ้นจาก
ต้นทุนผลิตภัณฑ์ 75% ดังแสดงรายละเอียดได้ตามตาราง 4 ต่อไปนี้
ตาราง 4 การคานวณราคาขาย
ต้นทุนต่อหน่วย
ต้นทุนต่อหน่วย
ก่อนรวมค่าแรงงาน หลังรวมค่าแรงงาน
16.00
17.00

ราคาขาย
(เดิม)
20

ราคาขาย (ใหม่)
29.75 ~ 30.00
บาท

รายได้เพิ่ม
(ลด)
10.00 บาท

หากจะนามาสรุปเป็นข้อมูลรายรับจากการขายข้าวมันหน้าธัญพืช ได้ดังตาราง 5 ต่อไปนี้
ตาราง 5 การคานวณรายได้จากการขาย
จานวนหน่วย
ราคาขาย ราคาขาย
ที่ทาการผลิตต่อ
(เดิม)
(ใหม่)
ครั้ง
20.00
30.00
80

รายได้จากการ
ขาย
(เดิม)
1,600.-

รายได้จากการ
ขาย (ใหม่)

รายได้ที่เพิ่มขึ้น/
ครั้ง

2,400.-

800.-
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จากการให้คาแนะนาความรู้ในการคานวณต้นทุนการผลิตและคิดราคาขายให้แก่ผู้ประกอบการ
แล้ว ผลที่เกิดขึ้นตามมาสามารถสรุปได้ดังแสดงในตารางที่ 6 ต่อไปนี้
ตาราง 6 แสดงผลสรุปเปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้นหลังได้รับความรู้ด้านการคิดต้นทุน/ราคาขายของ
ผู้ประกอบการผลิตข้าวหน้าธัญพืช
ก่อนคิด
หลังคิด
ต้นทุน ราคาขาย ราคาขาย รายได้เพิ่ม
ค่าแรงงาน ค่าแรงงาน เพิ่ม (ลด)
เดิม
ใหม่
(ลด)
ต้นทุนการผลิตต่อ
16.00
17.00 เพิ่ม 1.00
20.00
30.00 เพิ่ม 10.00
หน่วย
ต้นทุนการผลิตต่อ
ครั้ง
เพิ่ม
เพิ่ม
1,280.00 1,360.00
1,600.00 2,400.00
จานวนขั้นต่า (80
80.00
800.00
ห่อ)
จากตารางที่ 6 จะพบว่าหลั งจากผู้ ประกอบการได้รับความรู้ด้านต้นทุน /ราคาขายของ
ผู้ประกอบการผลิตข้าวหน้าธัญพืชแล้ว มีผ ลกาไรเพิ่มขึ้น โดยการผลิ ตข้าวหน้าธัญพืชนี้ ผู้ ผลิตได้
กาหนดการจัดทาขั้นต่าอยู่ที่ครั้งละ 80 ห่อ เพื่อนาออกไปจาหน่าย จานวน/ปริมาณที่จะทาการผลิต
ในบางโอกาสขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้บริโภค เช่น สถานีตารวจภูธรด่านซ้าย ได้ว่าจ้างให้จัด
ทาอาหารว่างข้าวหน้าธัญพืชให้จานวน 100 ห่อ ใส่ธัญพืชจานวน 7 อย่าง และต่อมาสถานีตารวจภูธร
ภูเรือว่าจ้างให้จัดทาอาหารว่างข้าวหน้าธัญพืช จานวน 100 ห่อ ใส่ธัญพืช 8 อย่าง สามารถที่จะจัด
ประเภทเป็นต้นทุนงานสั่งทา เนื่องจากจัดทาตามคาสั่งซื้อของลูกค้า ซึ่งแต่ละรายมีความต้องการ
ผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกัน และเมื่อนาข้อมูลจากการคานวณต้นทุนและผลตอบแทนที่ได้รับจากการ
จาหน่ายข้าวธัญพืช มาทาการคานวณหาและวิเคราะห์ผลตอบแทนทางการเงินของผู้ ประกอบการดัง
ข้อมูลแสดงในตาราง 7
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ตาราง 7 แสดงการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางการเงินผู้ประกอบการจาหน่ายข้าวธัญพืช
เครื่องมือ
ผลการดาเนินงาน
แปลความ
ราคาขาย 30
อัตราผลตอบแทนต่อต้นทุน
ผลตอบแทนที่ได้รับมากกว่า
=
=  1.76
ต้นทุน
17
(Benefit Cost Ratio : BCR)
ต้นทุนที่เสียไป 1.75 เท่า
ราคาขาย−ต้นทุน
อัตรากาไรสุทธิ
กาไรสุทธิคิดเป็น
=
=
ราคาขาย
(Net Profit Margin)
ร้อยละ 43.33 ของ
(30 - 17) x100  43.33%
30
ผลตอบแทน
จากตาราง 7 พบว่า อัตราผลตอบแทนต่อต้นทุน 1.75 หมายความว่าผู้ประกอบการลงทุน
17 บาท ได้ผลตอบแทน 30 บาท แสดงว่า คุ้มค่ากับการลงทุน ได้กาไร 13 บาท และมีอัตรากาไรสุทธิ
ร้อยละ 43.33 ของผลตอบแทน
สรุปและอภิปรายผล
จากการวิจัยสามารถสรุปผลตามวัตถุประสงค์ได้ดังต่อไปนี้
1. กระบวนการจั ด ท าข้ า วมั น หน้ า ธั ญ พื ช ไม่ มี ค วามยุ่ ง ยาก ไม่ ซั บ ซ้ อ น ง่ า ยแก่ ก ารจั ด ท า
เปรียบเสมือนเป็นวิถีชีวิตประจาวันของคนในท้องถิ่น แล้วนามาสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือน
สอดคล้องกับการที่รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมให้คนไทยอยู่เย็นเป็นสุข ทั้งกายใจ สังคมและปัญญา
สามารถดารงชีพบนพื้นฐานความพอดี พอประมาณอย่างมีเหตุผล ภายใต้ป รัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ตามพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อการที่จะนาประเทศไทยไปสู่การเป็นเมืองไทย
แข็งแรง ภายในปีพุทธศักราช 2560 จึงมีประกาศวาระแห่ งชาติสู่ การเป็น "เมืองไทยแข็งแรง"
โดยมีเป้าหมาย 17 ประการ โดยมีข้อที่สอดคล้องกับการบริโภคอาหารเพื่อ สุขภาพที่ว่าคนไทยได้
บริโภคอาหารที่ปลอดภัย มีคุณค่าทางโภชนาการ และเพียงพอต่อความต้องการของร่างกายจากแหล่ง
ผลิตอาหารที่ปลอดสารพิษปนเปื้ อน ตลาดสด ร้านอาหารและแผงลอยจาหน่ายอาหารทุกแห่งได้
มาตรฐานสุขอนามัย สถานที่ผลิตอาหารทุกแห่งผ่านหลักเกณฑ์วิธีการผลิตที่ดี (GMP) ส่งผลให้
ผู้ประกอบการที่จาหน่ายข้าวหน้าธัญพืชมีสัมมาชีพและรายได้ที่เพียงพอต่อการดารงชีวิตอย่างปกติสุข
(สุข หิบ, 2554) สอดคล้องกับที่สถิตย์พงษ์ มั่นหลา (2560) ได้กล่าวไว้ว่าอาหารนอกจากเป็นสิ่งที่
จาเป็นที่มนุษย์ต้องกินตลอดชีวิตเพื่อการเจริญเติบโตแล้ว การรั บประทานอาหารที่ถูกต้องตามหลัก
โภชนาการ ช่วยให้สามารถยับยั้ง/ชะลอ/ป้องกันการเกิดโรค ตลอดจนเสริมสร้างสติปัญญา นาพา
ร่างกายให้สามารถทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจาวันได้อย่าง
เป็นปกติสุขตลอดไป
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2. ผลตอบแทนจากการจาหน่ายข้าวมันหน้าธัญพื ชมีความคุ้มค่าแก่การลงทุน เนื่องด้วยมีผลกาไร
จากการดาเนินงาน และจากการวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนต่อต้นทุนพบว่ามีค่าเท่ากับ 1.75 ซึ่งมีค่า
มากกว่า 1 สอดคล้องกับที่อุดมพงษ์ มูลสิน (2556) ได้กล่าวถึงการแปลค่าของอัตราส่วนผลตอบแทน
ต่อต้นทุน ไว้ว่าหากอัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุนมากกว่า 1 (Benefit – Cost ratio > 1) แสดงว่า
โครงการนั้นน่าสนใจควรเก็บไว้พิจารณากับทางเลือกอื่น ๆ เพราะว่าผลตอบแทนมากกว่าต้นทุนและ
จะตัดสินใจเลือกทาโครงการนั้นเมื่ออัตราส่ว นของทางเลือกนั้นมีค่ามากที่สุด เพราะอัตราส่วนที่สูง
แสดงถึงการดาเนินโครงการใช้ต้นทุนในอัตราส่วนที่น้อยกว่าผลตอบแทน สอดคล้องกับที่อุไรวรรณ
บุษทิพย์และคณะ (2557) ได้ทาการศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนศักยภาพของการจัดการเครือข่าย
ธุรกิจการท่องเที่ยวเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในอาเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ซึ่งจาก
การศึ ก ษาต้ น ทุ น และผลตอบแทนทางการเงิ น พบว่ า มี ผ ลตอบแทนคุ้ ม ค่ า กั บ การลงทุ น ทุ ก
ผู้ประกอบการ ยกเว้นผู้ประกอบการนาเที่ยว และสอดคล้องกับงานวิจัยของ พันทิวา พรหมนุชานนท์
(2554) ได้ทาการศึกษาการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนทางการเงินของธุรกิจร้านอาหารพื้นเมือง
แห่ งหนึ่ ง ในอาเภอสั น กาแพง จั งหวัด เชีย งใหม่ ผลการศึ กษาพบว่า ธุรกิจ ร้านอาหารพื้นเมืองมี
ผลตอบแทนที่คุ้มค่าแก่การลงทุน โดยมีอัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุนของโครงการ มีค่าเท่ากับ 1.2
และไม่ต่างไปจากงานวิจัยของ เนรัญชลา นีลดานุวงศ์ (2547) ได้ศึกษาการวิเคราะห์ต้นทุนและ
ผลตอบแทนทางการเงินของร้านหัตถกรรมของที่ระลึกที่ทาด้วยผ้าไหมแห่งหนึ่งในอาเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า เมื่อต้นทุนและ/หรือผลตอบแทนของโครงการมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น
หรือลดลง เมื่อพิจารณาความเหมาะสมและคุ้มค่าต่อการลงทุน พบว่า อัตราส่วนผลตอบแทนต่อ
ต้นทุนเท่ากับ 1.40 จึงคุ้มค่ากับการลงทุน
3. ผู้ประกอบการที่ได้รับความรู้ด้านการคิดต้นทุนผลิตภัณฑ์แล้ว สามารถนามาประยุกต์และปรับ
ใช้กับการดาเนินกิจการค้าของตนเอง สร้างรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากเดิมอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม สถาบัน
ทางการศึกษา/หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องควรได้มีการออกพื้นที่บริการวิชาการไปยังชุมชนต่าง ๆ
เพื่อให้ความรู้ตามศาสตร์ของตนเป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่นตามนโยบายของมหาวิทยาลัย สอดคล้องกับ
อุไรวรรณ บุษทิพย์และคณะ (2557) ที่กล่าวไว้ว่า การจัดทาบัญชีเป็นเรื่องที่สลับซับซ้อนและต้องใช้
ระยะเวลานานในการที่จะเห็นผลว่าจัดทาแล้วดี มีประโยชน์อย่างไร ดังนั้นควรมีการจัดอบรม ติดตาม
ผล ให้คาแนะนา เป็นที่ปรึกษาให้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น
เทศบาล อาเภอ พัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ข้อเสนอแนะ
1. งานวิจัยนี้สามารถนาไปใช้เป็นแนวทางในการสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทุกภาคส่วน
เนื่องจากหลายสาขาการผลิต ทั้งการเกษตร การบริการ หากได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ ในการ
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ส่ ง เสริ ม ความสามารถในการแข่ ง ขั น และประสิ ท ธิ ภ าพทางธุ ร กิ จ อย่ า งครอบคลุ ม ก็ จ ะช่ ว ยให้
ผู้ประกอบการเจริญเติบโตและอยู่ได้อย่างยั่งยืนต่อไป
2. ควรมีการส่งเสริมการจัดทาบัญชีครัวเรือนจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการปู
พื้น ฐานให้ คนในชุมชนท้องถิ่น /ผู้ ประกอบการได้เล็ งเห็ นความส าคัญของการจดรายรับ -รายจ่าย
เพื่อนาไปสู่กระบวนการบันทึกต้นทุนในการประกอบอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้อง ครบถ้วน
3. ผลิตภัณฑ์ข้าวหน้าธัญพืชสามารถที่จะนาไปใช้เป็นอาหารว่างในการจัดเป็นส่วนประกอบของ
อาหารว่ า งของหน่ ว ยงานต่ า ง ๆ หรื อ สามารถจัด ท าไว้ เ พื่ อต้ อ นรั บ แขกผู้ ม าเยื อ นได้ หากหลาย
หน่วยงาน/องค์กรต่าง ๆ จะนาไปประยุกต์ใช้เพื่อลดต้นทุนในการดาเนินการในส่วนนี้ของหน่วยงาน
ตน
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณคุณดวงจิต เชื้อบุญมี ผู้ที่ทาให้เกิดแนวคิดในการพัฒนาความรู้ทางด้านการคิดต้นทุนที่
ถูกต้องให้ผู้ประกอบการที่อยู่ในท้องถิ่นชุมชน เพื่อนาไปสู่การอยู่ไ ด้อย่างยั่งยืนในการประกอบอาชีพ
ไม่ขาดทุนในการประกอบสัมมาชีพของตน ขอบคุณครอบครัวที่ให้กาลังใจเสมอตลอดมา จนมีความ
กล้าหาญก้าวสู่โลกทางวิชาการมากขึ้น ขอบคุณแบบอย่างทางวิชาการที่ดีจากกัลยาณมิตรทางวิชาการ
ทุกท่าน ทั้งผู้ร่วมงานทั้งใน/นอกคณะ ในรั้วมหาวิทยาลัยเดียวกันและเพื่อนร่วมงานสายวิชาการทุก
ท่าน กราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ที่อบรมสั่งสอน ศิษย์มีวันนี้ได้เพราะครู ขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่
เป็นแรงผลักดันให้ข้าพเจ้าได้พัฒนางานทางวิชาการของตน
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คุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการร้าน Matchbox
Service quality affecting selection to use Matchbox service
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บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค๑เพื่อศึกษาปัจจัยด๎านคุณภาพกาบริการที่สํงผลตํอการ
เลือกใช๎บริการร๎านMatchbox โดยเครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัยคือ แบบสอบถามปลายปิดที่ผํานการ
ตรวจสอบความเชื่อมั่น ซึ่งทําการแจกกับกลุํมตัวอยํางผู๎ที่เคยใช๎บริการร๎าน Matchbox จํานวน 400
คนที่ได๎จากการสุํมตัวอยํางแบบหลายขั้นตอน และ วิเคราะห๑ข๎อมูลโดยใช๎การวิเคราะห๑การถดถอยเชิง
พหุ (Multiple Regression Analysis) ผลการศึกษาวิจัยคุณภาพการบริการพบวํา ปัจจัยด๎านความ
นําเชื่อถือ (X2) ปั จ จั ย ด๎านการตอบสนอง (X3) และ ปัจจัยด๎านการเอาใจใสํ (X5) สํ งผลตํอการ
เลือกใช๎บริการร๎าน Matchbox (Y) อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ในขณะที่ปัจจัยด๎านสิ่งที่สัมผัส
ได๎ (X1) และ ปัจจัยด๎านการรับประกัน (X4) ไมํสํงผลตํอการเลือกใช๎บริการร๎าน Matchbox (Y) โดย
สมการพยากรณ๑ คือ "Y"
= 1.736 + (-0.093)X1 + (0.205)X2 + (0.147)X3 + (0.036)X4 +
(0.246)X5
คาสาคัญ: คุณภาพการบริการ,พฤติกรรมการใช๎บริการ,การเลือกใช๎บริการร๎าน Matchbox
Abstract
The objectives of this research were to study the service quality factor
affecting selection to use Matchbox service. This research was the closed-end
questionnaire were verified the reliability and content validity to collect data from
400 respondents who are ever use Matchbox service and was analyzed by multiple
regression analysis. The results showed that most The Service Quality Factors (X)
Reliability factor (X2) Responsiveness factor (X3) Empathy factor (X5) affected to
affecting selection to use Matchbox service(Y) While Tangibles factor(X1) and
Assurance(X4) do not affect selection to use Matchbox service(Y).The prediction
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equation was "Y"
= 1.736 + (-0.093)X1 + (0.205)X2 + (0.147)X3 + (0.036)X4 +
(0.246)X5
Keywords: Quality of Service, Customer service usage behaviors, Selection to use
Matchbox
บทนา
ในปัจจุบันความเจริญก๎าวหน๎าทางเทคโนโลยีอยํางรวดเร็วนี้เป็นสาเหตุทําให๎ระบบการค๎า มี
ความแตกตํางไปจากเดิม มีการนําเทคโนโลยีเข๎ามาใช๎ในการทําธุรกิจการค๎า หรือ เรียกอีกอยํางหนึ่ง
วําพาณิชย๑อิเล็กทรอนิกส๑ (E-commerce) ซึ่งเป็นการใช๎อินเทอร๑เน็ตเป็นสื่อกลาง การค๎าระหวํางผู๎ค๎า
กับกลุํมลูกค๎า ผู๎ประกอบการในประเทศไทยได๎เล็งเห็นถึงประโยชน๑ของพาณิชย๑อิเล็กทรอนิกส๑ ดังจะ
เห็นได๎จาก ร๎านค๎าออนไลน๑ที่มีจํานวนเพิ่มขึ้นอยํางตํอเนื่อง และหลากหลายธุรกิจในประเทศไทยที่หัน
มาใช๎ ชํองทางอีคอมเมิร๑ซในการจําหนํายสินค๎าและบริการ (วิภาวรรณ มโนปราโมทย๑,2558) ศูนย๑วิจัย
กสิกรไทย คาดวํา ปี 2561 ตลาด B2C-Online-Shopping (เฉพาะสินค๎า) จะมีมูลคําตลาดประมาณ
256,000 ล๎านบาท และจะเพิ่มขึ้นเป็นกวํา 470,000 ล๎านบาท ในปี 2565 ธุรกิจค๎าปลีกค๎าสํงทั้ง
ระบบ โดยรูปแบบของ E-Market Place จะเป็น Online-Platform ที่เข๎ามามีบทบาทมากขึ้น โดย
สุดท๎ายแล๎ว ผู๎บ ริโภคจะเป็นคนตัดสินใจวําจะซื้อสินค๎ าผําน Platform ไหน จะซื้อผํานชํองทาง
ออนไลน๑ หรือจะซื้อผํานหน๎าร๎าน จะขึ้นอยูํกับวําชํองทางไหนที่สามารถอํานวยความสะดวก และสร๎าง
ความพึงพอใจให๎กับผู๎บริโภคได๎มากที่สุด
Economic Intelligence Center (EIC) ธนาคารไทยพาณิชย๑ มองวําร๎านค๎าปลีกสมัยใหมํใน
ไทยยังมีแนวโน๎มขยายสาขาได๎ แตํต๎องเผชิญกับสภาวะการแขํงขันที่รุนแรง สํงผลให๎ผู๎ประกอบการหัน
มาเลื อกสรรทํ าเลสาขาอยํ างระมัดระวัง ยิ่งขึ้น ทั้งนี้ก ารพัฒ นาชํองทางออนไลน๑ค วบคูํกับร๎านค๎ า
(Omni-channel) รวมถึงการพัฒนาโมเดลธุรกิจรูปแบบใหมํๆ ตลอดจนการประยุกต๑ใช๎เทคโนโลยีจะ
ชํวยสร๎างความแตกตํางและเพิ่มขีดความสามารถในการแขํงขันของร๎านค๎าปลีกสมัยใหมํในอนาคต จึง
เป็นที่มาของธุรกิจที่ผสมผสานระหวําง Element ของโลกออฟไลน๑กับโลกออนไลน๑ ร๎าน Matchbox
เป็นร๎านในรูปแบบของ Multi-Brand Stores ที่รวบรวมสินค๎ามากมายหลากหลายประเภท จาก
ร๎านค๎าตําง ๆ ในออนไลน๑ เพื่อเป็นอีกทางเลือกที่เข๎ามาตอบโจทย๑ทําให๎ลูกค๎าได๎ทดลองสินค๎าด๎วย
ตนเอง สินค๎าภายในร๎าน Matchbox ถูกจัดวางอยํางเป็นระเบียบบนเชลเตอร๑และราวแขวนสินค๎า ทั้ง
เสื้อผ๎าหลากสไตล๑, นาฬิกา, เครื่องประดับ, กระเป๋า, เครื่องสําอาง หรือแม๎อาหารและเครื่องดื่ม เพื่อ
ตอบสนองความต๎องการของกลุํมลูกค๎าที่มาเพียงที่เดียวแล๎วได๎สินค๎ากลับออกไปครบทุกชิ้นที่ต๎องการ
ซึ่งปัจจุบันธุรกิจในรูปแบบของ Multi-Brand Stores ได๎รับความสนใจทั้งจากกลุํมลูกค๎า
และเจ๎าของธุรกิจเป็นจํานวนมากจึงทําให๎มีการแขํงขันคํอนข๎างสูงสภาวะการแขํงขันที่ รุนแรงยังสํงผล
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ให๎ผู๎ประกอบการต๎องหันมาพัฒนารูปแบบร๎านให๎เหมาะสมกับแตํละพื้นที่และเสริมสร๎างประสบการณ๑
แปลกใหมํให๎แกํผู๎บริโภค ดังนั้นนอกเหนือจากคุณภาพของสินค๎าที่จะสร๎างความเชื่อมั่นให๎กับกลุํม
ลูกค๎าสิ่งที่ขาดไมํได๎อีกประการคือคุณภาพการบริการซึ่งมีสํวนในการสร๎างคุณคําตราสินค๎าจากความ
พึงพอใจและความภักดีของผู๎ใช๎บริการ ความสําคัญของคุณภาพการบริการเป็นปัจจัยสํงเสริมให๎ธุรกิจ
ประสบความสําเร็จและมีการเติบโตอยํางยั่งยืนการวัดคุณภาพการบริการ ทางการตลาดจึงเป็นสิ่งท๎า
ทายของนักการตลาดทุกยุคสมัย ได๎มีการคิดค๎นเครื่องมือตําง ๆ (Seth, Deshmukh & Vrat, 2005)
ดังนั้ น ผู๎ วิจั ย จึ งทําการศึก ษาปัจจั ยคุณภาพการบริก ารที่สํ งผลตํอ การเลื อกใช๎บริก ารร๎า น
Matchboxเพื่อให๎ทราบถึงคุณภาพการบริการและนําข๎อมูลที่ได๎จากการศึกษาชํวยให๎ผู๎ประกอบการ
วางแผนกลยุทธ๑ทางธุรกิจได๎อยํางเหมาะสมและ สามารถแขํง ขันกับคูํแขํงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได๎
อยํางมีประสิทธิภาพ รู๎ถึงพฤติกรรมของผู๎บริโภคที่มีตํอตราสินค๎า พร๎อมทั้งนําข๎อมูลที่ได๎ไปปรับปรุง
และพัฒนาคุณภาพการบริการให๎ดียิ่งขึ้น สามารถตอบสนองตํอความต๎องการของผู๎บริโภคตํอไปใน
อนาคต และเป็นแนวทางให๎กับผู๎ที่สนใน เรื่องนี้นําไปใช๎ประโยชน๑ได๎ตามต๎องการ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช๎บริการร๎าน Matchbox ของผู๎บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาปัจจัยคุณภาพการบริการที่สํงผลตํอการเลือกใช๎บริการร๎าน Matchbox ของ
ผู๎บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
สมมติฐานงานวิจัย
สมมติฐานข๎อที่ 1 ปัจจัยคุณภาพการบริการด๎านสิ่งที่สัมผัสได๎ สํงผลตํอการเลือกใช๎บริการ
ร๎าน Matchbox
สมมติฐานข๎อที่ 2 ปัจจัยคุณภาพการบริการด๎านความเชื่อถือ สํงผลตํอการเลือกใช๎บริการร๎าน
Matchbox
สมมติฐานข๎อที่ 3 ปัจจัยคุณภาพการบริการด๎านการตอบสนอง สํงผลตํอการเลือกใช๎บริการ
ร๎าน Matchbox
สมมติฐานข๎อที่ 4 ปัจจัยคุณภาพการบริการด๎านการรับประกัน สํงผลตํอการเลือกใช๎บริการ
ร๎าน Matchbox
สมมติฐานข๎อที่ 5 ปัจจัยคุณภาพการบริการด๎านการเอาใจใสํ ที่สํงผลตํอการเลือกใช๎บริการ
ร๎าน Matchbox
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กรอบแนวคิด
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ปัจจัยคุณภาพการบริการ
-สิ่งที่สัมผัสได๎ (Tangibles)
-ความเชื่อถือ(Reliability)
-การตอบสนอง (Responsiveness)
-การรับประกัน (Assurance)
-ด๎านการเอาใจใสํ(Empathy)

การเลือกใช้ บริการ

วิธีการดาเนินวิจัย
ขอบเขตการศึกษา
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ปัจจัยคุณภาพการบริการ
ที่สํงผลตํอการเลือกใช๎บริการร๎านMatchbox ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช๎วิธีการ
สํารวจ (Survey Research) ซึ่งมีวิธีการดําเนินดังนี้
ประชากร และ กลุ่มตัวอย่างที่
ประชากร และ กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ศึกษา คือ ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร สําหรับกลุํม
ตัวอยํางที่ใช๎ในการศึกษาด๎านจํานวนนั้น เนื่องจากกลุํมประชากรมีขนาดใหญํ และไมํทราบจํานวน
ประชากรที่ แ นํ น อน ดั ง นั้ น ผู๎ วิ จั ย จึ ง ใช๎ ก ารหาขนาดกลุํ ม ตั ว อยํ า งจากการคํ า นวณด๎ ว ยสู ต ร
W.G.Cochran (1953) ที่มีระดับความนําเชื่อมั่นร๎อยละ 95 และระดับคําความคลาดเคลื่อนร๎อยละ
5 (กัลยา วาณิชย๑บัญชา, 2549, หน๎า 74)
สูตร

n=

เมื่อ n แทน ขนาดของกลุํมตัวอยําง
P แทน คําเปอร๑เซ็นต๑ที่ต๎องการจะสุํมจากประชากรทั้งหมด (ถ๎าไมํทราบ ให๎กําหนด p = 0.5)
Z แทน ระดับความเชื่อมั่นที่ผู๎วิจัยกําหนดไว๎ที่ร๎อยละ 95 (มีคําเทํากับ 1.96)
e แทน คําเปอร๑เซ็นต๑ของความคลาดเคลื่อน (e=0.05) จากการสุํมตัวอยําง
โดยคํา P ต๎องกําหนดไมํต่ํากวําร๎อยละ 50 ขนาดของกลุํมตัวอยํางจึงจะอยูํในระดับที่เชื่อถือได๎
(ธานินทร๑ ศิลป์จารุ,2550,หน๎า 48)
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แทนคํา

n=
=
=

= 384.16 หรือ 384 คน
กลุํมตัวอยํางผู๎บริโภคที่คํานวณได๎เทํากับ 384 คน จึงจะสามารถประมาณคําร๎อยละ โดยมี
ความผิดพลาดไมํเกินร๎อยละ 5 ที่ระดับความเชื่อมั่นร๎อยละ 95 เพื่อความสะดวกในการประเมินผล
และการวิเคราะห๑ข๎อมูล ผู๎วิจัยจึงใช๎ขนาดกลุํมตัวอยํางทั้งหมด 400 คน ซึ่งถือได๎วําผํานเกณฑ๑ตามที่
เงื่อนไขกําหนด คือไมํน๎อยกวํา 384 คน
ขั้นตอนที่ 1 การเลือกสุํมตัวอยํ างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยการ
คัดเลือกร๎าน Matchbox จํานวน 2 สาขา ได๎แกํ สาขาสยามสแควร๑ซอย 11 และ สาขาสยามสแควร๑
ซอย 7 เนื่องจากทั้ง 2 แหํงนี้เป็นทําเลที่มีศักยภาพสูง มีการคมนาคมที่สะดวก มียอดขายสูง รวมทั้ง
ผู๎บริโภคมีจํานวนมากและมีความหลากหลาย
ขั้น ตอนที่ 2 การเลื อกกลุํ ม ตัว อยํ างแบบโควตา (Quota Sampling) โดยการแจก
แบบสอบถามให๎แกํผู๎บริโภคที่เคยใช๎บริการร๎าน Matchbox จํานวน 2 สาขา สาขาละ 200 ชุด
เพื่อให๎ได๎จํานวนแบบสอบถามที่ต๎องการคือ 400 ชุด
ขั้น ตอนที่ 3 การสุํ ม ตัว อยํ างโดยสะดวก (Convenience Sampling) โดยการแจก
แบบสอบถามจากการสุํมตัวอยํางให๎แกํผู๎ใช๎บริการร๎าน Matchbox ตามความสะดวกของผู๎บริโภคใน
การตอบแบบสอบถาม เพื่อให๎ได๎แบบสอบถามครบตามจํานวน
400 ชุด
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม เพื่อศึกษาปัจจัยคุณภาพการบริการที่สํงผลตํอ
การเลือกใช๎บริการร๎านMatchbox ของประชากรในกรุงเทพมหานคร ได๎มาจากการศึกษาจากเอกสาร
ตําง ๆ ทฤษฎี แนวความคิด งานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง เพื่อเป็นแนวทางในการสร๎างแบบสอบถามเพื่อให๎
ครอบคลุมสิ่งที่ต๎องการศึกษา โดยแบบสอบถามแบํงออกเป็น 4 สํวน
สํวนที่ 1 ข๎อมูลทั่วไปของผู๎ตอบแบบสอบถามของผู๎ใช๎บริการร๎าน Matchbox เพศ อายุ
สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได๎ตํอเดือน โดยมีคําถามทั้งหมดจํานวน 6 ข๎อ
สํวนที่ 2 คําถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช๎บริการร๎าน Matchbox เชํน ความถี่ในการใช๎
บริการร๎านMatchbox โดยมีคําถามทั้งหมดจํานวน 8 ข๎อ
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สํวนที่ 3 คําถามเกี่ยวกับคุณภาพการบริการของร๎าน Matchbox โดยแบบสอบถามสํวนนี้
เป็นแบบเลือกตอบ 5 ระดับ (Rating Scale) ตามรูปแบบของ Likert’s Scale ประกอบไปด๎วย สิ่งที่
สัมผัสได๎ ความเชื่อถือ การตอบสนอง ความเอาใจใสํ ความมั่นใจ โดยมีคําถามทั้งหมดจํานวน 21 ข๎อ
สํวนที่ 4 คําถามเกี่ยวกับปัจจัยด๎านคุณภาพการบริการที่มีอิทธิพลตํอการเลือกใช๎บริการร๎าน
Matchbox โดยแบบสอบถามสํวนนี้เป็นแบบเลือกตอบ 5 ระดับ (Rating Scale) ตามรูปแบบของ
Likert’s Scale
เกณฑ๑การให๎คะแนนคําถามแบบ Interval
ระดับคะแนน 5 หมายถึง เห็นด๎วยมากที่สุด
ระดับคะแนน 4 หมายถึง เห็นด๎วยมาก
ระดับคะแนน 3 หมายถึง เห็นด๎วยปานกลาง
ระดับคะแนน 2 หมายถึง เห็นด๎วยน๎อย
ระดับคะแนน 1 หมายถึง เห็นด๎วยน๎อยที่สุด
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
1. การหาความเที่ยงตรง (Validity) การหาคําความเที่ยงตรงของแบบสอบถามนี้ ผู๎วิจัยได๎
นําเสนอแบบสอบถามที่สร๎างขึ้น ตํออาจารย๑ที่ปรึกษาการวิจัยและผู๎ทรงคุณวุฒิจํานวน 3 ทําน ซึ่งเป็น
ผู๎เชี่ยวชาญด๎านการตลาด เพื่อตรวจสอบความครบถ๎วนและความสอดคล๎องของเนื้อหา (Content
Validity) เพื่อตรวจสอบความครบถ๎วนและความสอดคล๎องของเนื้อหา หลังจากผํานการพิจารณาโดย
ผู๎ทรงคุณวุฒิแล๎วนํามาปรับปรุงให๎มีความเหมาะสมตามข๎อเสนอแนะของผู๎ทรงคุณวุฒิ ผลการหาคํา
ความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม โดยคํา IOC ที่ได๎มีคํามากกวํา 0.5 แสดงวํา ข๎อคําถามมีความ
เที่ยงตรงคํอนข๎างสูง สามารถนําไปใช๎ในการเก็บข๎อมูล
2. การหาคําความเชื่อมั่น (Reliability) เมื่อนําแบบสอบถามที่ได๎ตรวจสอบวํามีความ
เที่ยงตรงแล๎ว มาทําการทดสอบคําความเชื่อมั่น (Reliability) ของเครื่องมือ กับกลุํมตัวอยํางที่ไมํใชํ
กลุํมตัวอยํางในการวิจัย จํานวน 30 ชุดเพื่อทดสอบคํ าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามกํอนนําไปเก็บ
ข๎อมูลจริงตามวิธีของครอนบาค (Cronbach’s Alpha) ได๎ใช๎วิธีหาคําสัมประสิทธิ์แอลฟา (α Coefficient) ที่อยูํในชํวง 0-1 ถ๎ามีคําสัมประสิทธิ์แอลฟาที่สูงจะถือวํามีความนําเชื่อถือสูง โดยคํา
สัมประสิทธิ์แอลฟาที่ยอมรับได๎ต๎องมีคํามากกวํา 0.7 (Nunnally, 1978) ซึ่งผลที่ได๎จากการทดสอบมี
คําเทํากับ 0.894 แสดงวํา เครื่องมือมีความเชื่อมั่นคํอนข๎างสูง และแบบสอบถามมีความเที่ยงตรง
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ข๎อมูลที่ใช๎ในการศึกษา หัวข๎อวิจัยเรื่องคุณภาพการบริการที่สํงผลตํอการเลือกใช๎บริการร๎าน
Matchbox โดยสามารถแบํงออกได๎ 2 ประเภท คือ

539

การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
เครือขํายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลําปางวิจยั ครั้งที่ 4

1. ข๎อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) คือ เป็นข๎อมูลที่ผู๎วิจัยสร๎างขึ้นเอง โดยการแจกแจง
แบบสอบถามกับกลุํมตัวอยําง ได๎แกํ กลุํมผู๎ที่เคยใช๎บริการร๎าน Matchbox ในเขตกรุงเทพมหานครทั้ง
เพศชายและเพศหญิง
2. ข๎อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) คือ เป็นข๎อมูลที่ผู๎วิจัยค๎นคว๎าและเก็บรวบรวมจาก
แหลํงข๎อมูลตํางๆ ได๎แกํ บทความวิจัย หนังสือพิมพ๑ บทความทางวิชาการ ข๎อมูลจากทางอินเทอร๑เน็ต
และเอกสารที่เกี่ยวข๎อง
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห๑ข๎อมูล โดยผู๎วิจัยได๎นําข๎อมูลที่รวบรวมได๎จากแบบสอบถามไปวิเคราะห๑ด๎วย
โปรแกรมทางสถิติ SPSS (Statistical Package for Social Science) ในแตํละสํวน ซึ่งแบํงออกเป็น
4 สํวน ดังนี้
1. การวิเคราะห๑ข๎อมูลทั่วไปของผู๎ตอบแบบสอบถาม สถิติที่ใช๎ คือ คําความถี่ (Frequency)
และคําร๎อยละ (Percentage)
2. การวิ เคราะห๑ พ ฤติก รรมการพฤติ ก รรมการใช๎ บริ ก ารร๎ า น Matchbox ของผู๎ ต อบ
แบบสอบถาม สถิติที่ใช๎ คือ คําความถี่ (Frequency) และคําร๎อยละ (Percentage)
3. การวิเคราะห๑ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการบริการของร๎าน Matchbox สถิติที่ใช๎
คือ (Frequency) คําร๎อยละ (Percentage) คําเฉลี่ย (Mean) และสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation)
4. การวิเคราะห๑คุณภาพการบริการที่สํงผลตํอการเลือกใช๎บริการร๎านMatchbox สถิติที่ใช๎
คือ ใช๎การ วิเคราะห๑สมการถดถอยพหุคูณหลายตัวแปร (Multiple Regression Analysis) ด๎วย
วิธีการ Enter โดยการกําหนดให๎คํา Y= การเลือกใช๎บริการร๎าน X = คุณภาพการบริการ โดยคํา
นัยสําคัญทางสถิติที่ใช๎คือ 0.05
สรุปผลการวิจัย
จากการวิจัยครั้งนี้สามารถสรุปได๎ดังนี้
สํวนที่ 1 ข๎อมูลทั่วไปของผู๎ตอบแบบสอบถาม พบวําผู๎ตอบแบสอบถามสํวนใหญํเป็นเพศหญิง
คิดเป็นร๎อยลํะ 68.75 อายุต่ํากวําหรือ 25 ปี คิดเป็นร๎อยลํะ 74.25 สถานภาพโสด คิดเป็นร๎อยลํะ
84.75 ระดับการศึกษาสํวนใหญํ อยูํในระดับปริญญาตรี คิดเป็นร๎อยละ 82.00 มีอาชีพนักเรียน/
นักศึกษา คิดเป็นร๎อยละ 71.75 มีรายได๎ น๎อยกวํา 15,000 บาท คิดเป็นร๎อยลํะ 63.50
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ตารางที่ 1 แสดงจํานวนและร๎อยละของกลุํมตัวอยํางจําแนกตามข๎อมูลเบื้องต๎นของผู๎ตอบ
แบบสอบถาม
ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบสอบถาม
จานวน
ร้อยละ
เพศ
ชาย
125
31.25
หญิง
275
68.75
อายุ
ต่ํากวําหรืออายุ 25 ปี
297
74.25
26-23 ปี
57
14.25
36-45 ปี
25
06.25
สูงกวํา 45 ปีขึ้นไป
21
05.25
สถานะภาพ
โสด
339
84.75
สมรส/อยูํด๎วยกัน
57
14.25
หยําร๎าง/แยกกันอยูํ
4
01.00
ระดับการศึกษา
ต่ํากวําปริญญาตรี
62
15.50
ปริญญาตรี
328
82.00
สูงกวําปริญญาตรี
10
02.50
อาชีพ
นักเรียน/นักศึกษา
287
71.75
พนักงานบริษัทเอกชน
53
13.25
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
28
07.00
ธุรกิจสํวนตัว/อาชีพอิสระ
32
08.00
รายได๎ตํอเดือน
น๎อยกวํา 15,000 บาท
254
63.50
15,001 – 20,000 บาท
87
21.75
20,001 – 30,000 บาท
31
07.75
มากกวํา 30,001 บาทขึ้นไป
28
07.00
รวม
400
100
สํ ว นที่ 2 จากการศึ กษาเกี่ ย วกั บ พฤติ กรรมการใช๎บ ริ การร๎า น Matchbox ของผู๎ ต อบ
แบบสอบถาม พบวํา ผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํ มีความถี่ในการใช๎บริการน๎อยกวํา 3 ครั้ง คิดเป็น
ร๎อยละ 65.00 โดยมีคําใช๎จํายในการ ซื้อตํอครั้งน๎อยกวํา 500 บาท คิดเป็นร๎อยละ 37.75 สาเหตุใน
การเลือกใช๎บริการพนักงานมีความนําเชื่อถือในการบริการ คิดเป็นร๎อยละ 28.00 ประเภทสินค๎าที่
เลือกซื้อสํวนใหญํคือเสื้อผ๎า คิดเป็นร๎อยละ 57.50 บุคคลที่มีอิทธิพลตํอการเลือกใช๎บริการคือเพื่อน
หรือเพื่อนรํวมงาน คิดเป็นร๎อยลํะ 45.00 ผู๎ตอบแบบสอบถามรับรู๎ข๎อมูลขําวสารของการบริการร๎าน
Matchbox ผํานทาง Social media ( Facebook, Instagram, twitter, ฯลฯ) คิดเป็นร๎อยลํะ 48.25
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ผู๎ตอบแบบสอบถามมักใช๎บริการร๎าน Matchbox ในวันเสาร๑ คิดเป็นร๎อยลํะ 52.00 ในชํวงเวลา
15.01 – 18.00 คิดเป็นร๎อยลํะ 39.00
ตารางที่ 2 แสดงจํานวนและร๎อยละของกลุํมตัวอยํางจําแนกตามพฤติกรรมการใช๎บริการร๎าน
Matchbox
พฤติกรรมการใช้บริการ
ความถี่ในการใช๎บริการ
ร๎านMatchbox
คําใช๎จํายในการใช๎บริการ
ร๎านMatchbox

สาเหตุที่สําคัญที่สุดของ
ทํานในการตัดสินใจใช๎
บริการ

ประเภทสินค๎าที่ทํานเลือก
ซื้อภายในร๎านMatchbox

บุคคลที่มีอิทธิพลตํอการ
ตัดสินใจในการใช๎บริการ
ร๎านMatchbox

น๎อยกวํา 3 ครั้ง
4-6 ครั้ง
มากกวํา ครั้งขึ้นไป 6
น๎อยกวํา บาท 500
501 1,000 – บาท
บาท 2,000 – 1,001
บาทขึ้นไป 2,001
ความรวดเร็วในการจัดสํงสินค๎า
มีคําใช๎จํายถูกกวําร๎านอื่น ๆ
มีความนําเชื่อถือในการบริการ คนรัก
การบริการที่ดี พนักงานยิ้มแย๎มแจํมใสเต็มใจให๎บริการ
บุคคลที่มี
มีระบบการจัดการที่เป็นระเบียบ งํายตํอการใช๎บริการ
มีการจัดโปรโมชั่น (ลดราคา, บัตรสํวนลด)
เสื้อผ๎า
สุขภาพและความงาม
อาหารและเครื่องดื่ม
เครื่องประดับ ( ตํางหู กําไล แหวน)
กระเป๋า
รองเท๎า
สมาชิกครอบครัว/ญาติ/คนรู๎จัก
เพื่อน/เพื่อนรํวมงาน
คูํรัก/แฟน
เน็ตไอดอล หรือ Influencerในสังคมออนไลน๑
ตัวเอง

รับรู๎ข๎อมูลขําวสารของการ เพื่อน/คนรู๎จัก
บริการร๎านMatchbox
สื่อโฆษณาตําง ๆ เชํน แม็กกาซีน ปูายโฆษณา ฯลฯ

จานวน
260
106
34
151
147
77
25
92
45
112
78
16
57

ร้อยละ
65.00
26.50
08.50
37.75
36.75
19.25
06.25
23.00
11.25
28.00
19.50
4.00
14.25

230
20
46
30
46
28
28
180
32
62
98

57.50
05.00
11.50
07.50
11.50
07.00
07.00
45.00
08.00
15.50
24.50

170
37

42.50
09.25
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Social media (Facebook, Instagram, twitter, ฯลฯ)
วันที่ไปใช๎บริการ๎าน
จันทร๑
Matchbox
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร๑
เสาร๑
อาทิตย๑
ชํวงเวลาที่ไปใช๎บริการร๎าน 12.00-15.00 น
Matchbox
15.01-18.00 น.
18.01-21.00 น.
รวม
400

193
31
22
15
32
49
208
43
96
156
148
100

48.25
07.75
05.50
03.75
08.00
12.25
52.00
10.75
24.00
39.00
37.00

สํวนที่ 3 ปัจจัยด๎านคุณภาพการบริการของร๎าน Matchbox ของผู๎ตอบแบบสอบถาม ได๎แกํ
ด๎านสิ่งที่สัมผัสได๎ ด๎านความเชื่อถือ ด๎านการตอบสนอง ด๎านการรับประกัน และด๎านการเอาใจใสํ จาก
การวิเคราะห๑พบวํา ด๎านสิ่งที่สัมผัสได๎ สํงผลตํอการเลือกใช๎บริการร๎าน Matchbox ในระดับมาก
(Mean = 4.100 และ S.D. = 0.375) ด๎านความเชื่อถือ สํงผลตํอการเลือกใช๎บริการร๎าน Matchbox
ในระดับมาก (Mean = 4.166 และ S.D. = 0.492) ด๎านการตอบสนองสํงผลตํอการเลือกใช๎บริการ
ร๎าน Matchbox ในระดับมาก (Mean = 4.136 และ S.D. = 0.579) ด๎านการรับประกัน สํงผลตํอ
การเลือกใช๎บริการร๎าน Matchbox ในระดับมาก (Mean = 4.231 และ S.D. = 0.523) ด๎านการเอา
ใจใสํ สํงผลตํอการเลือกใช๎บริการร๎านค๎า Matchbox ในระดับมาก (Mean = 4.282 และ S.D. =
0.534)
สํวนที่ 4 ปั จจั ยด๎านการเลือกใช๎บริการร๎านMatchbox ของผู๎ตอบแบบสอบถามพบวํา
โดยรวมอยูํในระดับมาก (Mean = 4.281 และ S.D. = 0.498) และ เมื่อวิเคราะห๑เป็นรายข๎อพบวํา
สิ่งอํานวยความสะดวก และสภาพแวดล๎อมภายในมีผลตํอการตัดสินใจเลือกใช๎บริการร๎าน Matchbox
(Mean = 4.210 และ S.D.= 0.864) พบวํา การให๎บริการที่สะดวกรวดเร็วมีผลตํอการตัดสินใจ
เลือกใช๎บริการร๎าน Matchbox (Mean = 4.287 และ S.D.= 0.742) และ การให๎ความเชื่อมั่นตํอ
ลูกค๎าสํงผลตํอการตัดสินใจเลือกใช๎บริการร๎าน Matchbox (Mean = 4.347และ S.D.= 0.792)
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ตารางที่ 3 ตารางแสดงการวิเคราะห๑ความแปรปรวนถดถอยเชิงพหุคูณของปัจจัยคุณภาพการบริการ
ที่สํงผลตํอการเลือกใช๎บริการร๎าน Matchbox
แหล่งความแปรปรวน
การถดถอย (Regression)
สํวนที่เหลือ (Residual)
รวม

Sum of Squares
18.249
80.906
99.154

df
5
394
399

Mean Square
3.650
0. 205

F
17.774

Sig.
0.000

จากการวิเคราะห๑ตารางที่ 1 พบวํา ปัจจัยด๎านคุณภาพการบริการของร๎าน Match box
ได๎แกํ ด๎านสิ่งที่สัมผัสได๎ ด๎านความเชื่อถือ ด๎านการตอบสนอง ด๎านการรับประกัน และด๎านการเอาใจ
ใสํ สํงผลตํอการตัดสินใจเลือกใช๎บริการร๎านMatchbox ของผู๎ตอบแบบสอบถามเมื่อใช๎การวิเคราะห๑
การ ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) ที่ระดับนัยสําคัญ 0.5 ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 4 แสดงการวิเคราะห๑การถดถอยเชิงพหุคูณ เมื่อใช๎ปัจจัยด๎านคุณภาพการบริการที่สํงผลตํอ
การเลือกใช๎บริการร๎าน Matchbox เป็นตัวแปร
แหล่งความแปรปรวน
ตัวแปร
B
Std. Error
Beta
t
(Model)
คําคงที่ (Constant)
1.736
0.490
3.540
ด๎านสิ่งที่สัมผัสได๎
X1
-0.093
0.062
-0.070
-1.500
ด๎านความเชื่อถือ
X2
0.205
0.048
0.202
4.253
ด๎านการตอบสนอง
X3
0.147
0.041
0.171
3.551
ด๎านการรับประกัน
X4
0.036
0.049
0.038
0.725
ด๎านการเอาใจใสํ
X5
0.246
0.037
0.330
6.661
R = 0.429, R Square = 0.184, Adjusted R Square = 0.174, Std. Error of the Estimate = 0.453

Sig.
0.000
0.134
0.000
0.000
0.469
0.000

ทั้งนี้จากการแสดงผลการวิเคราะห๑การถดถอยพหุคูณสามารถนํามาเขียนสมการปัจจัยด๎าน
คุณภาพการบริการที่สํงผลตํอการเลือกใช๎บริการร๎าน Matchbox ของผู๎ตอบแบบสอบถามทั้ง 5 ด๎าน
ดังนี้
"Y" = 1.736 + (-0.093)X1 + (0.205)X2 + (0.147)X3 + (0.036)X4 + (0.246)X5
"Y" แทน การเลือกใช๎บริการร๎าน Matchbox
X1 แทน ด๎านสิ่งที่สัมผัสได๎
X2 แทน ด๎านความเชื่อถือ
X3 แทน ด๎านการตอบสนอง
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X4 แทน ด๎านการรับประกัน
X5 แทน ด๎านการเอาใจใสํ
จากการวิ เ คราะห๑ การถดถอยเชิ ง พหุ คูณ พบวํ า ปัจ จั ยด๎ า นคุ ณภาพการบริก ารของร๎ า น
Matchbox ทั้ง 5 ด๎าน ได๎แกํ ด๎านสิ่งที่สัมผัสได๎ ด๎านความเชื่อถือ ด๎านการตอบสนอง ด๎านการ
รับประกัน และ ด๎านการเอาใจใสํ สํงผลตํอการตัดสินใจเลือกใช๎บริการร๎านMatchbox โดยสามารถ
สรุปผล การทดสอบสมมติฐานการวิจัย ในตารางที่ 5 ดังนี้
ตารางที่ 5 แสดงผลสรุปการทดสอบสมมติฐานการวิจัย
สมมติฐาน
ปัจจัยคุณภาพการบริการของร๎าน Matchbox ด๎านสิ่งที่สัมผัสได๎
ปัจจัยคุณภาพการบริการของร๎าน Matchbox ด๎านความนําเชื่อถือ
ปัจจัยคุณภาพการบริการของร๎าน Matchbox ด๎านการตอบสนอง
ปัจจัยคุณภาพการบริการของร๎าน Matchbox ด๎านการรับประกัน
ปัจจัยคุณภาพการบริการของร๎าน Matchbox ด๎านการเอาใจใสํ

ผลการวิจัย
ไมํสนับสนุน
สนับสนุน
สนับสนุน
ไมํสนับสนุน
สนับสนุน

อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการศึกษาปัจจัยคุณภาพการบริการที่สํงผลตํอการเลือกใช๎บริการร๎าน Matchbox
สามารถสรุ ปผลได๎ ดังนี้ ข๎อมูลทางลักษณะประชากรของกลุํมตัว อยํางที่ใช๎ในการศึกษาครั้งนี้ คือ
ประชากรเพศชายและเพศหญิง ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวํา สํวนใหญํเป็นเพศหญิงร๎อยละ 68.75
ชํวงอายุต่ํากวําหรือเทํากับ 25 ปี
ด๎านพฤติกรรมการใช๎บริการร๎าน Matchbox พบวํา สํวนใหญํมีความถี่ในการใช๎บริการน๎อย
กวํา 3 ครั้งตํอเดือน มีการซื้อตํอครั้งน๎อยกวํา 500 บาท ประเภทสินค๎าที่เลือกซื้อสํวนใหญํคือเสื้อผ๎า
รับรู๎ข๎อมูลขําวสารของการบริการร๎าน Matchbox ผํานทาง Social media (Facebook, Instagram,
twitter,ฯลฯ) บุ คคลที่มีอิทธิพ ลตํอการเลื อกใช๎บริก ารคือเพื่อนหรือเพื่อนรํว มงาน สอดคล๎ องกั บ
แนวคิด วริศรา สอนจิตร และ ขวัญกมล ดอนขวา (2559) กลําววําเพื่อนสนิทเป็นปัจจัยบรรทัดฐาน
ของกลุํมอ๎างอิงกลุํมปฐมภูมิที่มีผลตํอความตั้งใจซื้อสินค๎า หรือ บริการออนไลน๑ผํานสมาร๑ทโฟน และ
สาเหตุในการเลือกใช๎บริการคือพนักงานมีความนําเชื่อถือในการบริการ
ในการวิจัยครั้งนี้มี พบวําปัจจัยด๎านคุณภาพการบริการ ของผู๎ตอบแบบสอบถามได๎แกํ ด๎าน
ความเชื่อถือ ด๎านการตอบสนอง และด๎านการเอาใจใสํ สํงผลตํอการตัดสิ นใจเลือกใช๎บริการร๎าน
Matchbox ของผู๎บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลที่กลําวมาข๎างต๎น สอดคล๎องกับแนวคิดของ
Parasuraman (1994) ที่กลําวไว๎วําคุณภาพการบริการมีอิทธิพลอยํางมากตํอความรู๎สึกนึกคิด ของ
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ผู๎ บ ริ โ ภค องค๑กรต๎ องมีคุณภาพการบริ การที่มีประสิ ทธิภ าพมากเพี ยงพอและสอดคล๎ องกับความ
ต๎องการของผู๎ บริโ ภค การมีคุณภาพการบริการที่คงที่อยูํในระดับของการรับรู๎ตาม ความเชื่อและ
ทัศนคติของลู กค๎าแล๎ ว จะสํ งผลโดยตรงกับ ความจงรัก ภักดี สอดคล๎ องกับงานวิจัยของ พัช รินทร๑
วิเชียรณรัตน (2561) ได๎ทําการศึกษาเรื่องคุณภาพการบริการสํงผลตํอการตั้งใจใช๎บริการไปรษณีย๑ไทย
พบวําจากการทดสอบสมมติฐานทางสถิติที่แสดงให๎เห็นถึง คุณภาพการบริการของไปรษณีย๑ไทยใน
ด๎านของ จัดสํงที่รวดเร็ว สิ่งอํานวยความสะดวกและสภาพแวดล๎อมภายใน ความเข๎าใจและเห็นอก
เห็นใจในผู๎รับบริการ การให๎บริการที่สะดวกรวดเร็ว และการให๎ความเชื่ อมั่นตํอลูกค๎ามี สิ่งเหลํานี้จะ
ผลตํอการตัดสิ นใจเลือกใช๎บ ริการไปรษณีย๑ไทย ของลูกค๎า และ นภัสวรรณ ชูจันทร๑ (2559) ที่ได๎
ทําการศึกษาปัจจัยคุณภาพการบริการที่มีอิทธิพลตํอความเชื่อมั่นในตราสินค๎า EVEANDBOY ของ
กลุํมผู๎บริโภคเพศหญิงในสยามสแควร๑ ผลการวิจัยพบวํา ผู๎บริโภคให๎ความสําคัญกับปัจจัยคุณภาพการ
บริการ เพื่อให๎ตรงตามความคาดหวังของผู๎บริโภค ถ๎าหากการบริการเป็นไปตามความคาดหวัง จะ
สํงผลให๎ผู๎บริโภคเกิดความเชื่อมั่นในตราสินค๎าและบริการ
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
จากผลการศึกษาในครั้งนี้ ผู๎วิจัยขอสรุปข๎อเสนอแนะ เพื่อเป็ นข๎อมูลและเป็นแนวทางของ
ผู๎ประกอบการด๎าน คุณภาพการบริการที่มีมีผลตํอการเลือกใช๎บริการร๎าน Matchbox สามารถนําผล
การศึกษาของการวิจัยนําไปใช๎ในการวางแผนการตลาดให๎ตรงกับความต๎องการของลูกค๎า ได๎ดังนี้
1. ด๎านสิ่งที่สัมผัสได๎ (Tangibles) จากผลการวิจัยพบวําด๎านสิ่งที่ สัมผัสได๎เป็นปัจจัยคุณภาพ
การบริการที่ไมํสํงผลตํอ การเลือกใช๎บริการร๎าน Matchbox ดังนั้นธุรกิจจึงไมํจําเป็นที่จะต๎องให๎
ความสําคัญมากนัก เนื่องจากเป็นปัจจัยที่ไมํได๎ชํวยให๎ผู๎บริโภคเลือกใช๎บริการ
2. ด๎านความนําเชื่อถือ (Reliability) จากผลการวิจัยพบวําด๎านความนําเชื่อถือเป็นปัจจัย
คุณภาพการบริการที่สํงผลตํอการเลือกใช๎บริการร๎าน Matchbox ธุรกิจควรให๎ความสําคัญ คือ
จัดการฝึ กอบรมพนักงานอยํางสม่ําเสมอ โดยให๎ความรู๎และพนักงานมีความซื่อสัตย๑ในการปฏิบัติ
หน๎าที่โดยมีความรับผิดชอบ และตลอดจนการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานอยํางสม่ําเสมอ
3. ด๎านการตอบสนอง (Responsiveness) จากผลการวิจัยพบวําด๎านการตอบสนองเป็น
ปัจจัยคุณภาพการบริการที่สํงผลตํอการเลือกใช๎บริการร๎าน Matchbox ธุรกิจควรให๎ความสําคัญใน
การตอบสนองการบริการอยํางรวดเร็วและทันตํอความต๎องการของลู กค๎า รวมถึงพนักงานมีจํานวนที่
เพียงพอตํอการให๎บริการแกํลูกค๎า
4. ด๎านการรับประกัน (Assurance) จากผลการวิจัยพบวําด๎านการรับประกันเป็นปัจจัย
คุณภาพการบริการที่ไมํสํงผลตํอ การเลือกใช๎บริการร๎าน Matchbox ดังนั้นธุรกิจจึงไมํจําเป็นที่
จะต๎องให๎ความสําคัญมากนัก เนื่องจากเป็นปัจจัยที่ไมํได๎ชํวยให๎ผู๎บริโภคเลือกใช๎บริการ
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5. ด๎านการเอาใจใสํ (Empathy) จากผลการวิจัยพบวําด๎านการเอาใจใสํเป็นปัจจัยคุณภาพ
การบริการที่สํงผลตํอการเลือกใช๎บริการร๎าน Matchbox พนักงานมีจรรณยาบรรณในอาชีพ พนักงาน
ให๎ความสนใจเอาใจใสํในการชํวยเหลือเมื่อลูกค๎า ต๎องการทันทีได๎อยํางนําประทับใจและเกิดเป็นความ
ภักดี ทําให๎ลูกค๎ามีความเชื่อมั่นและเกิดการซื้อซ้ํา
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. การศึกษาในครั้งนี้เป็นการศึกษาเพียงบางสํวนเทํานั้น เพื่อให๎ทราบผลโดยรวมที่ได๎วํา
ผู๎บริโภคมีพฤติกรรม แตกตํางกันหรือไมํ
2. การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาเพียงปัจจัยคุณภาพการบริการที่สํงผลตํอการเลือกใช๎
บริการร๎าน Matchbox ดังนั้นการศึกษาวิจัยครั้งตํอไปควรทําการศึกษาเกี่ยวกับความตั้งใจซื้อของร๎าน
ที่เป็นประเภท Multi-Brand Stores อื่น ๆ เพื่อเปรียบเทียบวําพฤติกรรมของลูกค๎าให๎ความสนใจร๎าน
ไหนมากกวํากัน
3. การศึกษาวิจัยประเภท Multi-Brand Stores ที่รวมกันเกิดเป็นร๎าน Matchbox ซึง่
ในขณะนี้เริ่มเป็นที่นิยมกันมากในกลุํมวัยรุํน แตํกลุํมตัวอยํางมากมายที่ไมํทราบวําเป็นตราสินค๎าของ
คนไทย หากมีการศึกษาวิจัยจะทําให๎ทราบถึงทัศนคติและพฤติกรรมการบริโภคที่มีตํอตราสินค๎าของ
คนไทยเหลํานี้ และ สามารถนําผลการวิจัยไปปรับปรุงด๎านการตลาดตํอไป
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บทคัดย่อ
การศึกษากลยุทธ๑ธุรกิจขนสํงประเภทดํวนพิเศษ เป็นการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary
Research) เพื่อค๎นหาแนวทางในการกําหนดกลยุทธ๑ระดับธุรกิจของธุรกิจขนสํงแบบดํวนพิเศษใน
ปัจจุบัน โดยการเก็บรวบรวมข๎อมูลจากหนังสือ บทความ นิตยสาร เว็บไซต๑ และงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง
นําข๎อมูลที่ได๎มาสังเคราะห๑ พบวํา ธุรกิจขนสํงประเภทดํวนพิเศษ สามารถกําหนดกลยุทธ๑การแขํงขัน
ได๎ทั้งหมด 3 กลยุทธ๑ คือ กลยุทธ๑ผู๎นําด๎านต๎นทุน กลยุทธ๑การสร๎างความแตกตําง และกลยุทธ๑มุํงเน๎น
การสร๎างความแตกตําง
คาสาคัญ : กลยุทธ๑ธุรกิจ ธุรกิจขนสํง สํงดํวนพิเศษ
Abstract
This documentary research aimsed to define business strategies of express
transportation service. We collected information from books, articles, magazines,
websites and related researches. After that, the information was systematically
synthesized. We found that the express transport business typically follow three
strategies; cost leadership, differentiation, and focused differentiation strategy.
Keywords : Business Strategy, Transportation Business, Express
บทนา
จุดเริ่มต๎นของการติดตํอสื่อสารภายในประเทศไทยนั้น เกิดขึ้นจาก “พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัว” พระมหากษัตริย๑พระองค๑แรกของประเทศไทย (พ.ศ. 2325 – พ.ศ. 2352) ที่
สนพระทัยในการเขียนจดหมายเพื่อสร๎างสัมพันธไมตรีกับมิตรสหายทั้งภายในและภายนอกประเทศ
จนทําให๎ประเทศไทยไมํตกเป็นเมืองขึ้นของเหลําประเทศมหาอํานาจในสมัยนั้น ด๎วยความสําคัญและ
ประโยชน๑ของการติดตํอสื่อสารที่เกิดขึ้นนี้ ทําให๎ "กิจการไปรษณีย๑ไทย" ถูกจัดตั้งในกรุงเทพมหานคร
เป็นที่แรก เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2426 ตํอมาในปี 2428 กิจกรรมการดําเนินงานของกิจการ
ไปรษณีย๑ไทยได๎มีการพัฒนาให๎ดีขึ้น ด๎วยการเข๎าไปเป็นสํวนหนึ่งของกลุํมสหภาพสากลไปรษณีย๑ ทําให๎
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กิจการไปรษณีย๑ในประเทศไทยสามารถขนสํงและแลกเปลี่ยนไปรษณียภัณฑ๑กับตํางประเทศได๎ ตํอมา
ในปี พ.ศ. 2441 โทรศัพท๑ได๎เข๎ามามีบทบาทในการติดตํอสื่อสารมากยิ่งขึ้น กระทรวงโยธาธิการ จึงได๎
ประกาศให๎รวมกรมไปรษณีย๑และกรมโทรเลขเข๎าด๎วยกัน เรียกวํา “กรมไปรษณีย๑โทรเลข” เพื่อให๎การ
บริหารราชการทั้งภายในและภายนอกประเทศดําเนินการสะดวกมากยิ่งขึ้น
ตํอมาในปี พ.ศ. 2519 ประเทศไทยได๎มีการเปลี่ยนแปลงระบบการเมืองการปกครองครั้ง
สําคัญที่สุดในประวัติศาสตร๑ จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชเป็นระบอบประชาธิปไตย สํงผลให๎
กิ จ กร ร มกา รดํ า เ นิ น งา นของ กรมไ ปรษณี ย๑ โ ทร เลขถู กปรั บ ปรุ ง เ ปลี่ ย น แปลง ไปเป็ น
“การสื่ อ สารแหํ ง ประเทศไทย” ภายใต๎ ร ะบบการบริ ห ารแบบรั ฐ วิ ส าหกิ จ ตามประกาศใช๎
พระราชบัญญัติการสื่อสารแหํงประเทศไทย ตํอมาในปี พ.ศ. 2546 ได๎มีการปรับโครงสร๎างอีกครั้งตาม
นโยบายแปรรูปรัฐวิสาหกิจ ทําให๎การสื่ อสารแหํงประเทศไทย ถูกเปลี่ยนมาเป็น “บริษัท ไปรษณีย๑
ไทย จํากัด” และ “บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)” ซึ่งบริษัทไปรษณีย๑ไทย จะเป็นผู๎ที่
ดูแลและให๎บริการด๎านไปรษณีย๑ของไทย มีจุดมุํงหมายเพื่อตอบสนองความต๎องการของประชาชนทุก
ระดับ
จากที่กลําวมาจะเห็นได๎วําธุรกิจขนสํงสินค๎า พัสดุภัณฑ๑ ในประเทศไทย มีบริษัทไปรษณีย๑ไทย
เป็นเจ๎าใหญํและเจ๎าเดียวที่สามารถครอบครองสํวนแบํงทางการตลาดมากที่สุด ถึงแม๎วําจะมีบริษัท
ตํางชาติอยํางบริษัท ดีเอชแอล จํากัด เข๎ามาลงทุนในประเทศไทยก็ตาม (เข๎ามาดําเนินธุรกิจใน
ประเทศไทยปี พ.ศ. 2514 และได๎เปิดสํานักงานใหญํในกรุงเทพมหานครปี พ.ศ. 2533) ผู๎ใช๎บริการก็
ยังมีทางเลือกจํากัดในการเลือกผู๎ให๎บริการ แตํในปัจจุบัน เมื่อธุรกิจ E-Commerce หรือการซื้อขาย
สิ น ค๎ า ผํ า นทางระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส๑ เป็ น ที่ นิ ย มและมี อั ต ราการเจริ ญ เติ บ โตที่ สู ง ขึ้ น (มู ล คํ า ECommerce ปี 2557 – 2558 เติบโต 10.41% สํวนในปี 2558 – 2559 เติบโต 14.03%) (สํานักงาน
พัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส๑, 2560) สํงผลให๎การแขํงขันภายในอุตสาหกรรมขนสํงสินค๎ามีอัตรา
การเติบโตที่สูงขึ้นเชํนเดียวกัน เพราะธุรกิจขนสํงสินค๎าเป็นธุรกิจที่เชื่อมโยงการซื้อขายสินค๎าระหวํางผู๎
ซื้อและผู๎ขาย โดยการให๎บริการขนสํงสินค๎าจากมือผู๎ขายไปสูํมือผู๎ซื้อ (ศูนย๑วิจัยกสิกรไทย, 2560) เชํน
การขนสํงสินค๎าดํวนพิเศษ การขนสํงสินค๎าดํวนราคาประหยัด เป็นต๎น
บทบาทความสําคัญของธุรกิจขนสํงสินค๎าที่เกิดขึ้นนี้ สํงผลให๎สํวนแบํงทางการตลาดภายใน
อุตสาหกรรมขนสํงสินค๎าเกิดการเปลี่ยนแปลง โดยที่บริษัทเอกชนมีสํวนแบํงทางการตลาดเพิ่มมากขึ้น
ดังนั้น บริษัทขนสํงสินค๎าดังกลําว จึงต๎องมีการปรับตัว เพื่อสร๎างข๎อได๎เปรียบทางด๎านราคา นวัตกรรม
และความแตกตํางของการบริการ (สุรัสวดี ราชกุลชัย, 2543) ด๎วยการกําหนดกลยุทธ๑การแขํงขันที่ทํา
ให๎ลูกค๎าตัดสินใจเลือกใช๎บริการ ซึ่งการกําหนดกลยุทธ๑การแขํงขันของบริษัท ต๎องให๎สอดคล๎องกับ
สภาพแวดล๎อมและศักยภาพภายในของตนเอง โดยมองเห็นโอกาสหรืออุปสรรคที่จะเกิดขึ้นตํอการ
ดําเนินธุรกิจ (เอกชัย บุญยาทิษฐาน, 2553) ขณะเดียวกัน ก็ต๎องประเมินสภาพแวดล๎อมภายนอก ที่
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เกิดขึ้นจากคูํแขํงขันเดิมภายในอุตสาหกรรม และคูํแขํงขันรายใหมํที่กําลังเข๎ามาทําธุรกิจ (สุรัสวดี ราช
กุลชัย, 2543) ซึ่งกลยุทธ๑ระดับธุรกิจที่สามารถนํามาใช๎ได๎ มีทั้งหมด 3 กลยุทธ๑ ได๎แกํ กลยุทธ๑ผู๎นําด๎าน
ต๎นทุน กลยุทธ๑การสร๎างความแตกตําง และกลยุทธ๑การมุํงเน๎นเฉพาะกลุํม (สุดใจ วันอุดมเดชาชัย ,
2556)
จากที่กลําวมาทั้งหมดข๎างต๎น ทําให๎ผู๎วิจัยเกิดคําถามในงานวิจัยชิ้นนี้วํา กลยุทธ๑ธุรกิจขนสํง
ประเภทดํวนพิเศษควรกําหนดกลยุทธ๑ระดับบริษัทแบบใด ที่สามารถแขํงขันได๎ โดยภาพรวมธุรกิ จ
ขนสํงและสถานที่จัดเก็บสินค๎าภายในประเทศไทย ที่จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค๎ากระทรวง
พาณิชย๑ ประเภทกิจกรรมการรับสํงเอกสาร สิ่งของ ที่ดําเนินงาน “นอกเหนือพันธะการให๎บริการของ
ไปรษณีย๑พื้นฐานอยํางทั่วถึง” มีจํานวนทั้งหมด 207 บริษัท โดยแบํงออกเป็น ภาคกลาง 195 บริษัท
ภาคตะวัน ออก 1 บริษัท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 บริษัท ภาคเหนือ 3 บริษัท และภาคใต๎ 7
บริษัท (กรมพัฒนาธุรกิจ, 2556) จากตัวเลขดังกลําว ทําให๎ผู๎วิจัยมุํงที่จะศึกษาบริษัทขนสํงเอกชนใน
ภาคกลาง ที่มี ขอบเขตพื้ น ที่ ในจั ง หวั ด กรุ งเทพมหานคร เพราะมี บริ ษัท ที่กํ า ลั ง ดํา เนิ นกิ จการอยูํ
ทั้งหมด 152 บริษัท จากทั้งหมดของภาคกลาง 195 บริษัท ด๎วยตัวเลขที่คํอนข๎างมากกวําจังหวัดอื่นๆ
จึงทําให๎การแขํงขันในกรุงเทพมหานครอยูํในอัตราที่คํอนข๎างสูง เมื่อการแขํงขันสูง บริษัทขนสํงตํางๆ
จึงต๎องมีการกําหนดกลยุทธ๑ในการดําเนินธุรกิจที่สามารถแขํงขั นได๎โดยสร๎างคุณภาพการให๎บริการแกํ
ลูกค๎าในเวลาเดียวกัน เพราะฉะนั้น ข๎อมูลที่ได๎จากบริษัทขนสํงสินค๎าในจังหวัดกรุงเทพมหานคร จึง
สามารถนํามาเป็ นข๎อมูล ตัว แทนบริษัทขนสํ งทั้งประเทศได๎ โดยที่ผ ลการศึกษาสามารถนํามาเป็น
แนวทางในการกําหนดกลยุทธ๑ เพื่อการแขํงขันของบริษัทตํอไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาการกําหนดกลยุทธ๑ระดับธุรกิจของธุรกิจขนสํงประเภทดํวนพิเศษ
วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษาในครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) ที่ผู๎วิจัยเก็บรวบรวม
ข๎อมูลจาก บทสัมภาษณ๑ บทความ หนังสือ ตํารา และงานวิจัย ที่เกี่ยวข๎อง โดยเฉพาะงานวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) เพื่อให๎สอดคล๎องกับงานวิจัยชิ้นนี้ แล๎วจึงนําเสนอผลการศึกษา
ตามวัตถุประสงค๑
การทบทวนวรรณกรรม
ในการหาคําตอบเพื่อตอบคําถามตามวัตถุประสงค๑ที่กําหนดนั้น ต๎องมีการทบทวนทฤษฎี
แนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง ดังตํอไปนี้
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1. การวิเคราะห๑สภาพแวดล๎อมภายนอกองค๑การ (PEST Analysis)
2. การวิเคราะห๑สภาวะการแขํงขันภายในอุตสาหกรรม (Five Forces Model)
3. การวิเคราะห๑สภาพแวดล๎อมและศักยภาพภายใน (SWOT Analysis)
4. การสร๎างกลยุทธ๑ที่เหมาะสม (TOWS Matrix)
5. กลยุทธ๑ระดับธุรกิจ (Business Level Strategy)
6. ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง
ซึง่ แตํละหัวข๎อ มีรายละเอียด ดังตํอไปนี้
1. การวิเคราะห๑สภาพแวดล๎อมภายนอกองค๑การ (PEST Analysis)
เป็นการวิเคราะห๑ปัจจัยภายนอกที่เราไมํสามารถควบคุมได๎ระดับมหาภาค นําข๎อมูลที่ได๎มาทํา
ความเข๎าใจในเรื่องของทิศทางธุรกิจ ที่จะเกิดขึ้นในปัจจุบันและอนาคต โดยที่ สุรัสวดี ราชกุลชัย
(2543, หน๎า 180 - 181) ได๎แบํงการวิเคราะห๑ออกเป็น 4 ด๎าน ได๎แกํ (1) สภาพแวดล๎อมทางการเมือง
และกฎหมาย (Political and Legal : P) เชํน กฎหมาย นโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และความมั่นคง (2) สภาพแวดล๎อมทางเศรษฐกิจ (Economic : E) เชํน ราคาน้ํามันดิบ ภาวะเงิน
เฟูอเงินฝืด อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนเงินทั้งในและนอกประเทศ (3) สภาพแวดล๎อมทางสังคม
และวัฒนธรรม (Social and Cultural : S) เชํน ความเชื่อ คํานิยม ทัศนคติ คุณภาพชีวิต การ
คมนาคม และการติดตํอสื่อสาร (4) สภาพแวดล๎อมทางเทคโนโลยี (Technology : T) เชํน การ
แลกเปลี่ย นความรู๎ ระหวํางองค๑กร ความก๎าวหน๎าในการวิจัยและพัฒนา เทคโนโลยี อินเตอร๑เน็ต
หุํนยนต๑ หรือนวัตกรรมอื่นๆ เป็นต๎น (จารุวรรณ สิทธิโชค, 2555)
2. การวิเคราะห๑สภาวะการแขํงขันภายในอุตสาหกรรม (Five Forces Model)
เป็นโมเดลของ Michael E. Porter (1980) ที่นิยมใช๎ในการวิเคราะห๑การแขํงขันทาง
การตลาด ทําให๎สามารถรู๎สภาพแวดล๎อมทั่วไปของธุรกิจ แบํงออกได๎ทั้งหมด 5 ด๎าน ได๎แกํ
(1) การแขํงขันระหวํางบริษัทที่มีอยูํ (Rivalry among existing firms) เป็นการวิเคราะห๑
คูํแขํงทั้งหมดที่อยูํในอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อวิเคราะห๑วําคูํแขํงใช๎กลยุทธ๑อะไร และสํงผลกระทบตํอ
ธุรกิจของเราอยํางไร สํวนใหญํเป็นการแขํงขันด๎านราคา นวัตกรรมของผลิตภัณฑ๑ และความแตกตําง
ของผลิตภัณฑ๑ ซึ่งปัจจัยที่ทํา ให๎เกิดการแขํงขึ้นมีอยูํหลายปัจจัย ได๎แกํ การเติบโตของธุรกิจที่อยูํใน
ตลาดไมํได๎สูงมากนัก ต๎นทุนคงที่และต๎นทุนการเก็บรักษามีราคาสูง คูํแขํงที่มีศักยภาพที่เหมือนหรือ
ใกล๎เคียงกันมีจํานวนมาก อารมณ๑ความต๎องการของลูกค๎าที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูํตลอดเวลา บริษัท
จึงต๎องตระหนักและใสํใจปัจจัย ตํางๆเหลํานี้ เพราะอาจเกิดขึ้นได๎ตลอดเวลา (สุรัส วดี ราชกุลชัย ,
2543, หน๎า 184) เชํน Kerry express กับ ไปรษณีย๑ไทย
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(2) อํานาจการตํอรองของลูกค๎า (Bargaining Power of Customer) เป็นการวิเคราะห๑
อํานาจของลูกค๎า ซึ่งถูกมองวําเป็นภัยคุกคามของบริษัทได๎ ถ๎าลูกค๎าอยูํในฐานะที่จะเรียกร๎องการลด
ราคาสิ น ค๎าหรื อบริ การให๎ ต่ําลง ในขณะที่ต๎องการคุณภาพที่สู งขึ้น เชํน เมื่อลู กค๎าสั่ งซื้อสิ นค๎าใน
ปริมาณมาก ทําให๎สามารถตํอรองการลดราคาลง เพราะถ๎าลูกค๎าไมํซื้อ บริษัทก็ไมํสามารถที่จะดําเนิน
กิจการตํอไปได๎ อยํางธุรกิจขนสํงสินค๎า ที่ลูกค๎าบางทําน มียอดการสํงสินค๎าในอัตราที่สูง ทําให๎มีการ
ตํอรองกับบริษัท โดยการบริการรับสินค๎าตามบ๎านเพื่อสํงออกไปยังลูกค๎าปลายทาง สิ่งที่ลูกค๎าได๎รับ
คือ ไมํต๎องเสียต๎นทุนในการเดินทางมาใช๎บริการ แตํในทางกลับกันถ๎าลูกค๎ามีปริมาณมาก และมีความ
ต๎องการสินค๎าหรือบริการนั้นๆ บริษัทก็สามารถหาผลประโยชน๑จากการขึ้นราคาสินค๎าหรือบริการได๎
เชํน การขึ้นราคาการบริการรับสินค๎าตามบ๎านเพื่อสํงออกไปยังลูกค๎าปลายทาง หรือการเพิ่มเงื่อนไข
ในการบริการ
(3) อํานาจการตํอรองของผู๎จัดหา (Bargaining Power of Suppliers) เป็นการวิเคราะห๑
อํานาจของผู๎จัดหา ซึ่งถูกมองวําเป็นอุปสรรคได๎ ถ๎าหากพวกเขาไมํจัดหาสินค๎าหรือบริการให๎ตามที่ตก
ลงกัน อาจจะขึ้นราคาหรือลดคุณภาพของสินค๎าหรือบริการ สิ่งเหลํานี้สํงผลกระตํอการทํากําไรของ
บริษัทโดยตรง ในทางกลับกันถ๎าผู๎จัดหาไมํมีอํานาจในการตํอรอง ก็จะทํา ให๎บริษัทมีโอกาสที่จะทํา
กําไรจากการกดราคาสินค๎าหรือบริการให๎ต่ําลง และยังสามารถเรียกร๎องคุณภาพที่สูงขึ้นได๎ เชํน การ
ขึ้นราคาของน้ํามันเชื้อเพลิง เนื่องจากธุรกิจขนสํงสินค๎าต๎องพึ่งพาพลังงานเชื่อเพลิงในการให๎บริการ
(นัสสุ คูสุวรรณ, 2554, หน๎า 64)
(4) คูํแขํงรายใหมํ (New Entrants) เป็นการวิเคราะห๑คูํแขํงรายใหมํที่ยังไมํได๎แขํงขัน แตํมี
ความสามารถที่จะแขํงขัน เชํน มีการวิจัยและพัฒนาที่ทันสมัย มีการโฆษณาถี่ หรือมีงบประมาณใน
การลงทุนสูง (สุรัสวดี ราชกุลชัย , 2543, หน๎า 183) ดังนั้นการเข๎ามาของคูํแขํงรายใหมํ จะเป็น
อุปสรรคอยํางหนึ่งตํอการทํากําไรของบริษัท เนื่องจากยิ่งมีคูํแขํงมากขึ้น การแขํงขันก็จะเพิ่มมากขึ้น
ตามไปด๎วย ถ๎าการเข๎ามาของคูํแขํงรายใหมํมีน๎อย บริษัทที่มีอยูํก็จะสามารถหาโอกาสจากการขึ้นราคา
เพื่อทํากําไรตํอไป ตัวอยํางเชํน ในอดีต บริษัทขนสํงที่มีอยูํเดิ ม คือ ไปรษณีย๑ไทย และคูํแขํงขันราย
ใหมํ คือ Kerry express ในขณะที่ปัจจุบัน บริษัทที่มีอยูํเดิม คือ Kerry express และคูํแขํงขันราย
ใหมํ คือ SCG express
(5) ผลิตภัณฑ๑ทดแทน (Substitute Products) เป็นการวิเคราะห๑ผลิตภัณฑ๑บริษัท ไมํวําจะ
เป็ น สิ น ค๎าหรื อบริ การ ที่ส ามารถลอกเลี ยนแบบได๎ก็อาจจะมีผ ลิ ตภัณฑ๑อื่นมาทดแทน ผลิ ตภัณฑ๑
ทดแทนในที่นี้ หมายถึง สินค๎าหรือบริการที่มีจุดประสงค๑ในการตอบสนองความต๎องการของลูกค๎า
ด๎วยวิถีทางที่คล๎ ายคลึ งกัน โดยที่ลูกค๎าไมํได๎ให๎ ความสํ าคัญกับกระบวนการที่ทําให๎เกิดสินค๎าหรือ
บริการนั้นๆ ในขณะที่สินค๎าหรือบริการทดแทนนั้นอาจมีราคาที่ต่ํากวํา แตํคุณภาพอาจจะเทียบเทํา
กั น ก็ จ ะทํ า ให๎ ลู ก ค๎ า หั น ไปใช๎ ผลิ ต ภั ณ ฑ๑ ท ดแทนนั้ น แทน สํ ง ผลให๎ สํ ว นแบํ ง ทางการตลาดลดลง

553

การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
เครือขํายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลําปางวิจยั ครั้งที่ 4

เพราะฉะนั้ น บริ ษัทจึ งต๎อ งลดความเสี่ ยงที่อาจเกิดขึ้นจากผลิ ตภัณฑ๑ทดแทน โดยการสร๎างความ
แตกตํางให๎กับผลิตภัณฑ๑ของตนเอง เชํน ราคา คุณภาพ การบริการ ทําเลที่ตั้ง หรือตัวอยํางที่เห็นได๎
อยํางชัดเจน คือ การสํงสินค๎าของแมสเซ็นเจอร๑ ที่ใช๎เวลาในการสํงสินค๎าเพียงแคํ 1-3 ชั่วโมงเทํานั้น
โดยที่อาจจะมีข๎อจํากัดทางด๎ านพื้นที่ในการให๎บริการ แตํถ๎ามองทางด๎านระยะเวลาที่ลูกค๎าจะได๎รับ
สินค๎า กลับรวดเร็วกวําการใช๎บริการบริษัทขนสํง ที่มีอยูํในอุตสาหกรรมที่ใช๎ระยะเวลาในการสํงสินค๎า
1-3วัน
3. การวิเคราะห๑สภาพแวดล๎อมและศักยภาพภายใน (SWOT Analysis)
เป็นเครื่องมือในการประเมินสถานการณ๑ สําหรับองค๑การหรือโครงการตํางๆ ที่จะชํวยให๎
ผู๎บริหารกําหนดจุดแข็งและจุดอํอนจากสภาพแวดล๎อมภายใน โอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดล๎อม
ภายนอก ตลอดจนผลกระทบที่มีศักยภาพที่เกิดขึ้นจากปัจจัยตํางๆ ที่มีผลตํอการทํางานขององค๑การ
ซึง่ SWOT มีความหมายตามตัวอักษรยํอภาษาอังกฤษ
(เอกชัย บุญยาทิษฐาน, 2553) ดังนี้
(1) จุดแข็ง (Strengths : S) หมายถึง ปัจจัยตํางๆที่เกิดขึ้นภายในองค๑การ ทําให๎เกิดความ
เข๎มแข็งหรือเป็นจุดแข็งขององค๑การ นําไปสูํความได๎เปรียบทางการแขํงขัน เชํน การบริการจัดสํง
สินค๎าที่รวดเร็ว ความปลอดภัยของตัวสินค๎าขณะทําการจัดสํง มารยาทของผู๎ให๎บริการขนสํง
(2) จุดอํอน (Weaknesses : W) หมายถึง ปัจจัยตํางๆที่เกิดขึ้นภายในองค๑การ ทําให๎เกิด
ความอํอนแอ หรือเป็นจุดอํอนขององค๑การ นําไปสูํความเสียเปรียบทางการแขํงขัน เชํน พนักงานไมํ
เพียงพอ รถขนสํงสินค๎าไมํเพียงพอ หรือเมื่อมีสถานการณ๑ที่ลูกค๎ามาใช๎บริการเป็นจํานวนมาก อาจจะ
ทําให๎บริษัทต๎องจ๎างบุคคลภายนอกเข๎ามาชํวยในการให๎บริการลูกค๎า ตรงจุดนี้อาจทําให๎คุณภาพใน
การให๎บริการลดลง
(3) โอกาส (Opportunities : O) หมายถึง ปัจจัยตํางๆที่เกิดขึ้นภายนอกองค๑การ ที่เราไมํ
สามารถควบคุมได๎ แตํสํงผลให๎องค๑การมีประโยชน๑ในการดําเนินธุรกิจ เชํน สภาพเศรษฐกิจที่ขยายตัว
เนื่ องจากในปัจ จุ บั นที่เทคโนโลยี ได๎เข๎ามามีบทบาทกับผู๎ คนทุกเพศทุกวัย การทําธุรกิจขายสิ นค๎า
ออนไลน๑จึงมีผู๎ซื้อและผู๎ขายเป็นจํานวนมาก ทําให๎ธุรกิจขนสํงสินค๎า ที่เป็นตัวเชื่อมโยงในการขนสํง
สินค๎าจากผู๎ขายไปยังผู๎ซื้อ มีโอกาสในการทําธุรกิจมากยิ่งขึ้น
(4) อุปสรรค (Threats : T) หมายถึง ปัจจัยตํางๆที่เกิดขึ้นภายนอกองค๑การ ที่เราไมํสามารถ
ควบคุมได๎ แตํสํงผลเสียข๎อจํากัดตํางๆให๎องค๑การและเป็นอุปสรรคตํอการดําเนินธุรกิจ เชํน ความผัน
ผวนของราคาน้ํามัน ภัยพิบัติทางธรรมชาติอาจทําให๎การสํงสินค๎าลําช๎า
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4. การสร๎างกลยุทธ๑ที่เหมาะสม (TOWS Matrix)
เป็นเครื่องมือสร๎างกลยุทธ๑ที่เหมาะสม จากการวิเคราะห๑สภาพแวดล๎อมและศักยภาพภายใน
(SWOT Analysis) ที่มีทั้งหมด 4 ตัว คือ จุดแข็ง (S) จุดอํอน (W) โอกาส (O) และอุปสรรค (T) มา
จับคูํกัน เพื่อให๎เกิดเป็นกลยุทธ๑ SO WO ST และ WT (เอกชัย บุญยาทิษฐาน, 2553, หน๎า 106 111) โดยมีรายละเอียดดังตํอไปนี้
(1) กลยุทธ๑เชิงรุก SO (Strengths - Opportunities) เป็นกลยุทธ๑ที่เกิดขึ้นจากการเอาจุด
แข็งขององค๑การไมํวําจะเป็นด๎านใดก็ตาม ไปรวมกับโอกาสที่ดีที่มาจากภายนอกให๎เหมาะสมกัน เป็น
กลยุทธ๑ที่อุกองค๑การแสวงหาและต๎องการสร๎างให๎เกิดประโยชน๑สูงสุด เพื่อปกปูองจุดแข็งของตนเอง
และนําโอกาสที่ดีที่มาจากภายนอกมาใช๎ให๎เกิดประโยชน๑ เชํน รถยนต๑ Mercedes-Benz เป็นรถยนต๑
ที่ มี ค วามหรู ห รา มี คุ ณ ภาพ และมี ชื่ อ เสี ย งโดํ ง ดั ง สิ่ ง เหลํ า นี้ กํ อ ให๎ เ กิ ด จุ ด แข็ ง ของบริ ษั ท ใน
ขณะเดีย วกันสังคมก็มีคํานิยมที่ต๎องการความหรูหรา สภาพแวดล๎อมและศักยภาพที่มีอยูํนี้ ทําให๎
บริษัทสามารถนําไปสร๎างเป็นกลยุทธ๑ในการขยายตลาดได๎เป็นอยํางดี
(2) กลยุทธ๑เชิงแก๎ไข WO (Weaknesses - Opportunities) เป็นกลยุทธ๑ที่มีความพยายามที่
จะลดจุดอํอนของตนเอง โดยการนําเอาโอกาสที่ดีที่มาจากภายนอกมารวมกับจุดอํอนขององค๑การ
เพื่อพัฒนาให๎เกิดประโยชน๑ เชํน ในสถานการณ๑โลกที่น้ํามันมีราคาแพงและเป็นสิ่งที่จะต๎องหมดลงใน
อนาคต ตลาดจึ งมีความต๎องการรถยนต๑ที่ใชํแก๏ส ธรรมชาติห รือรถยนต๑ที่ใช๎ พลั งงานไฟฟูา แตํ ณ
ปัจจุบัน บริษัทไมํมีเทคโนโลยีด๎านนี้ ทําให๎บริษัทสามารถรับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นได๎จากการกําหนดกล
ยุทธ๑ เชํน ซื้อลิขสิทธิ์เพื่อให๎ได๎มาซึ่งเทคโนโลยี ประสานความรํวมมือกับบริษัทที่มีเทคโนโลยีนี้ดังกลําว
ทุํมเทงบประมาณไปกับการวิจัยและพัฒนา เป็ นต๎น ซึ่งในขณะเดียวกันบริษัทอาจจะไมํต๎องทําอะไร
เลยก็ได๎กับโอกาสที่กําลังจะเกิด กลยุทธ๑นี้จะชํวยการกําหนดวิธีการปรับปรุงจุดอํอนเปลี่ยนเป็นจุดแข็ง
(3) กลยุทธ๑เชิงปูองกัน ST (Strengths - Threats) เป็นกลยุทธ๑ที่นําเอาจุดแข็งขององค๑การ
มาจับคูํกับภัยคุกคามที่มาจากภายนอก เพื่อตํอสูํภัยคุกคามที่จะเกิดขึ้น จุดมุํงหมายของกลยุทธ๑นี้ คือ
เพิ่มความเข๎มแข็งและลดปัญหาที่เกิดขึ้น ตรงจุดนี้ไมํได๎หมายความวําองค๑การจะต๎องเอาจุดแข็งของ
ตนเองไปปูองกันภัยคุกคามที่มาจากภายนอก แตํเป็นการเอาจุดแข็งไปลดปัญหาที่เกิดขึ้นหรือไมํก็
เปลี่ยนภัยคุกคามนั้นเป็นโอกาส
(4) กลยุทธ๑เชิงรับ WT (Weaknesses - Threats) เป็นกลยุทธ๑ที่จับคูํกันระหวํางจุดอํอนของ
องค๑การกับภัยคุกคามที่มาจากภายนอก เพื่อพยายามที่จะตัดปัญหาทั้งสองที่เกิดขึ้น คือ ต๎องการลด
ทั้งจุดอํอนและภัยคุกคามดังกลําว เพราะถ๎าองค๑การใดที่ตกอยูํในภาวะที่ถูกสภาพแวดล๎อมที่มาจาก
ภายนอกคุกคาม และตนเองก็ไมํมีกําลังความสามารถ ก็เหมือนกับเสือลําบาทที่ถูกนายพรานตามลําไมํ
หยุด ดังนั้นองค๑การจึงมีทางเลือกสองทาง คือ ตํอสูํเพื่อความอยูํรอดหรือหลบหนีเพื่อตั้งหลัก แตํ
ในทางธุรกิจยังมีทางเลือกอื่นให๎เดิน เชํน การควบรวมกิจการหรือตัดทอนธุรกิจที่ตนเองทําอยูํเพื่อลด
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จุ ด อํ อ นลง หมายความวํ า ถ๎ า จุ ด อํ อ นที่ มี อ ยูํ ต อนนี้ คื อ การมี พ นั ก งานที่ ม ากเกิ น ไป และไมํ มี
ประสิทธิภาพในการทํางาน รวมถึงพนักงานมีทัศนคดีที่ไมํเอื้อตํอการพัฒนาองค๑การ เพราะฉะนั้นจึง
ต๎องลดพนักงานเหลํานั้นออกไปนั้นเอง
4. กลยุทธ์ระดับธุรกิจ (Business Level Strategy)
Michael E. Porter (1980 อ๎างถึงใน ณัฎฐพันธ๑ เขจรนันทน๑, 2552, หน๎า 14) ได๎ให๎คําจํากัด
ความของกลยุทธ๑วํา “หลักการพื้นฐานทั่วไปในการแขํงขันทางธุรกิจ ” ในขณะที่ สมยศ นาวีการ
(2538) กลําววํา กลยุทธ๑ คือ แผนงานในระยะยาวที่บริษัทกําหนดขึ้นมา เพื่อให๎ธุรกิจสามารถสร๎างข๎อ
ได๎เปรียบทางการแขํงขันมากที่สุด โดยที่บริษัทก็จะต๎องเสียเปรียบน๎อยที่สุดเชํนเดียวกัน สอดคล๎องกับ
เสนาะ ติเ ยาว๑ (2546) ในการบรรลุ เปู าหมายระยะยาวของบริ ษั ท จากการกํ าหนดแผนรวม
(Comprehensive Plan) ของการดําเนินงาน ที่บํงบอกทิศทางในการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยูํของ
บริษัท ในขณะที่ กิ่งพร ทองใบ (2549) ได๎ให๎ความหมายเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลยุทธ๑วํา วิธีการที่บริษัท
เลือกใช๎ เพื่อดําเนินกิจการที่เป็นอยูํในปัจจุบัน ให๎ไปยังจุดหมายปลายทางที่ถูกกําหนดไว๎ในอนาคต
จากที่กลําวมา ทําให๎ผู๎วิจัยสามารถกําหนดความหมายของกลยุทธ๑ ได๎วํา กลยุทธ๑ (Strategy)
หมายถึง รูปแบบหรือแผนการดําเนินงานที่ครอบคลุมทรัพยากรทั้งหมดของบริษัท เพื่อประสิทธิผล
และประสิทธิภาพในการสร๎ างข๎อได๎เปรียบทางการแขํงขันเหนือคูํแขํง ดังนั้น การกําหนดกลยุทธ๑
(Strategic Formulation) จึงมีความหลากหลาย และเปลี่ยนแปลงอยํางรวดเร็วตามสถานการณ๑การ
แขํงขันทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน ทําให๎ สุดใจ วันอุดมเดชาชัย (2556, หน๎า 338 -373) ได๎อธิบาย
ความหมายของกลยุทธ๑ระดับธุรกิจ ดังตํอไปนี้
(1) กลยุทธ๑ผู๎นําด๎านต๎นทุน (Cost Leadership Strategy) ธุรกิจที่ใช๎ในกลยุทธ๑ผู๎นําด๎าน
ต๎ น ทุ น มี สิ น ค๎ า หรื อ บริ ก ารขั้ น พื้ น ฐานที่ มี ร ะดั บ ของคุ ณ ภาพมาตรฐานตํ อ ลู ก ค๎ า สํ ว นใหญํ ใ น
อุตสาหกรรม ซึ่งสินค๎าหรือบริการ จําเป็นจะต๎องมีระดับความแตกตํางในเรื่องของคุณลักษณะที่สร๎าง
คุ ณ คํ า ให๎ แ กํ ลู ก ค๎ า ในลั ก ษณะที่ ลู ก ค๎ า พึ ง พอใจและสามารถยอมรั บ ได๎ ใ นราคาที่ ต่ํ า ที่ สุ ด เมื่ อ
เปรียบเทียบกับคูํแขํงรายอื่นๆ ในขณะเดียวกันถ๎าบริษัทเลือกที่จะมุํงเน๎นการลดต๎นทุนเพียงอยํางเดียว
โดยไมํคํานึงถึงการสร๎างความแตกตําง การกระทําเชํนนี้ อาจทําให๎บริษัทที่สามารถผลิตสินค๎าหรือ
บริการที่มีคุณภาพ ละเลยการแขํงขันในการสร๎างความแตกตําง จนทําให๎ไมํมีลูกค๎าต๎องการสินค๎าหรือ
บริการเหลํานั้น แตํข๎อได๎เปรียบของ กลยุทธ๑ผู๎นําด๎านต๎นทุนมีอยูํ 2 ประการ คือ (1) การเป็นผู๎นํา
ด๎านต๎นทุนสามารถกําหนดราคาได๎ต่ํากวําคูํแขํง เนื่องจากต๎นทุนที่ต่ํากวํา ทําให๎บริษัทมีกําไรมากกวํา
คูํแขํงในอุสาหกรรมเดียวกัน และ (2) ถ๎าการแขํงขันภายในอุสาหกรรมเพิ่มสูงขึ้น และบริษัทเลือกที่จะ
แขํงขันกันด๎วยราคา ผู๎นําด๎านต๎นทุนจึงมีข๎อได๎เปรียบในการแขํงขัน (สมยศ นาวีการ, 2544)
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(2) กลยุทธ๑การสร๎างความแตกตําง (Differentiation Strategy) บริษัทจะต๎องสร๎างสรรค๑
ผลิตภัณฑ๑ให๎มีลัก ษณะโดดเดํนมีเอกลักษณ๑หรือมีลักษณะที่แตกตํางจากคูํแขํง โดยที่ลูกค๎าสามารถ
รับรู๎ถึงลักษณะเดํนชองผลิตภัณฑ๑ ดังนั้น บริษัทที่สร๎างความแตกตํางจะได๎รับประโยชน๑จากความ
ได๎เปรียบทางการแขํงขัน เพราะมีความสามารถในการตอบสนองความต๎องการของลูกค๎า และทําให๎
ลูกค๎าเกิดความพึงพอใจ ในขณะที่คูํแขํงไมํสามารถดําเนินงานในลักษณะดังกลําวได๎ สิ่งเหลํานี้ทําให๎
ลูกค๎ายินดีที่จะจํายเงินซื้อสินค๎าหรือบริการในราคาที่พิเศษ เพราะลูกค๎าเชื่อวําคุณภาพผลิตภัณฑ๑มี
ความแตกตํางและมีคุณคําสมกับราคาที่จะต๎องจํายเพิ่ม ถ๎าบริษัทสามารถดําเนินการตามที่ได๎ก ลําวไว๎
ข๎างต๎น ก็จะสํงผลทําให๎กลยุทธ๑การสร๎างความแตกตํางสามารถนําไปใช๎ประโยชน๑ได๎อยํางประสบ
ความสําเร็จ ดังเชํนตัวอยํางของ สุรัสวดี ราชกุลชัย (2543, หน๎า 199) ที่ได๎ยกตัวอยํางเพื่อให๎เห็นภาพ
ชัดเจน เชํน รถยนต๑ Volvo เน๎นความปลอดภัย ในขณะที่ รถยนต๑ Mercedes-Benz เน๎นเรื่อง
คุณภาพและความไว๎วางใจ
(3) กลยุทธ๑การมุํงเน๎นเฉพาะกลุํม (Focus Strategic) เป็นบริษัทที่ตั้งใจจะใช๎ความสามารถ
หลักของตนในการตอบสนองความต๎องการของกลุํมลูกค๎าเฉพาะกลุํม โดยกําหนดกลุํมลูกค๎าจากปัจจัย
ตํางๆ เชํน กําหนดจากกลุํมผู๎ซื้อที่เฉพาะเจาะจง กําหนดจากความแตกตํางของสายผลิตภัณฑ๑ กําหนด
จากความแตกตํางทางภูมิศาสตร๑ของตลาด เป็นต๎น ดังนั้น กลยุทธ๑การมุํงเน๎นเฉพาะกลุํมเป็นการบูร
ณาการปฏิบัติการ เพื่อผลิตสินค๎าหรือบริการที่ตอบสนองความต๎องการของลูกค๎า สํวนการแขํงขันที่
เฉพาะเจาจง เพื่อกีดกันคูํแขํงรายอื่นๆให๎ลดน๎อ ยลง เมื่อบริษัทใช๎ประโยชน๑จากความแตกตํางของ
ลูกค๎า บริษัทก็จะตอบสนองความต๎องการของลูกค๎าได๎อยํางมีประสิทธิภาพมากกวําคูํแขํงที่มีขอบเขต
การตลาดกว๎าง ซึ่งความเสี่ยงของการใช๎กลยุทธ๑การมุํงเน๎นเฉพาะกลุํม คือ ความเป็นไปได๎ที่คูํแขํง
จํานวนมาก จะตระหนั กถึงความสํ าเร็จ ของกลยุทธ๑นี้และนําไปลอกเลียนแบบเป็นกลยุทธ๑ของตน
เพราะฉะนั้นจึงต๎องตอบสนองเฉพาะเจาะจงสําหรับลูกค๎าแคบลงไปอีก ซึ่งสามารถแบํงได๎ 2 กลยุทธ๑
ได๎แกํ
(3.1) กลยุทธ๑มุํงเน๎นการเป็นผู๎นําทางด๎านต๎นทุน (Focused Cost Leadership Strategy)
เป็นกลยุทธ๑ที่มีจุดมุํงหมายเพื่อปูองกันความได๎เปรียบทางการแขํงขันจากการตอบสนองความต๎องการ
ของลูกค๎าในตลาดเปูาหมายที่เฉพาะเจาะจง ณ ระดับต๎นทุนที่ต่ําที่สุดและราคาที่ต่ํากวําคูํแขํง ซึ่งกล
ยุทธ๑นี้มีความนําสนใจตรงที่บริษัทสามารถมีต๎นทุนที่ต่ํากวํา ด๎วยการจํากัดขนาดของลูกค๎าในสํวนของ
ผู๎บริโภคไว๎ชัดเจน วิธีจะชํวยให๎บรรลุถึงความได๎เปรียบทางด๎านต๎นทุนเหนือคูํแขํงด๎วยการบริการใน
ตลาดเปูาหมายที่เฉพาะเจาะจง เชํนเดียวกับกลยุทธ๑ความเป็นผู๎นําด๎านต๎นทุน ความแตกตํางอยําง
เดียวระหวํางยุทธ๑ความเป็นผู๎นําด๎านต๎นทุนและกลยุทธ๑มุํงเน๎น การเป็นผู๎นําทางด๎านต๎นทุน คือ ขนาด
ของกลุํมผู๎บริโภค
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(3.2) กลยุทธ๑มุํงเน๎นการสร๎างความแตกตําง (Focused Differentiation Strategy) เป็น
บริษัทที่มุํงเน๎นลูกค๎าเฉพาะกลุํม ที่ได๎พัฒนารูปแบบธุรกิจที่ทําให๎บริษัทประสบความสําเร็จในการวาง
ตําแหนํงผลิตภัณฑ๑เพื่อทําการแขํงขันด๎วยการสร๎างความแตกตํางในตลาดใดตลาดหนึ่งโดยเฉพาะ การ
สร๎างความแตกตํางยิ่งมีมากและยิ่งมีสํวนตลาดที่เล็กลง จะสํงผลให๎สินค๎าของบริษัทเป็นที่นําสนใจของ
ลูกค๎า เชํน รถยนต๑ Porsche ใช๎กลยุทธ๑มุํงเน๎นการสร๎างความแตกตําง โดยจําหนํายให๎กลุํมลูกค๎า
เปูาหมายที่มั่งคั่งร่ํารวยเทํานั้น
5. ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องตํางก็มีวิธีการศึกษาสภาพแวดล๎อม ศึกษา
ปัญหาและอุปสรรค เพื่อวางแผนการจัดการเชิงกลยุทธ๑ ด๎วยเครื่องมือการวิเคราะห๑สภาพแวดล๎อม
ภายนอกองค๑การ (PEST Analysis) วิเคราะห๑สภาวะการแขํงขันภายในอุตสาหกรรม (Five Forces
Model) วิเคราะห๑สภาพแวดล๎อมและศักยภาพภายใน (SWOT Analysis) และจึงกําหนดกลยุทธ๑ที่
เหมาะสมด๎วย TOWS Matrix
ผลการศึกษา พบวํา การกําหนดกลยุทธ๑ระดับธุรกิจ สํวนใหญํเลือกที่จะกําหนดกลยุทธ๑สร๎าง
ความแตกตําง (Differentiation Strategy) โดยการให๎บริการของธนาคารกรุงเทพ ที่มีลูกค๎าเป็นผู๎ที่มี
อิทธิพลทางการตลาดมากที่สุด ธนาคารกรุงเทพจึงต๎องปรับตัวในการตอบสนองความต๎องการของ
ลูกค๎า สร๎างเอกลักษณ๑ด๎านกระบวนการให๎บริการเทคโนโลยีตํางๆ (ณัฐเศรษฐ จงจารัสพันธ๑ , 2554)
สอดคล๎องกับธุรกิจร๎านเสริมสวยและออกแบบทรงผม ที่เป็นผู๎ประกอบการรายใหมํในธุรกิจประเภท
เดียวกัน จึงต๎องสร๎างความแตกตํางเพื่อสร๎างเอกลักษณ๑ให๎ธุรกิจ (อุมารินทร๑ พยัคฆมาศ, 2554) แตํ
ปูนซีเมนต๑ไทย มีสินค๎าที่เป็นเอกลักษณ๑เฉพาะของบริษัท และลูกค๎าสามารถจดจําตราสินค๎าได๎ ดังนั้น
จึงเลือกที่จะสร๎างความแตกตํางจากขั้นตอนการผลิต สินค๎าที่เฉพาะเจาะจง เชํน ขั้นตอนการผลิตเป็น
การประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล๎อม หรือเรียกอีกอยํางวํา ECO Value (ศุภวรรณ นครน๎อย,
2554) สอดคล๎องกับธุรกิจจําหนํายเครื่องดื่มชาเขียว บริษัท โออิชิ (รัติยา ไกรสัย , 2554) และ บริษัท
เมืองไทยประกันภัย (ชลนิภัทร๑ ปทุมมา, 2553) ที่มุํงเน๎นพัฒนาสินค๎าและผลิตภัณฑ๑ใหมํๆ ให๎มีความ
แตกตํางจากคูํแขํง เพื่อตอบสนองความต๎องการของลูกค๎า ซึ่งจะทําให๎สามารถรักษาฐานลูกค๎าเดิม
และยังขยายฐานลูกค๎าใหมํ สํงผลให๎บริษัทมียอดขายที่เพิ่มมากขึ้น แตํในกรณีของบริษัทใหญํอยําง
ปตท. กลับมองวําควรสร๎างความแตกตํางจากการสร๎างความโดดเดํนเหนือคูํแขํง ด๎วยการทํากิจกรรม
รับผิดชอบตํอสังคม ทําให๎ลูกค๎ารู๎สึกดีกับภาพลักษณ๑องค๑การ แถมประโยชน๑ในการจัดกิจกรรมเพื่อ
สังคมตํางๆนั้น ทําให๎บริษัทสามารถเข๎าถึงกลุํมลูกค๎าได๎อยํางหลากหลาย สํงผลให๎บริษัทสามารถขยาย
ฐานลูกค๎าใหมํๆได๎ (ศศิกานต๑ แสงพยับ, 2553)
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นอกจากนี้ ธุรกิจขนสํงระบบรางในเขตกรุงเทพมหานคร ได๎เลือกที่จะกําหนดกลยุทธ๑ระดับ
ธุรกิจแบบผสมผสานระหวํางกลยุทธ๑สร๎างความแตกตํางและกลยุทธ๑ผู๎นําด๎านต๎นทุน (Differentiation
and Cost Leaddership Strategy) โดยพัฒนาการบริการให๎มีความแตกตํางเหนือคูํแขํงหรือจัด
กิจ กรรมสํ งเสริ มการขาย โดยไมํต๎องกังวลวําลู กค๎าทีมีอยูํเดิมจะหั นไปใช๎บริการคูํแขํง เนื่องจาก
รถไฟฟูาบีทีเอส ถือวําเป็นผู๎นําทางด๎านต๎นทุนของธุรกิจขนสํงระบบราง ถ๎าเปรียบเทียบกับรถไฟฟูาใต๎
ดิน (MRT) หรือรถไฟแหํงประเทศไทย (รฟท.) รวมทั้งจากการวิเคราะห๑แบบสอบถามเรื่องความพึง
พอใจในการให๎ บ ริ การของรถไฟฟูาบีทีเอส และการสั มภาษณ๑ตัวแทนผู๎ใช๎บริการรถไฟฟูาบีทีเอส
พบวํา ลูกค๎าสํวนใหญํพึงพอใจกับราคา ณ ปัจจุบัน โดยมีความคิดเห็นวําราคาเหมาะสมดีอยูํแล๎ ว
บริษัทจึงไมํมีความจําเป็นจะต๎องลดต๎นทุนให๎ต่ําลงไปอีก (นัสสุ คูสุวรรณ, 2554)
ในขณะเดียวกัน ถ๎าบริษัทมีความรู๎ความชํานาญในธุรกิจที่ดําเนินกิจการอยูํ จนได๎รับการ
ยอมรับจากลูกค๎าหรือมีสํวนแบํงทางการตลาด จากผลการศึกษาพบวํา การกําหนดกลยุทธ๑ระดับธุรกิจ
ที่เหมาะสมในการสร๎างความได๎เปรียบและเพิ่มสํวนแบํงทางการตลาดนั้น ควรเลือกกลยุทธ๑มุํงเน๎นการ
สร๎างความแตกตําง (Focus Differentiation Strategy) ซึ่งสอดคล๎องกับธุรกิจขนสํงสินค๎าทางอากาศ
Thai Cargo ที่ต๎องการเพิ่มสํวนแบํงทางการตลาด ทําให๎บริษัทมุํงเน๎นที่จะสร๎างความแตกตําง ในการ
พัฒนาด๎านผลิตภัณฑ๑ คือ การบริการ โดยเริ่มตั้งแตํพัฒนาบุคลากรให๎มีความรู๎ความชํานาญในการ
บริ การขนสํงทางอากาศ จัดอบรมหรือมีกิจกรรมเพื่อให๎ พนักงานมีทัศนคติที่ดีในการบริการ เพื่อ
ตอบสนองความต๎องการของลูกค๎าเกําและลูกค๎าใหมํได๎อยํางมีประสิทธิภาพ เมื่อบริษัทสามารถเข๎าไป
ครองใจลูกค๎าได๎ ก็จ ะสํ งผลให๎ บริษัทสามารถเพิ่มสํว นแบํงทางการตลาดได๎ (นวษมณ สุวรรณศร,
2553) ซึ่งสอดคล๎องกับธุรกิจชํองโทรทัศน๑ดาวเทียมอยํางอาร๑เอส ที่เลือกกลยุทธ๑มุํงเน๎นสร๎างความ
แตกตําง เพื่อต๎องการที่จะตอบโจทย๑ความต๎องการของผู๎บริโภคได๎อยํางสูงสุด จากกลุํมลูกค๎าเฉพาะ
เชํน กลุํมลูกค๎าที่ชื่นชอบ Life Style แบบเกาหลี ไมํวําจะเป็นดูหนัง ฟังเพลง แฟชั่นการแตํงตัว สิ่ง
เหลํ านี้ ทําให๎ บ ริ ษัทเลือกที่จ ะจั ดกลุํ มลู กค๎าและมุํงกลุํ มลู กค๎าเป็นกลุํ มๆ เพื่อสํ งเสริมการขายทาง
การตลาดและแยํงชิงสํวนแบํงทางการตลาดให๎เพิ่มมากยิ่งขึ้น (อลงกรณ๑ โอภาสศรีวิศาล, 2554)
เหมือนกันกับธุรกิจร๎านค๎าวัสดุกํอสร๎าง ในจังหวัดหนองคาย ที่มุํงเน๎นตลาดเฉพาะ จากประเภทสินค๎า
อาทิ เครื่องใช๎ไฟฟูา อุปกรณ๑ประปา อุปกรณ๑กํอสร๎างตํางๆ ทําให๎สามารถตอบสนองความต๎องการของ
ลูกค๎าได๎ดี ในเรื่องของการให๎คําแนะนํา ทําให๎ลูกค๎าเกิดความเชื่อมั่นในการบริการ (สราลี ตังตระกูล
ไพศาล, 2558)
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จากที่กลําวมาทั้งหมดข๎างต๎น สามารถสรุปเป็นผลการศึกษากลยุทธ๑ธุรกิจขนสํงประเภทดํวน
พิเศษ ได๎ดังตํอไปนี้
กลยุทธ์ระดับธุรกิจ
-

กลยุทธ๑ผู๎นําด๎านต๎นทุน

-

กลยุทธ๑การสร๎างความแตกตําง

-

กลยุทธ๑การมุํงเน๎นเฉพาะกลุํม

กลยุทธ์ธุรกิจขนส่งประเภทด่วนพิเศษ

สรุปและอภิปรายผล
จากการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข๎อง พบวํา กลยุทธ๑ที่มีความเป็นไปได๎ที่ธุรกิจขนสํงประเภท
ดํ ว นพิ เ ศษ ควรนํ า ไปกํ า หนดเป็ น กลยุ ท ธ๑ ร ะดั บ ธุ ร กิ จ หรื อ บริ ษั ท ของตนเอง มี 3 กลยุ ท ธ๑ ซึ่ ง มี
รายละเอียด ดังตํอไปนี้
1. กลยุทธ๑ผู๎นําด๎านต๎นทุน (Cost Leadership Strategy) เหมาะสมกับบริษัทขนสํงที่มีเงิน
ลงทุน สูง มีฐานลูกค๎าที่มากกวําบริษัทอื่นๆ และมีคูํค๎าที่เอื้ออํานวยตํอการดําเนิน ธุรกิจ เนื่องจาก
ต๎นทุนการให๎บริการขนสํงสินค๎าตํอเที่ยวของบริษัทตํางๆ จะมีต๎นทุนที่ไมํแตกตํางกันมากนัก เชํน
ต๎นทุนคําเชื้อเพลิง ต๎นทุนคําพนักงาน ต๎นทุนคําพาหนะ ดังนั้น การที่บริษัทจะมีกําไรจากเป็นผู๎นําด๎าน
ต๎นทุนได๎นั้น บริษัทจะต๎องมีเงินลงทุนในการสร๎างสิ่งอํา นวยความสะดวกตํอการบริการ เพื่อดึงดูดให๎
ลูกค๎าตัดสินใจเลือกใช๎บริการ เชํน ขยายสาขาที่ให๎บริการ เพิ่มจํานวนพนักงานให๎เพียงพอตํอการ
บริการ หรือมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย ในขณะเดียวกันถ๎าบริษัทมีพันธมิตรทางการค๎า จะทําให๎บริษัท
ขนสํงดังกลําว สามารถลดต๎นทุนและความเสี่ยงจากการลงทุนได๎ เพราะการรํวมมือทางการค๎าเป็น
การรํวมมือกันของสองธุรกิจที่มีความเชี่ยวชาญแตกตํางกัน ทําให๎ประสิทธิภาพในการให๎บริการเพิ่ม
มากขึ้น เชํน Kerry Express รํวมมือกับร๎านสะดวกซื้อ Family Mart หรือ SCG Express รํวมมือกับ
สถานีบริการน้ํามัน SUSCO เพื่อเพิ่มจุดให๎บริการ สํงผลให๎ลูกค๎าสามารถเข๎าถึงการบริการได๎มาก
ยิ่งขึ้น
2. กลยุทธ๑การสร๎างความแตกตําง (Differentiation Strategy) เหมาะสมกับบริษัทขนสํงที่
ไมํสามารถแขํงขันทางด๎านต๎นทุน แตํมีความสามารถในการให๎บริการที่แตกตํางจากคูํแขํง ที่ถึงแม๎จะมี
ความแตกตํ างแคํขั้น ตอนเดีย วก็ ถือวํามีการให๎ บริการที่แตกตําง เพราะขั้น ตอนดังกลํ าวสามารถ
ตอบสนองความต๎องการของลูกค๎า และทําให๎ลูกค๎าเกิดความพึงพอใจ สิ่งเหลํานี้จะทําให๎ลูกค๎ายินดีที่
จะจํายเงินในการใช๎บริการในราคาที่พิเศษ เชํน บริษัทขนสํง A มีอัตราคําบริการ 47 บาท โดยที่ลูกค๎า
สามารถตรวจสอบสถานะการนําจํายได๎ตลอดเวลา ในขณะที่บริษัทขนสํง B มีอัตราคําบริการ 67 บาท
ลู กค๎าสามารถตรวจสอบสถานะการนําจําย พร๎อมทั้งมีบริการภาพถํายสิ นค๎ากํอนสํ งและหลั งสํ ง
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เพื่อให๎ลูกค๎ามั่นใจวํา บริษัทสํงสินค๎าถูกต๎อง ไมํเสียหาย ความแตกตํางที่เกิดขึ้นนี้ อาจสํงผลให๎ลูกค๎า
ตัดสินใจเลือกใช๎บริการบริษัท B มากกวํา บริษัท A เป็นต๎น ซึ่งสอดคล๎องกับ รัติยา ไกรสัย (2554)
และ ชลนิภัทร๑ ปทุมมา (2553) ที่มุํงเน๎นพัฒนาสินค๎าและผลิตภัณฑ๑ใหมํๆ ให๎มีความแตกตํางจาก
คูํแขํง เพื่อตอบสนองความต๎องการของลูกค๎า ทําให๎สามารถรักษาฐานลูกค๎าเดิมและขยายฐานลูกค๎า
ใหมํ สํงผลให๎บริษัทมียอดขายที่เพิ่มมากขึ้น
3. กลยุทธ๑มุํงเน๎นมุํงเน๎นเฉพาะกลุํม (Focus Strategic) เหมาะสมกับบริษัทขนสํงขนาดกลาง
หรื อขนาดเล็ ก ที่มุํงเน๎ น กลุํ มลู กค๎าเฉพาะกลุํ ม เพื่อสร๎างความได๎เปรียบทางการแขํงขัน สํ งผลให๎
สามารถเพิ่มสํวนแบํงทางการตลาดได๎ ซึ่งกลยุทธ๑การมุํงเน๎นเฉพาะกลุํม สามารถแบํงได๎เป็น 2 กลยุทธ๑
ยํอย ดังตํอไปนี้
(3.1) กลยุทธ๑มุํงเน๎นการเป็นผู๎นําทางด๎านต๎นทุน (Focused Cost Leadership Strategy)
เหมาะสมกับบริษัทขนสํงที่ต๎องการแขํงขันด๎วยราคา โดยที่การแขํงขันที่มีขอบเขตการตลาดกว๎างนั้น
บริษัทยังไมํสามารถเป็นผู๎นําทางด๎านต๎นทุนได๎ จึงลดขอบเขตการตลาดลง เพื่อให๎มีต๎นทุนที่ต่ํากวํา
เชํน Skybox ที่เริ่มต๎นธุรกิจขนสํงด๎วยการให๎บริการรับสํงพัสดุระหวํางสถานีรถไฟฟูา BTS เทํานั้น
และมีคําบริการเริ่มต๎นที่ 35 บาท ในขณะที่ไปรษณีย๑ไทย ที่ เป็นผู๎นําด๎านต๎นทุน จากการมีขอบเขต
การตลาดกว๎าง มีคําบริการเริ่มต๎นอยูํที่ 32 บาท เป็นต๎น จากตัวอยําง จะเห็นได๎วําราคาทั้ง 2 บริษัท
ไมํแตกตํางกันมากนัก แตํจะมีความแตกตํางกันเพียงอยํางเดียว คือ ขนาดของกลุํมผู๎ใช๎บริการ
(3.2) กลยุทธ๑มุํงเน๎นการสร๎างความแตกตําง (Focused Differentiation Strategy) เหมาะ
สบกับบริษัทขนสํงที่มีการให๎บริการที่แตกตํางจากการขนสํงปกติ คําบริการขนสํงตํอเที่ยวจึงมีราคาสูง
กวําการขนสํงทั่วไป แตํลูกค๎าสามารถยอมรับได๎ เพราะเป็นการขนสํงในแบบที่ลูกค๎าต๎องการ เชํน
กลุํมลูกค๎าโลจิสติกส๑ ที่ต๎องการพนักงานขนสํง ที่สามารถออกใบ UOBL (ใบออกของสําหรับบริษัทโลจิ
สติกส๑) ได๎ หรือกลุํมลูกค๎าธนาคาร ที่ต๎องการพนักงานขนสํงเอกสาร ที่สามารถตรวจสอบข๎อมูลของ
ลูกค๎า แทนเจ๎าหน๎าที่ Telesales (พนักงานโทรขายสินค๎า) ได๎ เป็นต๎น สิ่งเหลํานี้ ทําให๎บริษัทสามารถ
แขํงขันได๎ โดยมีสํวนแบํงทางการตลาดเพิ่มมากขึ้น ซึ่งสอดคล๎องกับ นวษมณ สุวรรณศร (2553) ที่
เพิ่มสํวนแบํงทางการตลาดได๎จากการมุํงเน๎นสร๎างความแตกตํางในการพัฒนาด๎านผลิตภัณฑ๑ นั้นก็คือ
การให๎บริการ โดยเริ่มตั้งแตํพัฒนาบุคลากรให๎มีความรู๎ความชํานาญในการบริการขนสํงทางอากาศ
จัดอบรมหรือมีกิจกรรมเพื่อให๎พนักงานมีทัศนคติที่ดีในการบริการ และตอบสนองความต๎องการของ
ลูกค๎าเกําและลูกค๎าใหมํได๎อยํางมีประสิทธิภาพ เมื่อบริษัทสามารถเข๎าไปครองใจลูกค๎าได๎ ก็จะสํงผลให๎
บริษัทสามารถเพิ่มสํวนแบํงทางการตลาดได๎
จากที่กลําวมาทั้งหมดข๎างต๎น การกําหนดกลยุทธ๑ระดับธุรกิจของธุรกิจขนสํงประเภทดํวน
พิเศษ ประกอบไปด๎วย 3 ด๎าน ได๎แกํ กลยุทธ๑ผู๎นําด๎านต๎นทุน กลยุทธ๑การสร๎างความแตกตําง และกล
ยุทธ๑มุํงเน๎นมุํงเน๎น เฉพาะกลุํม ซึ่งการที่ผู๎บริหารธุรกิจขนสํงจะเลือกใช๎กลยุทธ๑ด๎านใดด๎านหนึ่งนั้น
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จําเป็นต๎องศึกษาสภาวะการแขํงขั นภายในอุตสาหกรรมอยูํเสมอ อีกทั้งบริษัทต๎องประเมินศักยภาพ
โดยการรู๎ถึงจุดแข็ง จุ ดอํอน โอกาส และอุปสรรคของตนเอง แล๎ว จึงจะกําหนดกลยุทธ๑ ซึ่งวิธีการ
ดังกลําวจะสํงผลให๎ธุรกิจสามารถอยูํรอดได๎ และยังเพิ่มขีดความสามารถในการแขํงขัน ภายใต๎ความ
เปลี่ยนแปลงของลูกค๎าที่เพิ่มมากขึ้นในอนาคตได๎อีกด๎วย
ข้อเสนอแนะ
แนวทางการกําหนดกลยุทธ๑ธุรกิจขนสํงประเภทดํวนพิเศษที่เกิดขึ้นนั้น เป็นเพียงผลที่เกิดขึ้น
จากการประมวลผลของการทบทวนวรรณกรรม และเอกสารที่ เ กี่ ย วข๎ อ งเทํ า นั้ น ดั ง นั้ น ควรมี
การศึกษาเชิงปริมาณประกอบ เพื่อแสวงหาคําตอบอยํางเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น
กิตติกรรมประกาศ
บทความนี้เป็นสํวนหนึ่งของวิทยานิพนธ๑ เรื่องกลยุทธ๑ธุรกิจที่มีผลตํอคุณภาพการให๎บริการ
ของธุรกิจขนสํง สาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร๑และการสื่อสาร มหาวิทยาลัย
นเรศวร ซึ่งสามารถทําสําเร็จลุลํวงไปได๎ด๎วยดี ด๎วยความชํวยเหลือและสนับสนุนของ ดร.ภาวิณี สตาร๑
เจล อาจารย๑ที่ปรึกษา ซึ่งทํานได๎ให๎คําแนะนําและข๎อคิดเห็นตํางๆ อันเป็นประโยชน๑อยํางยิ่งในการ
พัฒนาบทความให๎มีความสมบูรณ๑ตํอการนําเสนอบทความในครั้งนี้
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แนวทางการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักบัญชียุคเศรษฐกิจดิจิทัล
A Guide to Preparing for a Digital Economy Accountant
ชุรีรัตน๑ ต๏ะตุ๎ย(Chureerat Tatuy)* สุขเกษม ลางคุลเสน(Sukasem Langkhunsaen)
ปริยนุช ปัญญา(Priyanuch Panya)
สาขาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
*
E-Chureerat_tatuy@outlook.com
บทคัดย่อ
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค๑เพื่อค๎นหาแนวทางการเตรียมความพร๎อมสูํการเป็นนักบัญชียุค
เศรษฐกิ จ ดิ จิ ทั ล ในลั ก ษณะของการวิ จั ย เชิ ง เอกสารที่ เกิ ด จากการสื บค๎ น จากบทความเอกสารที่
เกี่ยวข๎องพร๎อมนําข๎อมูลมาสังเคราะห๑ ผลการศึกษาพบวําแนวทางการเตรียมความพร๎อมสูํการเป็นนัก
บัญชียุคเศรษฐกิจดิจิทัลจําเป็นต๎องเตรียมความพร๎อมและพัฒนาตนในทุกมิติ เชํน เตรียมความพร๎อม
รับมือกับอิทธิพลของเทคโนโลยีทางการเงิน ที่เข๎ามามีบทบาทอยํางรวดเร็วมีผลตํอการเปลี่ยนแปลง
กระบวนการทางธุรกิจ กระบวนการเปลี่ยนแปลงของระบบสารสนเทศทางการบัญชี การเป็นนักวาง
ระบบบัญชีอิเล็กทรอนิกส๑ ซึ่งเหลํานี้คือบทบาทของนักบัญชี ที่ต๎องปรับให๎เป็นนักบัญชียุคเศรษฐกิจ
ดิจิ ทั ล สํ ว นสถานศึ ก ษา ควรรํ ว มมื อ กั บ ภาคี ตํ า งๆที่ เ ป็ นสากล อยํ า งมื ออาชี พ เพราะการมี ภ าคี
เครือขํายจะทําให๎เกิดการสร๎างโอกาสขยายฐานการทํางานให๎สําเร็จได๎เร็วขึ้น
คาสาคัญ : แนวทางการเตรียมความพร๎อม การเป็นนักบัญชียุคเศรษฐกิจดิจิทัล
Abstract
This study aims to find out how to prepare for becoming a digital economy
accountant. In the nature of documentary research. The result of the search of the
article related documents with synthetic information. The results show that the
preparation for becoming a digital economy accountant. Need to prepare And
develop in all dimensions. For example, prepare for the influence of financial
technology. The fast-paced role has changed the business process. The process of
changing accounting information system., being an electronic accounting system
integrator These are the roles of accountants,must be a digital accountant. Education
Should cooperate with the international partners. Like a professional Because having
network partners will create opportunities to expand your work base faster.
Keywords : A Guide to Preparing , Being a Digital Economy Accountant

565

การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
เครือขํายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลําปางวิจยั ครั้งที่ 4

บทนา
ประเทศไทยมีการพัฒนาด๎านเศรษฐกิจอยํางตํอเนื่องตั้งแตํ ยุคแรก เรียกวํา “ไทยแลนด๑ 1.0”
เน๎นการเกษตรเป็นหลัก เชํน ผลิตและขาย พืชไรํ พืชสวน ปศุสัตว๑ เป็นต๎น ยุคสอง เรียกวํา “ไทย
แลนด๑ 2.0” เน๎นอุตสาหกรรมเบา เชํน การผลิตและขายรองเท๎า เครื่องหนัง เครื่องประดับ เครื่องดื่ม
เป็นต๎น ยุคสาม เรียกวํา “ไทยแลนด๑ 3.0” โดยเริ่มในปี พ.ศ.2559 เป็นอุตสาหกรรมหนักและการ
สํงออก เชํน การผลิตและขาย สํงออกเหล็กกล๎า รถยนต๑ แยกก๏าซธรรมชาติ กลั่นน้ํามัน ปูนซีเมนต๑
เป็นต๎น ประเทศไทยในทั้งสามยุค รายได๎ของประเทศอยูํในระดับปานกลาง จึงต๎องรีบพัฒนาเศรษฐกิจ
สร๎างประเทศ จึงเป็นเหตุให๎นําไปสูํยุคสี่ ให๎รหัสใหมํวํา “ไทยแลนด๑ 4.0” โดยกําหนดเป็นเศรษฐกิจ
ใหมํที่มีรายได๎สูง(New Engines of Growth) และวางเปูาหมายให๎เกิดภายใน พ.ศ.2565 ทั้งหมดนี้
เรียกวํายุคเศรษฐกิจดิจิทัล
ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) เป็น การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยการ
นําเอาเทคโนโลยีดิจิทัลเข๎ามาใช๎เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และสร๎างมูลคําเพิ่มให๎กับผลผลิตมวลรวมของ
ประเทศให๎ทันกับโลกในยุคปัจจุบัน ตั้งแตํเศรษฐกิจบนพื้นฐานของความรู๎ ( Knowledge Economy
) และ เศรษฐกิจเชิงสร๎างสรรค๑ (Creative Economy) ที่วางเปูาหมายในการเพิ่มมูลคําทางเศรษฐกิจ
ให๎กับสินค๎าและการบริการผํานทางนวัตกรรมและความคิดสร๎างสรรค๑ โดยปัจจุบันคนไทยจํานวนมาก
ใช๎เทคโนโลยีดิจิทัลทั้งการเลํน เฟซบุ๏ก (Facebook), สมาร๑ตโฟน (Smartphone) และ แท็บเล็ต
(Tablet) สิ่งที่พบมากที่สุดคือการใช๎เพื่อความบันเทิง ไมํได๎ถูกนําใช๎ในด๎านการทํางานมากนัก ดังนั้น
การเรํงพัฒนาความรู๎ การสร๎างความตระหนักด๎านการใช๎เทคโนโลยีดิจิทัล ให๎กับทุกภาคสํวนจึงเป็นสิ่ง
สํ า คั ญ ทั้ ง ภาคธุ ร กิ จ การศึ ก ษา ราชการ เกษตรกรรม การทํ อ งเที่ ย ว การขนสํ ง และการทํ า
อุตสาหกรรม เพื่อผลักดันให๎ประเทศไทยเข๎าสูํ ยุคเศรษฐกิจดิจิทัลโดยเน๎นการปฎิรูปการศึกษาให๎
เยาวชนไทยมีความสามารถทางด๎านวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยีมากขึ้น มีพื้นฐานของงานวิจัยและ
พั ฒ นาทางด๎ า นไอที เ พื่ อ ลดการนํ า เข๎ า อุ ป กรณ๑ ฮ าร๑ ด แวร๑
(Hardware) ,อุ ป กรณ๑ สื่ อ สาร
(Communication) และ ซอฟต๑แวร๑ (Software) จากตํางประเทศ ทั้งยัง พัฒนาให๎มีการใช๎ซอฟต๑แวร๑
ที่ผลิตภายในประเทศ ผลักดันให๎ประเทศไทยเป็นศูนย๑กลางของนักพัฒนาซอฟต๑แวร๑ทั่วโลกโดยผลิต
บุคลากรที่มีความสามารถทางด๎านไอทีให๎สอดคล๎องกับการเปลี่ยนแปลงทางด๎านเทคโนโลยีในปัจจุบัน
เมื่อสังคมไทยมีความตระหนักด๎านดิจิทัล มากขึ้นการใช๎ข๎อมูลออนไลน๑ตํางๆ ก็มากขึ้นด๎วย สังคมและ
ธุรกิจก็จะเข๎าสูํการเป็น ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) และเศรษฐกิจของสังคมไทยจะก๎าว
เข๎าสูํ Real-Time Economy ซึ่งเป็นคําที่ทันสมัยกวําและสอดคล๎องกับปัจจุบันมากกวําคําวํา ยุค
เศรษฐกิจดิจิทัล ( Real-Time Economy Competence Center,2018)
กระทรวงวิทยาศาสตร๑ และเทคโนโลยี (2560) กลําวถึงแนวคิดในการบริหารจัดการระบบ
เศรษฐกิจให๎สอดคล๎องกับยุคเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) แบํงเป็น 3 ขั้นตอน คือ
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1. Digital Commerce ในอดีตมักกลําวถึง พาณิชย๑อิเล็กทรอนิกส๑ (E-Commerce) แตํใน
ยุคปัจจุบันตลาดการค๎าดิจิตอลได๎แตกแขนงไปสูํ Mobile-Commerce และ Social Commerce ที่
ขายของผํานเว็บไซต๑ออนไลน๑ หรือการค๎าบนระบบดิจิตอลที่กระตุ๎นการพัฒนาเศรษฐกิจได๎รวดเร็ว
2. Digital Transformation คือ การนําเอาเทคโนโลยีดิจิทัลตํางๆ มาประยุกต๑ใช๎ให๎เกิด
มู ล คํ า ทางธุ ร กิ จ นอกเหนื อ จากการค๎ า แตํ เ ป็ น เรื่ อ งของประสิ ท ธิ ภ าพในการทํ า ธุ ร กิ จ และขี ด
ความสามารถในการแขํงขันด๎านการทํางาน ลดต๎นทุน เพิ่มความพึงพอใจของลูกค๎า
3. Digital Consumption คือ การนําเทคโนโลยีมาใช๎เป็นชํองทางการซื้อขายแลกเปลี่ยน
สินค๎าหรือบริการที่มีอยูํเดิม และการใช๎เทคโนโลยีดิจิทัล มาประยุกต๑เพื่อให๎ได๎ประสิทธิภาพในการทํา
ธุรกิจตํางๆ
นอกจากนี้ เพื่อรองรับกับเทคโนโลยีที่จะเกิดใหมํ และเพื่อก๎าวให๎ทันกับยุคเศรษฐกิจดิจิทัลใน
การให๎บริการ และ ถํายทอดความรู๎สูํภาคประชาชนอยํางทั่วถึง จึงควรให๎ความสําคัญและตั้งเปูาที่ จะ
ปฏิรูปประเทศสูํยุคเศรษฐกิจดิจิทัลอยํางจริงจัง เพื่อให๎มีการขนสํงข๎อมูลจํานวนมากโดยสื่อสารผําน
ระบบอินเทอร๑ เน็ ต และมีโ ครงขํายอินเทอร๑เน็ตที่มีความเร็วสู ง เชื่อมตํอกันทั่ว ทุกพื้นที่ด๎ว ยความ
รวดเร็ว และการรํวมมือกันระหวํางภาครัฐและภาคเอกชนจะสามารถลดชํองวํางเชิ ง ดิจิทัล ลดต๎นทุน
ที่เป็นสํวนสําคัญอยํางหนึ่ง ที่ทําให๎ประชาชนผู๎มีรายได๎น๎อยสามารถเข๎าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศได๎
และลดความซ้ําซ๎อนในการสร๎างเครือขํายของหนํวยภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งจะทําให๎ประเทศไทยได๎
เครือขํายที่มีคุณภาพและประหยัดการลงทุนสูงสุดเมื่อเข๎าสูํระบบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ
AEC ในปี พ.ศ. 2558
สุวิทย๑ เมษินทรีย๑ จากหนังสือพิมพ๑ฐานเศรษฐกิจ ( 2558) ได๎เน๎นย้ําวํา ประเทศไทย 4.0 จาก
การพัฒนาเศรษฐกิจโดยเปลี่ยนโครงสร๎างเศรษฐกิจไปสูํ “เศรษฐกิจขับเคลื่อนด๎วยนวัตกรรม” หรือ
“Value Base Economy” โดยมีฐานคิดหลัก คือ เปลี่ยนการผลิตสินค๎า “โภคภัณฑ๑” ไปสูํสินค๎าเชิง
“นวัตกรรม” เปลี่ยนการขับเคลื่อนประเทศด๎วย ภาคอุตสาหกรรมไปสูํภาคเทคโนโลยีความคิด
สร๎ างสรรค๑และนวัตกรรม เปลี่ ย นจากภาคการผลิ ตสิ นค๎าไปสูํ ภาคบริการ มีกลุํมเปูาหมายในการ
พัฒ นาจํ านวน 5 กลุํ ม ซึ่งกลุํ มที่เกี่ยวข๎องโดยตรงกับงานการบัญชี ได๎แกํ กลุํ มดิจิทัล เทคโนโลยี
อินเทอร๑เน็ตที่เชื่อมตํอและบังคับอุปกรณ๑ตํางๆ ปัญญาประดิษฐ๑และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว เชํน
เทคโนโลยีด๎านการเงิน อุปกรณ๑เชื่อมตํอออนไลน๑โดยไมํต๎องใช๎คน เทคโนโลยีการศึกษา อี -มาร๑เก็ต
เพลส (E-Marketplace) อี-คอมเมิร๑ซ (E-Commerce) เป็นต๎น และกลุํมอุตสาหกรรมสร๎างสรรค๑
วัฒนธรรมและบริ การที่มีมูลคําสูง เชํน เทคโนโลยีการออกแบบ ธุรกิจ ไลฟ์สไตล๑ เทคโนโลยีการ
ทํองเที่ยว การเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ เป็นต๎น
ที่กลําวทั้งหมดเปรียบเสมือนการฉายภาพอนาคตทางเศรษฐกิจที่ชัดเจน และในโลกของธุรกิจ
การบัญชีเป็นหน๎าที่หลักทางธุรกิจที่สําคัญตํอการสนับสนุนความสําเร็จของธุรกิจ และการนําไปสูํ
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เปูาหมายของธุรกิจ ดังนั้นการบัญชี (Accounting) จึงเป็นฐานของการตัดสินใจทุกๆด๎าน ถ๎าพิจารณา
ในมิ ติ ท างธุ ร กิ จ คื อ ต๎ อ งอาศั ย ข๎ อ มู ล ทางการบั ญ ชี ประกอบการวางแผน ( Planning) ควบคุ ม
(Control) และตัดสินใจเชิงบริหาร (Management Decision) เพื่อให๎เกิดภาพในอนาคตที่ชัดเจนขึ้น
จากโลกยุคใหมํได๎ขับเคลื่อนสูํยุคเศรษฐกิจดิจิทัล จึงเป็นประเด็นนําสนใจวําแนวทางการเตรียมความ
พร๎อมสูํการเป็นนักบัญชียุคเศรษฐกิจดิจิทัลทําได๎อยํางไร
วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาแนวทางการเตรียมความพร๎อมสูํการเป็นนักบัญชียุคเศรษฐกิจดิจิทัล
ขอบเขตการศึกษา
ในการศึกษาครั้งนี้ มีขอบเขตตัวแปร ที่ใช๎ในการศึกษาครั้งนี้คือ แนวทางการเตรียมความ
พร๎ อมสูํ ก ารเป็ น นั ก บั ญ ชียุ ค เศรษฐกิ จ ดิจิ ทัล โดยมี ขอบเขตระยะเวลาในการศึ กษา 6 เดื อ น คื อ
มกราคม ถึง มิถุนายน 2561
วิธีการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) หรือการศึกษาเชิงคุณภาพ
ซึ่งเป็นการวิจัยทางสังคมศาสตร๑อยํางหนึ่ง ผู๎วิจัยเก็บรวบรวมข๎อมูลจากแหลํงทุติยภูมิ คือ หนังสือ
เอกสารรายงาน รวมถึงการสืบค๎นทางอิ นเทอร๑เน็ต แล๎วนําเสนอผลการศึกษาในเชิงวิเคราะห๑และ
สังเคราะห๑ข๎อมูลที่ได๎เพื่อตอบวัตถุประสงค๑ของการวิจัย
การทบทวนวรรณกรรม
ในการศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) ที่เกิดจากแนวทาง
การเตรียมความพร๎อมสูํการเป็นนักบัญชียุคเศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อตอบวัตถุประสงค๑ที่กําหนดขึ้น จึง
กําหนดหัวข๎อในการทบทวนวรรณกรรมดังนี้
1.คุณสมบัติและลักษณะเดํนของยุคเศรษฐกิจดิจิทัล
2.ผลลัพธ๑ของการเป็น ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล
3.ระบบสารสนเทศด๎านการบัญชี
4.จุดเปลี่ยนของธุรกรรมทางธุรกิจเข๎าสูํประเทศไทย 4.0
5.ผลการศึกษาแนวทางการเตรียมความพร๎อมสูํการเป็นนักบัญชียุคเศรษฐกิจดิจิทัล
ซึ่งนําเสนอได๎ ดังนี้
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1. คุณสมบัติและลักษณะเดํนของยุคเศรษฐกิจดิจิทัล
คุณสมบัติและลักษณะเดํนของยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ประกอบด๎วย
1.1.การติดตํอสื่อสารสามารถทํางานรํวมกันได๎จากทุกๆ ที่ในโลก
1.2.ปัจจุ บันไมํวําจะเป็นทีวีไปจนถึงโทรศัพท๑ และอุปกรณ๑ที่เป็นระบบอนาล็อกตํางๆ ถูก
รวมเข๎าในรูปแบบดิจิทัล
1.3.ทําให๎กระบวนการทางธุรกิจมีความรวดเร็วขึ้น
1.4.ตลาดในสถานที่จริงได๎ถูกแทนที่ด๎วยตลาดบนอินเทอร๑เน็ต
1.5.องค๑กรจํานวนมากกําลังพยายามเปลี่ยนสถานะตัวเองให๎เป็นดิจิทัลเต็มรูปแบบ
และเมื่อพิจารณารูปแบบการจัดการองค๑การสมัยใหมํโดยใช๎ระบบดิจิทัลในการเพิ่มผลผลิต
และเพิ่มประสิทธิภาพให๎กับองค๑การ และชํวยให๎องค๑การสามารถตอบสนองความต๎องการของลูกค๎าได๎
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เชํน การนําระบบคอมพิวเตอร๑มาใช๎ในงานโรงพยาบาลอยํางเต็ม
รูปแบบ ยกตัวอยํางเชํน โรงพยาบาลบํารุงราษฏร ที่ได๎นําระบบคอมพิวเตอร๑ มาใช๎ในการยืนยันตัวตน
ผู๎ปุวยที่พักรักษาตัวอยูํภายในโรงพยาบาล เพื่อปูองกันการผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นในการระบุตัวของ
ผู๎ปุวย ทําให๎ระบุผลการตรวจได๎อยํางถูกต๎อง และรวดเร็ว ทั้งยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจ
รักษา ทางโรงพยาบาลได๎นําระบบคอมพิวเตอร๑เข๎ามาชํวยในการวิเคราะห๑โรคของแพทย๑และ แพทย๑
สามารถค๎ น หาประวั ติ ผู๎ ปุ ว ยได๎ อ ยํ า งรวดเร็ ว และสามารถดู ป ระวั ติ ก ารรั ก ษาผู๎ ปุ ว ยในอดี ต ได๎
(กระทรวงวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี , 2560)
2.ผลลัพธ๑ของการเป็นยุคเศรษฐกิจดิจิทัล
ผลลัพธ๑ของการเป็นยุคเศรษฐกิจดิจิทัลมีประโยชน๑มหาศาลตํอโลกยุคใหมํซึ่งผู๎ประดิษฐ๑คําวํา
Digital Economy คือ ดอน แทพส๑กอตท๑ (Don Tapscott) บุคคลสําคัญของโลกในด๎านการให๎
คําปรึกษาทางธุรกิจ โดยเขียนหนังสือธุรกิจรํวมกับคนอื่นรวม 15 เลํม หลายเลํมดังระดับโลก เมื่อไมํ
นานมานี้กลุํม Thinkers 50 ได๎เรียงลําดับท๏อป 50 คน ในโลกซึ่งยังมีชีวิตอยูํที่มีอิทธิพลตํอแนวคิด
ด๎านธุรกิจมากที่สุด และ แทพส๑กอตท๑ อยูํในอันดับที่ 4 และผลลัพธ๑ของการเป็นยุคเศรษฐกิจดิจิทัล มี
ประเด็นที่นําสนใจดังนี้ ( กระทรวงวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี , 2560)
2.1. การลดต่ําลงของต๎นทุนในการประกอบการไมํวําในด๎านการผลิต ด๎านการขาย ตัวอยําง
สนับสนุนหลักคิดนี้คือถ๎าย๎อนกลับไปพิจารณาสังคมที่ไมํมีอีเมล๑ ไมํมีโทรศัพท๑มือถือ จะมีคําใช๎จํายหรือ
โสหุ๎ยด๎านต๎นทุนธุรกรรม (Transaction Cost) ในการดําเนินการสูงเพียงใด
2.2.อํานวยให๎เกิดการตํอยอดในการผลิตสินค๎าและบริการใหมํออกสูํตลอดเพื่อสนอง ความ
ต๎องการของผู๎บริโภค ตัวอยํางการสนับสนุนหลักคิดนี้คือการได๎รับข๎ อมูลขําวสารในเรื่องตําง ๆ จาก
แหลํงอื่น ๆ ทั่วโลกเพื่อนํามาชํวยออกแบบผลิตภัณฑ๑และบริการใหมํ ๆ เป็นต๎น
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2.3.การขยายตัวอยํางกว๎างขวางยิ่งขึ้นของ E-commerce ทํามกลางสภาวการณ๑ที่ต๎นทุนใน
การดําเนินการลดต่ําลง ตัวอยํางการสนับสนุนหลักคิดนี้คือการขายของทางอินเทอร๑เน็ตโดยไมํต๎องมี
ร๎านค๎า ความสะดวกของผู๎ซื้อที่ไมํต๎องเดินทางไปหาซื้อของ เกษตรกรเปิด แอปพลิเคชัน และรู๎ได๎ทันที
จากตําแหนํง Global Positioning System หรือ GPS ที่ตนอยูํวําในพื้นที่นั้นในปีนั้นควรปลูกพืช
อะไร เป็นต๎น
2.4.ขยายการจ๎างงานและสร๎างการจ๎ างงานในลักษณะใหมํ ๆ อันเป็นผลจากการเกิดสินค๎า
การตลาดและรูปแบบการค๎าขายใหมํ ตัวอยํางการสนับสนุนหลักคิดนี้คือ นักกลยุทธ๑การตลาดทาง
Social Media ที่ปรึกษา E-commerce นักโฆษณาสินค๎าทาง Social Media เป็นต๎น
2.5.อํานวยให๎เกิดการลงทุนธุรกิจข๎ามพรมแดนมากยิ่งขึ้น ตัวอยํางการสนับสนุนหลักคิดนี้คือ
การจองโรงแรมและ ทริปทํองเที่ยว การลงทุนซื้อหุ๎นตํางประเทศ การค๎าขายเงินตราตํางประเทศ เป็น
ต๎น
2.6.สนั บ สนุ น การเรี ย นรู๎ ข องประชาชนซึ่ ง ชํ ว ยสํ ง เสริ ม คุ ณ ภาพของมนุ ษ ย๑ แ ละแรงงาน
ตัวอยํางการสนับสนุนหลักคิดนี้คือ การเรียนการสอนผํานอินเทอร๑เน็ต (E-Learning) เป็นต๎น
2.7.ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล อํานวยให๎กิจกรรมทางเศรษฐกิจของภาคตําง ๆ มีมูลคําสูงยิ่งขึ้นและ
มีประสิทธิภาพสูงขึ้นด๎วย นอกจากนี้ยังสนับสนุนความแข็งแกรํงในการกําหนดกลยุทธ๑การตลาดอัน
เนื่องมาจาก การมีขําวสารข๎อมูลที่กว๎างขวางและลึกซึ้งยิ่งขึ้น
2.8.ภาค Hospitality ซึ่งประกอบด๎วยกิจกรรมทํองเที่ยว พักผํอนหยํอนใจ อาหาร บันเทิง
การเดิ น ทาง เชํ น นวด สปา รั ก ษาพยาบาล ซึ่ ง กํ า ลั ง จะมี ค วามสํ า คั ญ ในภู มิ ภ าคของ CLMV
(Cambodia-Laos-Myanmar-Vietnam) ทั้งจีนตอนใต๎และไทยมากยิ่งขึ้น และจะได๎อานิสงส๑เป็น
อยํางมากจากการเป็น Digital Economy
2.9.ในมิติของประเทศไทย ปัจจุบันมีเครือขํายใยแก๎วนําแสงอยํางกว๎างขวางไปถึงประชาชน
1 ใน 3 ของอําเภอทั้งหมด และตําบลใหญํ ๆ เครือขํายโทรคมนาคมของเราก็กระจายตัวไปเกือบทั่ว
ประเทศอีกทั้งมีการผนวก กิจกรรมเศรษฐกิจเข๎ากับเทคโนโลยีสารสนเทศหรือไอที จนอาจเรียกได๎วํา
ประเทศไทยเป็ น ยุ ค เศรษฐกิ จ ดิจิ ทั ล ในระดั บหนึ่ ง ในภาครัฐ เองสํ า นักงานรั ฐ บาลอิเล็ กทรอนิก ส๑
(องค๑การมหาชน) (สรอ.) ซึ่งทําหน๎าที่สํงเสริมการใช๎ไอทีของงานภาครัฐก็วางโครงสร๎างพื้นฐานของ
อิน เทอร๑ เน็ตของภาครั ฐ ไว๎กว๎างขวาง และสามารถนําเอาฐานข๎อมูล ของหนํวยงานตําง ๆ ของรัฐ
จํานวนหนึ่ งมารวมกันไว๎เพื่อความสะดวกในการใช๎ของประชาชน หนํวยงานของรัฐชื่อสํานักงาน
พัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส๑ (องค๑การมหาชน) (สพธอ.) ก็ได๎วางรากฐานกฎหมายของการตํอ
ยอดขึ้นไปเป็น ยุคเศรษฐกิจดิจิทัลในระดับหนึ่ง เชํนเดียวกับองค๑กรของภาครัฐที่สนับสนุนการผลิต
ซอฟต๑แวร๑ และการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศในการผลิตและให๎บริการ และในการสร๎าง เศรษฐกิจยุค
ดิจิ ทั ล ก็ จ ะทํ า ให๎ ส ามารถตํ อ ยอดขึ้ น ไปจากฐานที่ มี อ ยูํไ ด๎ เ ป็ น อยํา งดี ด๎ ว ยการประสานงาน ของ
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หนํวยงานตําง ๆ เข๎าด๎วยกัน มีแผนพัฒนาเป็นขั้นตอนโดยมีลําดับความสําคัญ อะไรที่ขาดก็เติมให๎เต็ม
และรํวมใช๎ทรัพยากรกัน ก็เชื่อได๎วําจะทําได๎สําเร็จในระดับหนึ่งในเวลาพอควร ซึ่งจะเป็นประโยชน๑
อยํางยิ่งตํอเศรษฐกิจไทยในปัจจุบันและอนาคต
3.ระบบสารสนเทศด๎านการบัญชี
จากยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ( Digital Economy ) จะเห็นวํางานของนักบัญชีมีการเปลี่ยนแปลง
โดยสิ้นเชิง ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับระบบสารสนเทศทางการบัญชี เชํนมีการพัฒนาชุดคําสั่งสําเร็จรูปหรือ
ชุดคําสั่ง เฉพาะสําหรับชํวยในการเก็บรวบรวมและประมวลผล ซึ่งจะชํวยลดระยะเวลาและเพิ่มความ
ถูกต๎องใน การทํา งานแกํผู๎ใช๎ ทําให๎นักบัญชีมีเวลาในการปฏิบัติงานเชิงบริหารมากขึ้น เชํน การ
ออกแบบและพัฒนาระบบงาน พัฒนาระบบงบประมาณและระบบข๎อมูลสําหรับผู๎บริหาร เป็นต๎น
โดยที่ระบบสารสนเทศด๎านการบัญชี (Accounting Information Systems) หรือที่เรียกวํา AIS จะ
เป็นระบบที่รวบรวม จัดระบบ และนําเสนอสารสนเทศทางการบัญชีที่ชํวยในการตัดสินใจแกํผู๎ใช๎
สารสนเทศทั้งภายในและภายนอกองค๑การ โดยระบบสารสนเทศทางการบัญชีจะให๎ความสําคัญกับ
สารสนเทศที่สามารถวัดได๎ หรือ การประมวลผล เชิงปริมาณมากกวําการแก๎ปัญหาเชิงคุณภาพ ระบบ
สารสนเทศด๎านการบัญชีจะมีสํวนประกอบหลัก 2 สํวนคือ
3.1. ระบบบัญชีการเงิน (Financial Accounting System) บัญชีการเงินเป็นการบันทึก
รายการคําที่เกิดขึ้นในรูปตัวเงิน จัดหมวดหมูํรายการตําง ๆ สรุปผลและตีความหมายในงบการเงิน
ได๎ แกํ งบกํ า ไรขาดทุ น งบแสดงฐานะการเงิ น และงบกระแสเงิ นสด โดยมีวั ตถุ ประสงค๑ห ลั ก คื อ
นําเสนอสารสนเทศแกํผู๎ ใช๎และผู๎ที่สนใจข๎อมูลทางการเงินขององค๑การ เชํน นักลงทุนและเจ๎าหนี้
นอกจากนี้ ยังจั ดเตรียมสารสนเทศในการตัดสินใจของผู๎บริหาร ซึ่งนักบัญชีสามารถนําเทคโนโลยี
สารสนเทศใช๎ในการประมวลข๎อมูล โดยจดบันทึกลงในสื่ อตําง ๆ เชํน เทปหรือจานแมํเหล็ก เพื่อรอ
เวลาสําหรับทําการประมวลและแสดงผลข๎อมูลตามต๎องการ
3.2. ระบบบัญชีบริหาร (Managerial Accounting System) บัญชีบริหารเป็นการ
นําเสนอข๎อมูลทางการเงินแกํผู๎บริหาร เพื่อใช๎ในการตัดสินใจทางธุรกิจ ระบบบัญชีจะประกอบด๎ วย
บัญชีต๎นทุน การงบประมาณ และการศึกษาระบบ โดยมีลักษณะสําคัญเชํน ซึ่งให๎ความสําคัญกับการ
จัดการสารสนเทศทางการบัญชีแกํผู๎ใช๎ภายในองค๑การ ให๎ความสําคัญกับการดําเนินงานในอนาคตของ
ธุรกิจ มีความยืดหยุํนและสามารถปรับให๎สอดคล๎องกับความต๎องการใช๎งาน AIS จะให๎ความสําคัญกับ
การรวบรวมข๎อมูลและการติดตํอสื่ อสารทางการเงิน ซึ่งเป็นกระบวนการติดตํอสื่อสารและแสดง
ภาพรวม จัดเก็บ จัดโครงสร๎าง ประมวลข๎อมูล ควบคุมความปลอดภัย และการรายงานสารสนเทศ
ทางการบัญชี
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ยิ่งกวํานั้น ในโลกยุคเศรษฐกิจดิจิทัลการดําเนินงานและการไหลเวียนของข๎อ มูลทางการ
บัญชีมีความซับซ๎อนมากขึ้น ทําให๎นักบัญชีต๎องกําหนดคุณสมบัติของสารสนเทศด๎านการบัญชีให๎
สัมพันธ๑กับการดําเนินงานขององค๑การ ประการสําคัญ ทั้ง AIS และระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
จะมีทั้งสํวนที่แยกออกจากกันและเกี่ยวเนื่องสัมพันธ๑กัน จะเห็นวําบทบาทของนักบัญชียุ คเศรษฐกิจ
ดิจิทัล จําเป็นต๎องพัฒนาสมรรถนะในความเชี่ยวชาญด๎านพลิกโฉมความเป็นนักบัญชียุคเศรษฐกิจ
ดิจิตอล โดยสิ้นเชิง
จากบทความเรื่อง “อยากเป็น นักบัญชี ในยุคไทยแลนด๑ 4.0 ต๎องปรับตัวและมีความรู๎ด๎านไอ
ที” ของ วัชธนพงศ๑ ยอดราช (2560) ได๎นําเสนอเพื่อให๎เห็นภาพรวมความสําคัญในการปรับตัวของ
นักบัญชี ในยุคไทยแลนด๑ 4.0 มีประเด็นที่สําคัญ คือ เมื่อปลายปี 2558 รัฐบาลโดยกระทรวงการคลัง
ได๎ออกยุทธ๑ศาสตร๑แผน เนชั่นแนล อี เพย๑เม๎นท๑ (National E-Payment) ซึ่งเป็นแผนการพัฒนา
ระบบการเงินของไทย ให๎ทันสมัยและเพื่อประโยชน๑ทางเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ซึ่งมุํนเน๎นใน 5
เรื่องหลักได๎แกํ 1.ระบบรับและโอนเงินพร๎อมเพย๑ 2.การขยายการใช๎บัตรอิเล็กทรอนิกส๑ 3.ระบบภาษี
และเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส๑ 4.โครงการ E-Payment ภาครัฐ และ 5. ประชาสัมพันธ๑
รัฐบาลมีการผลักดันอยํางตํอเนื่อง เพื่อขยายระบบการเงินอิเล็กทรอนิกส๑ให๎แพรํหลายตํอไป
ซึ่งไมํเพียงแตํภาครัฐเทํานั้น ภาคเอกชนหลายแหํง ไมํวําจะเป็นธนาคารพาณิชย๑ตําง ๆ ที่พากันจัดตั้ง
ศูนย๑ เทคโนโลยีทางการเงิน (Financial Technology : Fin Tech) เพื่อออกแบบผลิตภัณฑ๑ทางการ
เงินให๎แกํภาคธุรกิจให๎สอดคล๎องกับ เนชั่นแนล อี เพย๑เม๎นท๑(National E-Payment) หรือแม๎แตํธุรกิจ
ขนาดใหญํที่จับมือกับบริษัทตํางประเทศทําระบบชําระเงินออนไลน๑เป็นจํานวนมากผํานร๎านสะดวกซื้อ
ที่เราคุ๎นตา ทั้งหมดนี้คือโอกาสของภาคธุรกิจที่จะสามารถเพิ่มยอดขายและขยายฐานลูกค๎าได๎ด๎วย
ต๎นทุนที่ต่ํา ไมํต๎องมีสาขา แตํสามารถขายผํานออนไลน๑ได๎ ถือเป็นการแขํงขันอยํางกว๎างขวางและได๎
ประโยชน๑ทั้งผู๎ประกอบการ และผู๎บริโภค
ซึ่งการขยายตัวอยํางรวดเร็วดังกลําวจําเป็นอยํางยิ่งที่จะต๎องมีบุคลากรทางด๎านบัญชีที่พร๎อม
รับการเปลี่ยนแปลงอยํางรวดเร็วทางด๎านไอที และยังต๎องมีความรู๎ความเข๎าใจระบบการบัญชีออนไลน๑
และการภาษีอิเล็กทรอนิกส๑อันเป็นพื้นฐานที่สําคัญของธุรกิจ รวมถึงจะสามารถประหยัดคําใช๎จํายของ
กิจการได๎เป็นอยํางมาก ดังนั้นนักบัญชีรุํนใหมํ ที่พัฒนาตนสูํยุค ไทยแลนด๑ 4.0 จึงเป็นที่ต๎องการของ
ตลาดอยํางสูงในอนาคตอันใกล๎
ดังนั้นแนวทางการเตรียมความพร๎อม การปรับตัวและนําพาธุรกิจให๎สามารถแขํงขันได๎ด๎วย
ต๎นทุนที่เหมาะสม นักบัญชีจึงมีบทบาทโดดเดํนเชิงธุรกิจ ในการรํวมพัฒนาประเทศในเชิงพาณิชย๑
อยํางก๎าวกระโดด
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4.จุดเปลี่ยนของธุรกรรมทางธุรกิจสูํ ไทยแลนด๑ 4.0
ในชํวงห๎าปีจากนี้เป็นต๎นไป หนํวยงานทางการเงิ นการคลังจะปรับเปลี่ยนการดําเนินงานเป็น
แบบดิจิ ทัล มากขึ้น ซึ่งจะกระทบตํอ การดําเนิน ธุรกรรมทางธุรกิจ ในวงกว๎าง เพื่อเคลื่ อนตัว เข๎า สูํ
ประเทศไทย 4.0 ได๎แกํธนาคารตํางๆ ได๎เข๎าสูํขบวนการ เนชั่นแนล อี เพย๑เม๎นท๑ (National EPayment) โดยการให๎บริการ ลงทะเบียน พร๎อมเพย๑ (Any ID) ตั้งแตํเดือน กรกฏาคม 2559 ที่ผําน
มา รวมทั้งการวางอุปกรณ๑รับชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส๑และอีกหนํวยงานที่มีสํวนเกี่ยวข๎องกับนักการ
บัญชีอยํางมาก ได๎แกํ กรมสรรพากร ได๎เคลื่อนตัวเชํนเดียวกัน โดยการให๎บริการ “ระบบภาษีและ
เอกสารธุรกรรม อิเล็กทรอนิกส๑” ซึ่งประกอบด๎วย 3 ระบบงาน ได๎แกํ ( สุวิทย๑ เฆษินทรีย๑ , 2558 )
1. ระบบ ภาษีหัก ณ ที่จํายอิเล็กทรอนิกส๑ (E-Withholding Tax) เป็นระบบงานที่เปิดให๎ผู๎
จํายเงินได๎ฯ ที่จํายผํานธนาคาร มีหน๎าที่หักภาษีและนําสํงตํอธนาคาร ทันทีที่มีการจํายเงิน และให๎
ธนาคารรับเงินและสํงเงินรวมทั้งสํงข๎อมูลหักภาษี ณ ที่จํายให๎กรมสรรพากร การเข๎ารํวมโครงการนี้มี
ผลให๎ผู๎จํายเงินได๎ฯ ไมํต๎องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได๎หัก ณ ที่จํายที่เกี่ยวข๎อง แตํต๎องนําสํงเงิน
ภาษีหัก ณ ที่จําย ให๎กับธนาคารทันทีที่จํายเงินได๎และผู๎จํายเงินได๎/ผู๎เสียภาษีสามารถตรวจสอบข๎อมูล
การหักภาษี ณ ที่จําย และการถูกหักภาษี ณ ที่จํายของตนเองได๎ในระบบของกรมสรรพากร สําหรับ
ธนาคารต๎องรับเงินและข๎อมูลจากผู๎จํายเงินได๎ฯ นําสํงเงินภาษีและข๎อมูลให๎กรมสรรพากร ยืนยันการ
ทําธุรกรรมให๎ผู๎จํายเงินได๎และผู๎ถูกหักภาษีและต๎องรับผิดเทําจํานวนภาษี
2. ระบบ ใบกํากับภาษีอิเล็กทรอนิกส๑ (E-Tax Invoice/E-Receipt) เป็นระบบที่คูํค๎าสํง
ข๎อมูลใบกํากับภาษีหรือใบเสร็จรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส๑ให๎ แกํกันแล๎ว ต๎องสํงให๎กับกรมสรรพากร
ด๎วย และกรมสรรพากรจะพัฒนาระบบจัดทํารายงานภาษีมูลคํ าเพิ่มเป็นรายตัวผู๎ประกอบการ โดย
ผลกระทบจากการเข๎ารํวมโครงการนี้มีผลให๎
2.1 ข๎อมูลอยูํในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส๑แทนกระดาษ
2.2 สถานที่จัดเก็บข๎อมูล อยูํในระบบคอมพิวเตอร๑ของ ผู๎ซื้อ ผู๎ขาย และกรมสรรพากร โดย
ผู๎ออกใบกํากับภาษีต๎องสํงข๎อมูลให๎กรมสรรพากรภายใน 3 วันทําการนับแตํวันที่ออกใบกํากับภาษี
3 ระบบการให๎บริการยื่นเอกสารตํางๆผํานทางอิเล็กทรอนิกส๑ (E-Filing) เป็นระบบการชําระ
ภาษีผํานทางอินเทอร๑ เน็ต เป็นระบบงานที่กรมสรรพากรได๎ให๎บริการมาหลายปีแล๎ ว แตํจะมีการ
เปลี่ยนแปลงโดยการปรับเปลี่ยนให๎การยื่น E-Filing เป็นการยื่นตามปกติทั่วไป โดยปัจจุบัน การยื่น
ด๎วยกระดาษ เป็นการยื่นตามปกติทั่วไปและการยื่นด๎วยกระดาษเป็นกรณียกเว๎น รวมทั้งให๎มีการ
จัดทําบัญชีในรูปอิเล็กทรอนิกส๑
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5.ผลการศึกษาแนวทางการเตรียมความพร๎อมสูํการเป็นนักบัญชียุคเศรษฐกิจดิจิทัล
จุดเปลี่ยนอุตสาหกรรมการเงินที่เกี่ยวข๎องกับแนวทางการเตรียมความพร๎อมของการ
เป็นนักบัญชียุคเศรษฐกิจดิจิทัล คือการนําเทคโนโลยีมาประยุกต๑ใช๎หรือสร๎างบริการในธุรกิจการเงิน
ทําให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู๎บริโภค เชํน การจํายเงินออนไลน๑ , การซื้อหุ๎นออนไลน๑ ฯลฯ
เรียกวํา เทคโนโลยีทางการเงิน (Financial Technology : FinTech) ดังนั้นนักบัญชียุคเศรษฐกิจ
ดิจิทัลต๎องเตรียมความพร๎อมคือ ( พัทธนันท๑ เพชรเชิดชู , 2560 ).
5.1. เตรียมความพร๎อมด๎านกระบวนการทางการบัญชียุคเศรษฐกิจดิจิทัลเพราะ
เทคโนโลยีทางการเงิน จะทําให๎กระบวนการทางบัญชี ไมํเหมือนเดิม โดยนักบัญชีต๎องเรียนรู๎เพิ่มเติม
มากมาย ทั้ง ชํองทางการจํายเงินของลูกค๎าในรูปแบบใหมํ การยื่นภาษีทางอิเล็กทรอนิกส๑ ผําน อี-รีซีท
(E-Receipt) และ อีแทคซฺอินวอยซ๑ (E-Tax Invoice) การยื่นงบผํานระบบ อี-ไฟลิ่ง (E-Filing) ของ
กรมพัฒนาธุรกิจการค๎า การชําระเงินผํานระบบ อี เพย๑เม๎นท๑ (E-Payment) การชําระเงินในชํองทาง
ใหมํที่ไมํผํานระบบของธนาคาร เป็นต๎น
5.2. เตรียมความพร๎อมด๎านกระบวนการเป็นนักบัญชียุคเศรษฐกิจดิจิทัล เพราะ เทคโนโลยี
ทางการเงิน ที่จะเข๎ามามีบทบาทในอนาคตอยํางรวดเร็ว
เชํ น การระดมทุ น ผํ า น คราวด๑ ฟั น ดิ ง (Crownfuding)
หรื อ การใช๎ เ ทคโนโลยี บล็ อ กเชน
(Blockchain) ในงานด๎านการเงิน นักบัญชีจะต๎องรู๎ผลกระทบที่มีตํอวิธีและกระบวนการรวบรวม
ข๎อมูลเพื่อบันทึกบัญชี และการวิเคราะห๑ข๎อมูลเพื่อธุรกิจ และในอนาคต บิทคอยน๑ (Bitcoin) ที่กําลัง
นิยมใช๎ทั่วโลกและกํอให๎เกิดปัญหามากมาย ก็จะตามมาสร๎างสีสันให๎กับนักบัญชี ให๎จําเป็นต๎องพัฒนา
ตนเชิงรุกให๎ก๎าวทันสถานการณ๑
5.3. เตรียมความพร๎อมด๎านกระบวนการพัฒนาตนด๎านระบบสารสนเทศทางการ
บัญชียุคเศรษฐกิจดิจิทัลเนื่องจากเทคโนโลยี ทําให๎กระบวนการทางธุรกิจเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งมีผลตํอ
การรวบรวมข๎อมูลรายได๎ รายจําย เพื่อนํามาบันทึกบัญชี ข๎อมูลจะวิ่ง มาเป็นแบบอิเล็กทรอนิกส๑ เชํน
ในสายการบิน รายได๎จากการขายตั๋วเครื่องบิน จะวิ่งผํานระบบสํารองที่นั่ง (Reservation System)
และมี ซอฟต๑แวร๑ ที่เรียกวํา Revenue Management System เป็นตัวรวบรวมข๎อมูลรายได๎การขาย
ตั๋ว เพื่อบันทึกบัญชีรายได๎ ภาษีมูลคําเพิ่ม และการรั บเงินผํานบัตรเครดิต โดยอัตโนมัติ ซึ่งระบบนี้จะ
คล๎ายกับระบบ E-commerce ที่ธุรกิจเปิดเว็บไซต๑เพื่อขายของ สํวนการกระทบยอดเงินรับจากบัตร
เครดิต จะมีการชนยอดจาก แฟูมข๎อความ (Text File) ที่ได๎รับจากธนาคารทุกวัน โดยรายการจะเป็น
ลักษณะ T+1 หรือ T+2 แล๎วแตํเงื่อนไข การกระทบยอดเงินฝากธนาคาร ก็จะเป็นการชนยอดใน
ระบบบัญชีอิเล็กทรอนิกส๑
5.4. เตรียมความพร๎อมด๎านกระบวนการพัฒนาตนด๎านสารสนเทศทางการบัญชียุคเศรษฐกิจ
ดิจิทัล ระบบการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค๑กรโดยรวม เพื่อให๎เกิดการใช๎ประโยชน๑อยําง
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สูงสุดของทรัพยากรทางธุรกิจขององค๑กร (Enterprise Resource Planning หรือ ระบบ ERP) ที่ใช๎
จะถูกกระทบโดยเทคโนโลยีสมัยใหมํของธุรกิจ เชํน การผสมผสานระหวําง เทคโนโลยีอากาศยานไร๎
คนขับ (Drone Technology) กับ งานบริหาร สินทรัพย๑ถาวร (Fixed Assets) หรือ สินค๎าคงคลัง
(Inventory) เป็นต๎น
5.5. เตรียมความพร๎อมด๎านบทบาทของนักบัญชีที่เปลี่ยนไปสูํการเป็นคูํคิดนักธุรกิจ เพราะ
การใช๎ ซอฟต๑แวร๑ ในการบันทึกบัญชีแบบเดิม กําลังจะเปลี่ยนแปลงไป กลําวคือนักบัญชีจะไมํทํางาน
การทําบัญชี (Bookkeeping) แตํจะผันตัวไปเป็น นักวิเคราะห๑ข๎อมูลการเงินและข๎อมูลธุรกิจ เพื่อทํา
หน๎าที่เป็น “คูํคิดนักธุรกิจ”
5.6. เตรียมความพร๎อมด๎านการเป็นนักวางระบบบัญชีอิเล็กทรอนิกส๑ที่รู๎วําต๎อง กําหนด คําใน
ระบบอยํางไร เพื่อให๎ระบบทํางานถูกต๎อง เป็นไปตามมาตรฐานบัญชีและภาษี
5.7. ปี 2018 จะเป็นปีแหํง การสร๎าง แอปพลิเคชัน ของธุรกิจที่เน๎นการทํา สตาร๑ทอัพ
(Startup) นักบัญชีต๎องเข๎าใจ จุดความรับผิดในการเสียภาษีมูลคําเพิ่ม (Tax point) เพื่อสะท๎อนให๎
เจ๎าของธุรกิจได๎วําเกิด ณ จุดไหน เพื่อที่จะชํวยให๎ธุรกิจไมํเสียเบี้ยปรับ หรือเงินเพิ่มในภายหลัง
5.8. เตรียมความพร๎อมด๎านการเข๎าสูํยุคแหํงเทคโนโลยีและนวัตกรรม คําใช๎จํายด๎าน การวิจัย
และพัฒนา ในด๎านการพัฒนา แอปพลิเคชัน ,บล็อกเชน , เอ อาร๑ (Augmented Reality) ,หุํนยนต๑ ,
เอไอ (Artificial Intelligence) จะเป็นสัดสํวนที่มากมายมหาศาลในแตํละบริษัท
นักบัญชีต๎องชํวยเสนอแนะแนวทางในการบริหารจัดการ นอกเหนือจากแนวทางที่บั นทึกบัญชีตาม
มาตรฐานบัญชี และในบางเรื่องต๎องอาศัยวิจารณญาณ (Judgement) พอสมควร
5.9. เตรียมความพร๎อมด๎านการการบูรณาการเชิงระบบ ด๎วย Big Data Technology จะทํา
ให๎นักบัญชีสามารถวิเคราะห๑ข๎อมูลได๎ในหลากหลายมิติมากขึ้น
5.10. เตรียมความพร๎อมด๎านการเป็นสังคมของการใช๎เทคโนโลยีอยํางแพรํหลายเชํน แอป
พลิเคชัน /เอ อาร๑ เป็นต๎น ดังนั้น นักบัญชีจะต๎องฝึกให๎สามารถเขียนโปรแกรม หรือที่เรียกวํา Coding
ได๎ โดยอาจจะเป็นการเขียนแบบงํายๆ ในปัจจุบันมีภาษาใหมํที่เรียกวํา Ruby ซึ่งเป็นภาษาที่เขียนได๎
งํายและนําสนใจ
แผนภาพการทบทวนวรรณกรรม
จากการทบทวนวรรณกรรมสามารถสรุปได๎ดังแผนภาพแนวทางการเตรียมความพร๎อมสูํการ
เป็นนักบัญชียุคเศรษฐกิจดิจิทัลตํอไปนี้
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แผนภาพแนวทางการเตรี ยมความพร้ อมสูก่ ารเป็ นนักบัญชียคุ เศรษฐกิจดิจิทลั
คุณสมบัติ / ลักษณะ ของยุคเศรษฐกิจดิจิทัล
1.การติดตํอสื่อสารสามารถทํางานรํวมกันได๎
จากทุกๆ ที่ในโลก
2.อุปกรณ๑ที่เป็นระบบอนาล็อกตํางๆ ถูก
รวมเข๎าในรูปแบบดิจิทัล
3.กระบวนการทางธุรกิจมีความรวดเร็วขึ้น
4.ทําการตลาดบนอินเทอร๑เน็ต
5.องค๑กรเปลี่ยนสถานะเป็นดิจิทัลเต็มรูปแบบ

ผลที่ได๎ :
1.การลดลงของต๎นทุน
2.ตํอยอดในการผลิตสินค๎าหรือบริการใหมํ
3.การขยายตัวอยํางกว๎างขวางของ Ecommerce
4.ขยายการทํางานในลักษณะใหมํๆ
5.เกิดการลงทุนข๎ามพรมแดนมากยิ่งขึ้น
6.สนับสนุนการเรียนรู๎
7.มีขําวสารที่กว๎างขวาง

การดําเนินงานและการ
ไหลเวียนของข๎อมูล
ทางการบัญชีมีความ

ซับซ๎อนมากขึ้น ทําให๎นัก
บัญชีต๎องกําหนดคุณสมบัติ
ของสารสนเทศด๎านการ
บัญชีให๎สัมพันธ๑กับการ
ดําเนินงานขององค๑การยุค
เศรษฐกิจดิจิทลั

จุดเปลีย่ นของธุรกรรมทางธุรกิจสูํ ไทยแลนด๑ 4.0
1.ระบบ E-Withholding Tax
2.ระบบ E-Tax Invoice/E-Receipt
3.ระบบ E-Filing

ภาครัฐ:ขยายระบบการเงิน
อิเล็กทรอนิกส๑

แผนการพั ฒ นาระบบ

ภาคเอกชน: นําเทคโนโลยีมาสร๎าง

การเงินของไทย

บริการในธุรกิจการเงิน (Financial

1.ระบบรั บ และโอนเงิ น

Technology:Fin Tech)

พร๎อมเพย๑
2.การขยายการใช๎ บั ต ร
อิเล็กทรอนิกส๑

แนวทางการเตรียมความพร๎อมสูํการเป็นนักบัญชียุคเศรษฐกิจดิจิทัล
1.กระบวนการบัญชีที่ต๎องรองรับ FinTech
2.การเตรียมความพร๎อมด๎านเทคโนโลยีสําหรับนักบัญชียุคเศรษฐกิจดิจิทัล
3.เตรียมความพร๎อมด๎านระบบสารสนเทศทางการบัญชียุคเศรษฐกิจดิจิทัล
4.การเตรียมพร๎อมด๎านระบบ การวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค๑กรโดยรวมแนวทางที่บันทึกบัญชีตาม
มาตรฐานบัญชี
5.การเตรียมความพร๎อมด๎านบทบาทของนักบัญชีที่เปลี่ยนไปสูํการเป็นคูํคิดนักธุรกิจ
6.เตรียมพร๎อมการเป็นนักวางระบบบัญชีอิเล็กทรอนิกส๑
7.เตรียมพร๎อมการสร๎าง แอปพลิเคชัน ของธุรกิจที่เน๎นการทํา สตาร๑ทอัพ
8.เตรียมพร๎อมความสามารถในการบริหารจัดการ นอกเหนือจาก
9.เตรียมความพร๎อมด๎านการเป็นนักวิเคราะห๑ระบบในหลากหลายมิติ
10.เตรียมพร๎อมการฝึกตนให๎สามารถเขียนโปรแกรมที่นําเสนอ การตัดสินใจได๎รวดเร็วขึ้น รวมถึง เตรียมความ

3.ระบบภาษีและเอกสาร
ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส๑
4.โครงการ e-Payment
ภาครัฐ
5. ประชาสัมพันธ๑
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การสรุปและการอภิปรายผล
จากแนวทางการเตรี ย มความพร๎ อ มสูํ ก ารเป็ น นั ก บั ญ ชี ยุ ค เศรษฐกิ จ ดิ จิ ทั ล โดยเฉพาะ
เทคโนโลยีทางการเงิน รวมถึงระบบสารสนเทศทางการบัญชีเศรษฐกิจยุคเศรษฐกิจดิจิทัล สามารถ
สร๎างนวัตกรรมหรือบริการที่ตรงใจผู๎บริโภคและมีการใช๎งานตํอเนื่อง จึงประสบความสําเร็จได๎ ที่
สําคัญเทคโนโลยีกดดันให๎รูปแบบบริการภาคการเงินเปลี่ยน เห็นตัวอยํางได๎จากกระแสดิจิทัล ที่ทุก
อยํางหลอมรวมไปในแนวทางที่สําคัญอินเทอร๑เน็ตแทรกซึมเข๎าไปสูํการใช๎ชีวิตประจําวันมากขึ้น ทําให๎
ทุกอยํางสะดวก งําย รวดเร็ว เชํนกันกับการมาของดิจิทัล ในแวดวงการเงินที่วันนี้มี E-Payment มี
การทําธุรกรรมผํานออนไลน๑อยําง E-Bank, Mobile Bank แตํนับจากนี้ไปจะมีบริการใหมํๆ เกิดขึ้น
อีกมากที่จะอํานวยความสะดวกให๎กับผู๎บริโภค ซึ่งเกิดจากการปรับตัวของสถาบันการเงินเพราะหาก
ไมํปรับอาจจะต๎องรับศึกหนักจากกระแส Digital Transformation อยํางแนํนอน เชํนการขาด
วิสัยทัศน๑ ของ Kodak ที่มัวแตํหลงอยูํกับความสําเร็จของตัวเองโดยลืมนึกถึงการเติบโตของเทคโนโลยี
ดิจิทัล หรืออวสานของสื่อกระดาษ เป็นต๎น และในด๎านของการเป็นนักบัญชียุคเศรษฐกิจดิจิทัล ยิ่ง
ต๎องพัฒนาตนอยํางก๎าวกระโดดในการปรับปรุงตนเพื่อให๎ได๎มาซึ่งระบบสารสนเทศทางการบัญชียุค
เศรษฐกิจดิจิทัลที่เหมือนเป็นโลกใบใหมํที่แตกตํางจากอดีตโดยสิ้นเชิง ยิ่งกวํานั้นบทบาทของนักบัญชี
เศรษฐกิจยุคเศรษฐกิจดิจิทัลต๎องอาศัยทั้งศาสตร๑ทางการบัญชี ผสานศิลป์ ในการนําเสนอฝุายบริหาร
ได๎ ถู ก ที่ ถู ก เวลา ถู ก จั ง หวะ ทั้ ง หมดนี้ จ ะนํ า ไปสูํ ผ ลลั พ ธ๑ ข องการเป็ น ยุ ค เศรษฐกิ จ ดิ จิ ทั ล ดั ง ที่
กระทรวงวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี(2560)ได๎เสนอไว๎
บทสรุป
จากที่กลําวมาทั้งหมดจะเห็นได๎วําบทบาท ของนักบัญชียุคนี้มีหลายประการนอกจากจะต๎อง
คอยติดตามขําวสารรอบตัวแล๎วยังต๎องทําความเข๎าใจเรื่องแนวคิด การบริหารจัดการตํางๆ ที่สําคัญคือ
การวางระบบ สารสนเทศทางธุรกิจขององค๑กรซึ่งโปรแกรมสารสนเทศ ธุรกิจเป็นสํวนประกอบให๎ดี
พอที่จะคอยให๎ ข๎อมูลสนับสนุน การบริหารจัดการตํางๆ ได๎อยํางมีประสิทธิภาพตาม แนวทางที่ได๎
อธิบายมาซึ่งประการสําคัญได๎แกํ 1. นักบัญชีจะต๎องตระหนักถึงบทบาทของตนเอง ในการเป็นผู๎
จัดเตรียมสารสนเทศ เพื่อการตัดสินใจขององค๑กรมากกวําเป็นผู๎จัดเก็บข๎อมูล ซึ่งเป็นบาทที่ แท๎จริงที่
จะทําให๎องค๑กรสามารถอยูํรอดและแขํงขันได๎ 2. นักบัญชีจะต๎องเข๎าใจวําระบบสารสนเทศขององค๑กร
เป็นเครื่องมือที่สําคัญในการเก็บรวบรวมข๎อมูล และการให๎สารสนเทศที่จําเป็นตํอการตัดสินใจของ
ผู๎บริหาร จําเป็นจะต๎องให๎ความสําคัญในการคัดเลือกโปรแกรม สารสนเทศทางธุรกิจ มิใชํปลํอยให๎
ฝุายเทคโนโลยี สารสนเทศคัดเลือกเพียงลําพัง โดยนักบัญชีจะต๎องใสํใจ ในรายละเอียดความสามารถ
ของโปรแกรม โดยคํานึงถึง ความต๎องการของกิจการทั้งในปัจจุบันและอนาคต 3. นักบัญชีจะต๎อง
เข๎าใจวําการวางระบบสารสนเทศ ขององค๑กรนั้นมักมีสิ่งที่ต๎องทําหลายประการกํอนที่ระบบ จะใช๎ งาน
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ได๎และสามารถสร๎ างผลตอบแทนตํอองค๑กรซึ่งไมํงําย เหมือนการนําโปรแกรมใดมีห นี้คงค๎างนาน
ผิดปกติ ก็ควรไปดําเนินการติดตามทวงหนี้มากขึ้นเป็นต๎นเรียกวํา ได๎ทําสิ่งที่เป็นกิจกรรมทางธุรกิจที่
แท๎จริงมากกวําการ หมกมุํนอยูํกับกิจกรรม การจัดเก็บข๎อมูล ซึ่งกิจกรรมทาง ธุรกิ จที่แท๎จริงเหลํานั้น
สามารถสร๎างมูลคําทางเศรษฐกิจได๎มากกวํา กลําวงํายๆ ได๎วํา นักบัญชีในยุคโปรแกรมสารสนเทศทาง
ธุรกิจนี้จะต๎องเปลี่ยนจากผู๎ทําบัญชีเป็น ผู๎ควบคุมดูแลและใช๎ประโยชน๑จากระบบให๎มากที่สุดนั่นเอง
4. นักบัญชีจะต๎องตระหนักถึงความสําคัญของการคัดเลือกบริษั ทที่ปรึกษาในการวางระบบ การทํา
ข๎อตกลงที่รัดกุมเป็นลายลักษณ๑อักษร การให๎ความรํวมมือของพนักงานทุกระดับขององค๑กรกับบริษัท
ที่ปรึกษาและการติดตามการทํางานบริษัทที่ปรึกษาอยํางใกล๎ชิด เพื่อความสําเร็จของการวางระบบ
สารสนเทศขององค๑กร 5. นักบัญชีจะต๎องมีความสามารถและทักษะในการนําข๎อมูลที่ได๎จากระบบ
สารสนเทศไปจัดเตรียมเป็น สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเพราะผู๎บริหารระดับสูงมักจะ มีคําถามที่
ระบบสารสนเทศยังไมํมีคําตอบจัดเตรียมไว๎เป็นรายงานสําเร็จรูป จะเห็นได๎วําถึงเวลาแล๎วที่นักบัญชี
จะต๎องพยายาม ปรับตัวหาความรู๎และปรับรูปแบบการทํางานการศึกษา โดยหาหนทางสร๎างมูลคํา
ให๎กับตนเองและองค๑กรเสีย ตั้งแตํวันนี้
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
จากการเข๎าสูํโลกใบใหมํ ทําให๎จําเป็นต๎องใช๎เทคโนโลยีทางการเงินและการบัญชีเข๎ามาเพื่อ
ตอบโจทย๑องค๑กร ดังนั้นจึงต๎องพลิกโฉมใหมํของหลากหลายภาคสํวน ดังนี้
1. นักบัญชีควรหมั่นศึกษาหาความรู๎เพิ่มเติมด๎านกลยุทธ๑การบริหารธุรกิจและความก๎าวหน๎า
ทางด๎าน เทคโนโลยีทางการเงินและการบัญชีเพื่อตอบโจทย๑ความเป็นนักบัญชียุคเศรษฐกิจดิจิทัล
2. สถานศึกษาที่ทําหน๎าที่ผลิตนักบัญชีควรพัฒนาสาขาสูํความเป็นสากล เชํนเข๎ารํวมเป็นภาคี
เครือขํายในระดับสากล รวมถึงรูปแบบการเรียนรู๎แบบบูรณาการในเชิงกว๎างกับวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข๎อง
เพิ่มทักษะในการปฏิบัติงานจริงในองค๑การธุรกิจมากขึ้น เน๎นการรู๎ถึงมิติตํางๆ ในธุรกิจไมํวําจะเป็น
ด๎าน ไอที ด๎านการวางแผนภาษี ด๎านการวางแผนการเงินของธุรกิจ เป็นต๎นภายใต๎ความรํวมมือจาก
ผู๎เชี่ยวชาญภายนอก หรือเพิ่มเนื้อหาใน วิชาชีพบัญชีในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพื่อต๎องการสร๎าง
นั กวิ ช าชีพ บั ญ ชีให๎ มีค วามรู๎ มี คุณภาพทัด เที ยมกับนานาประเทศเมื่ อก๎ าวสูํ ประชาคมเศรษฐกิ จ
อาเซียน รวมถึงเชิญวิทยากรที่มีชื่อเสียงจากหนํวยงานภาครัฐ บาลและเอกชนมาถํายทอดและ
แลกเปลี่ ย นให๎ นั ก ศึ ก ษาได๎ เ รี ย นรู๎ มี ก ารเน๎ น เนื้ อ หาวิ ช าที่ มี ค วามทั น สมั ย เชํ น วิ ช าการจั ด การ
สารสนเทศทางบัญชี เพื่อให๎นักบัญชีมีแนวคิดกว๎างขึ้นในด๎านการประยุกต๑ใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การวิเคราะห๑และนําเสนอข๎อมูล เป็นต๎น
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ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
ในการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงเอกสารที่เน๎นการเชื่อมโยงข๎อมูลเพื่อหาแนวทางการ
เตรียมความพร๎อมสูํการเป็นนักบัญชียุคเศรษฐกิจดิจิทัล ดังนั้นควรศึกษาเชิงปริมาณเพื่อหาแนวทาง
หรือปัจจัยที่สํงผลตํอการเป็นนักบัญชียุคเศรษฐกิจดิจิทัล
กิตติกรรมประกาศ
บทความฉบับนี้ สําเร็จลุลํวงไปด๎วยดี ด๎วยความชํวยเหลือของ ผู๎ชํวยศาสตราจารย๑ .ดร.สุข
เกษม ลางคุลเสน และ อาจารย๑ .ดร.ปริยนุช ปัญญา อาจารย๑ที่ปรึกษา ซึ่งทํานได๎ให๎คําแนะนําและ
ข๎อคิดเห็นตํางๆอันเป็นประโยชน๑อยํางยิ่งในการพัฒนาบทความ รวมถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางที่
สนับสนุนงบประมาณการนําเสนอบทความในครั้งนี้
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โอกาสทางการตลาด ของธนาคารพาณิชย์ไทย
ในนครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว
MARKETING OPPORTUNITIES FOR COMMERCIAL BANKS OF THAILAND IN
VIENTIANE CAPITAL, LAO PEOPLE’S DEMOCRATIC REPUBLIC
ธรรมรัตน๑ พลอยเพ็ชร๑
โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
EMAIL: THAMMARATP@HOTMAIL.COM

บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค๑ เพื่อศึกษาโอกาสทางการตลาดของธนาคารพาณิชย๑ไทย ใน
นครหลวงเวี ย งจั น ทน๑ สาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตยประชาชนลาว ประกอบด๎ ว ย ความพร๎ อ มทาง
การตลาดและปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพล ตํอการตัดสินใจเป็นลูกค๎าของธนาคาร ผู๎วิจัยได๎ใช๎วิธี
วิทยาแบบผสม (Mixed Methodology) อาศัยกระบวนการวิจัยทั้งเชิงปริมาณ และ เชิงคุณภาพ
ควบคูํกันไป โดยการสัมภาษณ๑ผู๎บริหารธนาคาร และ แจกแบบสอบถามกลุํมตัวอยําง ในนครหลวง
เวียงจันท๑ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จํานวน 400 ฉบับ สถิติที่ใช๎ในการศึกษาปัจจัย
ด๎านประชากรศาสตร๑ และปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลตํ อการตัดสินใจเป็นลูกค๎าของธนาคารคือ
คําร๎อยละ คําเฉลี่ย ( x ) และ สํวนเบี่ยงเบนมาตราฐาน (S.D.) สํวนการทดสอบสมมติฐาน ใช๎คําสถิติ
ทดสอบความแตกตําง (t-test) วิเคราะห๑ความแปรปรวนทางเดียว (One-way anova, F-test) หากมี
อิทธิพลทางการตลาดที่แตกตํา งกันอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 จะเปรียบเทียบคําคะแนนเฉลี่ย
เป็ น รายคูํ ด๎ว ยการเปรี ย บเที ย บเชิงซ๎ อน (Multiple Comparison)โดยวิ ธีทดสอบแบบ Least
Significant Difference (LSD.)
ผลการวิจัย พบวํา ปัจจัยที่มีอิทธิพลตํอการเป็นลูกค๎าธนาคาร เรียงลําดับคําเฉลี่ยจากมากไป
หาน๎อย ได๎ดังนี้ ด๎านภาพลักษณ๑ของธนาคาร มีอิทธิพล มากที่สุด รองลงมา คือ ด๎านความเหมาะสม
ทําเลที่ตั้งของธนาคาร ด๎านระบบเครือขํายของธนาคาร ด๎านความทันสมัยของเทคโนโลยี่ ด๎านความ
หลากหลายของผลิตภัณฑ๑ที่ให๎บริการ ตามลําดับ และที่มีอิทธิพลน๎อยที่สุด คือด๎านความเชื่อถือใน
ทีมงานผู๎บริหารของธนาคาร สํวนผลการทดสอบสมมติฐาน พบวํา ลูกค๎าของธนาคาร ที่มี เพศ อายุ
ระดับการศึกษา อาชีพ รายได๎ตํอเดือน ประเภทเงินฝาก ประเภทสินเชื่อ ที่ใช๎บริการกับธนาคาร และ
ระยะเวลาในการเป็นลูกค๎าแตกตํางกัน มีผลตํอปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลตํอการตัดสินใจเป็น
ลูกค๎าของธนาคารโดยภาพรวมแตกตํางกันอยํางมีนัยสํ าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สํ ว นลูกค๎าของ
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ธนาคาร ที่มี สถานภาพ แตกตํางกัน มีผลตํอปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลตํอการเป็นลูกค๎าของ
ธนาคาร โดยภาพรวม ไมํแตกตํางกัน
คาสาคัญ: โอกาสทางการตลาด, ธนาคารพาณิชย๑
Abstract
The purpose of this study was to evaluate Marketing Opportunities for
Commercial Banks of Thailand in Vientiane Capital, Lao People’s Democratic
Republic, the marketing factors influenced on Readiness of making and The Effective
Factors to Customers of Banks. The researcher used a mixed-methodology consisting
of qualitative and quantitative researches by interviewing bank executives and
distributing questionnaire with Convenience Sampling 400 suits. The data analysis
was using descriptive statistics as Frequency, Percentage, Mean ( x ) and Standard
Deviation (S.D.), t-test Independent (t-test), One-Way ANOVA, F-test and Multiple
Comparison Schaffer’s Method- Least Significant Difference. (LSD.)
The Result of questionnaires of personal factors had shown that most of the
customers who use the Bank are the effective factor to customers had shown that:
firstly, customers give the image of the bank factor as the highest level of affection,
secondly is the convenience of location, the bank network system, the modern of
technologies and multi-account of factors. On the other hand, the believing in the
banks’ manager teams the result shown that as the least level affection. The result
of hypothesis analysis had shown that the result of customers who have differences
of gender, age, education, occupation, income, type of using services and duration of
using services have the result to become saving customers are totally the difference
by statistic significant as 0.05. But the customers who have differences in status have
the result to become customers are totally the same by statistic significant as 0.05.
Keywords: Marketing Opportunities, Commercial Banks
บทนา
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นประเทศเพื่อนบ๎านที่ใกล๎ชิดกับไทยทั้งในเชิง
ประวัติศาสตร๑ ที่ตั้งทางภูมิศาสตร๑ เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา และวัฒนธรรม มีเขตแดนติดตํอกับไทยทั้ง
ทางบกและทางน้ํา เป็นแนวยาวถึง 1,810 กิโลเมตร เป็นประเทศที่ไมํมีทางออกทางทะเล แตํสามารถ
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เป็นจุดเชื่อมตํอ (land link) ด๎านการคมนาคมขนสํงจากไทย ไปประเทศที่สามในอนุภูมิภาค ผําน
สะพานมิตรภาพไทย-ลาว ข๎ามแมํน้ําโขงทั้ง 4 แหํง ได๎แกํหนองคาย-เวียงจันทน๑ มุกดาหาร-สะหวัน
นะเขต นครพนม-คํามํวน เชียงราย-บํอแก๎ว และในอนาคตอันใกล๎จะมีสะพานแหํงที่ 5 ที่ บึงกาฬ-บอ
ลิคําไซ และแหํงที่ 6 ที่ อุบลราชธานี -สาละวัน ซึ่งขณะนี้กําลังอยูํในชํวงการศึกษาความเป็นไปได๎ของ
โครงการ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีพื้นที่ ประมาณ 237,000 ตารางกิโลเมตร มี
ประชากร 6.85 ล๎านคน ใช๎สกุลเงินกีบ มีอัตราแลกเปลี่ยน 1 บาท เทํากับ 254.59 (11/12/2560)
GDP เทํากับ 14.97 พันล๎านดอลลําห๑สหรัฐ (ปี 2560) และ GDP per capita เทํากับ 2,051.05
ดอลลาร๑สหรัฐ (ปี 2560) มีอัตราขยายตัวของ GDPเทํากับ 6.79 % (ปี 2560) ไทยเป็นนักลงทุน
ตํางชาติอันดับ 3 ในลาว รองจากจีนและเวียดนาม เมื่อพิจารณาจากมูลคําการลงทุนสะสมในชํวงปี
2557-2560 มีจํานวน 752 โครงการ มูลคําการลงทุนทั้งหมดรวม 4,494,184,613 ดอลลาห๑สหรัฐ ใน
สาขาสําคัญ ได๎แกํ พลังงานไฟฟูา ขนสํงและโทรคมนาคม ธุรกิจโรงแรมและการทํองเที่ยว ธนาคาร
อุตสาหกรรมไม๎แปรรูป เครื่องนุํงหํม และหัตถกรรม (“ข๎อมูลพื้นฐาน สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว,” 2560)
สภาวะการแขํงขันสินค๎าและบริการของไทยและแนวโน๎มตลาด สินค๎าไทยที่มีการแขํงขันจาก
สิ น ค๎าที่ผ ลิ ตจากจี น และเวีย ดนาม ได๎แกํ สิ นค๎าอุปโภคบริโ ภคที่ใช๎ในชีวิตประจําวัน เครื่องใช๎ใน
ครัวเรือน สินค๎าสําหรับการตกแตํงภายใน สินค๎าในธุรกิจกํอสร๎าง เครื่องมือการเกษตร เครื่องจั กรกล
เครื่องใช๎ไฟฟูา อุปกรณ๑การไฟฟูา เครื่องใช๎สํานักงาน อะไหลํ ชิ้นสํวนและสํวนประกอบของรถยนต๑
และรถจักรยานยนต๑ ซึ่งสินค๎าที่นําเข๎าและจัดจําหนํายในตลาดสํวนมากราคาถูกกวําสินค๎าที่นําเข๎าจาก
ไทยประมาณร๎อยละ 25-30 อยํางไรก็ตาม หากประเทศคูํแขํงของสินค๎าไทยมีการพัฒ นาคุณภาพของ
สินค๎าให๎ใกล๎เคียงสินค๎าไทยและมีราคาถูกกวํา อาจจะทําให๎พฤติกรรมผู๎บริโภคในสปป.ลาวเปลี่ยนไป
บริโภคสินค๎าคูํแขํงแทน ดังนั้นผู๎ประกอบการไทยควรปรับกลยุทธ๑ในการตั้งราคาสินค๎าหรือลดต๎นทุน
การผลิตเพื่อไมํให๎เสียเปรียบคูํแขํงในตลาดสปป.ลาว (“รายงานสถานการณ๑ เศรษฐกิจ/ข๎อมูลสถิติ
การค๎า,” 2560)
นครหลวงเวียงจันทน๑ เป็นเขตที่ตั้งของกรุงเวียงจันทน๑ ซึ่งเป็นทั้งเมืองหลวงของประเทศลาว
และเป็นเขตการปกครองพิเศษนครหลวงเวียงจันทน๑ ตั้งอยูํทางตอนกลางของประเทศ มีอาณาเขตตรง
ข๎ามอําเภอศรีเชียงใหมํ จังหวัดหนองคายของประเทศไทย เชื่ อมตํอคมนาคมด๎วยสะพานมิตรภาพ
ไทย-ลาว แหํงที่ 1 กํอตั้งเมื่อ พ.ศ. 2532 โดยแยกออกมาจากแขวงเวียงจันทน๑ เดิมชื่อ "กําแพงนคร
เวี ย งจั น ทน๑ " และเปลี่ ย นชื่ อ เป็ น "นครหลวงเวี ย งจั น ทน๑ " มี พื้ น ที่ 3,960.8 ตารางกิ โ ลเมตร
ประกอบด๎วย 9 เมือง ได๎แกํ จันทะบุลี สีโคดตะบอง ไซเสดถา สีสัดตะนาก นาซายทอง ไซทานี หาด
ซายฟอง สั งทอง ปากงึ่ม มีประชากรประมาณ 700,000 คน เดิมใช๎ชื่อวํากําแพงนครเวียงจันทน๑
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ตํอมาเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2547 รัฐบาลลาวได๎เปลี่ยนชื่อเป็นนครหลวงเวียงจันทน๑ (“ข๎อมูลพื้นฐาน
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว,” 2560)
ธนาคารพาณิชย๑ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) มีการเติบโตที่สูงมาก
ในชํวง 10 ปีที่ผํานมา สาเหตุสําคัญมาจากรัฐบาล สปป.ลาว ได๎มีการปฏิรูประบบธนาคารให๎เป็น
สากลมากขึ้น เพื่อให๎สอดคล๎องกับเงื่อนไขในการเข๎าเป็นสมาชิกองค๑การการค๎าโลก (WTO) สภา
แหํ งชาติ สปป.ลาวจึ งได๎ป ระกาศใช๎กฎหมายธนาคารพาณิช ย๑ ฉบับใหมํ ในปี 2550 และมีผ ลให๎
ประเทศตํางๆ เข๎ามาลงทุนในธุรกิจธนาคารพาณิชย๑ใน สปป.ลาว เพิ่มขึ้นมาก จากจํานวน 13 แหํงใน
ปี 2549 เป็น 31 แหํงในปี 2559 แบํงออกเป็น ธนาคารรัฐ ธนาคารเอกชน ธนาคารรํวมทุน และ
สาขาของธนาคารจากตํางประเทศ (ยกเว๎นสแตนดาร๑ทชาร๑เตอร๑ เป็นสํานักงานตัวแทน) โดยในจํานวน
ทั้งหมดนี้ มีสาขาของธนาคารจากประเทศไทยอยูํทั้งหมด 5 ธนาคารด๎วยกันคือ ธ.กรุงเทพ ธ.กรุงศรี
อยุธยา ธ.กรุงไทย ธ.ทหารไทย และ ธ.ซีไอเอ็มบีไทย ( Monetary Statistics Report Q2/2017,”
2017)
นายเกียรติพงศ๑ อริยปรัชญา (2560) นักเศรษฐศาสตร๑อาวุโส ธนาคารโลกประจําประเทศ
ไทย กลําวถึง รายงานฉบับลําสุดคาดการณ๑วํา กลุํมประเทศกําลังพัฒนาอยํางกัมพูชา เมียนมา และ
สปป.ลาว เวิลด๑แบงก๑ประเมินวํายังมีแนวโน๎มเติบโตอยํางสดใส เนื่องจากการปฏิรูปนโยบายและการ
ให๎ความสําคัญกับการปรั บปรุงสิ่งแวดล๎อมในการลงทุน โดยเม็ดเงินลงทุนจากตํางประเทศจะชํวย
ผลั ก ดัน การเติบ โตของเศรษฐกิจ สํ าหรับประเทศไทย เวิ ล ด๑ แบงก๑ ปรับ เพิ่ มอั ตราการเติบ โตทาง
เศรษฐกิจปีนี้เป็น 3.1% ดีขึ้นจากเดิมที่เคยประเมินไว๎ที่ 2.5% ด๎วยเหตุผลหลักมาจากไตรมาส 1 และ
2 ที่บํงชี้วําเศรษฐกิจไทยเติบโตคํอนข๎างดีจากภาคการทํองเที่ยวและมาตรการการคลังที่เข๎ามาชํวย
กระตุ๎นเศรษฐกิจ ประเด็นสําคัญที่ควรจับตามองที่สุด คือ สถานการณ๑การเมืองของไทย เพราะหากมี
การเปลี่ยนแปลงจะสํงผลกระทบตํอการดําเนินนโยบายให๎เกิดความไมํตํอเนื่อง อาทิ โครงการลงทุน
โครงสร๎างพืน้ ฐาน ที่อาจไมํเป็นไปตามแผนที่วางไว๎ เพราะไมํเพียงแตํทําให๎ขาดแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
แล๎ว ยังสํงผลตํอความเชื่อมั่นด๎านการบริโภค การลงทุนของเอกชนในระยะตํอไป
ตาราง1 แสดงคําร๎อยละของอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจในจีนและอาเซียน ระหวํางปี 2558 2561
ประเทศ
2558
2559
2560
2561
จีน
6.9
6.7
6.5
6.3
ฟิลิปินส๑
5.9
6.4
6.2
6.2
เวียดนาม
6.7
6.0
6.3
6.3
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ประเทศ
กัมพูชา
อินโดนีเซีย
ลาว
มาเลเซีย
เมียนมา
ไทย

2558
7.0
4.8
7.4
5.0
7.0
2.8

2559
7.0
5.1
7.0
4.2
7.8
3.1

2560
6.9
5.3
7.0
4.3
8.4
3.1

2561
6.9
5.5
6.8
4.5
8.3
3.3

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล (2556) ระบุวํา ประเทศไทยมีประชากร
รวม 64.98 ล๎านคน มีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปถึง 10.13 ล๎านคน คิดเป็นสัดสํวน 15.6% และมี
ประชากรอายุ 65 ปีขึ้นไป 6.77 ล๎านคน หรือ 10.4% ของประชากรทั้งประเทศ เทียบตามเกณฑ๑ของ
องค๑การสหประชาชาติแล๎ว ถือวําประเทศไทยอยูํในขั้นของการก๎าวเข๎าสูํสังคมผู๎สูงอายุ และกําลังจะ
เป็นสังคมผู๎สูงอายุโดยสมบูรณ๑ ในอีกไมํกี่ปีข๎างหน๎า

ภาพ1 คาดการณ์การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประชากรไทย ในช่วงปี พ.ศ. 2553 -2583
จากข๎อมูลข๎างต๎น จะเห็นวํา ประเทศไทย กําลังเข๎าสูํ ภาวะ สังคมผู๎สูงอายุ ทําให๎ จีดีพี ของ
ประเทศ เติบโตในอัตราที่ต่ํา เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศ กลุํม อาเซี่ยน นอกจากนั้น อาจมีความเสี่ยง
ทางด๎านสถานการณ๑การเมืองในอนาคต ธนาคารพาณิชย๑ไทย จึงจําเป็นต๎องสร๎างการเติบโต โดยการ
เปิดสาขาในตํางประเทศเพิ่มขึ้น นครหลวงเวียงจันทน๑ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ถือเป็นประเทศความหวังหนึ่ง เนื่องจาก อยูํใกล๎ประเทศไทย มีขนบธรรมเนียม ประเพณี ภาษา
ใกล๎เคียงกัน และยังมีการคาดการณ๑การเติบโตของ GDP. ในอัตราที่สูงกวําประเทศไทยมากกวํา 2
เทํา ผู๎วิจัย จึงต๎องการศึกษา โอกาสทางการตลาดของธนาคารพาณิชย๑ไทย ในนครหลวงเวียงจันทน๑
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สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อเพิ่มโอกาสในการแขํงขัน และสร๎างความพร๎อมทางธุรกิจ
ของธนาคารไทย
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาโอกาสทางการตลาดของธนาคารพาณิชย๑ไทย ในนครหลวงเวียงจันทน๑ สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ประกอบด๎วย ความพร๎อมทางการตลาด และปัจจัยทางการตลาดที่มี
อิทธิพล ตํอการตัดสินใจเป็นลูกค๎าของธนาคาร ดังนี้
(1) เพื่อศึกษาข๎อมูลจากแหลํงทุติยภูมิ และสัมภาษณ๑ผู๎บริหารธนาคารพาณิช ย๑ไทย เพื่อ
ตรวจสอบความพร๎อมทางการตลาด
(2) เพื่อศึกษาปัจจัยสํวนบุคคล จําแนกตาม เพศ สถานภาพ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ
รายได๎ ประเภทเงินฝาก ประเภทสินเชื่อ และระยะเวลาในการเป็นลูกค๎าธนาคาร
(3) เพื่อศึกษา พฤติกรรมการออม พฤติกรรมการบริโภค และ พฤติกรรมการซื้อสินค๎าผํอน
ชําระ ของประชากร
(4) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลตํอการเป็นลูกค๎าของธนาคาร ประกอบด๎วย ด๎านภาพลักษณ๑
ของธนาคาร ด๎านความเหมาะสมทําเลที่ตั้งของธนาคาร ด๎านความเชื่อถือในทีมงานผู๎บริหารของ
ธนาคาร ด๎ า นระบบเครื อ ขํ า ยของธนาคาร ด๎ า นความทั น สมั ย ของเทคโนโลยี และด๎ า นความ
หลากหลายของผลิตภัณฑ๑
(5) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยที่มีอิทธิพลตํอการเป็นลูกค๎า ของธนาคารพาณิชย๑ไทย ใน
นครหลวงเวียงจันทน๑ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จําแนกตามปัจจัยสํวนบุคคล
วิธีดาเนินการวิจัย
ผู๎ศึกษา ได๎ใช๎วิธีวิทยาแบบผสม (Mixed Methodology) เพื่อศึกษาโอกาสทางการตลาด
ของธนาคารพาณิชย๑ไทย ในนครหลวงเวียงจันทน๑ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ดังนี้
ตอนที่ 1 เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ประกอบด๎วย การค๎นคว๎าและรวบรวมข๎อมูล จากเอกสาร
และงานวิ จั ย ตํ า งๆที่ เ กี่ ย วข๎ อ ง ของหนํ ว ยงานภาคเอกชน และภาครั ฐ ของประเทศไทย และ
สาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว รวมถึงการสัมภาษณ๑ผู๎บริหารธนาคารพาณิชย๑ไทย ในนคร
หลวงเวียงจันทน๑ สาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว เพื่อศึกษาความพร๎อมทางการตลาด
ตอนที่ 2 เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ใช๎วิธี เก็บรวบรวมข๎อมูลโดยใช๎แบบสอบถามที่ผู๎วิจัยพัฒนา
ขึ้น โดยพิจารณาจากตัวแปรอิสระ และตัวแปรตามซึ่งครอบคลุมนิยามปฏิบัติการที่กําหนดไว๎ และทํา
การทดสอบดัชนีความสอดคล๎องระหวํางข๎อคําถามกับวัตถุประสงค๑ รวมถึงนําแบบสอบถามที่ได๎จาก
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การทดสอบความสอดคล๎องกับวัตถุประสงค๑ปแล๎ว สร๎างเป็นแบบสอบถาม ทําการทดลองใช๎ (try-out)
ร๎อยละ 10 ของกลุํมตัวอยําง จากจํานวนที่ใช๎ในแบบสอบถามจริง
ประชากรที่ ศึ ก ษา คื อ ประชาชน ในนครหลวงเวี ย งจั น ทน๑ สาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตย
ประชาชนลาว โดยใช๎แบบสอบถามจํานวน 400 ฉบับ ซึ่งผํานการตรวจสอบจากผู๎เชื่ยวชาญ เพื่อหา
ความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (content validity) และนําไปทดลองใช๎กับกลุํมตัวอยําง จํา นวน 40 คน
เพื่อหาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม ด๎วยวิธิสัมประสิทธิ์แอลฟุา (Coefficient Alpha) ของครอน
บาช ได๎คําความเชื่อมั่นเทํากับ 0.9104
สถิติที่ใช๎ในการศึกษาปัจจัยด๎านประชากรศาสตร๑ และ ด๎านความพร๎อมทางการตลาด คือ คํา
ร๎อยละ สํวนปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิ พลตํอการใช๎บริการธนาคารคือ คําเฉลี่ย ( x ) และ สํนเบี่ยง
เบนมาตราฐาน (S.D.) การทดสอบสมมติฐาน ใช๎คําสถิติทดสอบความแตกตําง (t-test) วิเคราะห๑
ความแปรปรวนทางเดียว (One-way anova, F-test) หากมีอิทธิพลทางการตลาดแตกตํางกันอยํางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ .05 จะเปรียบเทียบคําคะแนนเฉลี่ยเป็นรายคูํ ด๎วยการเปรียบเทียบเชิงซ๎อน
(Multiple Comparison)โดยวิธีทดสอบแบบ Least Significant Difference (LSD.)
ผลการวิจัย
ผลการศึกษาข๎อมูลจากแหลํงทุติยภูมิ ด๎านความพร๎อมทางการตลาด พบวํา ธนาคารพาณิชย๑
ใน นครหลวงเวียงจันทน๑ มีการเติบโตที่สูงมากในชํวง 10 ปีที่ผํานมา สาเหตุสําคัญมาจากรัฐบาล
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได๎มีการปฏิรูประบบธนาคารให๎เป็นสากลมากขึ้น เพื่อให๎
สอดคล๎องกับเงื่อนไขในการเข๎าเป็นสมาชิกองค๑ก ารการค๎าโลก (WTO) สภาแหํงชาติ สปป.ลาวจึงได๎
ประกาศใช๎กฎหมายธนาคารพาณิชย๑ ฉบับใหมํ ในปี 2550 และมีผลให๎ ประเทศตํางๆ เข๎ามาลงทุนใน
ธุรกิจธนาคารพาณิชย๑ เพิ่มขึ้นมาก จากจํานวน 13 แหํงในปี 2549 เป็น 31 แหํงในปี 2559 แบํง
ออกเป็น ธนาคารรัฐ ธนาคารเอกชน ธนาคารรํวมทุน และสาขาของธนาคารจากตํางประเทศ (ยกเว๎น
สแตนดาร๑ทชาร๑เตอร๑ เป็นสํานักงานตัวแทน) โดยในจํานวนทั้งหมดนี้ มีสาขาของธนาคารจากประเทศ
ไทยอยูํทั้งหมด 5 ธนาคารด๎วยกันคือ ธ.กรุงเทพ ธ.กรุงศรีอยุธยา ธ.กรุงไทย ธ.ทหารไทย และ ธ.ซี
ไอเอ็มบีไทย
ในปี 2558 ธนาคารพาณิชย๑ของรัฐ 4 ธนาคาร มีสํวนแบํงทางการตลาดด๎านเงินฝากของ
สปป.ลาว ถึง 64.25% มากกวําธนาคารพาณิชย๑อีก 27 ธนาคาร ที่มีสํวนแบํงทางการตลาดด๎านเงิน
ฝากเพียง 35.75% (ธนาคารแหํง สปป.ลาว, 2559 : ออนไลน๑) ธนาคารพาณิชย๑ของรัฐประกอบด๎วย
ธนาคารการค๎าตํางประเทศลาว (มหาชน) ธนาคารพัฒนาลาว ธนาคารสํงเสริมกสิกรรม และธนาคาร
นโยบาย ซึ่ง 3 ธนาคารแรกเทํานั้นที่มีบริการรับฝากเงิน สํวนธนาคารนโยบาย เป็นธนาคารเฉพาะ
กิจที่มุํงเน๎นการปลํอยสินเชื่อเพื่อสํงเสริมการผลิตด๎านการเกษตร และอุตสาหกรรมครอบครัว เชํน
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หัตถกรรมจักสาน เป็นต๎น สํวนปริมาณเงินฝากเพิ่ มขึ้นจาก 6,492.16 พันล๎านกีบ (25.97 พันล๎าน
บาท) เป็น 29,684.15 พันล๎านกีบ (118.74 พันล๎านบาท) สินเชื่อเพิ่มขึ้นจาก 3,414.18 พันล๎านกีบ
(13.66 พันล๎านบาท) เป็น 25,566.96 พันล๎านกีบ (102.27 พันล๎านบาท) (ธนาคารแหํง สปป.ลาว,
2549-2559 : ออนไลน๑) นอกจากนี้ ยัง มีปัจจัยสําคัญอื่น ได๎แกํ การเติบโตทางเศรษฐกิจของ สปป.
ลาว อยํางตํอเนื่อง โดยเฉลี่ยร๎อยละ 7.4 ในชํวง 5 ปีที่ผํานมา (ธนาคารแหํง สปป.ลาว, 2559 :
ออนไลน๑) การที่ธนาคารเป็นแหลํงเงินทุน และแหลํงการลงทุนที่สําคัญ รวมถึงการเข๎ามาให๎บริการนัก
ลงทุ น จากตํ า งประเทศ ทํา ให๎ เ กิ ดการพัฒ นา รู ป แบบบริ ก าร ของธนาคารพาณิช ย๑ ใ นนครหลวง
เวียงจันทน๑ ในทศวรรษ ที่ผํานมาอยํางเห็นได๎ชัด
ผลการสัมภาษณ๑ ผู๎บริหารธนาคารพาณิชย๑ไทย ด๎านพฤติกรรมการบริโภคของประชาชน
พบวํา ประชาชนทั่วไปไมํนิยมขอสินเชื่อเพื่อการบริโภค มักซื้อสินค๎าเป็นเงินสด เชํน การซื้อปูาน ซื้อ
รถจักรยานยนต๑ หรือซื้อรถยนต๑ ร๎อยละ 90 ซื้อเป็นเงินสด สํวนผู๎ประกอบการ จะใช๎บริการฝากเงิน
และ ขอสินเชื่อประเภทตําง ๆ ด๎วย ในการใช๎บริการสินเชื่อของประชาชนทั่วไปนั้น ที่มีบ๎างจะเป็นคํา
อุปกรณ๑ไฟฟูา/อุปกรณ๑ IT กลุํมประชาชนทั่วไปที่มาใช๎บริ การธนาคารสํวนใหญํ จะมาฝากเงิน
ประเภทเงินฝากที่ใช๎บริการกับธนาคารสํวนใหญํ เป็นเงินฝากออมทรัพย๑ สํวนปัจจัยที่มีอิทธิพลตํอ
การเป็นลูกค๎า ของธนาคาร ด๎านระบบเครือขํายของธนาคารจะถูกพัฒนาโดยสํานักงานใหญํ แตํเปิด
โอกาสให๎ ผู๎ จั ด การสาขา แสดงความคิ ด เห็ น ได๎ สํ ว นด๎ า นการบริ ก าร ลู ก ค๎ า ไมํ มี ก ารร๎ อ งเรี ย น
เนื่องจากแตํละธนาคาร มีมาตราฐานในการบริการใกล๎เคียงกัน ธนาคารยังไมํสามารถปรับปรุงระบบ
บริการให๎ทันสมัยเหมือนบริการในประเทศไทยได๎ เนื่องจากปริมาณผู๎ใช๎บริการยังมีน๎อย สํวนด๎าน
ความหลากหลายของผลิตภัณฑ๑นั้น ธนาคารกําลังทยอยนํารู ปแบบสินเชื่อประเภทตําง ๆ มานําเสนอ
แบบคํอยเป็นคํอยไป เพื่อเพิ่มปริมาณผู๎ใช๎บริการให๎มีจํานวนมากขึ้น
ผลการศึกษาข๎อมูลจากแบบสอบถาม ด๎านประชากรศาสตร๑ พบวํา กลุํมลูกค๎าที่มาใช๎บริการ
ธนาคาร ในนครหลวงเวียงจันทน๑ สํวนใหญํเป็นเพศหญิง ร๎อยละ 53.4 สภานภาพโสด ร๎อยละ 52.3
มีอายุระหวําง 20-35 ปี ร๎อยละ 54.8 รองลงมา คือ 36-50 ปี ร๎อยละ 22.4 ระดับการศึกษา
อุดมศึกษา ร๎อยละ 32.3 อาชีพ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ร๎อยละ 15.6 พนักงานรัฐการ (ข๎าราชการ)
ร๎อยละ 12.1เจ๎าของธุรกิจ ร๎อยละ 11.8 รายได๎ตํอเดือน 3,000,000 – 5,000,000 กีบ ( 12,000 –
20,000 บาท) ประเภทเงินฝากที่ใช๎บริการกับธนาคารคือเงินฝากออมทรัพย๑ ระยะเวลาในการเป็น
ลูกค๎าเงินฝากระหวําง 1 – 2 ปี
พฤติกรรมการออมของประชาชน ในนครหลวงเวียงจันทน๑ สํวนใหญํนิยมออมโดยฝากเงินกับ
ธนาคาร/สถาบันการเงิน (ร๎อยละ 62.3) รองลงมาคือการเลํนแชร๑(ร๎อยละ 18.4) ออมโดยเก็บเงินสด
ไว๎ในมือ (ร๎อยละ 9.8) ออมโดยการซื้อทอง/เครื่องประดับ(ร๎อยละ 7.1) ออมโดยลงทุนในกองทุนตําง
ๆ (ร๎อยละ 1.6) และ ออมโดยลงทุนในตลาดหลักทรัพย๑ (ร๎อยละ 0.8) ตามลําดับ
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พฤติรรมการบริโภคของประชาชน ในนครหลวงเวียงจันทน๑ พบวํา ประชาชนสํวนใหญํ มี
คําใช๎จํายในแตํละวัน คือ 50,000 – 100,000 กีบ( 200 – 400 บาท) ร๎อยละ 47.3 รองลงมาคือ ต่ํา
กวํา 50,000 กีบ ( 200 บาท) ร๎อยละ 25.4 100,001- 150,000 กีบ ( 400 – 600 บาท) ร๎อยละ
16.1 150,001 – 200,000 กีบ( 600 – 800 บาท) ร๎อยละ 7.6 และมากกวํา 200,000 กีบ( 800
บาท) ร๎อยละ 3.6 ตามลําดับ
คําใช๎จํายในการผํอนชําระ พบวํา ผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํ ไมํมีคําใช๎จํายการผํอนชําระ
ร๎อยละ 76.4 รองลงมา คือมีคําใช๎จํายการผํอนชําระคําอุปกรณ๑ไฟฟูา/อุปกรณ๑ IT ร๎อยละ 12.6 ผํอน
ชําระคํา อื่น ๆ ร๎อยละ 8.1 และ ผํอนชําระรถยนต๑/จักรยานยนต๑ ร๎อยะ 2.9 ตามลําดับ
ระยะเวลาการผํอนชําระ พบวํา ผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํ ไมํมีการผํอนชําระ ร๎อยละ
73.3 รองลงมาคือ ผํอนชําระต่ํากวํา 1 ปี ร๎อยละ 16.7 ผํอนชําระ 1-2 ปี ร๎อยละ 4.7 ผํอนชําระ 3-4
ปี ร๎อยละ 4.7 และผํอนชําระมากกวํา 4 ปี ร๎อยละ 0.7 ตามลําดับ
จํานวนเงินผํอนชําระตํอวัน พบวํา ผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํ ไมํมีจํานวนเงินผํอนชําระ
ตํอวัน ร๎อยละ 81.2 รองลงมาผํอนชําระตํอวันต่ํากวํา 50,000 กีบ(200 บาท) ร๎อยละ 8.4 ผํอนชําระ
ตํอวัน 50,000 -100,000 กีบ( 200 – 400 บาท) ร๎อยละ 5.3 ผํอนชําระตํอวัน 100,001 – 150,000
กีบ( 400 – 600 บาท) ร๎อยละ 3.8 และ ผํอนชําระตํอวันมากกวํา 200,000 กีบ( 800 บาท) ร๎อยละ
1.3 ตามลําดับ
ผลการศึกษา ด๎านปั จ จั ย ทางการตลาดที่มีอิธิพล ตํอการตัดสิ นใจเป็นลู กค๎าของธนาคาร
พบวํา ปัจจัยที่มีอิทธิพลตํอการเป็นลูกค๎า ของธนาคาร คือ ด๎านภาพลักษณ๑ มากที่สุด รองลงมาคือ
ด๎านระบบเครือขํายของธนาคาร ด๎านความหลากหลายของผลิตภัณฑ๑ สํวนด๎านความเชื่อถือในทีมงาน
ผู๎บริหารของธนาคาร มีผลน๎อยที่สุด
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวํา ลูกค๎าของธนาคาร ที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ
รายได๎ตํอเดือน ประเภทเงินฝาก ประเภทสิน เชื่อ ที่ใช๎บริการกับธนาคาร และระยะเวลาในการเป็น
ลู กค๎า แตกตํางกัน มีผ ลตํอปั จ จั ย ทางการตลาดที่มีอิทธิพลตํอการตัดสิ นใจเป็นลู กค๎าของธนคาร
โดยรวมแตกตํางกันอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สํวนลูกค๎าของธนาคารที่มี สถานภาพ
แตกตํางกัน มีผลตํอปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลตํอการตัดสินใจเป็นลูกค๎าของธนาคาร โดยรวม ไมํ
แตกตํางกัน
สรุปและอภิปรายผล
ผลจากการสั มภาษณ๑ ผู๎ บ ริห ารธนาคารพาณิช ย๑ไทย พบวํา ในการขอสิ นเชื่อกับธนาคาร
ประชาชนลาว สํวนใหญํ นิยมซื้อสินค๎าตําง ๆ เป็นเงินสด การซื้อบ๎าน ซื้อรถจักรยานยนต๑ หรือซื้อ
รถยนต๑ ใช๎บ ริการสิ น เชื่อธนาคารคํอนข๎างน๎อย ในการใช๎สินเชื่อที่มีบ๎างจะเป็นคําอุปกรณ๑ไฟฟูา/
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อุปกรณ๑ IT ซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัยของ Amphyvanh Bounsanith. (2015) เรื่อง The Effective
Factors to Behaviors and Comments of choosing the saving type of staffing in
Souphanouvong University พบวํา คําใช๎จํายในการผํอนชําระ ผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํ ไมํมี
คําใช๎จํ ายการผํ อนชํ าระ ร๎ อยละ 76.4 รองลงมา คือมีคํ าใช๎จํายการผํ อนชํา ระคําอุปกรณ๑ไฟฟูา /
อุปกรณ๑ IT ร๎อยละ 12.6 ผํอนชําระคํา อื่น ๆ ร๎อยละ 8.1 และ ผํอนชําระรถยนต๑/จักรยานยนต๑ ร๎อ
ยะ 2.9 ตามลําดับ ผู๎วิจัย เห็นวํา คํานิยมของประชากร ยังไมํนิยมซื้อสินค๎าเงินผํอน ยกเว๎น อุปกรณ๑
IT ซึ่งเป็นการให๎ PROMOTION ของธุรกิจเอง นั้น สาเหตุหลัก อาจเกิดจาก ธนาคารพาณิชย๑ มีการ
กระตุ๎นผู๎บริโภค รํวมกับภาคธุรกิจ ในการให๎สินเชื่อประเภทตําง ๆ น๎อยกวําการดําเนินการในประเทศ
ไทย ซึ่งอาจเกิดจากความพร๎อมของผู๎บริโภคนั้นยังมีน๎อย
พฤติกรรมการออมของประชาชน ในนครหลวงเวียงจันทน๑ สํวนใหญํนิยมออมโดยฝากเงินกับ
ธนาคาร/สถาบันการเงิน (ร๎อยละ 62.3) รองลงมาคือการเลํนแชร๑(ร๎อยละ 18.4) ออมโดยเก็บเงินสด
ไว๎ในมือ (ร๎อยละ 9.8) ออมโดยการซื้อทอง/เครื่องประดับ(ร๎อยละ 7.1) ออมโดยลงทุนในกองทุนตําง
ๆ (ร๎อยละ 1.6) และ ออมโดยลงทุนในตลาดหลักทรัพย๑ (ร๎อยละ 0.8) ตามลําดับ ซึ่งสอดคล๎องกับ
งานวิจัยของ Amphyvanh Bounsanith. (2015) เรื่อง The Effective Factors to Behaviors
and Comments of choosing the saving type of staffing in Souphanouvong University
จากข๎อมูล ดังกลํ าว ผู๎วิจั ย เห็น วํา ธนาคารพาณิช ย๑ ยังเป็นแหลํง ออมเงิน ที่ได๎รับความนิยมของ
ประชาชน ในนครหลวงเวียงจันทน๑ และมีอัตราการออมโดยฝากเงินกับธนาคาร/สถาบันการเงิน เพื่อ
ขึ้นมาก เมื่อเทียบกับในอดีต สาเหตุสําคัญมาจากรัฐบาล สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได๎มี
การปฏิรูป ระบบธนาคารให๎ เป็น สากลมากขึ้น เพื่อให๎ส อดคล๎องกับเงื่อนไขในการเข๎าเป็นสมาชิก
องค๑การการค๎าโลก (WTO) สภาแหํงชาติ สปป.ลาวจึงได๎ประกาศใช๎กฎหมายธนาคารพาณิชย๑ ฉบับ
ใหมํ ในปี 2550 และมีผลให๎ ประเทศตํางๆ เข๎ามาลงทุนในธุรกิจธนาคารพาณิชย๑ เพิ่มขึ้นมาก จาก
จํานวน 13 แหํงในปี 2549 เป็น 31 แหํงในปี 2559
พฤติรรมการบริโภคของประชาชน พบวํา ผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํ ไมํมีคําใช๎จํายการ
ผํอนชําระ ร๎อยละ 76.4 รองลงมา คือมีคําใช๎จํายการผํอนชําระคําอุปกรณ๑ไฟฟูา/อุปกรณ๑ IT ร๎อยละ
12.6 ผํอนชําระคํา อื่น ๆ ร๎อยละ 8.1 และ ผํอนชําระรถยนต๑/จักรยานยนต๑ ร๎อยะ 2.9 ตามลําดับ
ผู๎วิจัย เห็นวํา คํานิยมของประชากร ยังไมํนิยมซื้อสินค๎าเงินผํอน ยกเว๎น อุปกรณ๑ IT ซึ่งเป็นการให๎
PROMOTION ของธุรกิจเอง อยํางไรก็ดี สาเหตุหลัก อาจเกิดจาก ธนาคารพาณิชย๑ มีการกระตุ๎น
ผู๎บริโภค รํวมกับภาคธุรกิจ ในการให๎สินเชื่อประเภทตําง ๆ น๎อยมาก เมื่อเทียบกับประเทศไทย
ด๎านปัจจัยที่มีอิธิพล ตํอการตัดสินใจเป็นลูกค๎าของธนาคาร คือ ด๎านภาพลักษณ๑ มากที่สุด
รองลงมาคือ ด๎านระบบเครือขํายของธนาคาร ซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัยของ Lattana Inthavichit.
(2015). เรื่อง The Effective Factors to Saving Customers of Lao Development Bank,
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Luangprabang Branch.ผู๎วิจัยเห็นวํา แม๎ผู๎บริโภค จะให๎ความสําคัญด๎านระบบเครือขํายของธนาคาร
ซึ่งเป็ น จุ ดด๎อย ของธนาคารพาณิช ย๑จากตํางประเทศ ที่จะเข๎ามาแขํงขัน อยํางไรก็ดี ระบบการ
ให๎บริการของธนาคารพาณิชย๑ในประเทศไทย ซึ่งดีกวํามาก จะนํามาซึ่งการเปรียบเทียบของผู๎บริโภค
และจะเกิดการพัฒนาระบบการให๎บริการของธนาคารพาณิชย๑โดยภาพรวม ในที่สุด
ข้อเสนอแนะ
นครหลวงเวียงจันทน๑ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ถือเป็นสถานที่หนึ่ง ที่มีความ
เหมาะสม ในการเปิดสาขาธนาคารในตํางประเทศ เนื่องจาก ประเทศไทย กําลังเข๎าสูํ ภาวะ สังคม
ผู๎สูงอายุ ทําให๎ จีดีพี ของประเทศ เติบโตในอัตราที่ต่ํา เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศ กลุํม อาเซี่ย น
นอกจากนั้ น อาจมี ความเสี่ ย งทางด๎า นสถานการณ๑ การเมือ งในอนาคต ธนาคารพาณิช ย๑ไทย จึ ง
จําเป็นต๎องสร๎างการเติบโต โดยการเปิดสาขาในตํางประเทศเพิ่มขึ้น อีกทั้งนครหลวงเวียงจันทน๑ เป็น
เพื่อนบ๎านที่ใกล๎ชิดกับไทยทั้งในเชิงประวัติศาสตร๑ ที่ตั้งทางภูมิศาสตร๑ เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา และ
วัฒนธรรม มีเขตแดนติดตํอกับ ไทยทั้งทางบกและทางน้ํา เป็นแนวยาว สามารถเป็นจุดเชื่อมตํอ
(land link) ด๎านการคมนาคมขนสํงจากไทย ไปประเทศที่สามในอนุภูมิภาค และเป็นศูนย๑กลางการ
กระจายสินค๎าสูํเมืองภาคเหนือของประเทศ มีเส๎นทางที่เชื่อมโยงกับกัมพูชาและเวียดนาม มีอัตรา
ขยายตัวของ GDPเทํากับ 6.79 % (ปี 2560) ซึ่งเติบโตมากกวําประเทศไทย ประมาณ 1.5 เทํา และ
ที่สําคัญ ไทยยังเป็นนักลงทุนตํางชาติอันดับ 3 ในลาว รองจากจีนและเวียดนาม เมื่อพิจารณาจาก
มูลคําการลงทุนสะสมในชํวงปี 2557-2560 มีจํานวน 752 โครงการ มูลคําการลงทุ นทั้งหมดรวม
4,494,184,613 ดอลลาห๑สหรัฐ จากข๎อสรุปดังกลําวข๎างต๎น ผู๎วิจัย จึงเสนอให๎มีการเปิดสาขาของ
ธนาคารพาณิชย๑ไทย ในนครหลวงเวียงจันทน๑ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งถือเป็นการ
ชํวยเอื้อโอกาส และอํานวยความสะดวก ทางด๎านธุรกรรมทางการเงิน ตําง ๆ ให๎แกํ ธุ รกิจไทย ที่ไป
ลงทุนอีกประการหนึ่งด๎วย
ข๎อเสียเปรียบของธนาคารพาณิชย๑ไทย เมือเปรียบเทียบกับธนาคารของรัฐ ในนครหลวง
เวียงจันทน๑ คือ ด๎านระบบเครือขํายของธนาคาร ด๎านภาพลักษณ๑ รวมถึง ด๎านความเชื่อถือในทีมงาน
ผู๎บริหารของธนาคาร ทั้ง 3 ด๎าน เป็นปัจจัยที่มีอิธิพล ตํอการตัดสินใจเป็นลูกค๎าของธนาคาร ที่
ธนาคารพาณิชย๑ไทย อยูํในเกณฑ๑ที่ต่ํากวํา รวมทั้งอาจเสียเปรียบสาขาธนาคารของจีน และ
เวียดนาม เนื่องจาก ทั้ง 2 ประเทศนี้ มีความสัมพันธ๑อันดีกับสาธารณรัฐประชาธิป ไตยประชาชนลาว
มาเป็นเวลานาน ทั้งในเชิงประวัติศาสตร๑ และทั้ง 2 ประเทศ ยังเป็นนักลงทุนตํางชาติ อันดับ 1 และ 2
ที่มีอิทธิพลในสาธารณรัฐประชาธิป ไตยประชาชนลาว ซึ่งผู๎วิจัยเห็นวําแม๎จะมีข๎อเสียเปรียบดังกลําว
ข๎างต๎น แตํธนาคารพาณิชย๑ไทย มีจุดเดํนทางด๎านระบบการให๎บริการที่เหนือกวํา ดังนั้น ผู๎วิจัย จึง
เสนอ ให๎ธนาคารพาณิชย๑ไทย เรํงปรับปรุง ระบบการให๎บริการของธนาคารพาณิชย๑ให๎เทําเทียมกับ
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การให๎บริการในประเทศไทย ซึ่งดีกวํา มาตราฐาน การให๎บริการ ของ ธนาคารพาณิชย๑ใน สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว อันจะนํามาซึ่งการเปรียบเทียบของผู๎บริโภค และจะเกิดการพัฒนา
ระบบการให๎บริการของธนาคารพาณิชย๑โดยภาพรวม ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ใน
ที่สุด เชํน 1) มีพนักงานต๎อนรับบริการบัตรคิว และตอบคําถาม 2) บัตรคิว มีการแสดงเลขลําดับ
และเวลารอคิว โดยประมาณ 3) ภายในสาขา มีหน๎าจอแจ๎งเบอร๑คิว 4) การตรวจสอบจํานวนเงิน มี
เครื่องนับเงิน ให๎ลูกค๎ามองเห็น ทั้งการฝากเงินและการถอนเงิน เป็นต๎น
จากพฤติรรมการบริโภคของประชาชน พบวํา ผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํ ไมํมีคําใช๎จําย
การผํอนชําระ ร๎อยละ 76.4 รองลงมา คือมีคําใช๎จํายการผํอนชําระคําอุปกรณ๑ไฟฟูา/อุปกรณ๑ IT ร๎อย
ละ 12.6 ผํอนชําระคํา อื่น ๆ ร๎อยละ 8.1 และ ผํอนชําระรถยนต๑/จักรยานยนต๑ ร๎อยะ 2.9 ตามลําดับ
ผู๎วิจัย เห็นวํา คํานิยมของประชากร ยังไมํนิยมซื้อสินค๎าเงินผํอน ยกเว๎น อุปกรณ๑ IT ซึ่งเป็นการให๎
PROMOTION ของธุรกิจเอง อยํางไรก็ดี สาเหตุหลัก อาจเกิดจาก ธนาคารพาณิชย๑ มีการกระตุ๎น
ผู๎บริโภค รํวมกับภาคธุรกิจ ในการให๎สินเชื่อประเภทตําง ๆ น๎อยมาก เมื่อเทียบกับประเทศไทย ผู๎วิจัย
จึงเสนอแนะให๎ธนาคารพาณิชย๑ไทย มีการกระตุ๎นผู๎บริโภค รํวมกับภาคธุรกิจ ในการให๎สินเชื่อประเภท
ตําง ๆ โดยมุํงเน๎นสินเชื่อเพื่อการบริโภค ซึ่งสินเชื่อประเภทนี้อาจเกิดขึ้นในหลายรูปแบบเชํน การเปิด
บัญชีไว๎กับร๎านอาหาร หรือเจ๎าของผลิตภัณฑ๑ เมื่อถึงสิ้นเดือนจึงชําระครั้งเดียว หรือการผํอนสํงจาก
การซื้อสินค๎าโดยเฉพาะสินค๎าคงทน เชํน ตู๎เย็น โทรทัศน๑ รถยนต๑ รวมทั้งสินเชื่อจากบัตรเครดิต เป็น
ต๎น
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การวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค๑ เพื่อศึกษาสมรรถนะพนักงานในองค๑กรธุรกิจการค๎าสมัยใหมํ
ในจังหวัดสงขลา เนื่องจากแนวความคิดเรื่องสมรรถนะได๎เข๎ามาเกี่ยวข๎องกับการปฏิบัติงานในแงํของ
การพั ฒ นาบุ ค ลากรให๎ ป ฏิ บั ติ ง านได๎ ผ ลงานที่ โ ดดเดํ น โดยเฉพาะในองค๑ ก ารการค๎ า สมั ย ใหมํ ที่
ผู๎ปฏิบัติงานจําเป็นต๎องปรับตัวให๎ทันตามกระแสการเปลี่ยนแปลงเพื่อให๎สามารถปฏิบัติงานได๎อยํางมี
ประสิทธิภ าพ โดยใช๎การวิจัย เชิงปริมาณ เก็บรวบรวมข๎อมูลด๎ว ยแบบสอบถามจากกลุํ มตัวอยําง
จํานวน 400 คน ซึ่งเป็นผู๎ปฏิบัติงานในองค๑กรธุรกิจการค๎าสมัยใหมํ และใช๎โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS
ในการวิเคราะห๑ข๎อมูล โดยอธิบายด๎วยสถิติพรรณนา
ผลการวิจัยพบวํา ผู๎ปฏิบัติงานในองค๑กรการค๎าสมัยใหมํสํวนใหญํเป็นเพศหญิง อายุต่ํากวํา
30 ปี จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี มีประสบการณ๑การทํา งานไมํเกิน 6 ปี โดยมีสมรรถนะของ
พนักงานอยูํในระดับมากทั้ง 5 องค๑ประกอบ เมื่อพิจารณารายด๎านพบวํา พนักงานองค๑กรธุรกิจการค๎า
สมัยใหมํในปัจจุบันพนักงานมีสมรรถนะในด๎านความเชี่ยวชาญในงานอาชีพมากที่สุด รองลงมาคือ
ด๎านการมุํงผลสัมฤทธิ์ การบริการที่ดีและการยืดมั่นในความถูกต๎องชอบธรรม ตามลําดับ และน๎อย
ที่สุดในสมรรถนะด๎านการทํางานเป็นทีม
ข๎อเสนอแนะจากงานวิจัยองค๑กรควรสํงเสริมให๎มีการนําความรู๎ จากที่บุคลากรได๎รับการ
พัฒนามาประยุกต๑ใช๎แก๎ปัญหาการปฏิบัติงานจริง ภายในองค๑กรธุรกิจการค๎าสมัยใหมํ สนับสนุนให๎
พนั ก งานได๎ เ ข๎ า มามี สํ ว นรํ ว มในการสร๎ า งระบบงาน และจั ด หาวิ ธี ก ารที่ เ หมาะสมในการพั ฒ นา
สมรรถนะของพนั ก งาน ทั้ ง นี้ ผู๎ บ ริ ห ารควรสร๎ า งแรงจู ง ใจที่ เ หมาะสมและยุ ติ ธ รรมโดยวั ด จาก
ความสําเร็จของงาน
คาสาคัญ: สมรรถนะ, สมรรถนะพนักงาน, องค๑กรธุรกิจการค๎าสมัยใหมํ
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Abstract
This research aimed to investigate the competencies of employees in modern
trade business due to the concept of competency concerns to employees’ works. It
has been generally used in term of employees’ development to reach an
outstanding performance. Especially in modern trade businesses which have been
affected by the changes of environments. So the employees should have more
competence to work efficiently among fluctuated situations. The data of this
quantitative research was collected by using questionnaires. The samples consisted
of 400 employees who are working for modern trade business organizations, using
SPSS for data analysis and descriptive statistics to explain.
The findings revealed that the major samples are female with age below 30
years, work experiences less than 6 years. The employees’ competencies of all 5
elements are at high level. The elements in work proficiency is at highest level. In
addition, output-oriented, good services and integrity are secondly prioritized level.
The teamwork is at lowest level for employees’ competencies.
The research suggests that organization should support developed
employees to apply their knowledge for internal use to solve the problems of
working in modern trade business and should encourage employees to participate in
work flow planning and provide flexible approach to develop their competencies.
Moreover, motivation is very important that the management should consider.
Keywords: Competency, Competency of employee, competency development,
Modern trade business
บทนา
การแขํงขันกับโลกธุรกิจเป็นของคูํกันเสมอโดยเฉพาะอยํางยิ่งในยุคปัจจุบันที่หลายองค๑การ
ต๎องเผชิญกับปัญหาการแขํงขันทางธุรกิจที่รุนแรงขึ้นจึงเป็นเหตุให๎องค๑กรตําง ๆ พยายามเรํงปรับตัว
เองเพื่อสร๎างความอยูํรอด โดยมุํงเน๎นความพึงพอใจของลูกค๎าเป็นสําคัญ (Customer Oriented)
ผํานกลยุทธ๑การดําเนินงาน ไมํวําจะเป็นการปรับปรุงประสิทธิภาพและกระบวนการผลิต การพัฒนา
สินค๎า หรือกลยุทธ๑ทางการตลาดในแงํที่จะเข๎าถึงและเข๎าใจผู๎บริโภคให๎ได๎มากที่สุด ตลอดจนกลยุทธ๑
ทางการบริหารจัดการเพื่อการสร๎างความสัมพันธ๑กับลูกค๎าและพัฒนารูปแบบการบริการให๎ดียิ่งขึ้น
เพื่อให๎ได๎ผลลัพธ๑อันเป็นความภักดีของลูกค๎า อยํางไรก็ดีการปรับปรุงสิ่งตําง ๆ เหลํา นี้อาจไมํเพียง
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พอที่จะทําให๎องค๑การอยูํในสถานะของความได๎เปรียบทางการแขํงขันได๎ เป็นผลให๎หลายองค๑กรหันมา
ให๎ความสําคัญกับการพัฒนาองค๑กรด๎วยการเสริมสร๎างศักยภาพและความสามารถของพนักงานเพิ่ม
มากขึ้น ไมํเว๎นแม๎กระทั่งสถาบันการเงินที่มีการปรับกระบวนการทํางานโดยพัฒนาคุ ณภาพพนักงาน
ให๎มีความรู๎ความสามารถในการให๎บริการมากขึ้นเชํนกัน (ชนิกา พิพัฒนานิมิต, 2558)
การพัฒ นาทรั พยากรมนุษย๑ได๎รับความสนใจอยํางตํอเนื่องในปัจจุบันเพราะถือวํา “คน”
จัดเป็นทรัพย๑สินทางปัญญาที่แม๎องค๑กรไมํสามารถวัดออกมาเป็นมูลคําโดยตรง แตํมูลคําของคนนั้ น
สามารถวัดโดยทางอ๎อมในรูปผลตอบแทนที่ได๎รับจากการลงทุน (ROI: Return on Investment)
ด๎วยการสรรหาบุคลากรที่มีความรู๎ความสามารถ และเมื่อได๎คนดีมีฝีมือเข๎ามาทํางานให๎กับองค๑กรแล๎ว
สิ่งหนึ่งที่องค๑กรจะต๎องรีบดําเนินการและทําอยํางตํอเนื่อง นั่นก็คือการพัฒนาสมรรถนะของคนให๎สอด
คลองกับทิศทางการพัฒนาประเทศในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 11 (25552559) ที่ยึด “คนเป็นศูนย๑กลางการพัฒนา” ตามแนวพระราชดํารัส ดังนั้นยุทธศาสตร๑การพัฒนาคน
และสังคมไทยจึงให๎ความสําคัญสูงกับการพัฒนาคุณภาพคนเพราะคนถือเป็นทั้งเปูาหมายสุดท๎ายที่ จะ
ได๎ รั บ ผลประโยชน๑ แ ละผลกระทบจากการพั ฒ นา ขณะเดี ย วกั นเป็ น ผู๎ ขั บ เคลื่ อนพั ฒ นาเพื่ อ ไปสูํ
เปูาประสงค๑ที่ต๎องการคือความต๎องการเป็นองค๑กรที่อยูํรอดอยํางยั่งยืน ซึ่งองค๑กรจําเป็นต๎องประยุกต๑
เอาแนวคิดในเรื่องสมรรถนะมาใช๎ ยิ่งโลกปัจจุบันเป็นโลกที่ต๎องอาศัยฐานความรู๎อยํ างมากก็ยิ่งต๎องทํา
ให๎มนุษย๑มีการเรียนรู๎มากขึ้นด๎วย การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล๎อมขององค๑กรทําให๎องค๑กรต๎องปรับตัว
ตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เพราะคนถือเป็นทรัพยากรสําคัญที่จะมีบทบาทตํอการนําพาองค๑กร
ไปสูํยุคใหมํ ซึ่งเรียกวํายุคเศรษฐกิจฐานความรู๎ องค๑กรจึงต๎องการคนที่มีประสิทธิภาพสูงมีการเรียน
รู๎อยูํเสมอ เพื่อเป็นตัวขับเคลื่อนและผลักดันให๎องค๑กรสร๎างองค๑ความรู๎ของตนเอง นอกจากนั้นคนยังมี
ความสามารถในการสะสมความรู๎ให๎เพิ่มขึ้นอยํางไมํจํากัด และสามารถถํายทอดความรู๎นี้สูํกันได๎ใน
เวลาอันรวดเร็ว ทําให๎คนสามารถพัฒนาและสร๎างสรรค๑สิ่งตําง ๆ ที่มีคําได๎อยํางมากมายมหาศาล ซึ่ง
ลักษณะคนที่พึงประสงค๑ของทุกองค๑กรก็คือ คนที่มีศักยภาพ
สําหรับสมรรถนะหรือ Competency เกิดขึ้นครั้งแรก โดย McClelland (1973) ได๎แสดง
แนวคิด Competency ไว๎ในบทความเรื่อง Testing for Competence Rather than Intelligence
บทความดังกลําวสะท๎อนให๎เห็นวํา การที่บุคคลจะทํางานได๎ดีและประสบผลสําเร็จหรือไมํนั้น IQ ไมํ
สามารถเป็นตัวชี้วัดแตํสมรรถนะ หรือ Competency กลับเป็นสิ่งที่สามารถเป็นตัวชี้วัดความสําเร็จ
ของงานได๎ดีกวํา สะท๎อนให๎เห็นได๎อยํางชัดเจนวํา “ผู๎ที่ทํางานเกํง” มิได๎หมายถึง “ผู๎ที่เรียนเกํง” แตํผู๎
ที่ประสบผลสําเร็จในการทํางานต๎องเป็นผู๎ที่มีความสามารถในการประยุกต๑ใช๎หลักการหรือองค๑ความรู๎
ที่มีอยูํในตัวเองเพื่อกํอให๎เกิดประโยชน๑ในงานที่ตนทําซึ่งบุคคลดังกลําว เรียกวํา เป็นผู๎มีสมรรถนะ
จากจุดกําเนิดของสมรรถนะดังกลําวข๎างต๎นทําให๎ องค๑กรตําง ๆ ไมํวําจะเป็นองค๑กรในภาครัฐหรือ
ภาคเอกชนตํางได๎นําสมรรถนะมาเป็นแนวทางในการศึกษาและนํามาประยุกต๑ใช๎กับกระบวนการ

595

การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
เครือขํายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลําปางวิจยั ครั้งที่ 4

บริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อให๎องค๑การมีความได๎เปรียบในเชิงแขํงขันเพิ่มขึ้น สําหรับประเทศไทย
สํานักงานคณะกรรมการข๎าราชการพลเรือน (2553) ได๎ให๎ ความหมายของสมรรถนะหลัก วําหมายถึง
คุณลั กษณะเชิงพฤติกรรมที่กําหนดเปนคุณลั กษณะรวมของขาราชการพลเรือนทั้งระบบ เพื่อเป
นการหลอหลอมคานิยมและพฤติกรรมที่พึงประสงครวมกัน โดยสมรรถนะหลักในภาคราชการพล
เรือน ประกอบ ดวย 1) การมุงผลสัมฤทธิ์ 2) บริการที่ดี 3) การสั่ งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 4)
การยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม และ 5) การทํางานเปนทีม นอกจากนั้นสมรรถนะ
ยังเป็ น กลยุทธ๑ห ลั กที่องค๑การตําง ๆ นํามาใช๎ส ร๎างนวัตกรรมใหมํ ๆ ที่ส ามารถพลิ กแพลงไปตาม
สภาวการณ๑ เพราะนอกเหนือไปจากการกําหนดวิสัยทัศน๑ คํานิยม และกลยุทธ๑ ซึ่งเป็นสํวนนามธรรม
ขององค๑การในการขับเคลื่อนแล๎วองค๑การจะต๎องกําหนดให๎ได๎วําอะไรคือแกํนแท๎ของความสามารถที่
องค๑การต๎องมี เพื่อนํามาเชื่อมตํอกับสํวนที่เป็นรูปธรรมในการขับเคลื่อนขององค๑การ ซึ่งก็คือ “คน” ที่
จะมาทํางานตามโครงสร๎างระบบงานและความรับผิดชอบตํ อไป ดังนั้นการปรับเปลี่ยนที่สําคัญสุดที่
กํ า ลั ง เกิ ด ขึ้ น ก็ คื อ การบริ ห ารและสร๎ า งคนในองค๑ ก ารให๎ มี ส มรรถนะตามที่ อ งค๑ ก ารต๎ อ งการซึ่ ง
สมรรถนะจะเป็นสิ่งที่ชี้ให๎เห็นถึงคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่เดํนชัดและเป็นกลุํมพฤติกรรมที่องค๑การ
ต๎องการบนพื้นฐานเชื่อวําหากบุคลากรมีพฤติกรรมการทํางานในแบบที่องค๑การกําหนดแล๎วยํอมสํงผล
ให๎บุคลากรมีผลการปฏิบัติงานดี และสํงผลตํอการบรรลุเปูาประสงค๑ขององค๑การตามที่กําหนด
จากเหตุ ผ ลของการที่นํ า แนวความคิดเรื่ องสมรรถนะมาเกี่ยวข๎ องกับการปฏิบัติ งานเพื่ อ
นํามาใช๎พัฒนาบุคลากรให๎ปฏิบัติงานได๎ผลงานที่โดดเดํน จึ งทําให๎มีความสนใจที่จะศึกษาสมรรถนะ
พนักงานในองค๑กรธุรกิจการค๎าสมัยใหมํ โดยเลือกศึกษาในพื้นที่จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นเมืองเศรษฐกิจที่
มีการแขํงขันอยํางรุนแรงของธุรกิจ อีกทั้งยังมีประเภทขององค๑กรการค๎าสมัยใหมํครอบคลุมเกือบทุก
ประเภท ทั้งห๎างสรรพสินค๎า (Department store) ร๎านสะดวกซื้อสมัยใหมํ (Convenience store)
ซุปเปอร๑มาร๑เก็ต (Supermarket) ห๎างไฮเปอร๑มาร๑เก็ต (Hypermarket) และร๎านขายสินค๎าเฉพาะ
อยําง (Specialty Store/Category Killer) (Levy & Weitz, 2004) เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา
และปรั บปรุ งสมรรถนะในการดําเนินงานของพนักงานในองค๑กรธุรกิจการค๎าสมัยใหมํเพื่อให๎เกิด
ประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาสมรรถนะพนักงานในองค๑กรธุรกิจการค๎าสมัยใหมํ
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วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัย เชิงปริ มาณเรื่ อง “การศึกษาสมรรถนะพนักงานองค๑กรธุรกิจการค๎ าสมัยใหมํ ใน
จังหวัดสงขลา” ได๎กําหนดขอบเขตการวิจัย ประชากรและกลุํมตัวอยําง เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย
เทคนิคและวิธีการทั่วไปที่ใช๎ในการวิจัย โดยอธิบายได๎ดังนี้
ขอบเขตการวิจัย ประกอบด๎วย ขอบเขตด๎านเนื้อหา โดยจะศึกษาสมรรถนะของพนักงานใน
องค๑กรธุรกิจการค๎าสมัยใหมํตามหลักสมรรถนะ 5 ด๎าน คือ การมุํงผลสัมฤทธิ์ การบริการที่ดี การสั่ง
สมความเชี่ย วชาญในงานอาชีพ การยึ ดมั่นในความถูกต๎อ งชอบธรรม และการทํางานเป็ นทีม มี
ขอบเขตด๎านประชากรคือ พนักงานในองค๑กรธุรกิจการค๎าสมัยใหมํใ นจังหวัดสงขลา และมีขอบเขต
ด๎านพื้นที่ในการศึกษาองค๑ธุรกิจการค๎าสมัยใหมํ ได๎แกํ ซุปเปอร๑เซ็นเตอร๑ ห๎างสรรพสินค๎า ซุปเปอร๑
มาร๑เก็ต ร๎านสะดวกซื้อ และร๎านค๎าปลีกในจังหวัดสงขลา
ประชากรที่ใช๎ในการศึกษาในครั้งนี้คือพนักงานในองค๑กรธุรกิจการค๎าสมัยใหมํ ในจังหวัด
สงขลาซึ่งไมํทราบจํานวนประชากรที่แนํนอน จึงได๎มีการกําหนดขนาดกลุํมตัวอยํางตามหลักวิธีของ
W.G. Cochran โดยได๎กําหนดระดับความแปรปรวนสูงสุดคือ P = 50% และ q = 50% หรือ 0.5
กําหนดระดับความเชื่อมั่น 95% และยอมรับความคลาดเคลื่อนจากการสุํมตัวอยํางได๎ 5% ดังนั้น
ขนาดตัวอยํางจึงเทํากับ 384 ตัวอยําง ดังนี้
แทนคํา
= 384
ทั้งนี้ผู๎วิจัยได๎ทําการเก็บเพิ่มเติมอีก 16 ตัวอยํางเพื่อปูองกันความผิดพลาดของแบบสอบถาม
เครื่องมือที่ใช๎เป็นแบบสอบถาม เพื่อศึกษาความคิดเห็นของพนักงานในด๎านสมรรถนะของ
พนักงานองค๑กรธุรกิจการค๎าสมัยใหมํ ทั้งนี้ได๎ดําเนินการสร๎างเครื่องมือ เพื่อใช๎ในการวิจัย โดยมีลําดับ
ขั้นตอนดังนี้
1) ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องกับการพัฒนาสมรรถนะ
2) กําหนดกรอบแนวคิดในการสร๎างแบบสอบถามตามกรอบที่ได๎ศึกษาจากข๎อที่ 1
3) สร๎างแบบสอบถามตามวิธีการสร๎างแบบสอบถาม โดยมีการประมาณคํา 5 ระดับ มีเนื้อหา
สาระครอบคลุมการพัฒนาสมรรถนะพนักงานองค๑กรธุรกิจการค๎าสมัยใหมํ ตรวจสอบเครื่องมือที่ได๎
โดยผู๎เชี่ยวชาญ เพื่อทดสอบความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม และนํามาหาคําดัชนีความสอดคล๎อง
รายข๎อคําถามกับวัตถุประสงค๑ (IOC: Index of Item Objective Congruence) ตรวจสอบเชิง
เนื้อหาความถูกต๎องในพฤติกรรมที่ต๎องการวัด กํอนนําไปใช๎ ปรากฏวําแบบสอบถามมีคํา IOC ที่ 0.67
ถึง 1.00 และแก๎ไขปรับปรุงตามคําเสนอแนะของผู๎เชี่ยวชาญ
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4) ปรับปรุงเครื่องมือการวิจัยตามคําแนะนําของผู๎เชี่ยวชาญ
5) จัดทําเครื่องมือการวิจัย ในรูปของแบบสอบถาม โดยแบบเป็นแบบมาตราสํวนประเมินคํา
(Rating Scale) 5 ระดับ แบํงออกเป็น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข๎อมูลสํวนบุคคล โดยจะเป็นแบบกําหนดคําตอบให๎ (Check
List) จํานวน 6 ข๎อคําถาม
ตอนที่ 2 คําถามเกี่ยวกับสมรรถนะพนักงานองค๑กรธุรกิจการค๎าสมัยใหมํในปัจจุบัน เป็นแบบ
มาตราสํวนประเมินคํา จํานวน 15 ข๎อคําถาม
การวิเคราะห๑ข๎อมูลเชิงปริมาณ ผู๎วิจัยใช๎โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS โดยใช๎สถิติเชิงพรรณนา
คําร๎อยละ คําเฉลี่ย สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อพรรณนาเกี่ยวกับข๎อมูลทั่วไปจากตัวอยําง ได๎แกํ เพศ
อายุ การศึกษา ประสบการณ๑การทํางาน ตําแหนํงงาน และระดับความคิดเห็นของพนักงานองค๑กร
ธุรกิจการค๎าสมัยใหมํตํอสมรรถนะทั้ง 5 ด๎าน ได๎แกํ 1) การมุํงผลสัมฤทธิ์ 2) การบริการที่ดี 3) การสั่ง
สมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 4) การยืดมั่นในความถูกต๎องชอบธรรมและจริยธรรม และ 5) การ
ทํางานเป็นทีม
ผลการวิจัย
ผู๎วิจัยได๎รับแบบสอบถามคืน จํานวน 400 ชุด โดยดําเนินการวิเคราะห๑และแสดงผลเป็น
ตารางตามลําดับดังนี้
1) ข๎อมูลทั่วไปของผู๎ตอบแบบสอบถาม
2) สมรรถนะพนักงานองค๑กรธุรกิจการค๎าสมัยใหมํในปัจจุบัน
3) สมรรถนะพนักงานองค๑กรธุรกิจการค๎าสมัยใหมํแยกตามองค๑ประกอบ
1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตารางที่ 1 แสดงข๎อมูลทั่วไปของผู๎ตอบแบบสอบถาม
เพศ
จานวน
ชาย
112
หญิง
228
รวม
400
อายุ
จานวน
ต่ํากวํา 30 ปี
209
30 – 39 ปี
149

ร้อยละ
28.0
72.0
100.0
ร้อยละ
52.3
37.2
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40 - 49 ปี
50 ปีขึ้นไป
รวม
ระดับการศึกษา
ต่ํากวําปริญญาตรี
ปริญญาตรี
สูงกวําปริญญาตรี
รวม
ประสบการณ์การทางาน
ต่ํากวํา 3 ปี
3-6 ปี
7-10 ปี
10 ปีขึ้นไป
รวม
ตาแหน่งงาน
พนักงานขาย
เจ๎าของธุรกิจ
พนักงานสํงเสริมการขาย
ผู๎จัดการร๎าน
รวม

33
9
400
จานวน
178
209
13
400
จานวน
132
137
69
62
400
จานวน
172
30
112
86
400

8.2
2.3
100.0
ร้อยละ
44.5
52.3
3.2
100.0
ร้อยละ
33.0
34.3
17.2
15.5
100.0
ร้อยละ
43.0
7.5
28.0
21.5
100.0

จากตารางที่ 1 พบวํา พนักงานองค๑กรธุรกิจการค๎าสมัยใหมํเป็นเพศหญิงมากกวําเพศชาย
โดยมีเพศหญิงจํานวน 288 คน คิดเป็นร๎อยละ 72.0 และเพศชายจํานวน 112 คน คิดเป็นร๎อยละ
28.0
กลุํมตัวอยํางมีอายุต่ํากวํา 30 ปีจํานวน 209 คน คิดเป็นร๎อยละ 52.3 อายุระหวําง 30-39 ปี
จํานวน 149 คน คิดเป็นร๎อยละ 37.3 อายุระหวําง 40-49 ปี จํานวน 33 คน คิดเป็นร๎อยละ 8.3 และ
อายุ 50 ปีขึ้นไป จํานวน 9 คน คิดเป็นร๎อยละ 2.3
สําหรับระดับการศึกษา พบวําอยูํในระดับการศึกษาปริญญาตรีจํานวน 209 คน คิดเป็นร๎อย
ละ 52.3 ต่ํากวําระดับปริญญาตรีจํานวน 178 คน คิ ดเป็นร๎อยละ 44.5 และสูงกวําระดับปริญญาตรี
จํานวน 13 คน คิดเป็นร๎อยละ 3.3
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เมื่อจํ าแนกตามประสบการณ๑การทํ างาน พบวํากลุํ ม ตัว อยํางมีประสบการณ๑การทํางาน
ระหวําง 3-6 ปี มีจํานวน 137 คน คิดเป็นร๎อยละ 34.3 ประสบการณ๑การทํางานต่ํากวํา 3 ปี มีจํานวน
132 คน คิดเป็นร๎อยละ 33 ประสบการณ๑การทํางาน 7-10 ปี มีจํานวน 69 คน คิดเป็นร๎อยละ 17.3
และมีประสบการณ๑การทํางาน 10 ปีขึ้นไป มีจํานวน 62 คน คิดเป็นร๎อยละ 15.5 ตามลําดับ
ทั้งนี้ผู๎ตอบแบบสอบถามเป็นมีตําแหนํงเป็นพนักงานขาย จํานวน 172 คน คิดเป็นร๎อยละ
43.0 ตําแหนํงพนักงานสํงเสริมการขายจํานวน 112 คน คิดเป็นร๎อยละ 28.0 ตําแหนํงผู๎จัดการร๎าน
จํานวน 86 คน คิดเป็นร๎อยละ 21.5 และเป็นเจ๎าของธุรกิจ จํานวน 30 คิดเป็นร๎อยละ 7.5
2) สมรรถนะของพนักงานองค์กรธุรกิจการค้าสมัยใหม่ในปัจจุบัน
ตารางที่ 2 แสดงผลองค๑ประกอบสมรรถนะทั้ง 5 ด๎าน ของพนักงานองค๑กรธุรกิจการค๎าสมั ยใหมํใน
ปัจจุบัน
สมรรถนะพนักงานองค๑กรธุรกิจการค๎าสมัยใหมํ
การมุํงผลสัมฤทธิ์
การบริการที่ดี
การทํางานเป็นทีม
ความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
การยึดมั่นในความถูกต๎องชอบธรรม
รวม

คําเฉลี่ย
4.12
4.07
3.93
4.19
4.06
4.07

ระดับความคิดเห็น
สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.75
0.76
0.73
0.67
0.65
0.62

แปรผล
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 2 พบวํา พนักงานองค๑กรธุรกิจการค๎าสมัยใหมํมีความคิดเห็นตํอสภาพปัจจุบัน
ของสมรรถนะพนักงานองค๑กรธุรกิจการค๎าสมัยใหมํในภาพรวมอยูํในระดับมากทุกด๎าน ( ̅ 4.07,
SD.= 0.62) ทุกด๎าน
เมื่อแยกพิจารณาสมรรถนะพนักงานองค๑กรธุรกิจการค๎าสมัยใหมํ พบวํา ด๎านความเชี่ยวชาญ
ในงานอาชีพและการมุํงผลสัมฤทธิ์มีระดับคะแนนเฉลี่ยสูงสุด รองมาได๎แกํ ด๎านการบริการที่ดี การยึด
มั่นในความถูกต๎องชอบธรรม และการทํางานเป็นทีม ตามลําดับ
3) สมรรถนะพนักงานองค์กรธุรกิจการค้าสมัยใหม่แยกตามองค์ประกอบ
พนั กงานในองค๑กรธุร กิจ การค๎าสมัยใหมํมีระดับความคิดเห็ นตํอสมรรถนะในด๎านการมุํง
ผลสัมฤทธิ์ที่ทางองค๑กรกําหนดขึ้น อาจรวมถึงการสร๎างสรรค๑ผลงานหรือกระบวนการปฏิบัติตาม
เปูาหมายที่ท๎าทาย โดยระดับความคิดเห็นของพนักงานองค๑กรธุรกิจการค๎าสมัยใหมํเป็นดังนี้
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การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
เครือขํายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลําปางวิจยั ครั้งที่ 4

ตารางที่ 3 แสดงผลองค๑ประกอบสมรรถนะของพนักงานองค๑กรธุรกิจการค๎าสมัยใหมํด๎านการมุํง
ผลสัมฤทธิ์
สมรรถนะพนักงานองค๑กรธุรกิจการค๎าสมัยใหมํ
ด๎านการมุํงผลสัมฤทธิ์
ปฏิบัติตามกฎระเบียบขององค๑กร
ปฏิบัติงานด๎วยความมุํงมั่น
ผลสําเร็จของการปฏิบัติงาน
รวม

คําเฉลี่ย
4.14
4.22
4.00
4.12

ระดับความคิดเห็น
สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.80
0.79
0.79
0.73

แปรผล
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 3 พบวํา พนักงานองค๑กรธุรกิจการค๎าสมัยใหมํมีความคิดเห็นตํอสมรรถนะของ
องค๑กรธุรกิจการค๎าสมัยใหมํ ในด๎านการมุํงผลสัมฤทธิ์อยูํในระดับมาก ( ̅ 4.12, SD. = 0.73) เมื่อ
พิจารณารายข๎อพบวํา อยูํในระดับมากในทุกข๎อ เมื่อแยกพิจารณาแตํละด๎าน พบวํา การปฏิบัติงาน
ด๎วยความมุํงมั่น มีระดับคะแนนเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาได๎แกํ การปฏิบัติตามกฎระเบียบขององค๑กรและ
ผลสําเร็จของการปฏิบัติงาน ตามลําดับ
สําหรับสมรรถนะพนักงานองค๑กรธุรกิจการค๎าสมัยใหมํในสมรรถนะด๎านบริการที่ดี ความ
ตั้งใจและความพยายามของพนักงานองค๑กรธุรกิจการค๎าสมัยใหมํในการให๎บริการตํอลูกค๎า เพื่อน
รํวมงาน หรือบุคคลที่เกี่ยวข๎อง ระดับความคิดเห็นของพนักงานองค๑กรธุรกิจการค๎าสมัยใหมํเป็นดังนี้
ตารางที่ 4 แสดงแสดงผลองค๑ประกอบสมรรถนะของพนักงานองค๑กรธุรกิจการค๎าสมัยใหมํในด๎านการ
บริการที่ดี
สมรรถนะพนักงานองค๑กรธุรกิจการค๎าสมัยใหมํ
ด๎านการบริการที่ดี
คําเฉลี่ย
มีการใช๎วาจาที่ไพเราะ ไมํพูดโกหกหรือหยาบ
4.06
ฝึกฝนปฏิบัติหน๎าที่ด๎วยความอดทน
4.14
มี ก ระบวนการคิ ด ในการแก๎ ปั ญ หาเป็ น ขั้ น เป็ น ตอนและ 4.00
รอบคอบ
รวม
4.07

ระดับความคิดเห็น
สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.84
0.82
0.82

แปรผล
มาก
มาก
มาก

0.76

มาก

จากตารางที่ 4 พบวํา พนักงานองค๑กรธุรกิจการค๎าสมัยใหมํมีความคิดเห็นตํอสมรรถนะใน
ด๎านการบริการที่ดีอยูํในระดับมาก ( ̅ 4.07, SD.= 0.76) เมื่อพิจารณารายข๎อพบวํา อยูํในระดับ
มากในทุกข๎อ เมื่อแยกพิจารณาแตํละด๎าน พบวํา การฝึกฝนปฏิบัติหน๎าที่ด๎วยความอดทน มีระดับ
คะแนนเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาได๎แกํ การใช๎วาจาที่ไพเราะ ไมํพูดโกหกหรือหยาบ และมีกระบวนการคิด
แก๎ปัญหาเป็นขั้นเป็นตอนและรอบคอบ ตามลําดับ
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การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
เครือขํายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลําปางวิจยั ครั้งที่ 4

ผลการศึกษาสมรรถนะพนักงานองค๑กรธุรกิจการค๎าสมัยใหมํในสมรรถนะด๎านการทํางานเป็น
ทีม เชํนความตั้งใจที่จะทํางานรํวมกับผู๎อื่น เป็นสํวนหนึ่งของทีม หรือหนํวยงาน ไมํจําเป็นต๎องมีฐานะ
หัวหน๎ าทีม รวมทั้งความสามารถในการสร๎างและรักษาสั มพันธภาพกับสมาชิกในทีม ระดับความ
คิดเห็นของพนักงานองค๑กรธุรกิจการค๎าสมัยใหมํเป็นดังนี้
ตารางที่ 5 แสดงแสดงผลองค๑ประกอบสมรรถนะของพนักงานองค๑กรธุรกิจการค๎าสมัยใหมํในด๎านการ
ทํางานเป็นทีม
สมรรถนะพนักงานองค๑กรธุรกิจการค๎าสมัยใหมํ
ด๎านการทํางานเป็นทีม
คําเฉลี่ย
มีแนวทางในการปฏิบัติตนตํอเพื่อนรํวมงานโดยไมํสร๎างความ- 4.15
เดือดร๎อนให๎แกํหมูํคณะ
สอนเพื่อนรํวมงานในความรู๎ใหมํๆ
3.64
มีความพอใจที่หนํวยงานได๎รับความสําเร็จตามแผนที่วางไว๎
3.99
รวม
3.93

ระดับความคิดเห็น
สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แปรผล
0.76
มาก
0.97
0.78
0.73

มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 5 พบวํา พนักงานองค๑กรธุรกิจการค๎าสมัยใหมํมีความคิดเห็นตํอสมรรถนะด๎าน
การทํางานเป็นทีมอยูํในระดับมาก ( ̅ 3.93, SD. = 0.73) เมื่อพิจารณารายข๎อพบวํา อยูํในระดับ
มากในทุกข๎อ เมื่อแยกพิจารณาแตํละด๎าน พบวํา การมีแนวทางในการปฏิบัติตนตํอเพื่อนรํวมงานโดย
ไมํสร๎ างความเดือดร๎ อนให๎แกํห มูํคณะ มีระดับคะแนนเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาได๎แกํ มีความพอใจที่
หนํวยงานได๎รับความสําเร็จตามแผนที่วางไว๎ และการสอนเพื่อนรํวมงานในความรู๎ใหมํ ๆ มีระดับ
คะแนนเฉลี่ยน๎อยที่สุด
ผลของสมรรถนะพนั กงานองค๑กรธุรกิจการค๎าสมัยใหมํในสมรรถนะด๎านการสั่ งสมความ
เชี่ยวชาญในงานอาชีพโดยมีความสนใจ ใฝุรู๎ สั่งสม ความรู๎ความสามารถของตนการปฏิบัติหน๎าที่ และ
การพัฒ นาตนเองอยํ างตํอ เนื่ อ งจนสามารถประยุ กต๑ ใช๎ ความรู๎ และเทคโนโลยี ตํา ง ๆ เข๎า กับ กา ร
ปฏิบัติงานให๎เกิดผลสัมฤทธิ์ ระดับความคิดเห็นของพนักงานองค๑กรธุรกิจการค๎าสมัยใหมํเป็นดังนี้
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การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
เครือขํายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลําปางวิจยั ครั้งที่ 4

ตารางที่ 6 แสดงแสดงผลองค๑ประกอบสมรรถนะของพนักงานองค๑กรธุรกิจการค๎าสมัยใหมํในด๎านการ
สั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
สมรรถนะพนักงานองค๑กรธุรกิจการค๎าสมัยใหมํ
ด๎านการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
มีความรับผิดชอบตํอหน๎าที่การงานอยํางเต็มที่
ปฏิบัติงานด๎วยความตั้งใจอยํางมีสติ
ความสามารถในการแก๎ไขปัญหา
รวม

คําเฉลี่ย
4.29
4.22
4.07
4.19

ระดับความคิดเห็น
สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.70
0.70
0.83
0.67

แปรผล
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 6 พบวํา พนักงานองค๑กรธุรกิจการค๎าสมัยใหมํมีความคิดเห็นตํอรูปแบบการ
พัฒนาสมรรถนะขององค๑กรธุรกิจการค๎าสมัยใหมํในการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพอยูํในระดับ
มาก ( ̅ 4.19, SD. = 0.67) เมื่อพิจารณารายข๎อพบวํา อยูํในระดับมากในทุกข๎อ เมื่อแยก
พิจารณาแตํละปัจจัย พบวํา การมีความรับผิดชอบตํอหน๎าที่การงานอยํางเต็มที่ และปฏิบัติงานด๎วย
ความตั้งใจอยํางมีสติ มีระดับคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ตามลําดับ โดยสมรรถนะด๎านความสามารถในการ
แก๎ไขปัญหา มีระดับคะแนนน๎อยที่สุด
การวิเคราะห๑สมรรถนะพนักงานองค๑กรธุรกิจการค๎าสมัยใหมํในสมรรถนะด๎านการยึดมั่นใน
ความถูกต๎องชอบธรรม เชํน การดํารงตนและประพฤติปฏิบัติอยํางถูกต๎องเหมาะสมทั้งตามกฎหมาย
คุณธรรม และจรรยาบรรณ มีระดับความคิดเห็นของพนักงานองค๑กรธุรกิจการค๎าสมัยใหมํเป็นดังนี้
ตารางที่ 7 แสดงแสดงผลองค๑ประกอบสมรรถนะของพนักงานองค๑กรธุรกิจการค๎าสมัยใหมํในด๎านการ
ยึดมั่นในความถูกต๎องชอบธรรม
สมรรถนะพนักงานองค๑กรธุรกิจการค๎าสมัยใหมํ
ด๎านการยึดมั่นในความถูกต๎องชอบธรรม
ปฏิบัติงานด๎วยความถูกต๎องชอบธรรม
การใช๎สติในการแก๎ไขปัญหา
ใช๎หลักเหตุและผล โดยการพิจารณาปฏิบัติหน๎าที่ของตน
รวม

คําเฉลี่ย
3.97
4.07
4.14
4.06

ระดับความคิดเห็น
สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.76
0.73
0.68
0.65

แปรผล
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 7 พบวํา พนักงานองค๑กรธุรกิจการค๎าสมัยใหมํมีความคิดเห็นตํอสมรรถนะของ
องค๑กรธุรกิจการค๎าสมัยใหมํในด๎านการยึดมั่นในความถูกต๎องชอบธรรมอยูํในระดับมาก ( ̅ 4.06,
SD. = 0.65) เมื่อพิจารณารายข๎อพบวํา อยูํในระดับมากในทุกข๎อ เมื่อแยกพิจารณาแตํละด๎าน พบวํา
การใช๎หลักเหตุและผล โดยการพิจารณาปฏิบัติหน๎าที่ของตน มีระดับคะแนนเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา
ได๎แกํ การใช๎สติในการแก๎ไขปัญหา และการปฏิบัติงานด๎วยความถูกต๎องชอบธรรม ตามลําดับ

603

การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
เครือขํายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลําปางวิจยั ครั้งที่ 4

สรุปและอภิปรายผล
ผลการศึกษาสมรรถนะของพนักงานองค๑กรธุรกิจการค๎าสมัยใหมํ พบวํา ระดับสมรรถนะหลัก
ของพนักงานองค๑กรธุรกิจการค๎าสมัยใหมํ โดยรวมอยูํในระดับมากสอดคล๎องกับการศึกษาสมรรถนะ
หลักเพื่อการพัฒนาบุคลากรของ ธาริณี อภัยโรจน๑ (2554) ที่ระบุถึงระดับสมรรถนะของบุคลากรใน
การปฏิบัติงาน โดยองค๑ประกอบของสมรรถนะหลัก สอดคล๎องกับ พรชนก เกตุกัณฑร (2551) ที่ได๎
ศึกษาความสัมพันธ๑ระหวํางภาวะผู๎นํา และสมรรถนะหลักของเทศบาลนครนนทบุรี พบวํา สมรรถนะ
หลักของเทศบาลนครนนทบุรีอยูํในระดับสูง เมื่อพิจารณาถึงองค๑ประกอบของสมรถนะหลักในแตํละ
ด๎าน และการศึกษาของ ฐวิช แสงแก๎ว (2551) สมรรถนะหลักทางสาธารณสุขและโอกาสในการ
ปฏิบัติงานตามสมรรถนะของเจ๎าหน๎าที่ส าธารณสุขที่ปฏิบัติงานในหนํวยบริการระดับปฐมภูมิ จังหวัด
อุทัยธานี พบวํา เจ๎าหน๎าที่สาธารณสุขมีระดับสมรรถนะหลักทางสาธารณสุขตามการประเมินตนเอง
อยูํ ใ นระดั บ สามารถทํ า ได๎ ด๎ ว ยตนเองในสั ด สํ ว นสู ง สุ ด เกื อ บทุ ก ด๎ า น ทั้ ง นี้ เ ป็ น ผลมาจากการที่
ผู๎ปฏิบัติงานประเมินตนเอง เชํนเดียวกับการศึกษาในครั้งนี้ที่ผู๎วิจัยได๎แจกแบบสอบถามให๎ผู๎ปฏิบัติงาน
ทําด๎วยตนเอง และผลการศึกษายังพบอีกวําสมรรถนะด๎านการทํางานเป็นทีม การมุํงผลสัมฤทธิ์ และ
การบริการที่ดี มีความสําคัญในลําดับต๎น ๆ ตามลําดับ สอดคล๎องกับผลการศึกษาของ ธีรพจน๑ ภูริ
โสภณ (2550) ศึกษาเกี่ยวกั บสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่ไมํใชํ
ข๎าราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม ที่พบ 3 สมรรถนะที่มีความสําคัญตํอการพัฒนา
องค๑กรประกอบด๎วย การทํางานเป็นทีม การมุํงผลสัมฤทธิ์ และการบริการที่ดี
นอกจากนี้ผลการศึกษาจําแนกปัจจัยในองค๑ประกอบแตํละด๎าน ดังนี้
1. ด๎านการมุํงผลสัมฤทธิ์ พบวําระดับความคิดเห็นของการปฏิบัติงานด๎วยความมุํงมั่นมีระดับ
คะแนนเฉลี่ยสูงสุด รองมาคือ การปฏิบัติตามกฎระเบียบขององค๑กร โดยการมุํงผลสัมฤทธิ์ หมายถึง
ความมุํงมั่นจะปฏิบัติงานให๎ดีหรือเกินมาตรฐานที่มีอยูํ ซึ่งมาตรฐานนี้อ าจเป็นผลการปฏิบัติงานที่ผําน
มาของตนเอง หรือเกณฑ๑วัดผลสัมฤทธิ์ที่ทางองค๑กรกําหนดขึ้น อาจรวมถึงการสร๎างสรรค๑พัฒนา
ผลงานหรือกระบวนการปฏิบัติตามเปูาหมายที่ยากและท๎าทายที่อาจไมํเคยมีผู๎ใดสามารถกระทําได๎มา
กํอน อยํางไรก็ตามการประสบความสําเร็จในการทํางานไมํได๎ขึ้นอยูํกั บระดับสติปัญญาของบุคคล
เทํานั้น แตํจะเกี่ยวข๎องกับคุณลักษณะอื่นๆ ของบุคคล เชํน แรงจูงใจ อุปนิสัยทัศนคติ หรือวุฒิภาวะ
ทางอารมณ๑ (เบญญาภา เอกวัตร และ พิษณุ เฉลิมวัฒน๑ , 2556) สถานประกอบการจึงต๎องจัดหาให๎
เหมาะสมกับบุคคลและงานที่ปฏิบัติ
2. ด๎านบริการที่ดี พบวํา การฝึกฝนปฏิบัติหน๎าที่ด๎วยความอดทนเป็นปัจจัยสําคัญสุดในการ
ให๎บริการ รองมาคือ การใช๎วาจาที่ไพเรา ไมํพูดโกหกหรือหยาบคาย นอกจากนี้ การบริการที่ดีนั้นควร
พิจารณาหลักการสําคัญเพิ่มเติม 5 ประการคือ 1) ควรมีความเสมอภาค คือต๎องปฏิบัติตํอผู๎ใช๎บริการ
ทุกคนอยํางเทําเทียม 2) การบริการที่ตรงเวลา โดยปฏิบัติงานตามเวลาที่กําหนด ลดระยะเวลาและ
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ขั้นตอนที่ไมํจําเป็นเพื่อให๎เกิดการบริการที่รวดเร็วตามเวลา 3) การบริการที่เพียงพอ มีการเตรียมการ
และทรัพยากรให๎เพียงพอตํอการใช๎บริการ โดยอาจจะให๎บริการเบ็ดเสร็จในขั้นตอนเดียว 4) การ
บริการแบบตํอเนื่องแม๎ในชํวงเวลาพักเที่ยงก็ควรมีพนักงานคอยให๎บริการ และ 5) การบริการก๎าวหน๎า
คือผู๎ ให๎ บ ริ การต๎องหมั่น พัฒ นาความรู๎ความสามารถที่จะปฏิบัติห น๎าที่ได๎มากขึ้น โดยใช๎เวลาและ
ทรัพยากรเทําเดิม (เมธาพัฒน๑ หงษ๑ภูมี, 2559)
3. ด๎านการทํางานเป็นทีม ผลการศึกษาพบวํา แนวทางในการปฏิบัติตนตํอเพื่อนรํวมงานโดย
ไมํส ร๎ างความเดือดร๎ อนให๎ แกํห มูํคณะมีระดับคะแนนเฉลี่ ยสู งสุ ด รองลงมาได๎แกํ มีความพอใจที่
หนํวยงานได๎รับความสําเร็จตามแผนที่วางไว๎ และการสอนเพื่อนรํวมงานในความรู๎ใหมํ ๆ ตามลําดับ
อยํ า งไรก็ ต ามความตั้ ง ใจที่ จ ะทํ า งานรํ ว มกั บ ผู๎ อื่ น เป็ น สํ ว นหนึ่ ง ของที ม หรื อ หนํ ว ยงานนั้ น ไมํ
จํ าเป็ น ต๎อ งมีฐ านะหั ว หน๎ าที ม การทํา งานเป็น ทีมยั งรวมถึง ความสามารถในการสร๎างและรั กษา
สัมพันธภาพกับสมาชิกในทีม ดังที่ ธนัชญา ประชาพร, ผํอนพรรณ เกิดพิทักษ๑ และ ประสาร มาลา
กุล ณ อยุธยา (2559) ได๎ทําการศึกษาการเสริมสร๎างสมรรถนะการบริหารความงามผิวพรรณ พบวํา
การเปิดโอกาสให๎พนักงานได๎แสดงออกถึงความคิด ความรู๎สึก แลกเปลี่ยนประสบการณ๑ และปรับปรุง
ตนเองผํานการจัดกระบวนการกลุํม สํงผลเชิงบวกตํอการเสริมสร๎างสมรรถนะของพนักงานในองค๑กร
4. ด๎านการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ พบวํา การมีความรับผิดชอบตํอหน๎าที่การงาน
อยํางเต็มที่มีระดับคะแนนเฉลี่ยสู งสุด รองมาได๎แกํ การปฏิบัติงานด๎วยความตั้งใจอยํางมีสติ และ
ความสามารถในการแก๎ไขปัญหา ตามลําดับ ซึ่งองค๑ประกอบของสมรรถนะในด๎านการสั่งสมความ
เชี่ยวชาญในงานอาชีพเป็นด๎านที่มีความคิดเห็นเฉลี่ยสูงกวําด๎านอื่น ๆ โดยหากพนักงานมีความสนใจ
ใฝุรู๎ สั่งสม ความรู๎ความสามารถของตนในการปฏิบัติหน๎าที่ ด๎วยการศึกษา ค๎นคว๎าและพัฒนาตนเอง
อยํางตํอเนื่องจนสามารถประยุกต๑ใช๎ความรู๎และเทคโนโลยีตําง ๆ เข๎ากับการปฏิบัติงานให๎เกิดผล
สัมฤทธิ์ การพัฒนาสมรรถนะของพนักงานในด๎านนี้จําเป็นอยํางยิ่งที่จะต๎องทําให๎พนักงานเกิดความ
ตระหนัก ความเต็มใจ และความรู๎สึกที่ดีตํอการสร๎างความรู๎ และพัฒนาทักษะความสามารถของตนให๎
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีการแขํงขันสูง (สุนันทา ภักดีโยธิ น, ทอง
ประวิทย๑ จําปาเงิน และ ปรัชญนันท๑ นิลสุข, 2550)
5. ด๎านการยึดมั่นในความถูกต๎องชอบธรรม พบวํา การใช๎หลักเหตุและผลโดยการพิจารณา
ปฏิบัติหน๎าที่เป็นปัจจัยที่สําคัญที่สุด รองมาคือ การใช๎สติในการแก๎ไขปัญหา และ การปฏิบัติงานด๎วย
ความถูกต๎องชอบธรรม ตามลําดับ ทั้งนี้การดํารงตนและประพฤติปฏิบัติอยํางถูกต๎องเหมาะสมทั้งตาม
กฎหมาย คุณธรรม และจรรยาบรรณ องค๑กรควรมีการนําหลักจริยธรรมมาเป็นแนวทางในการ
ขับเคลื่ อนองค๑กร เพราะนอกจากจะสํ งผลตํอสมรรถนะของพนักงานแล๎ วหลักจริยธรรม ยังสํงผล
โดยตรงตํอภาพลักษณ๑และความยั่งยืนขององค๑กร เนื่องจากองค๑กรที่มีจริยธรรมยํอมเป็นที่ศรัทธาและ
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สร๎างความเชื่อมั่นตํอลูกค๎า พนักงานตลอดจนสาธารณชนซึ่งมีความสําคัญโดยตรงตํอความสําเร็จของ
การประกอบธุรกิจอยํางยั่งยืน (หรรษมน เพ็งหมาน, 2559)
ข้อเสนอแนะ
ผู๎วิจัย สรุปข๎อเสนอแนะการพัฒนาสมรรถนะพนักงานองค๑กรธุรกิจการค๎าสมัยใหมํ ดังนี้
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ผู๎วิจัย สรุปข๎อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนาสมรรถนะพนักงานองค๑กรธุรกิจการค๎า
สมัยใหมํตามหลักสมรรถนะหลัก 5 ด๎านอันประกอบด๎วย การมุํงผลสัมฤทธิ์ การบริการที่ดี การสั่งสม
ความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ การยึดมั่นในความถูกต๎องชอบธรรม และการทํางานเป็นทีม ดังนี้
- ควรสํงเสริมให๎มีการนําความรู๎ จากที่บุคลากรได๎รับการพัฒนามาประยุกต๑ใช๎แก๎ปัญหาการ
ปฏิบัติงานจริง ภายในองค๑กรธุรกิจการค๎าสมัยใหมํ เชํน จัดทําโครงการพัฒนาบุคลากร คัดเลือก
หลักสูตรการฝึกอบรมพัฒนาให๎เหมาะสม มีการเผยแพรํองค๑ความรู๎ด๎วยวิธีตําง ๆ เชํน ให๎ความรู๎ใน
การประชุมแกํเพื่อนรํวมงาน ผู๎บริหารมอบหมายโครงการให๎ปฏิบัติ และนําผลที่ได๎จากการประเมิน
ผํานระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน (performance agreement) มาใช๎เป็นผลงานประกอบการ
พิจารณาความก๎าวหน๎าในสายงานของพนักงานองค๑กรธุรกิจการค๎าสมัยใหมํ ซึ่งแนวทางดังกลําวจะ
เป็นที่มาของความรู๎และนวัตกรรมใหมํ ๆ ในองค๑กรอีกด๎วย (อุทัยรัตน๑ ทองเนื้อตัน และ วรกาญจน๑
สุขสดเขียว, 2560)
ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ
1) ในการพัฒนาสมรรถนะพนักงานองค๑กรธุรกิจการค๎าสมัยใหมํจะต๎องอาศัยการเรียนรู๎
รํวมกัน ดังที่ ชมพูนุ ช รูปแก๎ว (2558), ได๎ศึกษาและพบวํา ควรเน๎นการเปิดโอกาส สํ งเสริม
สนับสนุนให๎พนักงานองค๑กรธุรกิจการค๎าสมัยใหมํมีสํวนรํวมในการสร๎างระบบงาน กระบวนการ
ทํางาน และเน๎นการพัฒนาบุคลากรอยํางตํอเนื่องและมอบอํานาจให๎พนักงานองค๑กรธุรกิจการค๎ า
สมัยใหมํมีสํวนรํวมในการตัดสินใจทํากิจกรรมที่เกี่ยวข๎องกับงานที่รับผิดชอบ
2) การพัฒนาอาจทําได๎หลายวิธี โดยควรสํงเสริมวิธีการพัฒนาหลากหลายวิธี เชํน การให๎
คําแนะนํา(mentoring) ผู๎บริหารหรือผู๎บังคับบัญชาควรคัดเลือกผู๎ที่มีประสบการณ๑ในการทํางาน มี
ความรู๎เชี่ยวชาญในงาน และมีมนุษย๑สัมพันธ๑ที่ดี สามารถสอนและแนะนํางานให๎แกํพนักงานองค๑กร
ธุรกิจการค๎าสมัยใหมํที่เข๎าใหมํเพื่อให๎สามารถปรับตัวเข๎ากับงาน เพื่อนรํวมงาน และสภาพแวดล๎อม
การทํางาน รวมทั้งมีความรู๎ความเข๎าใจในเนื้องาน วัฒนธรรมองค๑กร และลักษณะการทํางานได๎เร็วขึ้น
จนนําไปสูํการมีทัศนคติที่ดี
3) ผู๎บริหาร ควรจัดทําแบบประเมินสมรรถนะของพนักงานองค๑กรธุรกิจการค๎าสมัยใหมํ
สําหรับบันทึกการพัฒนาบุคลากร การบันทึกข๎อมูลการเข๎ารํวมกิจกรรมตําง ๆ หรือบันทึกระดับการ
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พัฒนาสมรรถนะของพนักงานองค๑กรธุรกิจการค๎าสมัยใหมํ เพื่อประเมินผลความคุ๎มคําของการพัฒนา
บุคลากรอยํางจริงจังและสม่ําเสมอ
4) ควรมีการสร๎างแรงจูงใจให๎พนักงานองค๑กรธุรกิจการค๎าสมัยใหมํเกิดความต๎องการในการ
พัฒนาตนเอง เชํน การพิจารณาเลื่อนขั้น เลื่อนตําแหนํง เพิ่มเงินเดือน คําจ๎าง คําตอบแทน อยําง
เหมาะสมและยุติธรรม โดยมีการพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ ความสําเร็จของงานที่เกิดจากความสามารถ
สํวนบุคคล ซึ่งจะสํงผลให๎มีความตื่นตัว สอดคล๎องกับงานวิจัยของ ชมพูนุช รูปแก๎ว (2558), ทีได๎เสนอ
แนวทางในสร๎างสมรรถนะโดยการจูงใจทั้งที่เป็นตัวเงินและไมํเป็นตัวเงิน
ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1) ควรนําผลการวิจัยในครั้งนี้ไปศึกษาหาประสิทธิภาพ เพื่อให๎การพัฒนาพนักงานองค๑กร
ธุรกิจการค๎าสมัยใหมํให๎เกิดประสิทธิผล
2) ควรนําการศึกษารูปแบบการพัฒนาพนักงานองค๑กรธุรกิจการค๎าสมัยใหมํจากการวิจัยนี้
ไปใช๎ในในองค๑กรธุรกิจอื่นๆ ด๎วย เพื่อศึกษาเปรียบเทียบวํามีประสิทธิภาพหรือแตกตํางกันหรือไมํ
3) ควรศึกษาเปรี ย บเทียบการพัฒ นาสมรรถนะพนักงานองค๑กรธุรกิจการค๎าสมัยใหมํกับ
พนักงานองค๑กรธุรกิจอื่น
กิตติกรรมประกาศ
การวิจัยในครั้งนี้สําเร็จลุลํวงไปได๎ด๎วยดีจากความชํวยเหลือและการสนับสนุนจากหลายสํวน
คณะผู๎วิจัย ขอขอบคุณคณะเศรษฐศาสตร๑และบริหารธุรกิจที่ให๎ การสนับสนุนทุนวิจัย ขอขอบคุณ
ผู๎ทรงคุณวุฒิที่กรุณาให๎ข๎อเสนอแนะที่เป็นประโยชน๑ตํอการดําเนินวิจัยและการเขียนรายงาน และ
ขอขอบคุณผู๎ให๎ข๎อมูลทุกทํานที่ให๎ความอนุเคราะห๑และสละเวลาอันมีคําในการตอบแบบสอบถาม
และทําให๎การศึกษาครั้งนี้สําเร็จได๎อยํางสมบูรณ๑
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าผ่านร้านค้าออนไลน์ในจังหวัดนนทบุรี
Factors Influencing the Decision in purchasing
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บทคัดย่อ
งานวิจัย นี้ มีวัตถุป ระสงค๑ เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค๎าผํ านร๎านค๎าออนไลน๑ใน
จังหวัดนนทบุรี และเพื่อวิเคราะห๑ปัจจัยที่มีผลตํอการตัดสินใจของผู๎บริโภคในร๎านค๎าออนไลน๑ใน
จังหวัดนนทบุ รี การศึกษาครั้ งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยเครื่องมือที่ใช๎เก็บข๎อมูล คือ
แบบสอบถาม จากกลุํมตัวอยํางจํานวน 400 คน ทําการวิเคราะห๑โดยสถิติเชิงพรรณนา และ การ
วิเคราะห๑ถดถอยอยํางงําย
ได๎ผลวิจัยตามลําดับดังนี้
กลุํมตัวอยํางสํวนใหญํเป็นเพศหญิง มีชํวงอายุระหวําง18-25 ปี มีสถานภาพโสด เป็น
นักเรียน/นักศึกษา มีการศึกษาระดับปริญญาตรีมีรายได๎ตํอเดือน 10,001-20,000บาท มีการเลือกซื้อ
สินค๎าผํานร๎านค๎าออนไลน๑คือร๎าน Shopee มากที่สุด โดยซื้อสินค๎าประเภท เสื้อผ๎า/เครื่องแตํงกาย
เดือนละ 1 ครั้ง ซึ่งมีมูลคําการซื้อตํอครั้งต่ํากวํา 1,000 บาท
ปัจจัยทางด๎านสังคมและปัจจัยสํวนประสมทางการตลาดสํงผลตํอกระบวนการตัดสินใจเลือก
ซื้อสินค๎าผํานร๎านค๎าออนไลน๑ในจังหวัดนนทบุรี จึงกลําวได๎วํา ปัจจัยทางด๎านสั งคมและปัจจัยสํวน
ประสมทางการตลาด มีความสําคัญตํอการเลือกซื้อสินค๎าผํานค๎าออนไลน๑เป็นอยํางมาก อีกทั้งยังเป็น
ชี้ให๎เห็นถึงพฤติกรรมในการเลือกซื้อสินค๎าของผู๎บริโภควํา ปัจจัยทั้ง 2 นั้นเป็นเครื่องมือที่ผลักดันให๎
ผู๎บริโภคตัดสินใจซื้อได๎งํายยิ่งขึ้น
คาสาคัญ: การตัดสินใจ พฤติกรรมการเลือกซื้อ ร๎านค๎าออนไลน๑
Abstract
This research aims to study online purchasing behavior in Nonthaburi and
analyzes factor that effect to decision of purchasing by customers online shop in
Nonthaburi. This research are research with "Quantitative research". The sample
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consist of 400 of customers in Nonthaburi who purchased with online shops. The
data collection was carried out by questionnaires and analysis by
Descriptive statistics and simple regression analysis.
The research findings are follows:
Most of customers are female aging between 18-25 years old. They are
student/collegian having monthly income from 10,001 to 20,000 Baht. And have an
educations background equivalent to bachelor's degree level. They used Shopee for
purchasing online the most. They purchased clothing once a month the price is
lower 1,000 Baht.
The social factor and marketing mix are effect to decision process of
purchasing online the most. More over this research shows customer behavior of
purchasing online with two factor above impel customer easier to purchase.
Keyword: Decision, Purchasing behavior, Online shop
บทนา
พฤติกรรมของการเลือกซื้อสินค๎าของผู๎บริโภคตั้งแตํในอดีตจนถึงปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลง
อยํางตํอเนื่อง เนื่องจากความต๎องการของผู๎บริโภคที่มีไมํสิ้นสุด ทําให๎เกิดร๎านค๎าตํางๆเพิ่มขึ้นเพื่อเลือก
ซื้อสินค๎าของผู๎บริโภคได๎ตามที่ต๎องการ โดยการเลือกซื้อสินค๎าออนไลน๑เริ่ มตั้งแตํปี 1990 เป็นการ
ดําเนิ น กิจ กรรมทางการตลาดที่เรี ยกวําตลาดอิเล็ กทรอนิกส๑ (electronic marketing หรือ emarketing) และได๎กลายเป็นโฆษณาทางโทรทัศน๑ โทรศัพท๑ และเว็บไซด๑ในรูปแบบร๎านค๎าออนไลน๑
สํ าหรั บ การเลื อ กซื้ อสิ น ค๎า และบริ ก ารให๎ ผู๎ บ ริโ ภคเกิด ความสะดวกในการเข๎ า ถึง ร๎า นค๎ าออนไลน๑
สามารถเข๎าถึงได๎จากทุกที่ ที่มีอินเทอร๑เน็ตเชื่อมตํอ มีสินค๎าให๎เลือกมากมาย ชําระเงินผํานธุรกรรม
ออนไลน๑ หรือตัดเงินผํานบัตรเครดิต เพื่ออํานวยความสะดวกกับผู๎บริโภคในการเลือกซื้อสินค๎าใน
ร๎านค๎าออนไลน๑ (beiermann, 2007)
ปัจจุบันความก๎าวหน๎าของเทคโนโลยีสารสนเทศได๎มีบทบาทที่สําคัญตํอพฤติกรรมและสังคม
ของมนุษย๑ความก๎าวหน๎าของเทคโนโลยีได๎มาถึงจุดที่ทําให๎รูปแบบการดําเนินชีวิต การประกอบธุรกิจ
และเศรษฐกิจโลกเปลี่ยนแปลงไปอยํางรุนแรง โดยเทคโนโลยีใหมํๆ ที่เกิดขึ้น ตํางมีอิทธิพลในการ
เปลี่ยนรูปแบบการดําเนินชีวิตและการทํางานได๎อยํางแท๎จริง ผู๎นําทั้งในสํวนของหนํวยงานภาครัฐและ
ภาคธุรกิจต๎องไมํเพียงแคํรับรู๎ถึงสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นแตํยังต๎องเริ่มเตรียมความพร๎อมสําหรับผลกระทบ
ที่จะเกิดขึ้นอีกด๎วย
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ร๎านค๎าออนไลน๑เป็นสื่อกลางในการซื้อขายสินค๎าระหวํางผู๎ประกอบการกับลูกค๎ าอีกชํองทาง
หนึ่ง ซึ่งเป็นสื่อทางด๎านระบบออนไลน๑ กลําวคือ มีเว็บไซต๑ และระบบจัดการซื้อขาย เพื่อให๎ผู๎บริโภค
สามารถซื้อสินค๎าและบริการจากผู๎ประกอบการรายนั้นๆ ได๎ตลอด24 ชั่วโมง ในที่นี้ ร๎านค๎าออนไลน๑
จะถูกออกแบบให๎เหมือนกับร๎านค๎าที่แสดงรายละเอียดสินค๎า ราคา และการบริการทั้งหมดที่ร๎านนั้นๆ
มีอยูํ เพื่ออํานวยความสะดวกให๎ผู๎บริโภคเข๎ามาซื้อผํานเว็บไซต๑ โดยไมํต๎องมีการเดินทาง เป็นชํอง
ทางการจัดจําหนํายที่ทันสมัย สามารถขายของได๎ตลอด 24 ชั่วโมง ประหยัดคําใช๎จําย และลงทุนต่ํา
เนื่องจากจังหวัดนนทบุรีมีความใกล๎ กับ กรุงเทพมหานครฯ และมีความหนาแนํนของ
ประชากรเป็นอันดับ 2 ของประเทศไทย จังหวัดนนทบุรีจึงมีการพัฒนาอยํางตํอเนื่อง ไมํวําจะเป็นด๎าน
เทคโนโลยี สภาพที่อยูํอาศัย สังคมประชากร อีกทั้งยังรวมไปถึง การใช๎ดิจิตอลของประชากรภายใน
จังหวัดนนทบุรีก็ได๎ใช๎ให๎เห็นกันทั่วหลายจึงเป็นเหตุให๎ผู๎วิจัยสนใจในปัจจัยที่สํงผลตํอพฤติกรรมการ
เลือกซื้อสินค๎าผํานร๎านค๎าออนไลน๑ในจังหวัดนนทบุรี (สํามะโนประชากรฯ)
วัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย
1.เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค๎าผํานร๎านค๎าออนไลน๑ในจังหวัดนนทบุรี
2.เพื่อวิเคราะห๑ปัจจัยที่มีผลตํอการตัดสินใจของผู๎บริโภคในร๎านค๎าออนไลน๑ในจังหวัดนนทบุรี
ขอบเขตการศึกษา
1. ขอบเขตเชิงเนื้อหา
การวิจัยครั้งนี้ มุํงศึกษาปัจจัย และพฤติกรรมที่สัมพันธ๑กับการตัดสินใจซื้อสินค๎าในร๎านค๎า
ออนไลน๑ในจังหวัดนนทบุรี
2. ขอบเขตเชิงตัวแปร
2.1 ตัวแปรต๎น ได๎แกํ ปัจจัยทางสังคม คือ กลุํมอ๎างอิง กลุํมครอบครัว บทบาทและฐานะ,
ปัจจัยสํวนประสมทางการตลาด คือ ผลิตภัณฑ๑ ราคา ชํองทางการจัดจําหนําย การสํงเสริม
การตลาด
2.2ตัวแปรตาม คือ กระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อสินค๎าในร๎านค๎าออนไลน๑ในจังหวัดนนทบุรี
3. ขอบเขตด๎านพื้นที่ที่ศึกษาและประชากร
พื้นที่กลุํมเปูาหมายในการศึกษาครั้งนี้ คือ ประชากรที่อาศัยอยูํในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีและมี
พฤติกรรมซื้อสินค๎าและบริการในร๎านค๎าออนไลน๑ ซึ่งไมทราบคําประชากรที่แนํนอน จึงคํานวณขนาด
ของกลุํมตัวอยํางโดยใช๎สูตรของTaro Yamane (1973) ที่คําความเชื่อมั่น95% ได๎กลุํมตัวอยําง
จํานวน 400 คน
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4. ขอบเขตด๎านระยะเวลาและการเก็บรวบรวมข๎อมูล
ชํวงเดือน มีนาคม ถึงเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561
แนวคิด ทฤษฎี
ปัจจัยด๎านสังคม ( Social Factor) เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข๎องในชีวิตประจําวันและมีอิทธิพลตํอ
พฤติกรรมการซื้อ ลักษณะทางสังคมจะประกอบด๎วย
1. กลุํมอ๎างอิง (Reference Group) เป็นกลุํมที่บุคคลต๎องเข๎าไปเกี่ยวข๎องด๎วยโดยบุคคลกลุํม
นี้จะมีอิทธิพลตํอ ทัศนคติ คํานิยม ของผู๎ที่เข๎าไปเป็นสมาชิกกลุํม โดยจะแบํงกลุํมอ๎างอิงได๎เป็น2กลุํม
ดังนี้
-กลุํมปฐมภูมิ (Primary Group) คือกลุํมครอบครัว เพื่อนสนิท และเพื่อนบ๎าน
-กลุํมทุติยภูมิ (Secondary Group) คือกลุํมเพื่อนรํวมงาน เพื่อนรํวมชั้น/สถาบัน บุคคลชั้นนําใน
สังคม นักร๎องหรือดาราภาพยนตร๑ เป็นต๎น
2. ครอบครัว ( Family) บุคคลในครอบครัวมีอิทธิพลตํอ ทัศนคติ ความคิดเห็นและคํานิยม
ของบุคคลมากที่สุด ซึ่งผลตํอพฤติกรรมการซื้อของครอบครัว
3. บทบาทและสถานะ ( Roles and Statuses) บุคคลจะเกี่ยวข๎องกับหลายกลุํม เชํน
ครอบครัว กลุํมอ๎างอิง องค๑กรและสถาบันตํางๆซึ่งทําให๎เกิด “บทบาท” ขึ้นมาซึ่งบทบาทของแตํละ
บุ ค คล แตํ ล ะบุ ค คลก็ จ ะมี บ ทบาทแตกตํ า งกั น ไปบทบาทจึ ง หมายถึ ง กิ จ กรรมที่ จ ะต๎ อ งทํ า ควา ม
คาดหมายของบุคคลใกล๎ชิด ในขณะเดียวกันบทบาทจะนํามาซึ่งสถานะภาพทางสังคมของบุคคลนั้น ๆ
โดยที่บุคคลจะมีสถานะที่แตกตํางกันในแตํละกลุํม ฉะนั้นในการตัดสินใจซื้อ ผู๎บริโภคมักจะมีบทบาท
หลายบทบาทที่เกี่ยวข๎องกับ การตัดสินใจซื้อสินค๎าของตนเอง และผู๎อื่นด๎วย
ปัจจัยสํวนประสมทางการตลาด ( Marketing Mix) หมายถึง ตัวแปรทางการตลาดที่ควบคุม
ได๎ซึ่งบริษัทใช๎รํวมกันเพื่อสนองความพึงพอใจแกํกลุํมเปูาหมายประกอบด๎วยเครื่องมือดังตํอไปนี้
1.ผลิตภัณฑ๑(Product) หมายถึง สิ่งที่ขายสูํตลาดเพื่อความสนใจ ในการจัดหา ในการใช๎หรือ
การบริโภคที่สามารถทําให๎ผู๎บริโภคเกิดความพึงพอใจ(Armstrong and Kotler. 2009 : 616) ซึ่งเป็น
การพัฒนาสินค๎าขึ้นมา เพื่อตอบสนองความต๎องการแกํผู๎บริโภค
2.ราคา(Price) หมายถึง การตั้งคุณคําของตัวสินค๎าเพื่อใช๎เป็นข๎อตกลงระหวํางผู๎ขายกับผู๎ซื้อ
ในการทําการซื้อขายนั้นๆ ซึ่งราคาจะขึ้นอยูํกับผู๎ขายเป็นผู๎ตั้งราคาขึ้นมาเพื่อให๎เหมาะสมกับคุณภาพ
ของสินค๎าหรือการใช๎เกณฑ๑ที่ถูกกําหนดราคาขึ้นมาโดยรัฐบาลนั้นๆ
3.การสํงเสริมการตลาด(Promotion) คือการวางแผนในการทํากิจการเพื่อให๎ได๎กําไรหรือ
ต๎นทุนกลับคืนมายังกิจการโดยการสํงเริมจะมุํงเน๎นเพื่อให๎ผู๎บริโภคมองเห็นถึงความคุ๎มคําเมื่อซื้อสินค๎า
นั้นๆ เชํนการลด แลก แจก แถม จัดสํงฟรี เป็นต๎น
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4.การจัดจําหนําย(Place หรือ Distribution) หมายถึง สถานที่หรือชํองทางที่จะทําให๎กิจการ
สามารถทําการซื้อขายแลกเปลี่ยนได๎ตามความต๎องการ
กรอบแนวคิดในการวิจัย
งานวิจัยครั้งนี้ผู๎วิจัยศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง สามารถนํามากําหนด
ความสัมพันธ๑ของตัวแปรตามกอบแนวคิดวิจัย ดังนี้
ปั จจัยทางสังคม
- กลุ่มอ้างอิง
- กลุ่มครอบครัว
- บทบาทและฐานะ

กระบวนการตัดสิ นใจเลือกซื้อสิ นค้าผ่าน
ร้านค้าออนไลน์ในจังหวัดนนทบุรี
-การรับรู ้ถึงความต้องการ

ปั จจัยส่วนประสมทาง
การตลาด
-ผลิตภัณฑ์
-ราคา
-ช่องทางการจาหน่อย
-การส่งเสริ มการตลาด

-การแสวงหาข้อมูล
-

-การประเมินทางเลือก
-การตัดสิ นใจซื้อ
-พฤติกรรมภายหลังการซื้อ

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
อาพล นววงศ์เสถียร (2557) ทาการศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริโภคในร้านค้า
ออนไลน์ในกรุงเทพมหานคร
โดยใช๎วิธีการสุํมตัวอยํางแบบเฉพาะเจาะจงจํานวน400คน ซึ่งผลวิจัยข๎างต๎นได๎ชี้ให๎เห็นวํามี
ผลสรุป3ข๎อที่สํงผลตํอพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค๎าในร๎านค๎าออนไลน๑ในกรุงเทพมหานคร โดย1)
ด๎ า นลั ก ษณะทางประชากรของผู๎ บ ริ โ ภค คื อ ผู๎ บ ริ โ ภคใช๎ ร๎ า นออนไลน๑ เ ฉลี่ ย สู ง สุ ด ภายใน
กรุงเทพมหานคร คือกลุํมผู๎ใช๎อายุ 18-22ปี สถานภาพโสด การศึกษาระดับปริญญาตรี เป็นนักเรียน/
นั ก ศึ ก ษา ร๎ า ยได๎ เ ฉลี่ ย ตํ อ เดื อ นคื อ 10,001-20,000 บาทตํ อ เดื อ น ดั ง นั้ น ผู๎ จั ด เว็ บ ไซด๑ ห น๎ า ร๎ า น
ออนไลน๑จึงต๎องจัดการแสดงสินค๎าโดยที่ชนิดของสินค๎าและคุณภาพของสินค๎าต๎องเหมาะสมกับกลุํม
ผู๎บริโภคหรือความต๎องการของผู๎บริโภค 2)ด๎านจิตวิทยาจะมีผลตํอการตัดสินใจซื้อโดยการดึงดูดความ
สนใจของผู๎บริโภคผํานทาง การออกแบบหน๎าเว็บไซด๑ร๎านค๎า การเวลาดาวโหลดหน๎าเว็บเพจน๎อยที่สุด
เร็วที่สุด และงํายที่สุด ซึ่งจําทําให๎สอดคล๎องกับกลุํมผู๎บริโภคที่มีปริมาณสูงสุด คือ กลุํมวัยรุํน ดังนั้น
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การวางสินค๎าผํานหน๎าร๎านควรเป็นสินค๎าที่มีชื่อเสียงเพื่อเพิ่มการดึงดูดความสนใจของผู๎บริโภคกลุํมนี้
มากยิ่งขึ้น 3)สังคมจะเป็นปัจจัยที่ชํวยให๎ผู๎บริโภคไว๎วางใจในร๎านค๎า และซื้อสินค๎าในร๎านค๎าแหํงนี้
สม่ําเสมอ จึงจําเป็นต๎องสร๎างเทคโนโลยี และสื่อสังคมออนไลน๑ เพื่อสร๎างความนิยมให๎กับร๎านค๎าและ
ยังสามารถสร๎างเครือขํายสังคมออนไลน๑ผํานหน๎าร๎านค๎าออนไลน๑ทําให๎สอดคล๎องกับของผู๎บริโภครุํ น
ใหมํหรือกลุํมวัยรุํนนั่นเอง
วิภาวรรณ มโนปราโมทย์ (2556) ทาการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า
ผ่านสังคมออนไลน์(อินสตาร์แกรม)ของประชากรในกรุงเทพมหานคร
โดยใช๎วิธีการสุํมตัวอยํางแบบหลายขั้นตอนเลือกการแจกแบบสอบถามผู๎ที่มีอายุ23ขึ้นไปซึ่ ง
ผลวิจัยชี้ให๎เห็นวํา ผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํพบวําเป็นผู๎หญิง มีอายุระหวําง 23-30 ปี มีระดับ
การศึกษาอยูํที่ระดับปริญญาตรี และประกอบอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได๎ตํอเดือน ที่
20,001 – 30,000 บาท ผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํเลือกซื้อเสื้อผ๎า เครื่องแตํงกายผํ าน และสํวน
ใหญํของผู๎ตอบแบบสอบมีความถี่ในการซื้อเดือนละ 1 ครั้ง และสํวนใหญํซื้อสินค๎าครั้งละ 500-1,000
บาท ซึ่งปัจจัยด๎านทัศนคติ ปัจจัยด๎านความไว๎วางใจ ปัจจัยด๎านสังคม ปัจจัยสํวนผสมทางการตลาดมี
อิ ท ธิ พ ลตํ อ การตั ด สิ น ใจซื้ อ สิ น ค๎ า ผํ า นสั ง คมออนไลน๑ (อิ น สตาร๑ แ กรม) ของประชากรใน
กรุงเทพมหานคร
ปุลณัช เดชมานนท์ (2556) ทาการศึกษาเรื่อง การตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์ใน
ช่วงเวลาที่จากัด
โดยใช๎วิธีการเป็นการเก็บแบบสอบถาม ซึ่งผลการวิจัยได๎ชี้ให๎เห็นวําปัจจัยสํวนประสมทาง
การตลาดมีผลตํอการตัดสินใจผํานสื่อสังคมออนไลน๑ ในด๎านของ ผลิตภัณฑ๑ ราคา ชํองทางการจัด
จํ า หนํ า ย และ การสํ ง เสริ ม การขาย มีค วามสํ า คัญ ตํ อ การตัด สิ น ใจเลื อ กซื้ อสิ น ค๎า เป็ นอยํ างมาก
เนื่องจากพฤติกรรมของผู๎บริโภคสํวนใหญํพบวําจะเลือกซื้อเพราะวํา มีความสะดวกสบาย งํายตํอการ
เลือกซื้อ สามารถติดตํอกับทางร๎านค๎าได๎อยํางสะดวก และได๎สํวนลด แลก แจก แถม ซึ่งเป็นตัวชํวยใน
การตัดสินใจของผู๎บริโภค
วิธีดาเนินการวิจัย
ผู๎วิจั ยสนใจกลุํมเปูาหมายจากประชากรในจังหวัดนนทบุรี ที่มีพฤติกรรมการซื้อสินค๎าใน
ร๎านค๎าออนไลน๑
แหลํ ง ข๎ อ มู ล การวิ จั ย เนื่ อ งจากผู๎ วิ จั ย ไมํ ท ราบคํ า ประชากรที่ แ นํ น อน จึ ง ใช๎ สู ต ร Taro
Yamane (1973) คํานวณกลุํมตัวอยําง
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โดย

n = ขนาดตัวอยํางที่คํานวณได๎
N = จํานวนประชากรที่ทราบคํา
e = คําความคลาดเคลื่อนที่จะยอมรับได๎ (allowable error)
ได๎จํานวน 400 คน และทําการเก็บข๎อมูลโดยใช๎แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือ ที่ผู๎วิ
จันสร๎างขึ้นเอง จะแบํงได๎ 3 สํวนดังนี้
สํวนที่ 1 คําถามเกี่ยวกับข๎อมูลทั่วไปของผู๎ตอบแบบสอบถาม
สํ ว นที่ 2 ข๎อมูล ด๎านพฤติก รรมการเลื อกซื้อสิ น ค๎าออนไลน๑ในร๎านค๎ าออนไลน๑ ของผู๎ ตอบ
แบบสอบถาม
สํวนที่ 3 ข๎อมูลด๎านปัจจัยทางสังคมที่สํงผลตํอการตัดสินใจเลือกซื้อสินค๎าในร๎านค๎าออนไลน๑
ของผู๎ตอบแบสอบถาม
สํวนที่ 4 ข๎อมูลทางด๎านปัจจัยทางการตลาดที่สํงผลตํอการตัดสินใจเลือกซื้อสินค๎าผํานร๎านค๎า
ออนไลน๑
สํวนที่ 5 ข๎อมูลด๎านกระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อสินค๎าผํานร๎านค๎าออนไลน๑
การวิเคราะห์ข้อมูล
ข๎อมูล ด๎านปั จจั ยสํ ว นบุ คคลและพฤติกรรมการการเลื อกซื้อสินค๎าผํ านร๎านค๎าออนไลน๑ใน
จังหวัดนนทบุรี ใช๎การวิเคราะห๑ด๎วยคําสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยการหาความถี่
ร๎อยละ
การวิเคราะห๑ปัจจัยทางด๎านสังคม ปัจจัยทางการตลาด สํงผลตํอกระบวนการตัดสินใจเลือก
ซื้ อ สิ น ค๎ า ผํ า นร๎ า นค๎ า ออนไลน๑ ใ นจั ง หวั ด นนทบุ รี ใช๎ วิ ธี วิ เ คราะห๑ ถ ดถอยอยํ า งงํ า ย (Simple
Regression)
ผลการวิจัย
1. ข๎อมูล ด๎านปั จจั ยสํ ว นบุ คคลและพฤติกรรมการการเลื อกซื้อสินค๎าผํ านร๎านค๎าออนไลน๑ ใน
จังหวัดนนทบุรี
จากการวิเคราะห๑ ข๎อมูล ด๎านปัจจัยสํ ว นบุคคลและพฤติกรรมการการเลื อกซื้อสิ นค๎าผํ า น
ร๎านค๎าออนไลน๑ในจังหวัดนนทบุรีโดยใช๎สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) พบวําจากข๎อมูล
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กลุํมตัวอยําง 400 คนที่ได๎มาแบํงออกเป็นเพศหญิง 58% เพศชาย 42% มีชํวงอายุระหวําง 18-25 ปี
47.7% อายุระหวําง 26-33 ปี 10.2% อายุระหวําง 34-41 ปี 10.5% อายุระหวําง 42-49 ปี 8%
อายุ50ปีขึ้นไป 23.6% มีสถานภาพโสด 62.5% สมรส 25% หม๎าย/หยําร๎าง 12.5% มีอาชีพเป็น
นักเรียน/นักศึกษา 42% พนักงานบริษัทเอกชน 17.1% ข๎าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 12.5% ธุรกิจสํวนตัว
23.9% แมํบ๎าน 4.5% มีระดับการศึกษา ต่ํากวําปริญญาตรี 30.7% ปริญญาตรี 68.2% สูงกวํา
ปริญญาตรี 1.1% มีรายได๎ตํอเดือน น๎อยกวํา 10,000 บาท 27.3% ระหวําง 10,000-20,000 บาท
31.8% ระหวําง 20,001-30,000 บาท 10.2% ระหวําง 30,001-40,000 บาท 11.4% ระหวําง
40,001-50,000 บาท 4.5% มากกวํา 50,000 บาท 14.8% โดยมีพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค๎าผําน
ร๎านค๎าออนไลน๑ดังนี้ ซึ่งเรียงลําดับจากมากไปหาน๎อย 1) Shopee 2) Lazada 3) สื่อสังคมออนไลน๑
4) Shopat24 5) Kingpower 6) Amazon และมีพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค๎าประเภท เสื้อผ๎า/
เครื่องแตํงกาย 27.3% เครื่องใช๎ไฟฟูา/อุปกรณ๑อิเล็กทรอนิกส๑ 15.9% เครื่องสําอาง 22.7% อาหาร
เสริม 4.5% ตั๋วเครื่องบิน/แพ็คเกจทํองเที่ยว/โรงแรม 13.6% อื่นๆ 16% ซึ่งมีความถี่แตํละครั้งในการ
ซื้อดังนี้ 1). สัปดาห๑ละ 1 ครั้ง 8% 2) สัปดาห๑ละ 2-3 ครั้ง 3.4% 3) เดือนละ 1 ครั้ง 52.2% 4) เดือน
ละ 2-3 ครั้ง 36.4% และมีการใช๎จํายในแตํละครั้ง ต่ํากวํา 1,000 บาท 37.5% ระหวําง 1,000-2,000
บาท 27.3% ระหวําง 2,001-3,000 บาท 13.6% ระหวําง 3,001-4,000 บาท 10.2% ระหวําง
4,001-5,000 บาท 5.7% มากกวํา 5,000 บาท 5.7%
2. ปัจจัยที่สํงผลตํอกระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อสินค๎าผํานร๎านค๎าออนไลน๑ในจังหวัดนนทบุรี
การวิเคราะห๑การถดถอยอยํางงําย (Simple Regression) เพื่อศึกษาปัจจัยทางด๎านสังคม
(X1) สํงผลตํอกระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อสินค๎าผํานร๎านค๎าออนไลน๑ในจังหวัดนนทบุรี (Y) ผลการ
ทดสอบสมมติฐานการวิจัยพบวํา ปัจจัยทางด๎านสังคมสํงผลทางบวกตํอกระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อ
สินค๎าผํานร๎านค๎าออนไลน๑ในจังหวัดนนทบุรี หมายความวํา ระดับปัจจัยทางด๎านสังคม 1 หนํวยสํงผล
ให๎ตัดสินใจเลือกซื้อสินค๎าผํานร๎านค๎าออนไลน๑ในจังหวัดนนทบุรี จะเพิ่มขึ้น 0.771 โดยที่คํา Adjusted
R Square = 0.584 ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 ดังนั้นปัจจัยทางด๎านสังคมสํงผลตํอกระบวนการตัดสินใจ
เลือกซื้อสินค๎าผํานร๎านค๎าออนไลน๑ในจังหวัดนนทบุรี ซึ่งจะได๎สมการดังนี้
Y= 0.949 + 0.771X1
การวิเคราะห๑การถดถอยอยํางงําย (Simple Regression) เพื่อศึกษาปัจจัยสํวนประสมทาง
การตลาด (X2) สํงผลตํอกระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อสินค๎าผํานร๎านค๎าออนไลน๑ในจังหวัดนนทบุรี (Y)
ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยพบวํา ปัจจัยทางการตลาดสํงผลบวกกับกระบวนการตัดสินใจเลือก
ซื้อสินค๎าผํานร๎านค๎าออนไลน๑ในจังหวัดนนทบุรี หมายความวํา ระดับปัจจัยทางการตลาด 1 หนํวย
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สํงผลให๎กระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อสินค๎าผํานร๎านค๎าออนไลน๑ในจังหวัดนนทบุรีเพิ่มขึ้น 0.825 โดย
ที Adjusted R Square = 0.652 ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 ดังนั้นปัจจัยทางการตลาดสํงผลตํอ
กระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อสินค๎าผํานร๎านค๎าออนไลน๑ในจังหวัดนนทบุรี ซึ่งจะได๎สมการดังนี้
Y= 0.251+ 0.875X2
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจัยพบวําปัจจัยทางด๎านสังคมสํงผลตํอกระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อสินค๎าผําน
ร๎านค๎าออนไลน๑ในจังหวัดนนทบุรี ซึ่งสอดคล๎องกับวิจัยของ อําพล นววงศ๑เสถียร เรื่องพฤติกรรมการ
ตัดสินใจของผู๎บริโภคในร๎านค๎าออนไลน๑ในกรุงเทพมหานคร (2557) โดยที่ในงานวิจัยปัจจัยทางด๎าน
สังคมสํงผลตํอการตัดสินใจของผู๎บริโภคในร๎านร๎านค๎าออนไลน๑ในกรุงเทพมหานคร วิจัยได๎ชี้ให๎เห็นถึง
ความสั มพัน ธ๑ ร ะหวํางปั จ จั ย ทางด๎านสั งคมกับพฤติกรรมการตัดสิ นใจเลื อกซื้อและใช๎บริการของ
ผู๎บริโภคที่มีในร๎านค๎าออนไลน๑ในด๎านของ ครอบครัวและ กลุํมอ๎างอิงเนื่องจากกลุํมประชากรที่อาศัย
อยูํในเขตจังหวัดกรุงเทพ และนนทบุรี มีความใกล๎เคียงกันอีกทั้งนนทบุรียังมีความหนาแนํนของ
ประชากรเป็นอันดับ 2 รองลงมาจากกรุงเทพมหานครและผลการวิจัยของงานวิจัยเรื่องที่กลําวมามีผล
วิจัย สํวนใหญํเป็นกลุํมวัยรุํนที่อายุ18-22ปี ซึ่งสอดคล๎องกับผลวิจัยที่ผู๎วิจัยได๎จัดทําขึ้น จึงทําให๎ปัจจัย
ทางด๎านสังคมสอดคล๎องกันกับ พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อสินค๎าผํานร๎านค๎าออนไลน๑ ในจังหวัด
กรุงเทพมหานคร และพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อสินค๎าผํานร๎านค๎าออนไลน๑ในจังหวัดนนทบุรี แตํ
ไมํสอดคล๎องในด๎าน
ปัจจัยสํ วนประสมทางการตลาดสํงผลตํอกระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อสินค๎าผํานร๎านค๎า
ออนไลน๑ในจังหวัดนนทบุรี ซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัยของ วิภาวรรณ มโนปราโมทย๑ เรื่อง ปัจจัยที่มี
อิ ท ธิ พ ลตํ อ การตั ด สิ น ใจซื้ อ สิ น ค๎ า ผํ า นสั ง คมออนไลน๑ (อิ น สตาร๑ แ กรม) ของประชากรใน
กรุงเทพมหานคร(2556) โดยงานวิจัยจะชี้ให๎เห็นวําปัจจัยสํวนประสมทางการตลาดของประชากรใน
กรุงเทพสํงผลตํอการตัดสินตํอการตัดสินใจซื้อสินค๎าผํานสังคมออนไลน๑ (อินสตาร๑แกรม)ในด๎านความ
ทันสมัยของสินค๎า ความสะดวก ประหยัดระยะเวลาการเดินทาง สามารถเปรียบเทียบราคาได๎ ซึ่ง
สอดคล๎องกับสํวนประสมทางการตลาดของเรื่องที่ผู๎วิจัยได๎ศึกษาขึ้น เนื่องจากการจัดกิจกรรมตํางๆ
รวมถึงผลิตภัณฑ๑ ราคา และชํองทางการจัดจําหนําย ที่มีรูปแบบสอดคล๎องกันโดยมีการใช๎งาน หรือ
เลือกซื้อสินค๎าผํานอินเทอร๑เน็ต แตํไมํสอดคล๎องในด๎านปัจจัยทางด๎านสังคมเนื่องจากการเข๎า ถึงสินค๎า
ผํานสังคมออนไลน๑(อินสตาร๑แกรม) จําเป็นต๎องมีการสมัครสมาชิกกับทาง อินสตาร๑แกรม เพื่อที่จะ
ติดตํอสอบถาม กลุํมอ๎างอิงดังกลําวจึงตํางกัน เพราะผู๎ใช๎ทีเลือกซื้อสินค๎าออนไลน๑ ผํานสังคมออนไลน๑
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(อิน สตาร๑ แกรม) ต๎องเป็ น ที่ใช๎งานตัว แอพพลิ เคชั่นนั้น แตํผู๎ ที่ตัด สิ นใจเลื อกซื้อสิ นค๎าผํ า นร๎านค๎ า
นนทบุรี อาจจะไมํมีการเป็นสมาชิกของ อินสตาร๑แกรม
ข้อเสนอแนะ
1.จากผลวิจัยพบวําปัจจัยทางด๎านสังคมสํงผลตํอกระบวกการตัดสินใจเลือกซื้อสินค๎าผําน
ร๎านค๎าออนไลน๑ในจังหวัดนนทบุรี ดังนั้น ทางด๎านผู๎ประกอบหรือเจ๎าของร๎านค๎าออนไลน๑ ควรจะมีการ
ออกแบบหน๎าร๎านให๎สะดวกและงํายเหมาะแกํผู๎ที่ขาดประสบการณ๑ในการใช๎อินเทอร๑เน็ตของกลุํม
ครอบครัว และควรมีการรีวิวและให๎คะแนนสินค๎าตํางๆ เพื่อให๎กลุํมบุคคลที่ซื้อไปกลับมารีวิวตัวสินค๎ า
ให๎กับทางร๎านค๎าเหมือนกับเป็นการให๎กลุํมบุคคลเข๎ามาพูดคุยถึงสินค๎านั้นๆซึ่งจะชํวยในการสํงเสริม
ร๎านค๎าไปในตัว
2.จากผลวิจัยพบวําปัจจัยสํวนประสมทางการตลาดสํงผลตํอกระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อ
สินค๎าผํานร๎านค๎าออนไลน๑ในจังหวัดนนทบุรี ในด๎านสํวนประสมทางการตลาดซึ่ งมีความสําคัญตํอการ
เลือกซื้อสินค๎าผํานร๎านค๎าออนไลน๑เป็นอยํางมากผู๎ประกอบการหรือเจ๎าของร๎านค๎านั้นๆ ควรจะมีการ
สํงเสริมการขายโดยการจัดทําสํวนลดเมื่อมีการซื้อสินค๎าเป็นจํานวนตามที่กําหนด หรือการจัดสํงสินค๎า
ฟรี เพื่อกระตุ๎นการตัดสินใจของผู๎บริโภคให๎หันมาสนใจร๎านค๎าและตัวสินค๎าที่มีการจัดทําโปรโมชันนั้น
และควรมีการทําระบบสมัครสมาชิกเพื่อที่จะเก็บสะสมแต๎มไว๎แลกเป็นสํวนลด หรือ แลกของกํานัล
จากทางร๎านค๎า
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1.การวิจั ยครั้ งนี้ผู๎ วิจัย ได๎ศึกษาเฉพาะในด๎านปัจจัยด๎านสั งคม และปัจจัยสํ วนประสมทาง
การตลาดมาวิเคราะห๑กับกระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อสินค๎าในร๎านค๎าออนไลน๑ ในโอกาสตํอไปที่จะ
ทําการศึกษาในหัวข๎อมีความสอดคล๎องกันควรจะศึกษาในปัจจัยอื่นๆ เชํน ปัจจัยทางด๎านจิตวิทยาของ
ผู๎บริโภค เป็นต๎น
2.การวิจัยครั้งนี้ศึกษากลุํมตัวอยํางที่อยูํในจังหวัดนนทบุรี ในโอกาสตํอไปที่จะทําการศึกษา
อาจทําการศึกษาในกลุํมประชากรอื่นๆซึ่งจะทําให๎ได๎ผลการวิจัยที่เปลี่ยนไปในทิศทางอื่นๆ
3.เพิ่มการวิจัยเชิงคุณภาพในการเก็บข๎อมูล เพื่อให๎เข๎าใจถึงพฤติกรรมของผู๎บริโภคมากขึ้น
ควบคูํกับการแจกแบบสอบถาม
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บทคัดย่อ
การวิ จั ย เชิ ง สํ า รวจนี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค๑ เ พื่ อ 1. ศึ กษาเปรี ยบเที ยบการรั บรู๎ บ รรจุ ภั ณ ฑ๑ เ พื่ อ
สิ่งแวดล๎อมของผู๎บริโภค โดยจําแนกตามปัจจัยสํวนบุคคล 2. ศึกษาเปรียบเทียบการเลือกซื้อบรรจุ
ภัณฑ๑เพื่อสิ่งแวดล๎อมของผู๎บริโภค โดยจําแนกตามปัจจัยสํวนบุคคล และ 3. หาความสัมพันธ๑ของการ
รับรู๎สินค๎าบรรจุภัณฑ๑เพื่อสิ่งแวดล๎อมและการเลือกซื้อสินค๎าบรรจุภัณฑ๑เพื่อสิ่งแวดล๎อมของผู๎บริโภค
เก็บข๎อมูลจากประชากรผู๎พักอาศัยในจังหวัดชลบุรี จํานวน 400 คน ทําการสุํมตัวอยํางแบบงํายโดย
ทําการเลือกกลุํมตัวอยํางแบบสะดวกในกลุํมประชากรแตํละอําเภอ เครื่ องมือที่ใช๎ในการเก็บรวบรวม
ข๎อมูล เป็ นแบบสอบถาม มีคําความเชื่อมั่น เทํากับ 0.95 การวิเคราะห๑ ข๎อมูล สถิติเชิงพรรณนา
ประกอบด๎วย คําความถี่ ร๎อยละ คําเฉลี่ยเลขคณิต คําสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติที่ใช๎ทดสอบ
สมมติฐาน ประกอบด๎วย การวิเคราะห๑ความแปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะห๑คําสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ๑ของเพียร๑สัน
ผลการวิจัยพบวํา 1. ปัจจัยสํวนบุคคลด๎านระดับการศึกษา และอาชีพที่แตกตํางกันมีการรับรู๎
สินค๎าบรรจุภัณฑ๑เพื่อสิ่งแวดล๎อมแตกตํางกันอยํางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 สํวนด๎านรายได๎ที่แตกตําง
กัน มีก ารรั บ รู๎ แตกตํ างกั น อยํ า งมี นั ย สํ าคั ญที่ ระดั บ 0.05 ยกเว๎ นด๎ านเพศ และอายุที่ มี การรั บรู๎ ไ มํ
แตกตํางกัน 2. ปัจจัยสํวนบุคคลด๎านรายได๎ ระดับการศึกษา และอาชีพที่แตกตํางกันมีการเลือกซื้อ
สินค๎าบรรจุภัณฑ๑เพื่อสิ่งแวดล๎อมแตกตํางกันอยํางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 สํวนด๎านอายุที่แตกตํางกัน
มีการเลือกซื้อแตกตํางกันอยํางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 ยกเว๎นด๎านเพศที่มีการเลือกซื้อไมํแตกตํางกัน
และ 3. การรับรู๎สินค๎าบรรจุภัณฑ๑เพื่อสิ่งแวดล๎อมมีความสัมพันธ๑เชิงบวกกับการเลือกซื้อสินค๎าบรรจุ
ภัณฑ๑เพื่อสิ่งแวดล๎ อม และมีความสั มพันธ๑กันอยูํในระดับคํอนข๎างสู ง ( เทํากับ 0.77) อยํางมี
นัยสําคัญที่ระดับ 0.05
คาสาคัญ : การรับรู๎ การเลือกซื้อ สินค๎าบรรจุภัณฑ๑เพื่อสิ่งแวดล๎อม
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Abstract
The objectives of this research are to determine 1. The comparative study of
consumers’ perception for the environmental friendly packaging classified by
personal factors. 2. The comparative study of consumer purchasing for the
environmental friendly packaging classified by personal factors. 3. The relationships
between perception and purchasing of environmental friendly packaging. This
research was based on a survey. The sample data collected from 400 residences in
Chon Buri province. Questionnaires were utilized for data collection. The data were
analyzed using descriptive statistics comprising of percentage, mean, standard
deviation and inferential statistics comprising of F-test (one-way ANOVA), Pearson’s
correlation coefficient.
The result was found that 1. personal factors in education and occupation at
different levels in environmental friendly packaging was statistically significantly at
0.05 level. Income differences were statistically significantly at 0.05 level, except for
sex and age are not different. 2. Personal factors of income and education were
differences statistically significant in the environmental friendly packaging at the 0.05
level. Different age groups were statistically significantly at the 0.05 level except for
genders are not differences. 3. The perception of environmentally friendly packaging
products was positively correlated to purchasing of environmental friendly packaging.
The correlation coefficient ( = 0.77) was significant at the 0.05 level.
Keywords : Perception, Purchasing, Environmental Friendly Packaging
บทนา
การขยายตัวของเศรษฐกิจเป็นเรื่องที่ทุกภาคสํวนให๎ความสําคัญ โดยมีหลายหนํวยงานของรัฐ
เก็บรวบรวมข๎อมูลด๎านตํางๆ เพื่อประโยชน๑ในการนํามาทําการวิเคราะห๑ และคาดการณ๑สําหรับอนาคต
เพื่อนํามาวางแผนในการพัฒนาประเทศชาติตํอไป เชํน การจัดทําสถิติผลิตภัณฑ๑ภาคและจังหวัด (Gross
Regional and Provincial Product: GPP) เพื่อใช๎เป็นเครื่องชี้วัดภาวะเศรษฐกิจและสังคมในระดับภาค
และจังหวัด รายงานด๎านผลิตภัณฑ๑จังหวัดตํอหัว ปี พ.ศ.2558 พบวําอันดับที่สาม คือ จังหวัดชลบุรีมี
ผลิ ตภั ณฑ๑ จั งหวั ด 491,971 บาทตํ อหั ว (สํ านั กงานคณะกรรมการพั ฒนาการเศรษฐกิ จ และสั งคม
แหํงชาติ, 2560) อีกทั้งจังหวัดชลบุรีมีการขนสํงทางบก ทางเรือ และทางอากาศ อีกทั้งยังมีการขนสํง
ทางทํ อ สํ า หรั บ สิ น ค๎า ของไหล เชํน น้ํา มัน และสารเคมี ด๎ว ยสาเหตุ นี้ ทํา ให๎ จั งหวั ดชลบุ รี มีนิ ค ม
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อุตสาหกรรมที่มีขนาดใหญํหลายแหํง เชํน นิคมอุตสาหกรรมอมตะ นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง นิคม
อุตสาหกรรมปิ่นทอง เป็นต๎น ซึ่งทําให๎ดึงดูดผู๎ประกอบการ พนักงานบริษัทฯ ผู๎พัฒนาและนักลงทุน
อสังหาริมทรัพย๑ บริษัทเอกชน รวมไปถึงสถานศึกษา และกิจการอื่นๆ ในพื้นที่เป็นจํานวนมาก
จากปัจจัยข๎างต๎นดังกลําว จะเห็นได๎วํา จังหวัดชลบุรีมีความหลากหลายของแหลํงงานและ
กิจ กรรม ทํ าให๎ มี ความหลากหลายของประชากร ทั้ งอายุ อาชีพ และนํา จะเป็น เหตุให๎ มีค วาม
แตกตํางหลากหลายของความคิดเห็น การรับรู๎ตํอสินค๎า และการตัดสินใจเลือกซื้อสินค๎าตํางๆ ที่มีอยูํ
ในตลาด โดยจํานวนห๎างสรรพสินค๎าในจังหวัดชลบุรีมีมากที่สุดใน เขตภูมิภาค คือมีถึง 25 แหํง ทั้ง
ห๎างสรรพสินค๎า ซุปเปอร๑เซ็นเตอร๑ ซุปเปอร๑มาร๑เก็ต ร๎านค๎าเงินสดและบริการตนเอง ไมํนับรวมสาขา
และร๎านสินค๎ายํอยๆ เชํน Lotus Express Big-C express 7-Eleven และร๎านสะดวกซื้ออื่นๆ ซึ่งนั่น
ทําให๎ความต๎องการใช๎บรรจุภัณฑ๑เพิ่มขึ้นเป็นอยํางมาก รวมไปถึงการเติบโตของตลาดสินค๎าประเภท
อาหารแชํ แ ข็ ง และอาหารพร๎ อ มรั บ ประทาน ทั้ ง ตลาดบริ โ ภคภายในประเทศและตลาดสํ ง ออก
ตํางประเทศด๎วย
สํ าหรั บ แนวโน๎ มการออกแบบบรรจุภัณฑ๑ อาหารและเครื่องดื่มในปี 2560 (สํ านักงาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม, 2560) สามารถสรุปได๎ดังนี้ คือบรรจุภัณฑ๑อาหารและเครื่องดื่มที่ชํวยเก็บ
รักษาคุณคําทางอาหารและคุณภาพของผลิตภัณฑ๑ได๎ยาวนานมากขึ้น เพิ่มโอกาสในการวางจําหนําย
ลดผลกระทบที่มีตํอสิ่งแวดล๎อมอันเนื่องจากอาหารเนําเสีย มีการพัฒนาให๎มีความสะดวกในการใช๎งาน
มากขึ้น รวมไปถึงการออกแบบการใช๎งานให๎เหมาะสมกับเด็กหรือผู๎สูงอายุ การใช๎วัสดุบรรจุน๎อยลงแตํ
มีค วามแข็ง แรงคงเดิ ม หรื อ มากขึ้ น การให๎ ค วามสํ า คั ญ กั บสิ่ ง แวดล๎ อ ม การใช๎ วั ส ดุ ที่ เป็ น มิ ต รตํ อ
สิ่งแวดล๎อม โดยให๎ความสําคัญกับการลดผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อมในภาพรวมไมํเพียงแคํเป็นวัสดุที่
ยํอยสลายได๎ วัสดุที่ผลิตจากวัตถุดิบหมุนเวียนทําใหมํหรือวัสดุที่ผลิตจากสารตั้งต๎นที่ผลิตใหมํทดแทน
ได๎
นอกจากประเด็นการลด “waste” หรือ วัสดุเหลือใช๎ ทั้งในสํวนของผลิตภัณฑ๑และบรรจุ
ภัณฑ๑แล๎ว การลดความสําคัญของต๎นทุนบรรจุภัณฑ๑ที่พยายามทําให๎ต๎นทุนต่ํา ที่สุด แตํยังคงได๎บรรจุ
ภัณฑ๑ที่มีต๎นทุนเหมาะสมที่สามารถทําหน๎าที่ได๎สมบูรณ๑ สอดคล๎องตามเปูาหมาย และมีผลกระทบตํอ
สิ่งแวดล๎อมน๎อยที่สุด ซึ่งถ๎าพิจารณาแล๎วจะเห็นวําแนวโน๎มการพัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ๑จะ
เน๎นหนักไปในเรื่องของการคํานึงถึงผลกระทบและการลดผลกระทบตํอสิ่ งแวดล๎อมซึ่งเป็นปัญหาที่ทั่ว
โลกกําลั งให๎ ความสํ าคัญและพยายามรณรงค๑ เพื่อลดปัญหาภาวะโลกร๎อนที่เป็นอยูํ สํ งผลให๎ การ
ออกแบบการเลือกใช๎วัสดุบรรจุภัณฑ๑มุํงเน๎นไปเพื่อการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมมากขึ้น รวมไปถึงการ
ให๎ความสนใจของผู๎บริโภคที่คํานึงถึงสิ่งแวดล๎อมทําให๎การใช๎ บรรจุภัณฑ๑เพื่อสิ่งแวดล๎อมในลักษณะ
ตํางๆ เพิ่มมากขึ้นด๎วย
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อยํางไรก็ตาม ไมํวําธุรกิจจะมีการคิดค๎นพัฒนาบรรจุภัณฑ๑ออกมาให๎มี รูปแบบที่หลากหลาย
และมีวัสดุและรูปทรงที่เหมาะสมกับการใช๎งาน หรือความพยายามในการออกแบบและพัฒนาบรรจุ
ภัณฑ๑เพื่อรักษาหรือลดผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อมแล๎ว แตํบรรจุภัณฑ๑ที่กลายเป็นขยะก็ยังคงสร๎างปัญหา
สําคัญและสํงผลกระทบตํอสังคมและสิ่งแวดล๎อมโดยเฉพาะในเมืองที่มีขนาดใหญํที่มีความเจริญมาก ก็
ยํอมมีความต๎องการในการใช๎สินค๎าและบริการที่มากกวําเมืองที่มีขนาดเล็กกวํา ดังนั้น จังหวัดชลบุรี
ซึ่งเป็ น เมืองที่มี ป ระชากรอาศั ย อยูํมากที่สุ ดเป็ นอัน ดับที่ 9 (สํ า นัก บริห ารการทะเบี ยน กรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2559) มีประชากรมากถึง 1.48 ล๎านคน จึงเป็นเมืองที่มีปัญหาขยะ
โดยเฉพาะขยะที่มาจากบรรจุภัณฑ๑เป็นปัญหาสําคัญที่ควรเรํงรีบแก๎ไข ซึ่งจากการสํารวจในปี 2559
ของกรมควบคุมมลพิษ (2560) พบวําจังหวัดชลบุรีมีปัญหาขยะตกค๎างรอการกําจัดเป็นอันดับที่ 6
ของประเทศมีจํานวน 398,936 ตัน และถูกประเมินเป็นจังหวัดที่มีวิกฤตด๎านการจัดการขยะมูลฝอย
เป็นอันดับที่ 30 ของประเทศ อยํางไรก็ตาม ปัญหาขยะและมลพิษจะลดลงได๎ถ๎าคนในชุมชนมีความรู๎
ความเข๎าใจ ในปัจจัยการรับรู๎และความตระหนักถึงความสําคัญเกี่ยวกับการเลือกใช๎บรรจุภัณฑ๑และ
การรักษาสิ่งแวดล๎อมไปพร๎อมๆ กัน
นอกเหนือไปจากปัญหาขยะดังที่กลําวมาแล๎วปัจจุบันนี้ ตลาดสินค๎าที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม
มีแนวโน๎มในการเติบโตอยํางตํอเนื่อง ผู๎บริโภคยังมีการตัดสินใจเลือกซื้อเมื่อเห็นฉลากเพื่อสิ่งแวดล๎อม
ตราสินค๎าเพื่อสิ่งแวดล๎อม และสื่อโฆษณาเพื่อสิ่งแวดล๎อม (Rahbar & Wahid, 2011; Gan et al.,
2008) ด๎วย
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. ศึกษาเปรียบเทียบการรับรู๎บรรจุภัณฑ๑เพื่อสิ่งแวดล๎อมของผู๎บริโภค โดยจําแนกตามปัจจัยสํวนบุคคล
2. ศึกษาเปรียบเทียบการเลือกซื้อบรรจุภัณฑ๑เพื่อสิ่งแวดล๎อมของผู๎บริโภค โดยจําแนกตามปัจจัยสํวน
บุคคล
3. หาความสัมพันธ๑ของการรับรู๎สินค๎าบรรจุภัณฑ๑เพื่อสิ่งแวดล๎อมและการเลือกซื้อสินค๎าบรรจุภัณฑ๑
เพื่อสิ่งแวดล๎อมของ
ผู๎บริโภค
วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือประชากรในจังหวัดชลบุรีที่อาศัยอยูํใน 6 อําเภอ ดังนี้ 1.
อําเภอเมือง 2. อําเภอบ๎านบึง 3. อําเภอบางละมุง 4. อําเภอพนัสนิคม 5. อําเภอศรีราชา 6. อําเภอ
สัตหี บ มีจํ านวนประชากรรวมกัน 1,302,671 คน (สํานักบริห ารการทะเบียน กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย, 2559)
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ผู๎วิจัยใช๎แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข๎อมูล โดยแบํงออกเป็น 4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามคัดกรองผู๎ตอบแบบสอบถาม เป็นคําถามแบบตรวจสอบรายการ
(Check list) ประกอบด๎วย ทํานเป็นผู๎ที่พักอาศัยอยูํในจังหวัดชลบุรี โดยผู๎วิจัยได๎พัฒ นาจาก
แบบสอบถามของ อัมพิกา กวยนิล (2558)
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามข๎อมูลปัจจัยสํวนบุคคล เป็นการตรวจสอบรายการ (Check list)
ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรู๎สินค๎าบรรจุภัณฑ๑เพื่อสิ่งแวดล๎อม ประกอบด๎วย
ตําแหนํงของบรรจุภัณฑ๑เพื่อสิ่งแวดล๎อม การรับรู๎ด๎านราคา การรับรู๎ด๎านคุณภาพ การรับรู๎ด๎านความ
เสี่ ย ง การรั บ รู๎ ด๎ านความเป็ น มิต รกับ สิ่ ง แวดล๎ อม และการรับรู๎ ด๎า นประเภทของสื่ อโฆษณา เป็ น
แบบสอบถามแบบมาตรประมาณคํา (Likert scale) 5 ระดับ พัฒนามาจากแบบสอบถามของอัมพิกา
กวยนิล (2558)
ตอนที่ 4 เป็ น แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ การเลื อ กซื้ อ สิ น ค๎ า บรรจุ ภั ณ ฑ๑ เ พื่ อ สิ่ ง แวดล๎ อ ม
ประกอบด๎วย การลดสํวนประกอบที่เกินความจําเป็นในบรรจุภัณฑ๑ การนํากลับมาใช๎ซ้ํา การนํา
กลับมารีไซเคิล การนํากลับมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ๑ใหมํได๎ การกําจัดทิ้งได๎อยํางปลอดภัย และการเห็น
ความสําคัญของทรัพยากรที่นํามาใช๎ผลิตบรรจุภัณฑ๑ เป็นแบบสอบถามแบบมาตรประมาณคํา (Likert
scale) 5 ระดับ พัฒนามาจากพฤติกรรมผู๎บริโภคของวุฒิ สุขเจริญ (2559) และแบบสอบถามของ
อัมพิกา กวยนิล (2558)
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
1. วิเคราะห๑ความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม (Validity) โดยให๎ผู๎เชี่ยวชาญทําการประเมิน
ความเที่ยงของแบบสอบถาม เพื่อให๎มีความเที่ยงตรง ในการวัดจากความเที่ยงตรงใช๎ผู๎เชี่ยวชาญ 3
ทําน วิเคราะห๑คุณภาพเครื่องมือ โดยการหาคํา IOC (Item Objective Congruence Index) โดย
ดัชนีความสอดคล๎องที่ 0.50 ขึ้นไป ซึ่งข๎อคําถามทุกข๎อมีคํา IOC อยูํระหวําง 0.65-1.00
2. นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก๎ไขตามข๎อเสนอแนะของผู๎เชี่ยวชาญทดสอบเครื่องมือ (Try
out) กับกลุํมตัวอยํางจํานวน 30 คน เพื่อทดสอบความเชื่อถือได๎ของเครื่องมือ (Reliability) โดยใช๎วิธี
คําสัมประสิทธิ์แอลฟาของ ครอนบาค (Cronbach, 1970) โดยได๎คําความเชื่อมั่น = 0.95
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การศึกษาครั้งนี้ ผู๎วิจัยได๎ดําเนินการเก็บรวบรวมข๎อมูล โดยมีขั้นตอนดังนี้
1. ดําเนินการจัดทําแบบสอบถามตามจํานวนตัวอยํางที่ใช๎ในการวิจัย
2. เก็บข๎อมูลโดยตรงกับกลุํมตัวอยําง คือ ประชากรในจังหวัดชลบุรีที่อาศัยอยูํใน 6 อําเภอ
ดังนี้ 1. อําเภอเมือง
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2. อําเภอบ๎านบึง 3. อําเภอบางละมุง 4. อําเภอพนัสนิคม 5. อําเภอศรีราชา 6. อําเภอสัตหีบ มี
จํ า นวนประชากรรวมกั น 1,302,671 คน (สํ า นั ก บริ ห ารการทะเบี ย น กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย, 2559) โดยใช๎วิธีการสุํ มตัว อยํางแบบแบํงชั้นภูมิ (Stratified Random
Sampling) ได๎กลุํ มตัวอยํ างดังนี้ อําเภอเมืองชลบุรี (100 ตัวอยําง) อําเภอบ๎านบึง (32 ตัวอยําง)
อําเภอบางละมุง (89 ตัวอยําง) อําเภอพนัสนิคม (38 ตัวอยําง) อําเภอศรีราชา (91 ตัวอยําง) และ
อําเภอสัตหีบ (50 ตัวอยําง) และทําการเลือกกลุํมตัวอยํางแบบสะดวก (Convenience Sampling)
ในกลุํมประชากรแตํละอําเภอ โดยเก็บตัวอยํางจํานวน 400 ตัวอยําง จากสูตรการกําหนดขนาด
ตัวอยํางของทาโร ยามาเนํ (Yamane, 1973)
3. เมื่อเก็บรวบรวมแบบสอบถามครบแล๎ว นํามาตรวจสอบความครบถ๎วนสมบูรณ๑เพื่อการ
วิเคราะห๑ข๎อมูลด๎วยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติตํอไป
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. วิเคราะห๑ข๎อมูลปัจจัยสํวนบุคคลของผู๎ตอบแบบสอบถามใช๎สถิติเชิงพรรณา (Descriptive
Statistics) โดยใช๎ร๎อยละ (Percentage) คําเฉลี่ย (Mean) และสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation)
2. วิเคราะห๑ข๎อมูลเกี่ยวกับการรับรู๎สินค๎าบรรจุภัณฑ๑เพื่อสิ่งแวดล๎อมของผู๎บริโภคในจังหวัด
ชลบุรี ซึ่งประกอบด๎วย การรับรู๎สินค๎าบรรจุภัณฑ๑เพื่อสิ่งแวดล๎อมโดยรวม ตําแหนํงของบรรจุภัณฑ๑เพื่อ
สิ่งแวดล๎อม การรับรู๎ด๎านราคา การรับรู๎ ด๎านคุณภาพ การรับรู๎ด๎านความเสี่ยง การรับรู๎ด๎านความ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม และการรับรู๎ด๎านประเภทของสื่อโฆษณา ใช๎สถิติเชิงพรรณา (Descriptive
Statistics) โดยใช๎ร๎อยละ (Percentage) คําเฉลี่ย (Mean) และสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation)
3. วิเคราะห๑ข๎อมูลเกี่ยวกับการเลือกซื้อสินค๎าบรรจุภัณฑ๑เพื่อสิ่งแวดล๎อมของผู๎บริโภคใน
จังหวัดชลบุรี ซึ่งประกอบด๎วย การเลื อกซื้อสิ นค๎าบรรจุภัณฑ๑เพื่อสิ่งแวดล๎ อมโดยรวม การลด
สํวนประกอบที่เกินความจําเป็นใน บรรจุภัณฑ๑ การนํากลับมาใช๎ซ้ํา การนํากลับมารีไซเคิล การนํา
กลั บ มาผลิ ต เป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ๑ ใหมํ ไ ด๎ การกํ า จั ดทิ้ ง ได๎ อยํ า งปลอดภัย และการเห็ น ความสํ าคั ญ ของ
ทรัพยากรที่นํามาใช๎ผลิตบรรจุภัณฑ๑ ใช๎สถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistics) โดยใช๎ร๎อยละ
(Percentage) คําเฉลี่ย (Mean) และสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
4. ทดสอบสมมติฐาน เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการรับรู๎บรรจุภัณฑ๑เพื่อสิ่งแวดล๎อมของผู๎บริโภค
โดยจําแนกตามปัจจัยสํวนบุคคล การวิเคราะห๑สมมติฐานนี้จะใช๎การทดสอบคําเฉลี่ยระหวํางตัวแปร 2
กลุํม ด๎วยคํา t-test และทดสอบความแตกตํางคําเฉลี่ยระหวํางตัวแปรมากกวํา 2 กลุํม ด๎วยคํา F-test
(One-Way ANOVA) โดยกําหนด α เทํากับ 0.05
(ธานินทร๑ ศิลป์จารุ, 2557)
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5. ทดสอบสมมติฐาน เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการเลือกซื้อบรรจุภัณฑ๑เพื่อสิ่งแวดล๎อมของ
ผู๎บริโภค โดยจําแนกตามปัจจัยสํวนบุคคล การวิเคราะห๑สมมติฐานนี้จะใช๎การทดสอบคําเฉลี่ยระหวําง
ตัวแปร 2 กลุํม ด๎วยคํา t-test และทดสอบความแตกตํางคําเฉลี่ยระหวํางตัวแปรมากกวํา 2 กลุํม ด๎วย
คํา F-test (One-Way ANOVA) โดยกําหนด α เทํากับ 0.05
(ธานินทร๑ ศิลป์จารุ, 2557)
6. ทดสอบสมมติฐาน เพื่อหาความสัมพันธ๑ของการรับรู๎สินค๎าบรรจุภัณฑ๑เพื่อสิ่งแวดล๎อมและ
การเลื อ กซื้ อ สิ น ค๎ า บรรจุ ภั ณ ฑ๑ เ พื่ อ สิ่ ง แวดล๎ อ มของผู๎ บ ริ โ ภค ด๎ ว ยการวิ เ คราะห๑ คํ า สั ม ประสิ ท ธิ์
สหสัมพันธ๑ของเพียร๑สัน (Pearson’s Correlation Coefficient)
ผลการวิจัย
1. ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อการรับรู้สินค้าบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม มีดังนี้
1. เพศมีผลตํอการรับรู๎สินค๎าบรรจุภัณฑ๑เพื่อสิ่งแวดล๎อมไมํแตกตํางกัน
2. อายุมีผลตํอการรับรู๎สินค๎าบรรจุภัณฑ๑เพื่อสิ่งแวดล๎อมไมํแตกตํางกัน แตํพบวําอายุที่
แตกตํางกันมีผลตํอการรับรู๎สินค๎าบรรจุภัณฑ๑เพื่อสิ่งแวดล๎อมด๎านตําแหนํงของบรรจุภัณฑ๑แตกตํางกัน
อยํางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05
3. รายได๎มีผลตํอการรับรู๎สินค๎าบรรจุภัณฑ๑เพื่อสิ่งแวดล๎อมแตกตํางกันอยํางมีนัยสําคัญที่
ระดับ 0.05 และยังพบอีกวํา รายได๎ที่แตกตํางกันมีผลตํอการรับรู๎ตําแหนํงของบรรจุภัณฑ๑ คุณภาพ
ความเสี่ยง ความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม และประเภทของสื่อโฆษณาแตกตํางกันอยํางมีนัยสําคัญที่
ระดับ 0.05 แตํการรับรู๎ด๎านราคามีผลไมํแตกตํางกัน
4. ระดับการศึกษามีผลตํอการรับรู๎สินค๎าบรรจุภัณฑ๑เพื่อสิ่งแวดล๎อมแตกตํางกันอยํางมี
นัยสําคัญที่ระดับ 0.05 และยังพบอีกวํา ระดับการศึกษาที่ แตกตํางกันมีผลตํอการรับรู๎ตําแหนํงของ
บรรจุภัณฑ๑ ราคา และคุณภาพแตกตํางกันอยํางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 สําหรับการรับรู๎ความเสี่ยง
ความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม และประเภทของสื่อโฆษณาแตกตํางกันอยํางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05
5. อาชีพมีผลตํอการรับรู๎สินค๎าบรรจุภัณฑ๑เพื่อสิ่งแวดล๎อมแตกตํางกันอยํางมีนัยสําคัญที่
ระดับ 0.05 และยังพบอีกวํา อาชีพที่แตกตํางกันมีผลตํอการรับรู๎ตําแหนํงของบรรจุภัณฑ๑ ราคา
คุณภาพ ความเสี่ยง ความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม และประเภทของสื่อโฆษณาแตกตํางกันอยํางมี
นัยสําคัญที่ระดับ 0.05
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ตารางที่ 1 การรับรู๎สินค๎าบรรจุภัณฑ๑เพื่อสิ่งแวดล๎อมจําแนกตามปัจจัยสํวนบุคคล
การรับรู้สินค้า
บรรจุภัณฑ์เพื่อ
สิ่งแวดล้อม
การรับรูต๎ ําแหนํง
ของบรรจุภณ
ั ฑ๑
การรับรูด๎ ๎านราคา
การรับรูด๎ ๎าน
คุณภาพ
การรับรูด๎ ๎านความ
เสี่ยง
ความเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล๎อม
การรับรูด๎ ๎านประเภท
ของสื่อโฆษณา
การรับรูส๎ ินค๎าบรรจุ
ภัณฑ๑ฯ โดยรวม

เพศ
t

อายุ
Sig

F

รายได้
Sig

F

การศึกษา

อาชีพ

Sig

F

Sig

F

Sig

1.73

0.09 3.49

0.00*

10.42

0.00*

4.33

0.00*

7.52 0.00*

0.43

0.67 0.63

0.41

2.37

0.05

4.44

0.00*

4.61 0.00*

0.34

0.74 6.09

0.17

6.49

0.00*

6.79

0.00*

6.25 0.00*

-0.02 0.99 3.52

0.11

6.17

0.00*

3.30

0.05*

6.03 0.00*

0.27

0.78 1.30

0.58

6.91

0.00*

3.17

0.05*

6.32 0.00*

0.84

0.40 0.55

0.14

6.01

0.00*

3.31

0.05*

6.78 0.00*

0.71

0.48

0.18

8.78

5.85

0.00*

8.84 0.00*

1.57

0.00*

* หมายถึง มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

2. ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม มีดังนี้
1. เพศมีผลตํอการเลือกซื้อสินค๎าบรรจุภัณฑ๑เพื่อสิ่งแวดล๎อมไมํแตกตํางกัน
2. อายุมีผลตํอการเลือกซื้อสินค๎าบรรจุภัณฑ๑เพื่อสิ่งแวดล๎อมแตกตํางกันอยํางมีนัยสําคัญที่
ระดับ 0.05 และยั งพบอีกวํา อายุที่แตกตํางกันมีผ ลตํอการเลื อกซื้อสิ นค๎าบรรจุภัณฑ๑ที่ล ด
สํวนประกอบที่เกินความจําเป็นในบรรจุภัณฑ๑ การนํากลับมาใช๎ซ้ํา และการกําจัดทิ้งได๎อยํางปลอดภัย
แตกตํางกันอยํางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 สําหรับการเห็นความสําคัญของทรัพยากรที่นํามาใช๎ผลิต
บรรจุภัณฑ๑แตกตํางกันอยํางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 แตํการนํากลับมารีไซเคิล และการนํากลับมา
ผลิตเป็นผลิตภัณฑ๑ใหมํได๎มีผลไมํแตกตํางกัน
3. รายได๎มีผลตํอการเลือกซื้อสินค๎าบรรจุภัณฑ๑เพื่อสิ่งแวดล๎อมแตกตํางกันอยํางมีนัยสําคัญที่
ระดับ 0.05 และยังพบอีกวํา รายได๎ที่แตกตํางกันมีผลตํอการเลือกซื้อสินค๎าที่นํากลับมาใช๎ซ้ํา การนํา
กลับมารีไซเคิล การนํากลับมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ๑ใหมํได๎ การกําจัดทิ้งได๎อยํางปลอดภัย และการเห็น
ความสําคัญของทรัพยากรที่นํามาใช๎ ผลิตบรรจุภัณฑ๑แตกตํางกันอยํางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 และ
การลดสํวนประกอบที่เกินความจําเป็นในบรรจุภัณฑ๑แตกตํางกันอยํางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05
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4. ระดับการศึกษามีผลตํอการเลือกสินค๎าบรรจุภัณฑ๑เพื่อสิ่งแวดล๎อมแตกตํางกันอยํางมี
นัยสําคัญที่ระดับ 0.05 และยังพบอีกวํา ระดับการศึกษาที่แตกตํางกันมีผลตํอการเลือกซื้อสินค๎าที่นํา
กลับมาใช๎ซ้ํา การนํากลับมารีไซเคิล การกําจัดทิ้งได๎อยํางปลอดภัย และการเห็นความสําคัญของ
ทรัพยากรที่นํามาใช๎ผลิตบรรจุภัณฑ๑แตกตํางกันอยํางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 และการนํากลับมาผลิต
เป็นผลิตภัณฑ๑ใหมํได๎แตกตํ างกันอยํางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 แตํการลดสํวนประกอบที่เกินความ
จําเป็นในบรรจุภัณฑ๑มีผลไมํแตกตํางกัน
5. อาชีพมีผลตํอการเลือกสินค๎าบรรจุภัณฑ๑เพื่อสิ่งแวดล๎อมแตกตํางกันอยํางมีนัยสําคัญที่
ระดับ 0.05 และยังพบอีกวํา อาชีพที่แตกตํางกันมีผลตํอการเลือกซื้อสินค๎าที่นํา กลับมาใช๎ซ้ํา การนํา
กลับมารีไซเคิล การกําจัดทิ้งได๎อยํางปลอดภัย และการเห็นความสําคัญของทรัพยากรที่นํามาใช๎ผลิต
บรรจุภัณฑ๑แตกตํางกันอยํางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 และการลดสํวนประกอบที่เกินความจําเป็นใน
บรรจุภัณฑ๑ และการนํากลับมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ๑ใหมํได๎แตกตํางกันอยํางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05
ตารางที่ 2 การเลือกซื้อสินค๎าบรรจุภัณฑ๑เพื่อสิ่งแวดล๎อมจําแนกตามปัจจัยสํวนบุคคล
การเลือกซื้อสินค้าบรรจุ
ภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม
การลดสํวนประกอบที่
เกินความจําเป็นในบรรจุ
ภัณฑ๑(Reduce)
การนํากลับมาใช๎ซ้ํา
(Reuse)
การนํากลับมารีไซเคิล
(Recycle)
การนํากลับมาผลิตเป็น
ผลิตภัณฑ๑ใหมํได๎
(Reproduct)
การกําจัดทิ้งได๎อยําง
ปลอดภัย
การเห็นความสําคัญของ
ทรัพยากรที่นํามาใช๎ผลิต
บรรจุภัณฑ๑
การเลือกซื้อสินค้าบรรจุ
ภัณฑ์ฯ โดยรวม

เพศ

อายุ
t
Sig F
Sig
1.36 0.17 4.30 0.00*

F
2.46

การศึกษา
Sig
F
Sig
0.04* 1.93 0.11

อาชีพ
F
Sig
2.23 0.04*

0.38 0.70 6.63 0.00*

7.23

0.00* 4.86

0.00*

2.92 0.00*

1.20 0.23 1.74 0.14

14.93

0.00* 10.63

0.00*

6.88 0.00*

0.98 0.33 2.17

0.07

4.39

0.00* 2.57

0.04*

2.59 0.02*

0.47 4.98 0.00*

5.04

0.00* 4.24

0.00*

5.73 0.00*

1.54 0.12 3.12 0.02*

5.07

0.00* 6.03

0.00*

4.36 0.00*

1.41 0.16 5.19 0.00*

9.21

0.00* 6.56

0.00*

6.42 0.00*

0.72

* หมายถึง มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

รายได้
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3. การหาความสัมพันธ์ของการรับรู้สินค้าบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมและการเลือกซื้อสินค้าบรรจุ
ภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม
การรับรู๎ สินค๎าบรรจุภัณฑ๑เพื่อสิ่งแวดล๎อมโดยรวมมีความสัมพันธ๑เชิงบวกกับการเลือกซื้อ
สินค๎าบรรจุภัณฑ๑เพื่อสิ่งแวดล๎อมโดยรวมมีความสัมพันธ๑กันอยูํในระดับคํอนข๎างสูง (rxy เทํากับ 0.77)
อยํางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 สําหรับความสัมพันธ๑ในแตํละด๎าน มีดังนี้
3.1 การลดสํวนประกอบที่เกินความจําเป็นในบรรจุภัณฑ๑ (Reduce) มีความสัมพันธ๑เชิงบวก
กับการรับรู๎บรรจุภัณฑ๑เพื่อสิ่งแวดล๎อมโดยรวมอยูํในระดับคํอนข๎างสูง (rxy เทํากับ 0.63) สําหรับ
ความสัมพันธ๑ของการลดสํวนประกอบที่เกินความจําเป็นในบรรจุภัณฑ๑กับการรับรู๎บรรจุภัณฑ๑เพื่อ
สิ่ ง แวดล๎ อ มในแตํ ล ะด๎ า น มี ดั ง นี้ ด๎ า นประเภทของสื่ อ โฆษณามี ค วามสั ม พั น ธ๑ เ ชิ ง บวกกั บ การลด
สํวนประกอบที่เกินความจําเป็นในบรรจุภัณฑ๑มากที่สุด ซึ่งมีความสัมพันธ๑อยูํในระดับปานกลาง (rxy
เทํากับ 0.60) อีกทั้งด๎านความเสี่ยง ด๎านคุณภาพ ด๎านความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม และด๎านราคา มี
ความสัมพันธ๑เชิงบวกกับการลดสํวนประกอบที่เกินความจําเป็นในบรรจุภัณฑ๑อยูํในระดับปานกลาง (rxy
เทํากับ 0.56 0.55 0.53 และ 0.50 ตามลําดับ) นอกจากนี้ด๎านตําแหนํงมีความสัมพันธ๑เชิงบวกกับการ
ลดสํวนประกอบที่เกินความจําเป็นในบรรจุภัณฑ๑อยูํในระดับคํอนข๎างต่ํา (rxy เทํากับ 0.35) อยํางมี
นัยสําคัญที่ระดับ 0.05
3.2 การนํากลับมาใช๎ซ้ํา (Reuse) มีความสัมพันธ๑เชิงบวกกับการรับรู๎บรรจุภัณฑ๑เพื่อ
สิ่งแวดล๎อมโดยรวมอยูํในระดับปานกลาง (rxy เทํากับ 0.49) สําหรับความสัมพันธ๑ของการนํากลับมาใช๎
ซ้ํากับการรับรู๎บรรจุภัณฑ๑เพื่อสิ่งแวดล๎อมในแตํละด๎าน มีดังนี้ ด๎านความเสี่ยงมีความสัมพันธ๑เชิงบวกกับ
การนํากลับมาใช๎ซ้ํามากที่สุด ซึ่งมีความสัมพันธ๑อยูํในระดับปานกลาง (rxy เทํากับ 0.47) อีกทั้งด๎าน
คุณภาพ ด๎านประเภทของสื่ อโฆษณา ด๎านตําแหนํง และด๎านความเป็นมิตรกับสิ่ งแวดล๎อม มี
ความสัมพันธ๑เชิงบวกกับการนํากลับมาใช๎ซ้ําอยูํในระดับปานกลาง (rxy เทํากับ 0.47 0.42 0.42 0.41
และ 0.40 ตามลําดับ) นอกจากนี้ด๎านราคามีความสัมพันธ๑เชิงบวกกับการนํากลับมาใช๎ซ้ําอยูํในระดับ
คํอนข๎างต่ํา (rxy เทํากับ 0.28)
3.3 การนํากลับมารีไซเคิล (Recycle) มีความสัมพันธ๑เชิงบวกกับการรับรู๎บรรจุภัณฑ๑เพื่อ
สิ่งแวดล๎อมโดยรวมอยูํในระดับปานกลาง (rxy เทํากับ 0.52) สําหรับความสัมพันธ๑ของการนํากลับมารี
ไซเคิลกับการรับรู๎บรรจุภัณฑ๑เพื่อสิ่งแวดล๎อมในแตํละด๎าน มีดังนี้ ด๎านความเสี่ย งมีความสัมพันธ๑เชิง
บวกกับการนํากลับมารีไซเคิลมากที่สุด ซึ่งมีความสัมพันธ๑อยูํในระดับปานกลาง (rxy เทํากับ 0.53) อีก
ทั้งด๎านความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม ด๎านคุณภาพ และด๎านประเภทของสื่อโฆษณา มีความสัมพันธ๑
เชิงบวกกับการนํากลับมารีไซเคิลอยูํในระดับปานกลาง (rxy เทํากับ 0.45 0.44 และ 0.42 ตามลําดับ)
นอกจากนี้ด๎านตําแหนํง และด๎านราคามีความสัมพันธ๑เชิงบวกกับการนํากลับมารีไซเคิลอยูํในระดับ
คํอนข๎างต่ํา (rxy เทํากับ 0.36 และ 0.34 ตามลําดับ)

630

การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
เครือขํายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลําปางวิจยั ครั้งที่ 4

3.4 การนํากลับมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ๑ใหมํได๎ (Reproduct) มีความสัมพันธ๑เชิงบวกกับ การ
รับรู๎บรรจุภัณฑ๑เพื่อสิ่งแวดล๎อมโดยรวมอยูํในระดับปานกลาง (rxy เทํากับ 0.49) สําหรับความสัมพันธ๑
ของการนํากลับมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ๑ใหมํได๎กับการรับรู๎ในแตํละด๎าน มีดังนี้ ด๎านประเภทของสื่ อ
โฆษณามีความสัมพันธ๑เชิงบวกกับการนํากลับมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ๑ใหมํได๎มากที่สุด ซึ่ งมีความสัมพันธ๑
อยูํในระดับปานกลาง (rxy เทํากับ 0.49) และด๎านความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมมีความสัมพันธ๑เชิงบวก
กับการนํากลับมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ๑ใหมํได๎อยูํในระดับปานกลาง (rxy เทํากับ 0.48) นอกจากนี้ด๎าน
ความเสี่ยง ด๎านคุณภาพ ด๎านตําแหนํง และด๎านราคา มีความสัมพันธ๑ เชิงบวกกับการนํากลับมาผลิต
เป็นผลิตภัณฑ๑ใหมํได๎อยูํในระดับคํอนข๎างต่ํา (rxy เทํากับ 0.40 0.37 0.33 และ0.30 ตามลําดับ)
3.5 การกําจัดทิ้งได๎อยํางปลอดภัย มีความสัมพันธ๑เชิงบวกกับการรับรู๎บรรจุภัณฑ๑เพื่อ
สิ่งแวดล๎อมโดยรวมอยูํในระดับคํอนข๎างสูง (rxy เทํากับ 0.65) สําหรับความสัมพันธ๑ของการกําจัดทิ้งได๎
อยํางปลอดภัยกับการรับรู๎บรรจุภัณฑ๑เพื่อสิ่งแวดล๎อมในแตํละด๎าน มีดังนี้ ด๎านประเภทของสื่อโฆษณา
มีความสัมพันธ๑เชิงบวกกับการกําจัดทิ้งได๎อยํางปลอดภัยมากที่สุด ซึ่งมีความสัมพันธ๑อยูํในระดับปาน
กลาง (rxy เทํากับ 0.57) อีกทั้งด๎านความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม ด๎านความเสี่ยง ด๎านคุณภาพ และ
ด๎านตําแหนํง มีความสัมพันธ๑เชิงบวกกับการกําจัดทิ้งได๎อยํางปลอดภัยอยูํในระดับปานกลาง (rxy
เทํากับ 0.56 0.55 0.52 0.51 และ 0.44 ตามลําดับ)
3.6 การเห็นความสําคัญของทรัพยากรที่นํามาใช๎ผลิตบรรจุภัณฑ๑ มีความสัมพันธ๑เชิงบวกกับ
การรั บรู๎ บ รรจุ ภัณฑ๑เพื่อสิ่งแวดล๎อมโดยรวมอยูํในระดับคํอนข๎างสู ง (rxy เทํากับ 0.52) สํ าหรับ
ความสัมพันธ๑ของการเห็นความสําคัญของทรัพยากรที่นํามาใช๎ผลิตบรรจุภัณฑ๑กับการรับรู๎บรรจุภัณฑ๑
เพื่อสิ่งแวดล๎อมในแตํละด๎าน มีดังนี้ ด๎านประเภทของสื่อโฆษณา มีความสัมพันธ๑เชิงบวกกับการเห็น
ความสําคัญของทรัพยากรที่นํามาใช๎ผลิตบรรจุภัณฑ๑มากที่สุด ซึ่งมีความสัมพันธ๑อยูํในระดับปานกลาง
(rxy เทํากับ 0.53) อีกทั้งด๎านความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม ด๎านคุณภาพ ด๎านความเสี่ยง และด๎านราคา
มีความสัมพันธ๑เชิงบวกกับการเห็นความสําคัญ ของทรัพยากรที่นํามาใช๎ผลิตบรรจุภัณฑ๑อยูํในระดับ
ปานกลาง (rxy เทํากับ 0.58 0.56 0.50 0.50 และ 0.47 ตามลําดับ) นอกจากนี้ด๎านตําแหนํงมี
ความสัมพันธ๑เชิงบวกกับ การเห็นความสําคัญของทรัพยากรที่นํามาใช๎ผ ลิตบรรจุภัณฑ๑อยูํในระดับ
คํอนข๎างต่ํา (rxy เทํากับ 0.38 ตามลําดับ)
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ตารางที่ 3 การหาความสั ม พั น ธ๑ ร ะหวํ า งการรั บ รู๎ แ ละการเลื อ กซื้ อ สิ น ค๎ า สิ น ค๎ า บรรจุ ภั ณ ฑ๑ เ พื่ อ
สิ่งแวดล๎อม
การเลือกซื้อสินค้า
สินค้าบรรจุภัณฑ์เพื่อ
สิ่งแวดล้อม

ตาแหน่ง

ราคา

การรับรู้บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม
ความเป็น
มิตรกับ
คุณภาพ ความเสี่ยง
สิ่งแวด
ล้อม
*
*
0.55
0.56
0.53*
0.00
0.00
0.00

การลด
rxy
0.35*
0.50*
สํวนประกอบ Sig
0.00
0.00
ที่เกินความ
จําเป็นใน
ระดับ คํอนข๎างต่ํา ปานกลาง ปานกลาง
บรรจุภัณฑ๑
(Reduce)
การนํา
rxy
0.41*
0.28*
0.42*
กลับมาใช๎ซ้ํา Sig
0.00
0.00
0.00
(Reuse)
ระดับ ปานกลาง คํอนข๎างต่ํา ปานกลาง
การนํา
กลับมารี
ไซเคิล
(Recycle)
การนํา
กลับมาผลิต
เป็น
ผลิตภัณฑ๑
ใหมํได๎
(Reproduct
)
การกําจัด
ทิ้งได๎อยําง
ปลอดภัย

rxy
Sig

0.34*
0.00

0.36*
0.00

0.44*
0.00

ระดับ คํอนข๎างต่ํา คํอนข๎างต่ํา ปานกลาง
rxy
Sig

0.33*
0.00

0.30*
0.00

ระดับ คํอนข๎างต่ํา คํอนข๎างต่ํา

rxy
Sig
ระดับ

0.44*
0.00
ปานกลาง

การรับรู้
โดยรวม
0.63*
0.00

ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง คํอนข๎างสูง
0.47*
0.00
ปานกลาง
0.53*
0.00

0.40*
0.00
คํอนข๎าง
ต่ํา
0.45*
0.00

0.42*
0.00

0.49*
0.00

ปานกลาง

ปานกลาง

0.42*
0.00

0.52*
0.00

ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง

0.37*
0.00

0.40*
0.00

คํอนข๎าง
ต่ํา

คํอนข๎าง
ต่ํา

0.51*
0.52*
0.00
0.00
ปานกลาง ปานกลาง

ประเภท
ของ
สื่อ
โฆษณา
0.60*
0.00

0.55*
0.00
ปานกลาง

0.48*
0.00

0.49*
0.00

ปานกลาง ปานกลาง

0.56*
0.00
ปานกลาง

0.57*
0.00
ปานกลาง

ปานกลาง
0.49*
0.00

ปานกลาง

0.65*
0.00
คํอนข๎างสูง
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ตารางที่ 3 (ตํอ)
การเลือกซื้อสินค้า
สินค้าบรรจุภัณฑ์
เพื่อสิ่งแวดล้อม

ตาแหน่ง

ราคา

การรับรู้บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม
ความเป็น
ประเภท
มิตรกับสิ่ง
คุณภาพ ความเสี่ยง
ของ
แวด
สื่อโฆษณา
ล้อม
0.50*
0.50*
0.56*
0.58*
0.00
0.00
0.00
0.00

การรับรู้
โดยรวม

การเห็น
rxy
0.38*
0.47*
0.62*
ความสําคัญ Sig
0.00
0.00
0.00
ของ
ทรัพยากรที่
นํามาใช๎
ระดับ คํอนข๎างต่ํา ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง คํอนข๎างสูง
ผลิต
บรรจุภัณฑ๑
เลือกซื้อ
rxy
0.51*
0.56*
0.63*
0.68*
0.68*
0.70*
0.77*
สินค๎าบรรจุ Sig
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
ภัณฑ๑เพื่อ
คํอนข๎าง
สิ่งแวดล๎อม ระดับ ปานกลาง ปานกลาง
คํอนข๎างสูง คํอนข๎างสูง คํอนข๎างสูง คํอนข๎างสูง
สูง
โดยรวม
* หมายถึง มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

สรุปและอภิปรายผล
1. จากศึกษาเปรียบเทียบการรับรู๎บรรจุภัณฑ๑เพื่อสิ่งแวดล๎อมของผู๎บริโภคในจังหวัดชลบุรี โดย
จําแนกตามปัจจัยสํวนบุคคลพบวําปัจจัยสํวนบุคคล คือ รายได๎เฉลี่ยสํวนตัวตํอเดือน ระดับการศึกษา
และอาชีพ ที่แตกตํางกัน มีการรับรู๎บรรจุภัณฑ๑เพื่อสิ่ งแวดล๎อมโดยรวมที่แตกตํางกัน สอดคล๎องกับ
แนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมผู๎บริโภคของ Kotler and Keller (2009) ที่กลําววํา การรับรู๎หรือความรู๎สึกนึก
คิดของผู๎บริโภคได๎รับอิทธิพลจากคุณลักษณะสํวนบุคคล แตํปัจจัยด๎านเพศ และอายุ มีการรับรู๎บรรจุ
ภัณฑ๑เพื่อสิ่งแวดล๎อมของผู๎บริโภคไมํแตกตํางกัน ซึ่งไมํสอดคล๎องกับงานวิจัยของอัมพิกา กวยนิล (2558)
ที่กลําววํา เพศ และอายุ มีผลตํอการรับรู๎ของผู๎บริโภคเกี่ยวกับผลิตภัณฑ๑แบรนด๑ลาคอส (LACOSTE)
นอกจากนี้ผู๎วิจัยได๎ศึกษาการรับรู๎บรรจุภัณฑ๑เพื่อสิ่ งแวดล๎อมในแตํละด๎านโดยจําแนกตามปัจจัยสํวน
บุคคล พบวํา
เพศที่แตกตํ างกั น มีการรั บรู๎ด๎ านตําแหนํ งของบรรจุ ภัณฑ๑ เพื่ อสิ่ งแวดล๎ อม ด๎านราคา ด๎าน
คุณภาพ ด๎านความเสี่ยง ความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม และด๎านประเภทของสื่อโฆษณาไมํแตกตํางกัน ซึ่ง
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ไมํสอดคล๎องกับงานวิจัยของ Kumar et al. (2012) ที่กลําววํา กลุํมตัวอยํางชาย มีการรับรู๎เกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ๑เพื่อสิ่งแวดล๎อมหรือสินค๎าสีเขียวมากกวํากลุํมตัวอยํางหญิง
อายุ ที่ แตกตํ างกั น มี การรั บรู๎ ด๎ านตํ าแหนํ งของบรรจุ ภั ณฑ๑ เพื่ อสิ่ งแวดล๎ อมที่ แตกตํ างกั น
สอดคล๎องเชํนเดียวกันกับงานวิจัยของ Fuhrmeister (2012) ที่ศึกษาการทําฉลากสินค๎าและการรับรู๎ของ
ผู๎บริโภคในอุตสาหกรรมเครื่องสําอางและการดูแลสํวนบุคคล ซึ่งพบวํา อายุที่แตกตํางกันมีการรับรู๎ฉลาก
และผลิตภัณฑ๑ที่ทําจากธรรมชาติแตกตํางกัน สําหรับการรับรู๎ด๎านอื่นๆ พบวําไมํแตกตํางกัน
รายได๎ที่แตกตํางกัน มีการรับรู๎ด๎านตําแหนํงของบรรจุภัณฑ๑ ด๎านคุณภาพ ด๎านความเสี่ยง ความ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม และด๎านประเภทของสื่อโฆษณาแตกตํางกัน แตํการรับรู๎ด๎านราคาไมํแตกตํางกัน
ระดับการศึกษาที่แตกตํางกัน มีการรับรู๎ด๎านตําแหนํงของบรรจุภัณฑ๑ ด๎านคุณภาพ ด๎านความ
เสี่ยง ความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม และด๎านประเภทของสื่อโฆษณาแตกตํางกัน สอดคล๎องกับแนวคิด
ของปรียาพร วงศ๑อนุตรโรจน๑ (2553) กลําววํา เชาว๑ปัญญาที่ตํางกันเป็นองค๑ประกอบที่สําคัญที่เกื้อหนุน
ให๎ รั บรู๎ สิ่ งเร๎ าตํ างๆ ของบุ คคลได๎ เป็ นอยํ างดี เพราะชํ วยให๎ บุ คคลเข๎ าใจสิ่ งตํ างๆ สถานการณ๑ หรื อ
เหตุการณ๑ที่เขาสัมผัสหรือพบเห็นมาได๎แตกตํางกัน นอกจากนี้ Donikini (2013) ยังกลําววํา ผู๎บริโภคที่
เป็นนักศึกษาและคณาจารย๑ในมหาวิทยาลัยในงานวิจัยของเขาจะอํานฉลากเสมอ กํอนที่จะซื้อผลิตภัณฑ๑
เพื่อสิ่งแวดล๎อม ถึง 40% ดังนั้นจากผลการวิจัยนี้ทําให๎เข๎าใจได๎วําการให๎ความรู๎ รวมถึงเห็นคุณคําตํอ
สิ่งแวดล๎อม ควรปลูกฝังและปลูกจิตสํานึกในทุกระดับชั้นอยํางตํอเนื่อง โดยเฉพาะกลุํมเยาวชนที่จะต๎อง
อยูํกับสิ่งแวดล๎อมตํอไปในอนาคต เชํนเดียวกับงานวิจัยของกนกอร นิลวรรณจะณกูล (2555) ที่เห็นวํา
ควรให๎ความรู๎ เกี่ยวกับสินค๎าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม และสํงเสริมความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับฉลาก
รับรองมาตรฐานที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม
อาชีพที่แตกตํางกัน มีการรับรู๎ด๎านตําแหนํงของบรรจุภัณฑ๑ ด๎านคุณภาพ ด๎านความเสี่ยง ความ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม และด๎านประเภทของสื่อโฆษณาแตกตํางกัน สอดคล๎องกับแนวคิดของฉัตยาพร
เสมอใจ (2550) ที่กลําววํา ปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรมมีอิทธิพลตํอการรับรู๎ของผู๎บริโภค ทําให๎กลุํม
อาชีพที่แตกตํางกันมีการรับรู๎บรรจุภัณฑ๑เพื่อสิ่งแวดล๎อมที่แตกตํางกัน รวมถึงแนวคิดของสิริอร วิชชาวุธ
(2553) ที่กลําววํา ความคิดเห็นของกลุํมบุคคลมีอิทธิพลตํอการรับรู๎ของบุคคลกลุํมคิด (Group think)
และจะผลักดันให๎บุคคลคิดคล๎อยตามได๎
2. จาการศึกษาเปรียบเทียบทัศนคติในการเลือกซื้อสินค๎าที่ใช๎บรรจุภัณฑ๑เพื่อสิ่งแวดล๎อมของ
ผู๎บริโภคในจังหวัด
ชลบุรี โดยจําแนกตามปัจจัยสํวนบุคคลพบวํา อายุ รายได๎เฉลี่ยสํวนตัวตํอเดือน ระดับการศึกษา และ
อาชีพ ที่แตกตํางกัน มีทัศนคติในการเลือกซื้อสินค๎าที่ใช๎บรรจุภัณฑ๑เพื่อสิ่งแวดล๎อมโดยรวมที่แตกตํางกัน
แตํปัจจัยด๎านเพศ พบวํา เพศที่แตกตํางกันมีทัศนคติในการเลือกซื้อสินค๎าที่ใช๎ผลิตภัณฑ๑เพื่อสิ่งแวดล๎อม
ไมํแตกตํางกัน ซึ่งจากผลการศึกษานี้ พบวํามีทั้งสอดคล๎องและไมํสอดคล๎องกับงานวิจัยของวีรภัทร วัส
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สระ (2558) ที่ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยด๎านลักษณะทางประชากรศาสตร๑ที่สํงผลตํอการตัดสินใจซื้อสินค๎า
อุปโภคบริโภค ที่ออกแบบเพื่อสิ่งแวดล๎อม โดยพบวํา อายุ และอาชีพของผู๎บริโภคที่แตกตํางกันสํงผลตํอ
การตัดสินใจซื้อสินค๎าอุปโภคบริโภค แตํเพศ ระดับ การศึกษา และระดับรายได๎เฉลี่ยตํอเดือนนั้น ไมํ
สํงผลตํอการตัดสินใจซื้อแตํอยํางใด จากการศึกษาแนวคิดและงานวิจัยตํางๆที่เกี่ยวข๎องพบวําแนวคิดของ
Solomon (2002) ได๎กลําววํา ตัวแปรที่มักใช๎ในการบอกชนชั้นทางสังคม ได๎แกํ อาชีพ รายได๎ และระดับ
การศึกษานําจะมีความเกี่ยวข๎องกับทัศนคติในการเลือกซื้อสินค๎าเพื่อสิ่งแวดล๎อม สอดคล๎องกับงานวิจัย
ของ Aggrawal and Nargundkar (2016) ที่พบวํา อายุ การศึกษา และรายได๎ มีอิทธิพลตํอพฤติกรรม
การซื้อสินค๎าเพื่อสิ่งแวดล๎อม เชํนเดียวกับงานวิจัยของณัฐฌาน นาวีวงค๑ (2558) ที่กลําววําปัจจัยสํวน
บุคคลด๎านอายุ รายได๎ การศึกษา อาชีพ มีความสัมพันธ๑กับการเลือกซื้อรถยนต๑อีโคคาร๑ของผู๎บริโภค
รถยนต๑ อี โ คคาร๑ สอดคล๎ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ สโรริ น ทร๑ ซิ ม ศิ ริ รั ต น๑ (2553) ที่ ก ลํ า ววํ า เพศไมํ มี
ความสั มพันธ๑กับพฤติกรรมในการเลื อกใช๎บรรจุภัณฑ๑อนุรักษ๑สิ่ งแวดล๎ อม เชํนเดียวกับงานวิจัยของ
ขนิษฐา ยาวะโนภาส (2553) ที่กลําววํา ปัจจัยสํวนบุคคล ทุกปัจจัยไมํมีผลตํอการตัดสินใจเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑ๑ฉลากลดคาร๑บอน นอกจากนี้ ผู๎วิจัยได๎ศึกษาเลือกซื้อสินค๎าบรรจุภัณฑ๑เพื่อสิ่งแวดล๎อมในแตํละ
ด๎านโดยจําแนกตามปัจจัยสํวนบุคคล พบวํา
เพศที่แตกตํางกัน มีทัศนคติในการเลือกซื้อสินค๎าที่ลดสํวนประกอบที่เกินความจําเป็นในบรรจุ
ภัณฑ๑ การนํากลับมาใช๎ซ้ํา การนํากลับมารีไซเคิล การนํากลับมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ๑ใหมํได๎ การกําจัดทิ้ง
ได๎อยํางปลอดภัยและเห็นความสําคัญของทรัพยากรที่นํามาใช๎ผลิตบรรจุภัณฑ๑ไมํแตกตํางกัน
อายุที่แตกตํางกัน มีทัศนคติในการเลือกซื้อสินค๎าที่ลดสํวนประกอบที่เกินความจําเป็นในบรรจุ
ภัณฑ๑ การนํากลับมาใช๎ซ้ํา การกําจัดทิ้งได๎อยํางปลอดภัย และเห็นความสําคัญของทรัพยากรที่นํามาใช๎
ผลิตบรรจุภัณฑ๑แตกตํางกันแตํทัศนคติในการเลือกซื้อสินค๎าเพื่อนํากลับมารีไซเคิล และนํากลับมาผลิต
เป็นผลิตภัณฑ๑ใหมํได๎ไมํแตกตํางกัน
รายได๎ที่แตกตํางกัน มีทัศนคติในการเลือกซื้อสินค๎าที่ลดสํวนประกอบที่เกินความจําเป็นใน
บรรจุภัณฑ๑ การนํากลับมาใช๎ซ้ํา การนํากลับมารีไซเคิล การนํากลับมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ๑ใหมํได๎ การ
กําจัดทิ้งได๎อยํางปลอดภัยและเห็นความสําคัญของทรัพยากรที่นํามาใช๎ผลิตบรรจุภัณฑ๑แตกตํางกัน
ระดับการศึกษาที่แตกตํางกัน มีทัศนคติในการเลือกซื้อสินค๎าที่มีการนํากลับมาใช๎ซ้ํา การนํา
กลั บมารี ไซเคิ ล การนํ ากลั บมาผลิ ตเป็ นผลิ ตภั ณฑ๑ ใหมํ ได๎ การกํ าจั ดทิ้ งได๎ อยํ างปลอดภั ยและเห็ น
ความสําคัญของทรัพยากรที่นํามาใช๎ผลิตบรรจุภัณฑ๑แตกตํางกัน แตํมีทัศนคติในการเลือกซื้อสินค๎าที่ลด
สํวนประกอบที่เกินความจําเป็นในบรรจุภัณฑ๑ไมํแตกตํางกัน
อาชีพที่แตกตํางกัน มีทัศนคติในการเลือกซื้อสินค๎าที่ลดสํวนประกอบที่เกินความจําเป็นในบรรจุ
ภัณฑ๑ การนํากลับมาใช๎ซ้ํา การนํากลับมารีไซเคิล การนํากลับมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ๑ใหมํได๎ การกําจัดทิ้ง
ได๎อยํางปลอดภัยและเห็นความสําคัญของทรัพยากรที่นํามาใช๎ผลิตบรรจุภัณฑ๑ไมํแตกตํางกัน
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3. หาความสัมพันธ๑ของการรับรู๎บรรจุภัณฑ๑เพื่อสิ่งแวดล๎อมและเลือกซื้อสินค๎าบรรจุภัณฑ๑เพื่อ
สิ่งแวดล๎อมของผู๎บริโภคในจังหวัดชลบุรี พบวํา การรับรู๎มีความสัมพันธ๑เชิงบวกคํอนข๎างสูง กับเลือก
ซื้อสินค๎าบรรจุภัณฑ๑เพื่อสิ่งแวดล๎อมโดยรวม เมื่อพิจารณาการรับรู๎บรรจุภัณฑ๑เพื่อสิ่งแวดล๎อมโดยรวม
กับความสัมพันธ๑รายด๎านของเลือกซื้อสินค๎าบรรจุภัณฑ๑เพื่อสิ่งแวดล๎อม พบวํา การรับรู๎บรรจุภัณฑ๑เพื่อ
สิ่งแวดล๎อมโดยรวมมีความสัมพันธ๑กับทุกๆด๎าน สอดคล๎องกับงานวิจัยของ Isaacs (2015) ที่ศึกษา
การรั บ รู๎ของผู๎ บริ โ ภคตํอสิ น ค๎าที่เป็นมิตรตํอสิ่ งแวดล๎ อม เพื่ออธิบายความสั มพันธ๑ของพฤติกรรม
ผู๎บริโภคกับตัวแปรตํางๆ พบวํา การรับรู๎ของผู๎บริโภคมีบทบาทสําคัญหลักในด๎านความเต็มใจของ
ผู๎ บ ริ โ ภคที่จ ะรี ไซเคิล สิ น ค๎าที่เป็ น มิต รตํอสิ่ งแวดล๎ อม และยั งมีบทบาทสํ าคัญตํอความเต็มใจของ
ผู๎บริโภคที่จะจํายเพิ่มขึ้นเพื่อซื้อสินค๎าที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม สําหรับความสัมพันธ๑ของการรับรู๎และ
เลือกซื้อสินค๎าบรรจุภัณฑ๑เพื่อสิ่งแวดล๎อมในแตํละด๎าน สรุปได๎ดังนี้
การลดสํวนประกอบที่เกินความจําเป็น ในบรรจุภัณฑ๑ มีความสัมพันธ๑ระดับปานกลางกับการ
รับรู๎ด๎านราคา ด๎านคุณภาพ ด๎านความเสี่ยง ด๎านความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม และด๎านประเภทของ
สื่อโฆษณา ในขณะที่การรับรู๎ด๎านตําแหนํงมีความสัมพันธ๑อยูํในระดับคํอนข๎างต่ํา
การนํากลับมาใช๎ซ้ํา มีความสัมพันธ๑ระดับปานกลางกับ การรับรู๎ด๎านตําแหนํง ด๎านคุณภาพ
ด๎านความเสี่ยง ด๎านความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม และด๎านประเภทของสื่อโฆษณาในขณะที่การรับรู๎
ด๎านราคามีความสัมพันธ๑อยูํในระดับคํอนข๎างต่ํา
การนํากลับมารีไซเคิล มีความสัมพันธ๑ระดับปานกลางกับการรับรู๎ด๎านคุณภาพ ด๎านความ
เสี่ ย ง ด๎านความเป็ น มิตรกับ สิ่งแวดล๎ อม และด๎านประเภทของสื่ อโฆษณา ในขณะที่การรับรู๎ด๎าน
ตําแหนํง และด๎านราคามีความสัมพันธ๑ระดับอยูํในระดับคํอนข๎างต่ํา
การนํากลับมาผลิ ตเป็ นผลิ ตภัณฑ๑ใหมํได๎ มีความสัมพันธ๑ระดับปานกลางกับการรับรู๎ด๎าน
ความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม และด๎านประเภทของสื่อโฆษณา ในขณะที่การรับรู๎ด๎านตําแหนํง ด๎าน
ราคา ด๎านคุณภาพ และด๎านความเสี่ยงมีความสัมพันธ๑อยูํในระดับคํอนข๎างต่ํา
การกําจัดทิ้งได๎อยํางปลอดภัย มีความสัมพันธ๑ระดับปานกลางกับการรับรู๎ด๎านตําแหนํง ด๎าน
ราคา ด๎านคุณภาพ ด๎านความเสี่ ย ง ด๎านความเป็นมิตรกับสิ่ งแวดล๎ อม และด๎านประเภทของสื่ อ
โฆษณา
การเห็นความสําคัญของทรัพยากรที่นํามาใช๎ผลิตบรรจุภัณฑ๑ มีความสัมพันธ๑ระดับปานกลาง
กับการการรับรู๎ด๎านราคา ด๎านคุณภาพ ด๎านความเสี่ยง ด๎านความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม ประเภท
ของสื่อโฆษณา ในขณะที่มีความสัมพันธ๑กับการรับรู๎ด๎านตําแหนํงอยูํในระดับคํอนข๎างต่ํา
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ข้อเสนอแนะ
1. จากผลการศึกษาวิจัยที่ พบวํา การรับรู๎บรรจุภัณฑ๑เพื่อสิ่งแวดล๎อมของผู๎บริโภคในจังหวัด
ชลบุรี ไมํได๎ขึ้นอยูํ กับความแตกตํางด๎านเพศ และอายุ แตํขึ้นอยูํกับรายได๎ การศึกษา และอาชีพที่
แตกตํางกันออกไป ดังนั้นการกระตุ๎นให๎ผู๎บริโภคหันมาสนใจสินค๎าที่มีบรรจุภัณฑ๑ประเภทนี้ ผู๎ผลิตต๎อง
ให๎ความสนใจกับการรับรู๎ที่แตกตํางกันของผู๎บริโภค ซึ่งจะทําให๎เจาะกลุํมลูกค๎าได๎งํายขึ้น ผู๎บริโภค
สามารถรับรู๎ถึงความแตกตํางระหวํางผลิตภัณฑ๑ที่ออกแบบเพื่อสิ่งแวดล๎อมกับผลิตภัณฑ๑ ทั่วๆไปได๎ อีก
ทั้ง ยั ง มี ความพึ งพอใจตํอ ผลิ ต ภั ณฑ๑ ที่อ อกแบบเพื่อ สิ่ งแวดล๎ อม ซึ่ง ความรู๎ สึ ก ของผู๎ บริ โ ภคที่มี ตํ อ
ผลิตภัณฑ๑ประเภทนี้ คือ มีคุณภาพใกล๎เคียงกันกับผลิตภัณฑ๑ประเภทเดียวกัน และมีราคาที่ใกล๎เคียง
กันหรืออาจจะมีราคาที่สูงกวํา โดยที่ผู๎บริโภคสํวนใหญํมีความพึ งพอใจในผลิตภัณฑ๑ที่ออกแบบเพื่อ
สิ่งแวดล๎อมที่เคยใช๎ และมีการซื้อซ้ํา
อีกทั้งผู๎ผลิตยังต๎องคํานึงถึงการรับรู๎ในด๎านอื่นๆ ไมํวําจะเป็นตําแหนํงของบรรจุภัณฑ๑ที่ทําให๎
ผู๎บริโภคมองเห็นชัดเจนและเข๎าใจงําย สินค๎ามีคุณภาพและราคาที่เหมาะสม ไมํเสี่ยงหรือเป็นอันตราย
ตํอผู๎บริโภค บรรจุภัณฑ๑ต๎องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม โดยเฉพาะอยํางยิ่งระดับการศึกษาที่แตกตํางกันมี
การรั บ รู๎ แ ละเลื อ กซื้ อ สิ น ค๎ า บรรจุ ภั ณ ฑ๑ เ พื่ อ สิ่ ง แวดล๎ อ มที่ แ ตกตํ า งกั น จากคํ า เฉลี่ ย ของการตอบ
แบบสอบถาม นั่นแสดงให๎เห็นวําระดับการศึกษามีผลตํอการรับรู๎และเลือกซื้อสินค๎าบรรจุ ภัณฑ๑เพื่อ
สิ่งแวดล๎อมเป็นอยํางยิ่ง ดังนั้นผู๎ผลิตควรเจาะกลุํมนักศึกษาระดับปริญญาโท/เอก และผู๎มีรายได๎สูง ที่
ให๎ความสําคัญกับการเลือกซื้อบรรจุภัณฑ๑เพื่อสิ่งแวดล๎อม โดยเน๎นในเรื่องของบรรจุภัณฑ๑ที่ใช๎เป็นมิตร
กั บ สิ่ ง แวดล๎ อ ม และสามารถนํ า บรรจุ ภั ณ ฑ๑ ก ลั บ มาใช๎ ซ้ํ า ได๎ ซึ่ ง ผู๎ ต อบแบบสอบถามในกลุํ ม นี้ ใ ห๎
ความสําคัญ และสนใจเลือกซื้อสินค๎าที่ใช๎บรรจุภัณฑ๑เพื่อสิ่งแวดล๎อมเป็นมากพิเศษ
การใช๎โฆษณาประชาสัมพันธ๑ของบรรจุภัณฑ๑ที่ชํวยลดภาวะการทําลายสิ่งแวดล๎อมซึ่งถือวํา
เป็นสิ่งสําคัญที่จะทําให๎สินค๎าเข๎าถึงผู๎บริโภคได๎งํายขึ้น
นอกจากนี้ผู๎วิจัยยังพบวํา การรับรู๎เรื่องราคาไมํขึ้นอยูํกับรายได๎ของผู๎บริโภคทําให๎เข๎าใจได๎วํา
ราคาที่เหมาะสมหรืออาจจะสูงกวําบรรจุภัณฑ๑อื่นๆ ยังคงทําให๎ผู๎บริโภคสนใจในสินค๎า เพราะมองวํา
สินค๎าที่ใช๎บรรจุภัณฑ๑เพื่อสิ่งแวดล๎อมทําให๎ชํวยลดปัญหาการทําลายสิ่งแวดล๎อมได๎
2. จากผลการศึกษาวิจัย สําหรับการเลือกซื้อสินค๎าที่ใช๎บรรจุภัณฑ๑เพื่อสิ่งแวดล๎อมด๎านอายุ
ผู๎วิจัยพบข๎อสังเกตวําไมํมีข๎อแตกตํางสําหรับการเลือกซื้อสินค๎าบรรจุภัณฑ๑ที่สามารถนํากลับมารีไซเคิล
และนํากลับมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ๑ใหมํในเรื่องของอายุ แสดงให๎เห็นวําผู๎บริโภคทุกวัย ให๎ความสําคัญ
ตํอสินค๎าที่มีบรรจุภัณฑ๑ประเภทนี้ ซึ่ง วัสดุสามารถนํากลับมาใช๎ใหมํหรือถูกยํอยสลายได๎ทางชีวภาพ มี
กระบวนการผลิตสินค๎าที่ลดการใช๎ทรัพยากรและพลังงาน รวมถึงลดการปลํอยมลพิษระหวํางการผลิต
สินค๎านั้นๆ ที่สํงผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อมให๎ได๎น๎อยที่สุด
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การับรู๎ในเรื่องสิ่งแวดล๎อม มีความสัมพันธ๑กับทัศนคติในการเลือกบรรจุภัณฑ๑เพื่อสิ่งแวดล๎อม
จึงควรให๎มีการรณรงค๑สร๎างจิตสํานึก เผยแพรํความรู๎ที่ดีในเรื่องสิ่งแวดล๎อมให๎กับทุกเพศทุกวัย
3. สําหรับความสัมพันธ๑ระหวํางการรับรู๎กับทัศนคติในการเลือกบรรจุภัณฑ๑เพื่อสิ่งแวดล๎อม
ของผู๎บริโภคในจังหวัดชลบุรี พบวํา การรับรู๎บรรจุภัณฑ๑เพื่อสิ่งแวดล๎อมโดยรวมมีความสัมพันธ๑เชิง
บวกในระดับคํอนข๎างสูงกับการเลือกซื้อสินค๎าบรรจุภัณฑ๑เพื่อสิ่งแวดล๎อม นั้นแสดงให๎เห็นวําการเลือก
ซื้อบรรจุ ภั ณฑ๑เ พื่อสิ่ ง แวดล๎ อมโดยรวมขึ้ นอยูํ กับการรั บรู๎บรรจุภั ณฑ๑ช นิดนั้ นเป็น บรรจุภัณ ฑ๑เพื่ อ
สิ่งแวดล๎อม โดยคํานึงถึงคุณภาพของสินค๎า ความเสี่ยงที่ไมํกํอให๎เกิดผลเสียตํอสุขภาพ และบรรจุ
ภัณฑ๑นั้นใช๎บรรจุภัณฑ๑ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม และจากงานวิจัยพบวํา คือทัศนคติในการเลือกบรรจุ
ภัณฑ๑เพื่อสิ่งแวดล๎อม มีความสัมพันธ๑กับสื่อโฆษณาคํอนข๎างสูง ดังนั้นผู๎ผลิตควรคํานึงถึงการใช๎สื่อ
โฆษณาให๎เจาะถึงกลุํ มเปู าหมายที่ต๎องการ โดยใช๎สื่อทุกชนิด โดยเฉพาะอยํางยิ่งในยุคขําวสารไร๎
พรมแดน การใช๎สื่อยุคดิจิตอลให๎เกิดประโยชน๑สูงสุด นําจะเป็นทางเลือกให๎ผู๎บริโภคเข๎าถึงตัวบรรจุ
ภัณฑ๑ได๎งํายขึ้น และใช๎สื่อออนไลน๑ในการขยายกลุํมลูกค๎าให๎เพิ่มมากยิ่งขึ้น
4. เมื่อ พิจ ารณาทัศ นคติใ นการเลื อกบรรจุ ภัณ ฑ๑เ พื่อ สิ่ ง แวดล๎ อมเป็ นรายด๎า น พบวํ า
ความสัมพันธ๑ในเรื่องการรับรู๎บรรจุภัณฑ๑เพื่อสิ่งแวดล๎อมโดยรวมกับการลดสํวนประกอบที่เกินความ
จําเป็นในบรรจุภัณฑ๑ การกําจัดทิ้งได๎อยํางปลอดภัย แสดงให๎เห็นวําผู๎บริโภคเห็นถึงความสําคัญของ
บรรจุภัณฑ๑ที่ใช๎จะต๎องชํวยลดมลพิษตํางๆ ที่จะเกิดขึ้น และสํงผลเสียตํอตนเองและสังคมที่อาศัยอยูํ
โดยควรมีการรณรงค๑ให๎ผู๎บริโภคหันมาเห็นความสําคัญและมีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับทรัพยากรที่
นํามาใช๎ผลิตเพื่อสิ่งแวดล๎อม ซึ่งควรเป็นบรรจุภัณฑ๑ที่สามารถกําจัดทิ้งได๎อยํางปลอดภัย และมีการใช๎
บรรจุภัณฑ๑ที่ชํวยลดสํวนประกอบที่เกินจําเป็นได๎ด๎วย
5. ภาครัฐ ภาคเอกชนและหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องควรมีการรณรงค๑ให๎เลือกใช๎บรรจุภัณฑ๑เพื่อ
สิ่งแวดล๎อมเพิ่มขึ้น รวมทั้งให๎หนํวยงานภาครัฐควรมีมาตรการที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมในการสํงเสริม
ให๎ผู๎ประกอบการมีการใช๎บรรจุภัณฑ๑เพื่อสิ่งแวดล๎อมเพิ่มขึ้น เชํน อาจมีการลดภาษีนําเข๎าวัตถุดิบใน
การผลิตบรรจุภัณฑ๑เพื่อสิ่งแวดล๎อม สํงเสริมและให๎ความรู๎กระบวนการผลิตกับผู๎ผลิตอยํางทั่วถึง
สนับสนุนกิจการที่ใช๎บรรจุภัณฑ๑เพื่อสิ่ งแวดล๎อมในการบรรจุสินค๎า และสํงเสริมการออกแบบบรรจุ
ภัณฑ๑ที่สํงเสริมในการอนุรักษ๑สิ่งแวดล๎อม เป็นต๎น ซึ่งจะชํวยให๎ลดต๎นทุนในการผลิต ราคาขายก็ลดลง
กิตติกรรมประกาศ
งานวิจั ย นี้ สํ าเร็ จ ลุลํ ว งมาได๎ด๎ว ยดี ด๎ว ยความอนุเคราะห๑ ของอาจารย๑ศุภ าภาส คําโตนด
อาจารย๑ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ๑หลัก ในให๎คําปรึกษาและข๎อแนะนําไปปรับปรุงแก๎ไขจนวิทยานิพนธ๑นี้มี
ความถูกต๎องสมบูรณ๑ รวมทั้งขอขอบพระคุณ ผศ.ดร.สมบูรณ๑ สาระพัด ดร.เจษฎา วงศ๑แสนสุขเจริญ
และดร.ชุติมา โลํงจิตร ที่กรุณาเป็นผู๎ทรงคุณวุฒิตรวจประเมินแบบสอบถาม และขอขอบพระคุณ คณะ
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อาจารย๑ ในคณะวิทยาการจัดการ โครงการบริห ารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการบริห ารและพัฒ นา
อุต สาหกรรม ที่ ป ระสิ ท ธิ์ ป ระสาทความรู๎ ใ ห๎ ผู๎ วิ จัย จนสํ า เร็ จ การศึ ก ษา อี ก ทั้ ง ขอขอบคุ ณ มารดา
ครอบครัว รวมถึงเพื่อนที่ให๎ความสําคัญกับการศึกษา สนับสนุนและเป็นกําลังใจให๎ด๎วยดีเสมอมา
ขอขอบคุณพี่ เพื่อน และน๎องนิสิตปริญญาโท รุํนที่ 4 รุํนพี่ อีกทั้งเพื่อนรํวมงาน หัวหน๎างาน ผู๎จัดการ
ผู๎บริหาร บมจ.เอ.เจ.พลาสท๑ ที่ให๎ความชํวยเหลือ คําแนะนํา ตลอดจนแบํงปันน้ําใจให๎กันเสมอ
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บทคัดย่อ
การวิจั ย นี้ มีวั ตถุ ป ระสงค๑เ พื่อ 1) เพื่อ ศึก ษากลยุ ทธ๑ การตลาดวิส าหกิจ ชุมชนผลิ ต ภัณ ฑ๑
สมุนไพร อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบกิจการ 2) เพื่อศึกษา
ปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงานกลยุทธ๑การตลาด ชุมชนผลิตภัณฑ๑สมุนไพร อําเภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลก เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยเลือกผู๎ให๎ข๎อมูลหลักแบบเจาะจง ได๎แกํ การรวบรวมเอกสารที่
เกี่ยวข๎อง การเก็บรวบรวมข๎อมูลจากการสัมภาษณ๑เชิงลึก และการสังเกตแบบไมํมีสํ วนรํวม วิเคราะห๑
และตีความข๎อมูลโดยใช๎วิธีการวิเคราะห๑แกํนสาระ และแสดงผลในรูปของความเรียง
ผลการวิจัยพบวํา กลยุทธ๑การตลาดเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบกิจการของ
วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ๑สมุนไพร อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งประกอบไปด๎วย 1) กลยุทธ๑การ
กําหนดกลุํมเปูาหมาย 2) กลยุทธ๑การสร๎างอัตลักษณ๑ 3) กลยุทธ๑ด๎านผลิตภัณฑ๑ 4) กลยุทธ๑ด๎านราคา
5) กลยุทธ๑ชํองทางการจําหนํายสินค๎า 6) กลยุทธ๑การสํงเสริมการตลาด 7) กลยุทธ๑การสร๎างการรับรู๎
8) กลยุทธ๑ภาคีเครือขําย 9) กลยุทธ๑การเป็นแหลํงศึกษาดูงาน 10) กลยุทธ๑การเป็นวิทยากร 11) กล
ยุทธ๑การมีสํ วนรํ วมในชุมชน 12) กลยุทธ๑การเป็นผู๎รับจ๎างผลิ ต สํวนปัญหาและอุปสรรคในการ
ดําเนินงานกลยุทธ๑ทางการตลาดของวิสาหกิจชุมชน ประกอบด๎วย 1) บุคลากรไมํเพียงพอตํอการ
ดําเนินกิจการ 2) ขาดแคลนเครื่องมือที่ทันสมัย 3) ขาดแคลนเงินทุนสนับสนุนการดําเนินการกิจการ
คาสาคัญ: กลยุทธ๑การตลาด , ผลิตภัณฑ๑สมุนไพร, วิสาหกิจชุมชน, ขีดความสามารถ
Abstract
This study concerns marketing strategies for enhancing the capability in
business conducting of herbal product community enterprise in Phitsanulok city,
Phitsanulok province. This research aims to 1). Study marketing strategies for herbal
product community enterprise in Phitsanulok city, Phitsanulok province in order to
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enhance the capability in business conducting 2). Study problems and obstacles in
the implementation of marketing strategies of herbal product community enterprise
in Phitsanulok city, Phitsanulok province. This research is the qualitative research
which the researcher has selected the purposive sampling to be one of the research
instruments, including the collection of relative documents, the in-depth interview,
and the non-participant observation. The data has been analyzed and interpreted by
using thematic analysis and descriptive demonstration.
The research result found that marketing strategies for enhancing the
capability in business conducting of herbal product community enterprise in
Phitsanulok city, Phitsanulok province consist of 1). Strategies in setting up target
groups 2) Strategies in creating identities 3). Product strategies 4). Price strategies 5).
Product distribution channel strategies 6). Marketing promotion strategies 7).
Strategies for acknowledgement building 8). Strategies for network association 9).
Strategies for being a study resource 10). Strategies for being guest speakers 11).
Strategies in community sharing 12). Strategies in being sub-contractors. Regarding the
problems and obstacles in the implementation of marketing strategies of business
conducting of herbal product community enterprise consist of 1). Not having enough
staff for business conducting 2). Lacking of modern equipment 3). Lacking of
supporting budget for business conducting.
Keywords: Marketing strategies, herbal products , community enterprises, increasing
the competitiveness
บทนา
ในปัจจุบันผู๎บริโภคเริ่มหันมาให๎ความสําคัญกับสุขภาพและความงามตามวิถีธรรมชาติและ
บําบัดอาการตํางๆ ด๎วยพืชสมุนไพรทําให๎ผลิตภัณฑ๑ที่ใช๎วัตถุดิบจากธรรมชาติ ปลอดสารเคมี มีการ
ผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎ อม จึงทําให๎ พืชสมุนไพรได๎รับความนิยมมีแนวโน๎มเติบโตอยํางรวดเร็ว
โดยเฉพาะอยํางยิ่งเครื่องสําอางจากธรรมชาติ และผลิตภัณฑ๑เวชสําอางธรรมชาติ ดังนั้นอุตสาหกรรม
เครื่องสําอางที่เกี่ยวกับสุขภาพและความงาม จึงเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่มีอัตราการเจริญเติบโตและ
ขยายตัวอยํางตํอเนื่อง และเนื่องด๎วยอุตสาหกรรมเครื่องสําอางไทย เป็นสํวนหนึ่ งในนโยบายคําแถลง
นโยบายของรัฐบาล พลเอกประยุทธ จันทรโอชา โดยมีนโยบายที่เกี่ยวของกับการสงเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาด ยํอมดานอุตสาหกรรมเครื่องสําอาง และปัจจุบันประเทศไทยได๎เข๎าสูํในโลกของ
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การแขํงขัน (ยุทธศาสตร๑และแผนปฏิบัติการสํงเสริมวิสาหกิจชุมชนขนาดกลางและขนาดยํอมสาขา
อุตสาหกรรมเครื่องสําอาง : สํานักงานสํงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอม (สสว.) 2559, หน๎า
36-37) ดังนั้นรัฐบาลได๎มีนโยบายให๎นําโมเดล Thailand 4.0 เข๎ามามีบทบาทเพื่อทําให๎ประเทศไทย
เป็นประเทศที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ตามแนวทางที่แผนยุ ทธศาสตร๑ชาติ 20 ปี เพื่อเป็นการ
สร๎ างความเข๎มแข็งจากภายในควบคูํไปกับการเชื่อมโยงกับประชาคมโลก ตามแนวคิด “ปรัช ญา
เศรษฐกิจพอเพียง” โดยขับเคลื่อนผํานกลไก “ประชารัฐ” โดยมุํงเน๎นให๎สังคมไทยเป็นสังคมที่มีความ
พอเพียง มีความเทําเทียมกันในสังคมและลดความเหลื่อมล้ําในสั งคม ทําให๎ประชาชนมีรายได๎สูงขึ้น
และเน๎ น สํ งเสริ มเศรษฐกิจ ระดับ ฐานรากในชุมชนเพื่อกระจายรายได๎สูํ ชุมชน อีกทั้งสํ งเสริมและ
สนับสนุนให๎วิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดยํอมและวิสาหกิจชุมชนให๎เข๎มแข็ง สามารถพึ่งตนเองได๎พร๎อม
สามารถแขํงขันในตลาดโลกได๎ นอกจากนี้แล๎วรัฐบาลยังมีความมุํงเน๎นที่จะยกระดับขีดความสามารถ
ของวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดยํอมและวิสาหกิจชุมชน โดยมีการสํงเสริมความเข๎มแข็งของเศรษฐกิจ
ภายในประเทศผํานกลไกของ 18 กลุํ มจังหวัด ซึ่งจังหวัดพิษณุโลกเป็นหนึ่งใน 18 กลุํ มจังหวัดที่
รัฐบาลให๎เป็นพื้นที่เปูาหมายหลักของการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให๎ได๎รับผลประโยชน๑ทางเศรษฐกิจและ
การลงทุนในภูมิภาคมากยิ่งขึ้น ดังนั้นจึงเป็นยุทธศาสตร๑ที่สําคัญในการกระจายทรัพยากร ความเจริญ
ความมั่งคง และโอกาสลงไปสูํร ะดับพื้นที่ชุมชนเพื่อเปิดโอกาสให๎ คนในชุมชนและกลุํมผู๎สู งอายุที่
วํางงานได๎สร๎างอาชีพและมีรายได๎ในรูปแบบของกลุํมวิสาหกิจชุมชน (พิมพ๑เขียว. Thailand 4.0.
โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสูํความมั่งคั่งมั่นคง และยั่งยืน. (2559). ส.ค.ส.2560. โดย.กองบริหาร
งานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา )
วิสาหกิจชุมชน คือ กิจการของชุมชนเกี่ยวกับการผลิตสินค๎ าการให๎บริการ หรือการอื่น ๆ ที่
ดําเนินการโดยคณะบุคคลที่มีความผูกพัน มีวิถีชีวิตรํวมกันและรวมตัวกันประกอบกิจการดังกลําว ไมํ
วําจะเป็นรูปนิติบุคคลในรูปแบบใดหรือไมํเป็นนิติบุคคล เพื่อสร๎างรายได๎และเพื่อการพึ่งพาตนเองของ
ครอบครัว ชุมชนและระหวํางชุมชน จากความหมายของวิสาหกิจชุมชนข๎างต๎นนั้น วิสาหกิจชุมชนจึงมี
ลักษณะที่มีผลผลิตมาจากกระบวนการในชุมชน โดยใช๎ทรัพยากรหรือวัตถุดิบที่เป็นปัจจัยในการผลิต
ในท๎ องถิ่ น ให๎ ม ากที่ สุ ด และมีภู มิ ปัญ ญาท๎อ งถิ่ นผสมผสานกับ ภู มิปั ญ ญาสากลเป็ น หลั ก สํ าคั ญ ใน
กระบวนการผลิ ตควบคูํกับ มีการริ เริ่มสร๎างสรรค๑นวัตกรรมของชุมชนด๎ว ยและเปูาหมายที่สํ าคัญ
สามารถพึ่งพาตัวเองและชุมชน เพื่อนําไปสูํการสร๎างรายได๎ให๎กับคนในชุมชน ซึ่งปัจจุบันวิสาหกิจ
ชุมชนมีการผลิตสิ นค๎าหลายประเภท และมีหนํวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเข๎ามามีสํ วนรํว มและ
สนั บ สนุ น การดํ า เนิ น งานของกลุํ ม วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนมากขึ้ น (“ความหมายวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนตาม
พระราชบัญญัติสํงเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ.2548”2554 : ออนไลน๑)
ปัจจุบันกลยุทธ๑ทางการตลาดมีความสําคัญตํอการบริหารองค๑กรธุรกิจทุกประเภท เนื่องจาก
ปัจจุบันเป็นยุคแหํงการค๎าเสรี ทําให๎มีการลงทุนได๎อยํางเสรีและเปิดกว๎างทางการตลาดมากขึ้ นของทั่ว

644

การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
เครือขํายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลําปางวิจยั ครั้งที่ 4

โลก และเข๎าสูํเศรษฐกิจยุคใหมํเป็นยุคแหํงการแขํงขันทางด๎านธุรกิจ ทําให๎เกิดการแขํงขันที่รุนแรงขึ้น
โดยเฉพาะคูํแขํงทางการค๎าในการผลิตสินค๎าเพื่อสนองความต๎องการพื้นฐานหรือสนองความต๎องการ
ลูกค๎าจะทําให๎ลูกค๎ามีทางเลือกในการซื้อสินค๎ามากยิ่งขึ้น ดังนั้นผู๎ ประกอบการควรมีการวางแผนกล
ยุทธ๑ทางการตลาดที่ดีที่ทําให๎สามรถเข๎าถึงกลุํมเปูาหมายและจูงใจกลุํมเปูาหมายให๎เกิดความต๎องการ
ซื้อได๎ ดังนั้นผู๎ประกอบการจึงควรให๎ความสําคัญกับกลยุทธ๑การตลาด ซึ่งประกอบด๎วย กลยุทธ๑ในการ
แบํงสํวนตลาด การกําหนดกลุํมเปูาหมาย และวางตําแหนํงผลิตภัณฑ๑ (STP Strategy) การสร๎างแบ
รนด๑ (Branding Strategy) สํวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix Strategy) การสื่อสาร
การตลาดแบบบูรณาการ (IMC: Integrated Marketing Communication) เพื่อที่จะทําให๎องค๑กร
ธุรกิจประสบความสําเร็จในการประกอบกิจการ และทําให๎สามารถเพิ่ มขีดความสามารถในการ
ประกอบกิจการในอนาคต (วิกรานต๑ มงคลจันทร๑ 2558, หน๎า118)
จากการกลําวข๎างต๎น ผู๎วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเปรียบเทียบกลยุทธ๑ทางการตลาดของ
วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ๑สมุนไพร อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ทั้ง 4 แหํง ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ๑สมุนไพร
อําเภอเมืองจังหวัดพิษณุโ ลก ที่มีการดําเนินการเริ่มกํอตั้งมานาน ตั้งแตํ พ.ศ.2545 จนถึงปัจจุบัน
พ.ศ.2560 ดังนั้นผู๎วิจัยจึงต๎องการศึกษาเปรียบเทียบวําวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ๑สมุนไพรจังหวัด
พิษณุโลก ทั้ง 4 แหํง ได๎แกํ 1.วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรตําบลบึงพระ 2.วิสาหกิจชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ๑
ทรัพยากรชีวภาพเพื่อเศรษฐกิจชุมชน 3.วิสาหกิจชุมชนกลุํมเลี้ยงผึ้งพันธุ๑บ๎านน้ําอับ 4.วิสาหกิจชุมชน
กลุํมแมํบ๎านวัดจันทร๑พัฒนา มีการบริหารจัดการกลยุทธ๑ทางการตลาดดําเนินการอยํางไร และปัญหา
อุปสรรคในการดําเนินงานกลยุทธ๑การตลาดเป็นอยํางไรบ๎าง เพื่อทําให๎ผู๎ประกอบการทราบและเข๎าใจ
กลยุทธ๑การตลาดวิสาหกิจชุมชน และทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานกลยุทธ๑การตลาด
วิสาหกิจชุมชน และเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบกิจการของวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ๑
สมุนไพร อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ได๎แกํ การเพิ่มจํานวนลูกค๎า,การเพิ่มผลกําไร,เพิ่มยอดการ
สั่งซื้อ,การให๎สินเชื่อของสถาบันการเงินที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับในอดีตที่ผํานมา,การกระตุ๎นยอดขาย,
การสร๎างอัตลักษณ๑ของชุมชน, ผู๎บริโภคมั่นใจในผลิตภัณฑ๑,ผู๎บริโภคมีตัวเลือกในการซื้อสินค๎าได๎มาก
ยิ่งขึ้น,ผู๎บริโภคยินดีจํายเงินซื้อสินค๎าได๎ ,เข๎าถึงกลุํมเปูาหมายได๎ในวงกว๎างไมํเฉพาะเจาะจง,เข๎าถึง
กลุํมเปูาหมายได๎ชัดเจนสะดวกและรวดเร็ว
วิสาหกิจชุมชนแตํละแหํงได๎รู๎จักกัน มีปฏิสัมพันธ๑รํวมกันและมีความสัมพันธ๑ที่ดีตํอกันไมํได๎ทําให๎เกิด
ความรู๎ สึ ก วํ า เป็ น คูํ แ ขํ ง กั น ,ภาคี เ ครื อ ขํ า ยคอยสนั บ สนุ น สํ ง เสริ ม และจั ด อบรมให๎ ค วามรู๎ ใ ห๎ กั บ
ผู๎ประกอบการวิสาหกิจชุมชนได๎มีการพัฒนาอยํางตํอเนื่อง,วิสาหกิจชุมชนมีโอกาสจําหนํายสินค๎า
ให๎กับผู๎ที่มาศึกษาดูงานและขายสินค๎าได๎เป็นจํานวนมาก,ขายสินค๎าได๎โดยที่ไมํต๎องไปออกบูทที่อื่นและ
,ผู๎ประกอบการเป็นวิทยากรเพื่อเป็นชํองทางหนึ่งในการประชาสัมพันธ๑องค๑กรให๎ผู๎อื่นได๎ทราบและรู๎จัก
องค๑กรมากขึ้น ซึ่งสิ่งเหลํานี้จ ะนําไปสูํการพัฒ นาการดําเนินงานกลยุทธ๑การตลาดวิส าหกิจชุมชน
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ผลิตภัณฑ๑ อ.เมือง จังหวัดพิษณุโลกตํอไป เพื่อทําให๎ผลประกอบการมีแนวโน๎มที่มีรายได๎มากขึ้นและ
สามารถดําเนินการของวิสาหกิจได๎อยํางมั่นคงและยั่งยืน
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1.เพื่ อ ศึ ก ษากลยุ ท ธ๑ ก ารตลาดวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนผลิ ต ภั ณ ฑ๑ ส มุ น ไพร อํ า เภอเมื อ ง จั ง หวั ด
พิษณุโลก เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบกิจการ
2.เพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงานกลยุทธ๑การตลาด ชุมชนผลิตภัณฑ๑สมุนไพร
อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
วิธีดาเนินการวิจัย
ผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants)
ผู๎ให๎ข๎อมูลหลัก ในการวิจัยครั้งนี้ ผู๎วิจัยใช๎การเลือกผู๎ให๎ข๎อมูลหลักแบบเจาะจง (Purposive
Sampling Design) คือ ผู๎ประกอบวิสาหกิจชุมชน พนักงานด๎านการตลาด สมาชิกวิสาหกิจชุมชน
ผลิตภัณฑ๑สมุนไพร อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จํานวน 4 แหํง ได๎แกํ 1.) วิสาหกิจชุมชนสมุนไพร
ตําบลบึงพระ 2.) วิสาหกิจชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ๑ทรัพยากรชีวภาพเพื่อเศรษฐกิจชุมชน 3.) วิสาหกิจ
ชุ ม ชนกลุํ ม เลี้ ย งผึ้ ง พั น ธุ๑ บ๎ า นน้ํ า อั บ 4.)วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนกลุํ ม แมํ บ๎ า นวั ด จั น ทร๑ พั ฒ นาและตั ว แทน
หนํวยงานภาครัฐหรือเอกชนที่เกี่ยวข๎องที่สนับสนับวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ๑สมุนไพร อําเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การดําเนินการวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) สัมภาษณ๑แบบ
เจาะลึก (In-depth Interview) โดยทําการสัมภาษณ๑ ผู๎ประกอบวิสาหกิจชุมชน 4 แหํง 4 คน
พนักงานด๎านการตลาด 4 แหํง 4 คน สมาชิกวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ๑สมุนไพร อําเภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลก จํานวน 4 แหํง 4 กลุํมๆละ 6 คน และตัวแทนหนํวยงานภาครัฐหรือเอกชนที่เกี่ยวข๎อง 2
คน รวมทั้งหมด 42 คน ซึ่งผู๎วิจัยได๎กําหนดแนวคําถามไว๎ลํวงหน๎า (Interview Guide) และการสังเกต
แบบไมํมีสํวนรํวม (Non-Participant Observation) ผู๎วิจัยตรวจสอบความนําเชื่อถือของข๎อมูลโดยใช๎
วิธีการตรวจสอบแบบสามเส๎า (Triangulation) วิเคราะห๑เนื้อหาเพื่อจัดหมวดหมูํของข๎อมูลตาม
ประเด็นการศึกษา สรุปและตีความ โดยใช๎วิธีการวิเคราะห๑แกํนสาระ (Thematic Analysis) และ
แสดงผลในรูปของความเรียง ในการนําเสนอผลการวิจัย
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แนวคิดทฤษฏี
ในการศึกษาครั้งนี้ ผู๎ศึกษาได๎ใช๎แนวคิด การกําหนดกลยุทธ๑การตลาดของ(วิกรานต๑ มงคล
จันทร๑ 2558, หน๎า118) เป็นแนวทางในการศึกษา สามารถนําข๎อมูลจากการศึกษามาเสนอแนวคิด
กําหนดกลยุทธ๑การตลาดนั้นประกอบไปด๎วย 4 ขั้นตอนที่สําคัญนํามาใช๎ในการประกอบกิจการ ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 กลยุทธ๑กําหนดสํวนแบํงการตลาด กลุํมเปูาหมาย และจุดยืน (STP Strategy)
โดยมีการกําหนดกลุํมเปูาหมายและแบํ งสํวนการตลาด (Segmentation) ให๎เหมาะสมกับวิสาหกิจ
ชุมชนของตัวเอง โดยแบํงจากเพศ,อายุ,อาชีพ, และรายได๎ และการแบํงสํวนการตลาดตามหลัก
ภูมิศาสตร๑ โดยแบํงจากพื้นที่ที่อาศัยอยูํภูมิภาค จังหวัด เขตเมือง เขตชนบท และมีการเลือกตลาด
กลุํมเปูาหมายที่ชัดเจน ( Targeting) ซึ่งวิสาหกิจชุมชนทั้ง 4 แหํงนี้ เป็นตลาดขนาดกลาง และมี
การกําหนดจุดยืน (Positioning)
ขั้นตอนที่ 2 กลยุทธ๑การสร๎างแบรนด๑ (Branding Strategy) ซึ่งเป็นการนําจุดยืนจากกล
ยุทธ๑ STP มากําหนดให๎โห๎สอดคล๎องกับจุดยืนของแบรนด๑ทําให๎แบรนด๑มีความโดดเดํน ประกอบด๎วย
เอกลักษณ๑ของแบรนด๑ (Brand Identify),การนําเสนอคุณคําแบรนด๑(Brand Value Proposition),
บุคลิกภาพของแบรนด๑(Brand Personality) และจุดยืนของแบรนด๑ (Brand Positioning)
ขั้นตอนที่ 3 กลยุทธ๑กําหนดสํวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix Strategy) ซึ่ง
สอดคล๎ องกับ แนวคิด เสรี วงษ๑มณฑา (2542 หน๎า 11) กลํ าววํา สํ วนประสมทางการตลาด
(Marketing Mix) หมายถึง การมีสินค๎าที่ตอบสนองความต๎องการของลูกค๎ากลุํมเปูาหมายได๎ขายใน
ราคาที่ผู๎บริโภคยอมรับได๎และผู๎บริโภคยินดีจํายเพราะเห็นวําคุ๎ม รวมถึงมีการจัดจําหนํายกระจาย
สินค๎าให๎ สอดคล๎องกับพฤติกรรมการซื้อหาเพื่อความสะดวกแกํลูกค๎า ซึ่งประกอบด๎วย 4P’s ดังนี้ 1.
ผลิตภัณฑ๑ (Product) 2.ราคา (Price) 3.การจัดจําหนําย (Place) 4.การสํงเสริมการตลาด
(Promotion)
ขั้นตอนที่ 4 กลยุทธ๑การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC: Integrated Marketing
Communication Strategy) ซึ่งได๎สอดคล๎องกับ (วิกรานต๑ มงคลจันทร๑ 2558, หน๎า118) กลําววํา
การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ( Integrated Marketing Communication) หมายถึง การ
ผสมผสานเครื่องมือสื่อสารการตลาด (IMC Tools) เพื่อให๎เข๎าถึงกลุํมเปูาหมายได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
สูง สิ่งที่สําคัญควรพิจารณาเลือกเครื่องมือสื่อสารการตลาด (IMC TOOL) ให๎ความเหมาะสมตรงกับ
กลุํมเปูาหมายมากที่สุด ได๎แกํ การโฆษณา (Advertising) การประชาสัมพันธ๑ (Public Relation)
การตลาดทางตรง (Direct Marketing) การสํงเสริมการตลาด ณ จุดขาย (P.O.P) พนักงานขาย
(Personal Selling) การสํงเสริมการขาย (Sale Promotion) การจัดกิจกรรม Event การสนับสนุน
การตลาด (Sponsorship) การตลาดออนไลน๑ (Online Marketing )
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แนวคิดวิสาหกิจชุมชน
เสรี พงศ๑พิศ (2551 หน๎า 144) กลําววํา วิสาหกิจชุม คือ การประกอบการขนาดเล็กๆ เพื่อ
การจัดการ “ทุน”ของชุมชน ในชุมชน โดยชุมชน และเพื่อชุมชน ทั้งนี้โดยใช๎ความรู๎ ภูมิปัญญาและ
ความคิดสร๎ างสรรค๑ของชุมชน ผสมผสานกับความรู๎สากล ซึ่งวิสาหกิจชุมชนเป็นการรวมกลุํ มกัน
ทํางาน โดยคนในชุมชนจํานวนระหวําง 5-15 คน เรียกวํา ขนาดจิ๋ว และ 15 คนขึ้นไปเรียกวํา ขนาด
เล็ก โดยวิสาหกิจ ชุมชนเป็ นวิธีคิ ดใหมํที่เกิดจากการเรียนรู๎ที่ชุมชนได๎ค๎นพบ “ทุน” ที่แท๎จริงของ
ตนเอง และเป็นวิธีการใหมํให๎เกิดมูลคําและพึ่งพาตนเองได๎ และได๎รับการสํงเสริมสนับสนุนจากรัฐและ
เอกชนอยํางเป็นระบบ ซึ่งมีองค๑ประกอบวิสาหกิจชุมชน เสรี พงศ๑พิศ (2555 หน๎า 117) ได๎แบํง
องค๑ประกอบหลักของวิสาหกิจชุม 7 ประการ ได๎แกํ 1.ชุมชนเป็นเจ๎าของและเป็นผู๎ดําเนินการเองเป็น
หลัก หรือคนนอกอาจจะมีสํวนรํวมโดยการถือหุ๎นแตํไมํใชํหุ๎นใหญํ 2.ผลผลิตมาจากกระบวนการใน
ชุมชน ซึ่งอาจจะนําวัตถุดิบบางสํวนมาจากภายนอกได๎ แตํเน๎นการใช๎ทรัพยากรในท๎องถิ่ นให๎มากที่สุด
3.ริเริ่มสร๎างสรรค๑โดยชุมชน เพื่อการพัฒนาศักยภาพของชุมชนเองซึ่งมีความรู๎ภูมิปัญญาโดยไมํเอาแตํ
เลียนแบบ 4.ฐานภูมิปัญญาท๎องถิ่น เป็นทุนที่สําคัญ เพื่อเป็นการสืบทอดภูมิปัญญาท๎องถิ่นโดยปรับ
ประยุกต๑ให๎ผสมผสานกับความรู๎ภูมิปัญญาสากลหรือจากที่อื่น 5.ดําเนินการแบบบูรณาการ เป็นการ
ทําแบบ “วนเกษตร” คือ คือมีการจัดโครงการหรือกิจกรรมประสานเกื้อกูลกัน 6.การเรียนรู๎ คือหัวใจ
สํ า คั ญ ของกระบวนการพั ฒ นาวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน โดยมี มี ก ารเรี ย นรู๎ สิ่ ง ใหมํ ๆ เพื่ อ นํ า ไปสูํ ค วามคิ ด
สร๎างสรรค๑ใหมํๆ 7.การพึ่งพาตนเอง คือ เปูาหมายอันดับแรกและสําคัญที่สุดของสิสาหกิจชุมชน ซึ่งมี
จุดประสงค๑ต๎องการกระตุ๎นเพื่อทําให๎ชุมชนอยูํรอดกํอน เกิดความมั่นคงกํอนเพื่อที่จะก๎าวไปสูํการ
พัฒนาธุรกิจ
แนวคิดการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนของผู้ประกอบการเพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ
เรวดี แก๎วมณี สํานักนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค (สม.) กลําววํา สําหรับแนวทางการเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขํงขันของผู๎ประกอบการเพื่อเตรียมความพร๎อมรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษในยุคที่มีการแขํงขันทางเศรษฐกิจสูง ดังนั้นผู๎ประกอบการควรมุํงเน๎นที่การพัฒนาใน 4 เรื่อง
หลัก ได๎แกํ 1) การพัฒนาผลิตภาพ (Productivity) ตามแนวทางยุทธศาสตร๑การเพิ่มประสิทธิภาพ
และผลิตภาพ ของภาคอุตสาหกรรม พ.ศ. 2551-2555 ที่ได๎กําหนดยุทธศาสตร๑ไว๎ 5 ด๎าน ได๎แกํ 1.
การยกระดับความสามารถทักษะแรงงาน (Human Skill) ทั้งแรงงานที่มีอยูํเดิมและแรงงานที่ กําลัง
เข๎าสูํภาคอุตสาหกรรม 2. การยกระดับความสามารถทางด๎าน การบริหารจัดการ (Management) 3.
การปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักร 4.การพัฒนาระบบ Logistics ภายใน กลุํมอุตสาหกรรม 5.การ
สร๎างเครือขํายพันธมิตรธุรกิจ และ Supply Chain 2) การสร้างมูลค่า (Value Added) และ
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คุณค่า (Value creation) ให้กับสินค้าและบริการ กลยุทธ๑สําคัญในการเสริมสร๎างความสามารถใน
การแขํงขันให๎แกํธุรกิจ ควรให๎ความสําคัญกับการยกระดับคุณคํา (Value Up) ซึ่งเป็นกระบวนการ ใน
การสร๎างสรรค๑คุณคําอันจะนําไปสูํมูลคําเพิ่มของผลิตภัณฑ๑หรือบริการ ชํวยยกระดับความสามารถใน
การแขํงขันของธุรกิจให๎สูงขึ้น เชํน การพัฒนาการออกแบบสินค๎าให๎มีความแปลกใหมํเป็นเอกลักษณ๑
เฉพาะตัวซึ่ง จะทําให๎ยากตํอการลอกเลียนแบบ รวมทั้งพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ๑ให๎มีความหลากหลาย
เป็นที่ต๎องการของตลาด มากขึ้น 3) การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ ทั้งในด๎านการ
พัฒนาสินค๎าให๎มีคุณภาพดีขึ้น และผลิตสินค๎าให๎ได๎มาตรฐานมากขึ้น จะต๎องมีการยกระดับเพื่อสร๎าง
ขีดความสามารถของผู๎ประกอบการ และสนองความต๎องการของประเทศคูํค๎า ทั้ง ในเรื่องคุณภาพ
ความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล๎อม เชํน มาตรฐานผลิตภัณฑ๑ชุมชน (มผช.) และมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ๑อุตสาหกรรม (มอก.) ซึ่งเป็นมาตรฐานระดับประเทศที่มีข๎อกําหนดเพื่อยกระดับคุณภาพการ
ผลิตสินค๎าของประเทศให๎เป็นที่ยอมรับในระดับสากล 4) การหาช่องทางขยายตลาด มีการวางแผน
กลยุทธ๑การขยายโอกาสทางการตลาด โดยการศึกษาและ วิจัยเพื่อหาตลาดใหมํๆ ที่เหมาะสมกับ
สินค๎าและผลิตภัณฑ๑ของตนเอง ซึ่งมีตลาดใหมํที่นําสนใจ เชํน ตลาดในกลุํมประเทศเพื่อนบ๎าน และ
ตลาดในกลุํมประเทศ BRICS1
แนวคิดผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ปัจจุบันความต๎องการใช๎สมุนไพรในประเทศไทยเพิ่มขึ้นอยํางตํอเนื่อง ทั้งเนื่องมาจากความ
สนใจในการดูแลสุขภาพด๎วยผลิตภัณฑ๑จากธรรมชาติ และสมุนไพรสามารถเปลี่ยนเป็นผลิตภัณฑ๑ได๎
หลากหลาย เพื่อ สนองตอบตํ อความต๎อ งการของผู๎ บริ โ ภค โดยอุ ตสาหกรรมสมุ นไพรได๎รั บ การ
คาดการณ๑วําเป็นอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพและกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต ซึ่งมีกลุํม
สิ น ค๎าที่มีศักยภาพมากที่สุ ดในตลาดสมุน ไพร ได๎แกํ อาหารเสริม และเวชสํ า อาง เป็นต๎น ซึ่งทุ ก
ประเทศตํางตระหนักถึงความสําคัญของสมุนไพรและยาแผนโบราณเพิ่มขึ้นอยํางตํอเนื่องในระบบ
บริการทางการแพทย๑และการสาธารณสุข จึงจําเป็นต๎องมีการสํงเสริมให๎มีการพัฒนาการผลิตและการ
ใช๎ประโยชน๑สมุนไพรอยํางมีคุณภาพ และครบวงจร มีการกําหนดมาตรฐาน การควบคุมคุณภาพ และ
การคุ๎มครองความปลอดภัยของผู๎บริโภคการควบคุมสมุนไพรนั้น หากเป็นผลิตภัณฑ๑ยาแผนไทยยา
แผนโบราณต๎องอาศัยบทบัญญัติตามกฎหมายวําด๎วยยา สํวนผลิตภัณฑ๑สมุนไพรที่ใช๎เพื่อการสํงเสริม
สุขภาพต๎องอาศัยบทบัญญัติกฎหมายวําด๎วยอาหาร ซึ่งกฎหมายที่ใช๎บังคั บอยูํยังไมํเหมาะสมกับการ
ควบคุม กํากับ ดูแลผลิตภัณฑ๑สมุนไพรที่มีการพัฒ นาไปอยํางรวดเร็ว และยังเป็นอุปสรรคตํอการ
สํงเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ๑จากสมุนไพรเพื่อทดแทนการนําเข๎ายาแผนปัจจุบัน และอาหารเสริมจาก
ตํางประเทศ อีกทั้งยังไมํมีการสํงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสมุนไพรอยํางเป็นระบบ และครบวงจร
ตั้งแตํต๎นน้ํ า กลางน้ํา และปลายน้ํ าอยํางชัดเจน รวมถึงยังขาดการประสานงานในทุกภาคสํว นที่
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เกี่ยวข๎อง ดังนั้นจึงสมควรให๎มีกฎหมายเพื่อควบคุม กํากับ ดูแล ผลิตภัณฑ๑สมุนไพรเป็นการเฉพาะ อัน
จะเป็นการสํงเสริมให๎มีการพัฒนาการผลิต และการใช๎ประโยชน๑จากสมุนไพรอยํางมีคุณภาพและครบ
วงจร กําหนดมาตรฐาน การควบคุมคุณภาพ กํากับดูแลและคุ๎มครองความปลอดภัยของผู๎บริโภค การ
ให๎มีการพัฒนาผลิตภัณฑ๑สมุนไพรไทย ตลอดจนให๎มีกลไกเพื่อควบคุม กํากับ ดูแลผลิตภัณฑ๑สมุนไพร
ที่เป็นยาแผนไทย ยาแผนโบราณ และผลิตภัณฑ๑จากสมุนไพรที่ใช๎เพื่อการสํงเสริมสุ ขภาพที่มีการ
พัฒนาไปอยํางรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น(รํางพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ๑สมุนไพร พ.ศ. ....
กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ,2560)
ผลการวิจัย
จากการสัมภาษณ๑ผู๎ประกอบการ,พนักงานด๎านการตลาด,สมาชิกวิสาหกิจ ชุมชนผลิตภัณฑ๑
สมุนไพร อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จํานวน 4 แหํง และตัวแทนหนํวยงานภาครัฐหรือเอกชนที่
เกี่ยวข๎อง ได๎แกํ นักวิชาการพัฒนาชุมชนกลุํมงานสํงเสริมการพัฒนาชุมชนและอาจารย๑มหาวิทยาลัย
นเรศวร เนื่องด๎วยวิสาหกิจชุมชนทั้ง 4 แหํงนี้เป็นวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ๑สมุนไพร อําเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก ที่มีการดําเนินการเริ่มกํอตั้งมานาน ตั้งแตํ พ.ศ.2545 จนถึงปัจจุบัน พ.ศ.2560 ซึ่ง
ผลิตภัณฑ๑ได๎รับการคัดสรรเป็นผลิตภัณฑ๑ OTOP ระดับ 4-5 ดาว และผลิตภัณฑ๑ทําจากสมุนไพรจาก
ชุมชนแท๎ 100% และผํานมาตรฐานผลิตภัณฑ๑ชุมชน (มผช.) รับรองคุณภาพ วิสาหกิจชุมชน
ผลิตภัณฑ๑สมุนไพร อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จํานวน 4 แหํง ดังนี้ 1.วิสาหกิจชุมชนสมุนไพร
ตําบลบึงพระ 2.วิสาหกิจชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ๑ทรัพยากรชีวภาพเพื่อเศรษฐกิจชุมชน 3.วิสาหกิจ
ชุมชนกลุํมเลี้ยงผึ้งพันธุ๑บ๎านน้ําอับ 4.วิสาหกิจชุมชนกลุํมแมํบ๎านวัดจันทร๑พัฒนา
ทั้งนี้ผู๎วิจัยมีวัตถุประสงค๑เพื่อศึกษากลยุทธ๑ทางการตลาดเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
ประกอบกิจการของวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ๑สมุนไพร อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก รวมถึงปัญหา
และอุป สรรคในการประกอบกิจ การของวิส าหกิ จชุมชนผลิ ต ภัณฑ๑ส มุนไพร อําเภอเมือง จังหวั ด
พิษณุโลก โดยการวิเคราะห๑ตามวัตถุประสงค๑ของการวิจัย ดังตํอไปนี้
กลยุทธ์การตลาดของวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์สมุนไพร อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
จากการสัมภาษณ๑ผู๎ประกอบการ,พนักงานด๎านการตลาด,สมาชิกวิสาหกิจ ชุมชนผลิตภัณฑ๑
สมุนไพร อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จํานวน 4 แหํง และตัวแทนหนํวยงานภาครัฐหรือเอกชนที่
เกี่ยวข๎อง วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ๑สมุนไพร อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ได๎มีการกําหนดกลยุทธ๑
การตลาดในการดําเนินกิจการวิสาหกิจชุมชน ซึ่งมีการกําหนดกลยุทธ๑ที่เหมือนและแตกตํางกันไป ซึ่ง
มีความสอดคล๎องกับแนวคิดของ (วิกรานต๑ มงคลจันทร๑ 2558, หน๎า72-128) การจัดการกลยุทธ๑
การตลาด ที่ได๎กําหนดกลยุทธ๑การตลาดที่เพิ่มขีดความสามารถในการประกอบกิจการของวิสาหกิจ
ชุมชนผลิตภัณฑ๑สมุนไพร อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ดังนี้
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1.กลยุทธ์การกาหนดกลุ่มเป้าหมาย มีการกําหนดกลุํมเปูาหมายที่ชัดเจนวําจะจําหนําย
สินค๎าให๎กับใคร ผู๎บริโภคกลุํมไหนบ๎าง เพื่อให๎สามารถเข๎าถึงกลุํมเปูาหมายได๎ชัดเจนและทั่วถึง โดยมี
การกําหนดกลุํมเปูาหมายและแบํงสํวนการตลาด ให๎เหมาะสมกับวิสาหกิจชุมชนของตัวเอง โดยแบํง
จากเพศ,อายุ,อาชีพ, และรายได๎ และการแบํงสํวนการตลาดตามหลักภูมิศาสตร๑ โดยแบํงจากพื้นที่ที่
อาศัยอยูํภูมิภาค จังหวัด เขตเมือง เขตชนบท
2.กลยุทธ์การสร้างอัตลักษณ์
2.1 การสร้างอัตลักษณ์ของชุมชน การนําภูมิปัญญาของท๎องถิ่น ชุมชน และทรัพยากร
ชุมชนที่มีอยูํนํามาสร๎างเป็นผลิตภัณฑ๑โดยใช๎วัตถุดิบสมุนไพรของชุมชน ซึ่งเป็นสมุนไพรที่มีความโดด
เดํนของชุมชน และที่สําคัญควรสร๎าง Story ความเป็นมาของผลิตภัณฑ๑ให๎มีความเชื่อมโยงกับภูมิ
ปัญญาของท๎องถิ่น ชุมชน เพื่อให๎เกิดเป็นอัตลักษณ๑ของตนเอง
2.2 การสร้างอัตลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ เน๎นการออกแบบผลิตภัณฑ๑และบรรจุภัณฑ๑เพื่อ
สร๎างความแตกตํางและสร๎างความโดดเดํนจากแบรนด๑อื่น เพื่อทําให๎เกิดเป็นผลิตภัณฑ๑ที่มีอัตลักษณ๑
ของแบรนด๑ตนเอง ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ๑ที่สําคัญมากที่ทําให๎สามารถดึงดูดกลุํมเปูาหมายเป็นที่สนใจ
ซึ่งทําให๎เกิดการสร๎างการรับรู๎สร๎างการจดจําสินค๎าให๎กับกลุํมเปูาหมายได๎เป็นอยํางดี
3.กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ (Product)
3.1 ด้านคุณภาพสินค้า เป็นผลิตภัณฑ๑มีคุณภาพปลอดภัยและได๎มาตรฐาน ผํานการรับรอง
จากมาตรฐานผลิตภัณฑ๑ชุมชน (มผช.) และผํานอย. และที่สําคัญเป็นผลิตภัณฑ๑ที่ใช๎วัตถุดิบจาก
สมุนไพรธรรมชาติ ฉะนั้นแล๎วผู๎บริโภคจึงมั่นใจในผลิตภัณฑ๑ได๎วําเป็นสินค๎าที่ปลอดสารเคมี เสตีย
รอยด๑ ทําให๎ตอบสนองตํอกลุํมผู๎บริโภคที่ผิวแพ๎สารเคมีและกลุํมผู๎บริโภคที่ผิวสภาพทั่วไป รวมทั้ง
ผลิตภัณฑ๑มีคุณภาพจริงใช๎แล๎วได๎ ผลจริง จึงทําให๎ลูกค๎ากลับมาซื้อซ้ํา ซึ่งสามารถตอบสนองความ
ต๎องการของลูกค๎ากลุํมเปูาหมายได๎
3.2 ด้ า นการพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ผลิ ต ภั ณ ฑ๑ค วรมี ก ารพั ฒ นาปรับ ปรุ ง อยํ า งตํ อ เนื่ อ ง
ประกอบด๎ ว ย 1.การคิ ด ค๎ น สู ต รใหมํ ๆ เพื่ อ ให๎ เ กิ ด นวั ต กรรมใหมํ แ ละทํ า ให๎ เ กิ ด ผลิ ต ภั ณ ฑ๑ ใ หมํ ที่
หลากหลายมากยิ่งขึ้นซึ่งทําให๎ลูกค๎ามีตัวเลือกในการซื้อสินค๎าได๎มากยิ่งขึ้น 2.การพัฒนาและปรับปรุง
ด๎านการออกแบบผลิตภัณฑ๑
4.กลยุทธ์ด้านราคา (Price) การกําหนดราคาขายในราคาที่ผู๎บริโภคยอมรับได๎ไมํแพงเกินไป
และให๎เหมาะสมกับรายได๎ของกลุํมเปูาหมายที่ผู๎ประกอบการได๎กําหนดไว๎ ซึ่ งจะทําให๎ผู๎บริโภคยินดี
จํายเงินซื้อสินค๎าได๎ แตํการกําหนดราคาขายต๎องขึ้นอยูํกับต๎นทุนการผลิต เชํน ราคาคําเชําสถานที่ที่
วางจําหนําย หากคําเชําที่มีราคาที่สูง ก็ควรที่จะปรับราคาให๎เหมาะสมกับคําเชําสถานที่เพื่อไมํให๎
ขาดทุน และการกําหนดราคาไมํแพงแตํเน๎นขายสิ นค๎ าให๎ได๎ปริมาณมาก จะสามารถทําให๎มีกําไร
มากกวําที่ขายราคาแพงแตํขายได๎ปริมาณน๎อย เพราะผู๎ประกอบการทราบต๎นทุนการผลิตและสามารถ
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ควบคุมต๎นทุนการผลิตได๎อยูํแล๎ว ดังนั้นจึงทําให๎ผู๎ประกอบการสามารถกําหนดราคาขายเพื่อไมํให๎
ขาดทุนและทําให๎ได๎กําไรมากขึ้นได๎เชํนกัน
5.กลยุ ท ธ์ ช่ อ งทางการจ าหน่ า ยสิ น ค้ า (Place) การจั ด ชํ อ งทางการจํ า หนํ า ยควรให๎
สอดคล๎องกับพฤติกรรมการซื้อของกลุํมเปูาหมาย และเพื่อให๎สามารถเข๎าถึงกลุํมเปูาหมายได๎อยําง
สะดวกและรวดเร็ ว ประกอบไปด๎ ว ย 1.) การออกบู ท เพื่ อ จํ า หนํ า ยสิ น ค๎ า ในเขตชุ ม ชน จั ง หวั ด
ตํางจังหวัด ตํางประเทศ ชํองทางนี้ทําให๎ลูกค๎าสามารถเข๎าถึงสินค๎าได๎โดยตรง ได๎สัมผัสสินค๎าของจริง
และยังได๎ลองใช๎สินค๎าอีกด๎วย ซึ่งทําให๎ผู๎ขายได๎มีโอกาสพูดคุยอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ๑
กับลูกค๎าได๎โดยตรงทําให๎ลูกค๎าสามารถตัดสินใจซื้อสินค๎าได๎งํายขึ้น และทําให๎มีลูกค๎ารายใหมํเข๎ามา
อยํางตํอเนื่อง อีกทั้งผู๎ขายยังสามารถได๎แลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือเป็นอีกหนึ่งชํองทางที่ทําให๎
ลูกค๎าสามารถติชมหรือเสนอแนะเกี่ยวกับสินค๎าเพื่อนําไปพัฒนาปรับปรุงสินค๎าได๎โดยตรงอีกด๎วย 2.)
ตัวแทนจาหน่ายสินค้า การมีตัว แทนจําหนํายสินค๎าตามแหลํงร๎านค๎าตํางๆ ในเขตชุมชน จังหวัด
ตํางจังหวัด ตํางประเทศ หรืออาจจะเป็นลูกค๎าที่ซื้อไปใช๎แล๎วสินค๎าใช๎ดี จึงต๎องการซื้อสินค๎าแล๎วนําไป
ขายตํอในราคาขายสํง ซึ่งชํองทางนี้ทําให๎ผู๎ประกอบการสามารถขายสินค๎าได๎ในปริมาณมาก และทํา
ให๎ส ามารถขายสิน ค๎าได๎อยํางตํอเนื่อง 3.) ตลาดออนไลน์ การจําหนํายสิ นค๎าผํานตลาดออนไลน๑
ประกอบไปด๎วย 1. เพจเฟสบุคร๎านค๎าหรือเฟสบุคสํวนตัวของผู๎ประกอบการ,ตัวแทนจําหนําย 2. ไลน๑
สํวนตัวของผู๎ประกอบการหรือตัวแทนสินค๎า 3.เว๏ปไซต๑ของร๎านค๎า 4. www.shopee.com ซึ่งการ
จําหนํายสินค๎าผํ านตลาดออนไลน๑ ทําให๎สามารถเข๎าถึงกลุํมเปูาหมายได๎ อยํางสะดวกและรวดเร็ว
ผู๎ประกอบการสามารถโพสต๑แนะนําสินค๎า ราคา และกิจกรรมตํางๆ ผํานสื่อออนไลน๑ ทําให๎สินค๎าเป็น
ที่รู๎จักของกลุํมเปูาหมายได๎สะดวกและรวดเร็ว ลูกค๎าสามารถสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับสินค๎าได๎
โดยตรงและสามารถรีวิวการใช๎สินค๎าผํานเฟสหรือไลน๑ของตนเอง และหากลูกค๎าใช๎สินค๎าแล๎วได๎ผล
ลัพธ๑ที่ดีสามารถแชร๑โพสสินค๎าในเฟสบุคแล๎วบอกตํอเพื่อนหรือคนอื่นๆได๎ ฉะนั้นจึงทําให๎สามารถ
ขยายกลุํมลูกค๎าได๎กว๎างมากขึ้น และที่สําคัญยังสามารถชํวยลดต๎นทุนในการโฆษณาประชาสัมพันธ๑ได๎
ดีกวําการออกบูทอีกด๎วย 4.) จาหน่ายสินค้าในห้างสรรพสินค้า เป็นชํองทางหนึ่งที่ผู๎ประกอบการ
น๎อยรายจะลงทุนเพื่อเป็นแหลํงจําหนํายสินค๎าเนื่องจากต๎องใช๎ต๎นทุนสูงมาก เพราะฉะนั้นแล๎วหาก
ต๎องการจําหนํายสินค๎าในห๎างสรรพสินค๎า ผู๎ประกอบการควรมีการกําหนดกลุํมเปูาหมายที่ชัดเจน
อยํางมากวําจะขายให๎ใคร และเป็นแหลํ งที่มีกลุํมเปูาหมายอยูํห รือไมํ และที่สํ าคัญต๎องมีต๎นทุนที่
เพียงพอตํอการนําสินค๎ามาจําหนํายในห๎างสรรพสินค๎า
6.กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด ผู๎ประกอบการจําเป็นต๎องมีการสํงเสริมการตลาดเพื่อเป็น
การกระตุ๎นยอดขายให๎กับสินค๎าอยํางตํอเนื่องและเพื่อเป็นสิ่งที่สร๎างความสนใจและประทับใจให๎กับ
ลูกค๎าทั้งลูกค๎าเกําและลูกค๎าใหมํ ประกอบไปด๎วย การลดราคาสินค๎า, การแถมสินค๎า,การแจกของ
สัมมนาคุณ,การจัดสินค๎าสําหรับเป็นของขวัญในชํวงเทศกาลตํางๆ
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7.กลยุทธ์การสร้างการรับรู้ เป็นกลยุทธ๑ที่เผยแพรํข๎อมูลขําวสารตํางๆ เชํน สินค๎า หรือการ
จัดกิจกรรมตํางๆ ขององค๑กร ที่องค๑กรต๎องการสื่อสารไปสูํกลุํมเปูาหมาย หรือ หนํวยงานรัฐ เอกชน
ได๎รู๎จักองค๑กรและแบรนด๑สินค๎าให๎มากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการสํงเสริมสร๎างภาพลักษณ๑ที่ดีขององค๑กร โดย
มีการประชาสั มพัน ธ๑ผํ านสื่ อมวลชนตํา งๆ ประกอบด๎ว ย 1.)โทรทัศน๑ การเผยแพรํ ข๎อมูล ผํ านสื่ อ
โทรทัศน๑ จะมีทั้งชํองโทรทัศน๑ ท๎องถิ่นผํานสายเคเบิ้ล และโทรทัศน๑ประเทศไทย 2.) Youtube 3.)
หนังสือพิมพ๑ 4.)นิตยสาร จากสื่อประชาสัมพันธ๑เหลํานี้ทําให๎สามารถเข๎าถึงกลุํมเปูาหมายได๎ในวงกว๎าง
ไมํเฉพาะเจาะจง โดยสํวนมากหากเป็นผู๎ประกอบการกลุํมวิสาหกิจชุมชนจะไมํเสียคําใช๎จํายในการ
ประชาสัมพันธ๑เนื่องจากกลุํมวิสาหกิจชุมชนเป็นแหลํงข๎อมูลที่นําสนใจจึงทําให๎นักขําวให๎ความสําคัญ
มาทําขําวที่กลุํมวิสาหกิจชุมชนเพราะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับภูมิปัญญาท๎องถิ่นและชุมชน
8.กลยุทธ์ภาคีเครือข่าย
8.1 การสร้างภาคีเครือข่ายกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เป็นการรวมตัวกันของวิสาหกิจชุมชนเกิด
จากการที่ได๎มีการเข๎ารํวมกิจกรรมตํางๆ ด๎วยกัน ได๎แกํ การอบรม,การสัมมนา,การออกบูท ซึ่งจากการ
เข๎ารํวมกิจกรรมด๎วยกันเหลํานี้ ทําให๎วิสาหกิจชุมชนแตํละแหํงได๎รู๎จักกัน มีปฏิสัมพันธ๑รํวมกันและมี
ความสัมพันธ๑ที่ดีตํอกัน ไมํได๎ทําให๎เกิดความรู๎สึกวําเป็นคูํแขํงกัน จึงทําให๎กลุํมวิสาหกิจชุมชนได๎มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ซึ่งกันและกัน และเกิดการพึ่งพาอาศัยกันในการออกบูทจําหนํายสินค๎าหากกรณีที่
วิส าหกิ จ ชุ มชนบางแหํ งไมํส ะดวกไปออกบู ทก็ ส ามารถฝากสิ นค๎ าไปจํ าหนํา ยได๎ จึง ทํา ให๎ เพิ่ มขี ด
ความสามารถในการประกอบกิจการวิสาหกิจชุมชน
8.2 การสร้างภาคีเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เป็นการทํากิจกรรมรํวมกันกับ
หนํวยงานภาครัฐและเอกชนอยํางตํอเนื่อง โดยที่วิสาหกิจชุมชนได๎เข๎ารํวมอบรมสัมมนาและรํวมออก
บูทจากหนํวยหนํวยงานภาครัฐและเอกชนได๎จัดขึ้นอยํางตํอเนื่อง อีกทั้งการจัดตั้งเป็นกลุํมวิสาหกิจ
ชุมชนได๎รับการสนับสนุนจากหนํวยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อสํงเสริมเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ๑ ,
การออกแบบผลิตภัณฑ๑และบรรจุภัณฑ๑ ,การคิดค๎นสูตรของผลิตภัณฑ๑ ดังนั้นภาคีเครือขํายจึงเป็นสํวน
ที่สําคัญที่คอยสนับสนุนสํงเสริมและจัดอบรมให๎ความรู๎ให๎กับผู๎ประกอบการวิสาหกิจชุมชนมาโดย
ตลอดเพื่อ ให๎ วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนได๎มี ก ารพั ฒ นาอยํ า งตํ อ เนื่ อ ง และชํ ว ยเพิ่ม ขี ดความสามารถในการ
ประกอบกิจการวิสาหกิจชุมชน
9.กลยุทธ์การเป็นแหล่งศึกษาดูงาน วิสาหกิจชุมชนเป็นแหลํงสําคัญที่ทําให๎นิสิต นักศึกษา
นักวิชาการ ได๎มาศึกษาค๎นคว๎าในการหาความรู๎ การทําวิจัย หรือโครงงานนิสิต และเป็นแหลํงที่ให๎
หนํวยงานภาครัฐเอกชนได๎เข๎ามาเยี่ยมชมศึกษาดูงานเพื่อได๎นําความรู๎ไปตํอยอดและพัฒนาหนํวยงาน
ของตนเอง นอกจากนี้แล๎วการศึกษาดูงานยังทําให๎วิสาหกิจชุมชนได๎มีโอกาสจําหนํายสินค๎าให๎กับผู๎
ที่มาศึกษาดูงานและขายสินค๎าได๎เป็นจํานวนมาก เนื่องจากการศึกษาดูงานแตํละครั้งมีจํานวนผู๎เข๎ามา
เยี่ยมชมเป็นหมูํคณะ จึงเป็นอีกชํองทางหนึ่งที่สําคัญที่ทําให๎ขายสินค๎าได๎โดยที่ไมํต๎องไปออกบูทที่อื่น
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ชํวยลดต๎นทุนคําใช๎จํายในการออกบูทนอกสถานที่ อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ๑องค๑กรให๎เป็นที่
รู๎จักของผู๎ที่มาศึกษาดูงานได๎มากยิ่งขึ้น
10.กลยุทธ์การเป็น วิทยากร ผู๎ ประกอบการวิส าหกิจชุมชนเป็นวิทยากรในการอบรมให๎
ความรู๎กับผู๎ประกอบการรายใหมํ เรื่องเกี่ยวกับการจัดตั้งกลุํมวิสาหกิจชุมชนและขั้นตอนกระบวนการ
การผลิตผลิตภัณฑ๑ให๎มีคุณภาพและได๎มาตรฐาน โดยมีหนํวยงานรัฐเป็นหนํวยงานที่จัดโครงการ ซึ่ง
การเป็นวิทยากรเป็นชํองทางหนึ่งในการประชาสัมพันธ๑องค๑กรให๎ผู๎อื่นได๎ทราบและรู๎จักองค๑กรมากขึ้น
11.กลยุ ท ธ์ ก ารมี ส่ ว นร่ ว มในชุ ม ชน (CSR) เริ่ ม จากกลุํ ม วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน สํ ง เสริ ม และ
สนับสนุนให๎คนในชุมชนเพาะปลูกพืชสมุนไพรปลอดสารพิษ เพื่อนํามาจําหนํายให๎กับกลุํมฯ เพื่อเป็น
การสร๎างรายได๎ และรณรงค๑ให๎สมาชิกหันมาบริโภคพืชผัก นอกจากนี้แล๎วยังเข๎ารํวมกิจกรรมหรือ
โครงการตํางๆของชุมชน เชํน เลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียน,บริจาคทุนการศึกษาให๎กับเด็กใน
ชุมชน, สนับสนุนการจัดกิจกรรมตํางๆในชุมชน และมีการการสาธิตวิธีการทําผลิตภัณฑ๑สมุนไพร ซึ่ง
จากการมีสํวนรํวมในชุมชนทําให๎กลายมาเป็นสํวนหนึ่งในการชํวยเหลือชุมชนเป็นที่ยอมรับของคนใน
ชุมชน ซึ่งทําให๎เกิดการสร๎างภาพลักษณ๑ที่ดีให๎กับองค๑กรและทําให๎ชุมชนเกิดการรับรู๎แบรนด๑สินค๎า
12. กลยุทธ์การเป็นผู้รับจ้างผลิต (OEM) ผู๎ประกอบการจะเป็นผู๎รับจ๎างผลิตสินค๎าให๎กับ
ลูกค๎าทั้งในและตํางประเทศ ซึ่งการรับจ๎างผลิตสินค๎าให๎กับแบรนด๑อื่นทําให๎ผู๎ประกอบการมีรายได๎ที่
เพิ่มมากขึ้น เพราะการรับจ๎างผลิตจะสามารถจําหนํายสินค๎าได๎ปริมาณที่มากกวําถ๎าเทียบกับการ
จําหนํายสินค๎าของตนเอง ทําให๎ผู๎ประกอบการมีรายได๎เพิ่มมากขึ้นอยํางรวดเร็วและสามารถนํากําไรที่
ได๎จากการรับจ๎างผลิตไปตํอยอดในการดําเนินกิจการของวิสาหกิจได๎อยํางตํอเนื่องและมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น จึงทําให๎สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบกิจการวิสาหกิจชุมชนให๎มีแนวโน๎ม
รายได๎เพิ่มมากขึ้นในอนาคต แตํทั้งนี้ต๎องขึ้นอยูํการความพร๎อมของสถานที่การผลิตที่ได๎มาตรฐานและ
เครื่องมืออุปกรณ๑ที่ทันสมัยเพื่อสามารถผลิตสินค๎าได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
จากการศึกษากลยุ ทธ๑ทางการตลาดเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบกิจการของ
วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ๑สมุนไพร อําเภอเมือง จังหวั ดพิษณุโลก วิสาหกิจชุมชนมีการกําหนดกลยุทธ๑
การตลาดเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบกิจการของวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ๑ส มุนไพร
อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งรายละเอียดสามารถสรุปได๎ดังนี้
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ตาราง 1 เปรียบเทียบกลยุทธ๑ทางการตลาดเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบกิจการของ
วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ๑สมุนไพร อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ชื่อธุรกิจ

กลยุทธ๑การตลาด
วิสาหกิจชุมชนชุมชน
ผลิตภัณฑ๑สมุนไพร
อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
1. กลยุทธ๑การกําหนดกลุํมเปูาหมาย
2. กลยุทธ๑การสร๎างอัตลักษณ๑
3. กลยุทธ๑ด๎านผลิตภัณฑ๑
4. กลยุทธ๑ด๎านราคา
5. กลยุทธ๑ชํองทางการจําหนํายสินค๎า
-การออกบูท
-ตัวแทนจําหนํายสินค๎า
-ตลาดออนไลน๑
-จําหนํายสินค๎าในห๎างสรรพสินค๎า
6. กลยุทธ๑การสํงเสริมการตลาด
7. กลยุทธ๑การสร๎างการรับรู๎
-โทรทัศน๑
-Youtube
-หนังสือพิมพ๑
-นิตยสาร
8. กลยุทธ๑ภาคีเครือขําย
9.กลยุทธ๑การเป็นแหลํงศึกษาดูงาน
10.กลยุทธ๑การเป็นวิทยากร
11.กลยุทธ๑การมีสํวนรํวมในชุมชน (CSR)
12.กลยุทธ๑การเป็นผู๎รับจ๎างผลิต (OEM)

วิสาหกิจชุมชน
สมุนไพร
ตําบลบึงพระ

วิสาหกิจชุมชน
พัฒนาผลิตภัณฑ๑
ทรัพยากรชีวภาพ
เพื่อเศรษฐกิจ
ชุมชน

วิสาหกิจชุมชน
กลุํมแมํบ๎านวัด
จันทร๑พัฒนา

วิสาหกิจชุมชน
กลุํมเลี้ยงผึ้ง
พันธุ๑บ๎านน้ําอับ
















































































การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
เครือขํายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลําปางวิจยั ครั้งที่ 4

ปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงานกลยุทธ์การตลาด ชุมชนผลิตภัณฑ์สมุนไพร อาเภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลก
1. บุ คลากรไมํเพีย งพอตํอการดําเนินกิจการ เนื่องจากยังขาดแคลนสมาชิกในกลุํ มที่ มี
ความสามารถโดยเฉพาะเรื่องการตลาด ทําให๎วิสาหกิจชุมชนไมํมีบุคลากรที่มาทําการตลาดออนไลน๑
และด๎านประชาสัมพันธ๑ ได๎อยํางตํอเนื่องและรวดเร็วกวําเดิม
2. ขาดแคลนเครื่องมือที่ทันสมัย เนื่องจากวิสาหกิจบางแหํงยังขาดเครื่องมือในการผลิตที่
ทันสมัยทําให๎การดําเนินการผลิตเป็นไปอยํางลําช๎า และไมํสามารถผลิตสินค๎าได๎จํานวนมาก
3. ขาดแคลนเงินทุนสนับสนุนการดําเนินการ วิสาหกิจชุมชนสํวนมาก ยังขาดแคลนเงินทุน
หรืองบประมาณที่มาชํวยสนับสนุน ได๎แกํ สถานที่โรงเรือน, เครื่องมือที่ทันสมัย ,งบประมาณในการ
ออกบูท ทําให๎การดําเนินงานในการประกอบการวิสาหกิจชุมชนเป็นไปอยํางลําช๎าและทําให๎รายได๎
ลดลงในอนาคต
สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาเรื่อง กลยุทธ๑ทางการตลาดเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบกิจการ
ของวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ๑สมุ นไพร อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ผลการวิจัยพบวํา กลยุทธ๑
การตลาดของวิสาหกิจชุมชนทั้ง 4 แหํง ซึ่งสํวนมากมีกลยุทธ๑เหมือนกัน ได๎แกํ 1) กลยุทธ๑การกําหนด
กลุํมเปูาหมาย 2) กลยุทธ๑การสร๎างอัตลักษณ๑ 3) กลยุทธ๑ด๎านผลิตภัณฑ๑ 4) กลยุทธ๑การสํงเสริม
การตลาด 5) กลยุทธ๑ภาคีเครือขําย 6) กลยุทธ๑การเป็นแหลํงศึกษาดูงาน 7) กลยุทธ๑การมีสํวนรํวมใน
ชุมชน (CSR) และกลยุทธ๑ที่มีความแตกตํางกันได๎แกํ 1) กลยุทธ๑ชํองทางการจําหนํายสินค๎า 2) กล
ยุทธ๑การสร๎างการรับรู๎ 3)กลยุทธ๑การเป็นวิทยากร 4)กลยุทธ๑การเป็นผู๎รับจ๎างผลิต (OEM) สอดคล๎อง
กั บ ธงพล พรหมสาขา ณ สกลนครและคณะ ( 2556) จากการศึ ก ษาแนวทางการพั ฒ นาการ
ดําเนินงานของวิสาหกิจชุมชนในเขตลุํมทะเลสาบสงชลา ในเรื่องด๎านการแก๎ปัญหาการทําการตลาด
ผู๎ประกอบการสามารถเข๎าไปสุํการพัฒนาตนเองไปเป็นผู๎รับชํวงการผลิตจากอุตสาหกรรมขนาดกลาง
และขนาดใหญํได๎ เพื่อทําให๎มีรายได๎เพิ่มเติมมากขึ้น จากกลยุทธ๑การดําเนินงานเหลํานี้ทําให๎เพิ่มขีด
ความสามารถในการประกอบกิจการของวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ๑สมุนไพร อําเภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลก สํวนปัญหาและอุปสรรคจากการศึกษาพบวํา วิสาหกิจ บุคลากรไมํเพียงพอตํอการดําเนิน
กิจ การ เนื่ องจากยั ง ขาดแคลนสมาชิก ในกลุํ ม ที่มี ความสามารถโดยเฉพาะเรื่องการตลาด ทํ าให๎
วิสาหกิจชุมชนไมํมีบุคลากรที่มาทําการตลาดออนไลน๑และด๎านประชาสัมพันธ๑ ได๎อยํางตํอเนื่องและ
รวดเร็วกวําเดิม อีกทั้งยังขาดแคลนเครื่องมือที่ทันสมัย เนื่องจากวิสาหกิจบางแหํงยังขาดเครื่องมือ ใน
การผลิตที่ทันสมัยทําให๎การดําเนินการผลิตเป็นไปอยํางลําช๎า และไมํสามารถผลิตสินค๎าได๎จํานวนมาก
และขาดแคลนเงินทุนสนับสนุนการดําเนินการ วิสาหกิจชุมชนสํวนมาก ยังขาดแคลนเงินทุนหรือ
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งบประมาณที่มาชํวยสนับสนุน ได๎แกํ สถานที่โรงเรือน, เครื่องมือที่ทันสมัย ,งบประมาณในการออก
บูท ทําให๎การดําเนินงานในการประกอบการวิสาหกิจชุมชนเป็นไปอยํางลําช๎าและทําให๎รายได๎ลดลงใน
อนาคต
การอภิปรายผล
จากการศึกษาเรื่อง กลยุทธ๑ทางการตลาดเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบกิจการ
ของวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ๑สมุนไพร อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ผลการวิจัยพบวํา วิสาหกิจชุมชน
ผลิตภัณฑ๑สมุนไพรอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จํานวน 4 แหํงที่เป็นตัวอยํางในการศึกษาครั้งนี้
พบวํามีการแบํงตามลักษณะวิสาหกิจชุมชนเป็นวิสาหกิจ ระดับชุมชนและเครือขํายทั้ง 4 แหํง ซึ่งมี
เกณฑ๑การแบํงลักษณะวิสาหกิจชุมชน อ๎างถึงใน เสรี พงศ๑พิศ (2551 หน๎า 144) และพบวําวิสาหกิจ
ชุมชนมีขนาดจิ๋ว 2 แหํง 1) วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรตําบลบึงพระ 2) วิสาหกิจชุมชนกลุํมเลี้ยงผึ้งพันธุ๑
บ๎านน้ําอับ และพบวําถ๎าแบํงตามขนาดกลุํมวิสาหกิจชุมชนมีขนาดเล็ก 2 แหํง 1) วิสาหกิจชุมชน
พัฒนาผลิตภัณฑ๑ทรัพยากรชีวภาพเพื่อเศรษฐกิจชุมชน 2) วิสาหกิจชุมชนกลุํมแมํบ๎านวัดจันทร๑พัฒนา
ซึ่งมีเกณฑ๑การแบํงขนาดวิสาหกิจชุม อ๎างถึงใน เสรี พงศ๑พิศ (2551 หน๎า 144) ผู๎เป็นประธานกลุํม
วิสาหกิจชุมชนมีทั้งเพศชายและและเพศหญิง สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทั้ง 4 ราย สําหรับ
จุดเริ่มต๎นของการกํอตั้งกลุํมวิสาหกิจชุม ชนขึ้น เกิดจากประธานกลุํมมีประสบการณ๑และมีความรู๎
ความเชี่ยวชาญในด๎านผลิตภัณฑ๑สมุนไพรและภูมิปัญญาท๎องถิ่นซึ่งแบํงเป็น 2 กลุํม 1). เกิดจากภูมิ
ปัญญาท๎องถิ่นที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษ 2). เกิดจากการมีประสบการณ๑ในด๎านการทํางานเกี่ยวกับ
สมุนไพรและได๎มีการเรียนรู๎เพิ่ม เติมด๎วยตนเอง สอดคล๎องกับรัชนี รูปหลํอและคณะ (2556) จาก
การศึกษาแนวทางการพัฒนาสูํความยั่งยืนและเจริญเติบโตของวิสาหกิจชุมชนพบวําวิสาหกิจชุมชน
เกิดจากการรวมกลุํมของคนในชุมชนท๎องถิ่นโดยนําภูมิปัญญาท๎องถิ่นที่สืบทอดมากจากบรรพบุรษ
และจากการเรียนรู๎ของคนในชุมชน ประธานและสมาชิกกลุํมวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ๑สมุนไพรทั้ง 4
แหํง ได๎รับรางวัลจากการเข๎าประกวดโครงการตํางๆ และได๎รับรางวัลด๎านผลิตภัณฑ๑สมุนไพร อีกทั้งยัง
ได๎ ก ารเข๎ า อบรมในด๎ า นการทํ า ผลิ ต ภั ณ ฑ๑ ส มุ น ไพร ด๎ า นการตลาด การคิ ด ต๎ น ทุ น การผลิ ต จาก
หนํวยงานรัฐและเอกชนซึ่งเป็นหนํวยงานที่สําคัญที่เป็นครือขํายการพัฒนากลุํมวิสาหกิจชุมชนสร๎าง
แรงผลักดันให๎วิสาหกิจชุมชนได๎มีแรงขับเคลื่อนมีความเข๎มแข็ง นอกจากนี้แล๎วยังได๎มีสํวนชํวยเหลือ
สนับสนุนให๎วิสาหกิจชุมชนได๎ด๎านการออกแบบผลิตภัณฑ๑และบรรจุภัณฑ๑เพราะผลิตภัณฑ๑เป็นสิ่งที่
สําคัญมากที่จะทําให๎วิสาหกิจชุมชนมีผลิตภัณฑ๑ที่มีคุณภาพและบรรจุภัณฑ๑มีลักษณะที่โดดเดํนทําให๎
แบรนด๑เป็นที่จดจําของกลุํมเปูาหมายและทําให๎กลุํมเปูาหมายสนใจที่จะซื้อสินค๎าของวิสาหกิจชุมชน
ให๎มากขึ้นสอดคล๎องกับศุภธณิศร๑ เติมสงวนวงศ๑ (2558) ทําการศึกษาวิจัย เรื่อง การพัฒนากลยุทธ๑
การตลาดกลุํมทอผ๎าหมูํ 6 บ๎านดงเจริญชัย ตําบลหนองแหยํง อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหมํ ซึ่งได๎
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จัดอบรมให๎ความรู๎ทางด๎านการบริหารจัดการตลาดชุมชนหรือวิสาหกิจชุมชนที่ถูกต๎อง ได๎แกํ ความรู๎
ด๎านการผลิตและการวิเคราะห๑ต๎นทุนที่แท๎จริงในการผลิต ด๎านการบริหารจัดการกลุํมแบบมีสํวนรํวม
ด๎านการบริหารจัดการด๎านการตลาด ตลอดจนการบริหารจัดการด๎านบัญชี และมีโอกาสนําไปพัฒนา
ชุมชนให๎เจริญเติบโตและมีปริมาณยอดขายผลิตภัณฑ๑มากขึ้นในอนาคต
ข้อเสนอแนะ
1.ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1.1 ผู๎ประกอบการควรเน๎นให๎นิสิต นักศึกษา นักวิชาการ และหนํวยงานภาครัฐและเอกชน
มาศึกษาดูงานและเยี่ยมชมสถานประกอบการให๎มากขึ้น เพราะการศึกษาดูงานถือวําเป็นอีกหนึ่งกล
ยุทธ๑การตลาดที่สําคัญที่ทําให๎จําหนํายสินค๎าให๎กับผู๎ที่มาศึกษาดูงานและขายสินค๎าได๎เป็นจํานวนมาก
ซึ่งทําให๎ขายสินค๎าได๎โดยที่ไมํต๎องไปออกบูทที่อื่น ทําให๎ชํวยลดต๎นทุนในการประกอบกิจการ
1.2 ผู๎ประกอบการควรมีการพัฒนาด๎านผลิตภัณฑ๑และบรรจุภัณฑ๑ให๎มีความทันสมัยอยูํ
เสมอ ไมํวําจะเป็นการปรับสูตรผลิตภัณฑ๑ให๎เกิดเป็นนวัตกรรมใหมํๆ และพัฒนาการออกแบบบรรจุ
ภัณฑ๑ให๎มลี ักษณะตรงตามความพึงพอใจและความต๎องการของลูกค๎าอยํางตํอเนื่อง
1.3 ผู๎ประกอบการควรให๎ความสําคัญกับการทําตลาดออนไลน๑ให๎มากขึ้น เชํน ควรมีการ
อัพเดทข๎อมูลสินค๎าผํานทางเฟสบุค ไลน๑ และเว็ปไซต๑ ให๎มีความทันสมัยและตํอเนื่องอยูํตลอดเวลา
1.4 หนํว ยงานรัฐ และหนํวยงานตํางๆ ที่เกี่ยวข๎อง ควรมีการสนับสนุนแหลํงเงินทุนที่
สําคัญให๎แกํ วิสาหกิจชุมชนให๎มากยิ่งขึ้น เพื่อให๎มีเงินทุนเพียงพอในการผลิต และสามารถนําเงินทุน
จากรัฐสํวนหนึ่งปรับปรุงอาคารสถานที่ และเครื่องมือการผลิตให๎มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานมาก
ยิ่งขึ้น
2.ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย
2.1 จากการผลการวิจัยพบวําปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินกลยุทธ๑ทางการตลาดของ
วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ๑สมุนไพร อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ของผู๎ประกอบการวิสาหกิจชุมชน
สํว นใหญํยังขาดบุ คลากรที่มีความเชี่ยวชาญมาทํางานในด๎านการตลาดโดยตรง ดังนั้นในอนาคต
ผู๎ประกอบการควรจัดหาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญทางด๎านการตลาดมาทํางานประจําที่วิสาหกิจ
ชุม ชน อาจจะจ๎ างเป็ น พนั ก งานประจํ า เพื่ อ จะได๎ มี เ จ๎ า หน๎ า ที่ ดํ าเนิ น งานด๎ า นการตลาดได๎ อ ยํ า ง
สม่ําเสมอ สามารถตอบโต๎กับลูกค๎าและอัพเดทข๎อมูลในสื่อออนไลน๑ให๎เป็นปัจจุบันและโปรโมทเพจ
เฟสบุค,ไลน๑ ได๎อยํางตํอเนื่อง
2.2 จากการศึกษางานวิจัยครั้งนี้พบวํา วิส าหกิจชุมชนมีกลยุทธ๑ การเป็นผู๎ รับจ๎างผลิ ต
(OEM) ดังนั้นผู๎ประกอบการควรรับจ๎างผลิตให๎มากขึ้น เพราะการรับจ๎างผลิตจะสามารถจําหนําย
สินค๎าได๎ปริมาณที่มากกวําถ๎าเทียบกับการจําหนํายสินค๎าของตนเอง ทําให๎ผู๎ประกอบการมีรายได๎เพิ่ม
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มากขึ้นอยํางรวดเร็วและสามารถนํากําไรที่ได๎จากการรับจ๎างผลิตไปตํอยอดในการดําเนินกิจการของ
วิสาหกิจได๎อยํางตํอเนื่องและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และสามารถนํา ผลกําไรจากการรับจ๎างผลิต
นําไปเป็นทุนตํอยอดในการพัฒนากิจการตํอไปได๎อยํางรวดเร็ว
3.ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
เนื่องจากงานวิจัยฉบับนี้เป็นเพียงการศึกษาเฉพาะกลุํมวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ๑สมุนไพร
อําเภอเมือง จั งหวัดพิษณุโ ลก ประเภทสมุนไพรที่ไมํใชํอาหาร จํานวน 4 แหํ งเทํานั้น ผู๎ วิจัยจึงมี
ข๎อเสนอแนะในการวิจัยครั้งตํอไป ดังนี้
3.1 การศึกษาครั้ งตํอไปควรมีการศึกษากลุํ มวิส าหกิจชุมชนประเภทอื่นๆที่เหลื ออีก 4
ประเภท ได๎แกํ ประเภทอาหาร,ประเภทของใช๎ของตกแตํง และของระลึก, ประเภทผ๎าและเครื่องแตํง
กาย และประเภทเครื่องดื่ม ซึ่งควรมีการศึกษากลุํ มวิสาหกิจชุมชนที่ตํางประเภทกัน เพื่อนํามา
เปรียบเทียบการดําเนินกลยุทธ๑ทางการตลาด และทําให๎ทราบวําวิสาหกิจชุมชนแตํละประเภทมีการ
ดําเนินกลยุทธ๑ทางการตลาดที่เหมือนและแตกตํางกันอยํางไรบ๎างและเพื่ อให๎ได๎ข๎อมูลที่เป็นประโยชน๑
ตํอการเตรียมความพร๎อมของผู๎ประกอบการรายใหมํในการวางแผนตัดสินใจเลือกผลิตกลุํมประเภท
ของผลิตภัณฑ๑ตามความเหมาะสมของชุมชนตนเอง
3.2 การศึกษาครั้งตํอไปควรมีการศึกษากลุํมลูกค๎าของวิสาหกิจชุมชน เพื่อทําให๎ได๎ทราบ
ความต๎องการของลูกค๎าที่มีตอํ ผลิตภัณฑ๑ของกลุํมวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ๑สมุนไพร ได๎มากยิ่งขึ้น เพื่อ
นํามาปรับใช๎และเป็นแนวทางในการวางแผนกลยุทธ๑ทางการตลาดของการประกอบกิจการ
4.ข้อค้นพบใหม่
4.1 จากการศึกษางานวิจัยครั้งนี้พบวํา วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ๑สมุนไพร อําเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก ให๎นิสิตนักศึกษา นักวิชาการ และหนํวยงานภาครัฐและเอกชนมาศึกษาดูงานและ
เยี่ยมชมสถานประกอบการ เพราะการที่วิสาหกิจชุมชน เป็นแหลํงศึกษาดูงานถือวําเป็นอีกหนึ่งกล
ยุทธ๑การตลาดที่สําคัญที่ทําให๎จําหนํายสินค๎าให๎กับผู๎ที่มาศึกษาดูงานและขายสินค๎าได๎เป็นจํานวนมาก
ซึ่งทําให๎ขายสินค๎าได๎โดยที่ไมํต๎องไปออกบูทที่อื่นโดยไมํเสียคําใช๎จํายในการเดินทางและคําที่พัก
4.2 จากการศึกษางานวิจัยครั้งนี้พบวํา วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ๑สมุนไพร อําเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก มีกลยุทธ๑ทางการตลาดการเป็นวิทยากร ผู๎ประกอบการวิสาหกิจชุมชนเป็นวิทยากร
ในการอบรมให๎ความรู๎กับผู๎ประกอบการรายใหมํ โดยมีหนํวยงานรัฐเป็นหนํวยงานที่จัดโครงการ ซึ่ง
การเป็นวิทยากรเป็นชํองทางหนึ่งในการประชาสัมพันธ๑องค๑กรให๎ผู๎อื่นได๎ทราบและรู๎จักองค๑กรมากขึ้น
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกชมภาพยนตร์ออนไลน์บนเว็บไซต์
Factors affecting Decision watch an online movie on website
ณฐภัทร นาวีเรืองรัตน๑1 ธิดาทิพย๑ ปานโรชน๑2*
Nathaphat Naveeruengrath1 Tidathip Panrod2*
สาขาการจัดการธุรกิจทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
*Corresponding author. E-mail: suwannarach_n@su.ac.th

บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่สํงผลตํอกระบวนการตัดสินใจเลือกชมภาพยนตร๑ออนไลน๑บน
เว็บไซต๑ มีวัตถุประสงค๑เพื่อ 1) เพื่อศึกษาถึงหลักจิตวิทยาที่สํงผลตํอกระบวนการตัดสินใจเลือกชม
ภาพยนตร๑ อ อนไลน๑ บ นเว็บ ไซต๑ 2) เพื่ อศึ ก ษาสํ ว นประสมทางการตลาดที่ สํ ง ผลตํ อ กระบวนการ
ตัดสินใจเลือกชมภาพยนตร๑ออนไลน๑บนเว็บไซต๑ การศึกษาเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ(Quantitative
Data) เครื่องมือที่ใช๎เก็บข๎อมูล คือ แบบสอบถามออนไลน๑( Questionnaire) จากกลุํมตัวอยํางจํานวน
400 คนทําการวิเคราะห๑โดยสถิติเชิงพรรณนา(Descriptive Statistics) ในการหาความถี่ ร๎อยละ จาก
ผลการวิจัยพบวํา กลุํมตัวอยํางสํวนใหญํเป็นเพศหญิง เป็นนักศึกษา อายุ 20-30 ปีมีรายได๎ไมํเกิน
10,000 บาทโดยชมภาพยนตร๑ประเภทแอคชั่น ความถี่ในการชม 1-5 เรื่องหรือตอนตํอสัปดาห๑ซึ่งดูฟรี
ไมํเสียคําใช๎จํายผํานทาง Youtube ปัจจัยด๎านจิตวิทยาและสํว นประสมทางการตลาดสํง ผลตํอ
กระบวนการตัดสินใจเลือกชมภาพยนต๑ออนไลน๑บนเว็บไซต๑
คาสาคัญ : กระบวนการตัดสินใจ ภาพยนตร๑ออนไลน๑ เว็บไซต๑
Abstract
The purpose of this research is 1) to study phycological factors affect decision
watch an online movie on website. 2) to study market mixes which affect watch
movies online on the site. The study was a quantitative research and use
questionnaires to collect the data from target population 400 samples. The descript
statistics used for data analysis were frequency, percentage.
The research results found that Most of the samples were female, to be
collegian, age between 20-30 Year, income is not over 10,000 baht. Watching action
movies, frequency of watch per week from 1 to 5 movies, free for watched by
youtube. Phycological factors and Market mix factors influencing decision watch an
online movie on website.
Keyword : decision process, online movie, website
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บทนา
ภาพยนตร๑ในสมัยแรกเริ่มถือเป็นของเลํนหรือสิ่งประดิษฐ๑ของคนชั้นสูง โดยโทมัส แอล
วา เอดิสัน ที่คิดเครื่องฉายภาพยนตร๑ คือ Kinetoscope ซึ่งตัวฉายชนิดนี้ดูได๎ครั้งละคนในลักษณะ
“ถ้ํามอง” (Peep-show) จนกระทั่งพี่น๎องตระกูลลูมิแอร๑ (Lumiere) เข๎ามาพัฒนาเครื่องให๎สามารถดู
ได๎หลายคนและได๎เปิดให๎สาธารณชนได๎รับชมเป็นครั้งแรกที่ร๎าน Grand Café ในกรุงปารีสในปีคริสต
ศักราช 1895 นั่นคือจุดเริ่มต๎นของภาพยนตร๑ (เยาวนันท๑ เชฏฐรัตน๑, 2534)
ตํอมาเป็นยุคที่สหรัฐๆ ได๎มีการสร๎างศิลปะทางภาพยนตร๑อยํางมาก เรียกวําเป็นยุคหนัง
เงี ย บ ซึ่ ง เป็ น ชํ ว งเดี ย วกั บ ที่ เ กิ ด สงครามโลกครั้ ง ที่ ห นึ่ ง ทํ า ให๎ ต๎ อ งจบลงอยํ า งรวดเร็ ว หลั ง จาก
สงครามโลกครั้งที่หนึ่งได๎จบลงก็มีการค๎นคว๎าทดลงอเพื่อหาวิธีบันทึกเสียงลงในภาพยนตร๑ เรียกยุคนั้น
วําเป็นยุคหนังเสียง ซึ่งพยายามหาวิธีที่มีประสิทธิภาพและเสียคําใช๎จํายน๎อยที่สุดและสุดท๎ายเป็น
ภาพยนตร๑ในยุคปัจจุบัน หลังจาก ค.ศ.1965 ได๎มีการเปลี่ยนแนวหนังหรือรสนิยมจากตอนแรกที่เป็น
เรื่องของชาตินิยมมาเป็นสากลนิยมแทนจนถึงปัจจุบัน
เครื่อขํายสังคมออนไลน๑ที่เป็นที่นิยมมากในปัจจุบันทําให๎สังคมมนุษย๑มีการเปลี่ยนแปลง
อยํางรวดเร็วอยํางมากทําให๎มนุษย๑ต๎องมีการปรับตัวและพัฒนาให๎ทันตํอการเปลี่ยนแปลงในโลกของ
การสื่อสารและการพัฒนาของเว็บ (World Wide Web) จากชํวงต๎นที่เป็น Web 1.0 เป็นการสื่อสาร
ที่เป็นทางเดียวโดยแปลงข๎อมูล ขําวสารให๎อยูํในรูปดิจิทัล (Digital) เพื่อนําเสนอให๎ได๎ผู๎คนได๎รับ
ขําวสารอยํางเดียว ตํอมาเป็นการพัฒนาสูํการโต๎ตอบผํานทางออนไลน๑ คือ Web 2.0 ทําให๎ผู๎ใช๎บริการ
ทางออนไลน๑สามารถโต๎ตอบและพูดคุยระหวํางกันได๎ จากนั้นก็มีการนําข๎อมูลที่บอกรายละเอียดตํางๆ
เข๎ามาชํวยในการเชื่อมโยงข๎อมูลที่ผู๎ใช๎งานสนใจไปยังข๎อมูลที่เกี่ยวข๎อง คือ Web 3.0
ภาพยนตร๑ในชํวงตํางๆไมํวําจะเป็นการชมผํานทางโรงภาพยนตร๑หรือการชม ณ ที่บ๎าน
โดยผํานทางแผํนซีดีหรือดีวีดีจะเป็นสมัยที่จะใช๎เวลาในการดําเนินการ เชํน การจองตั๋วที่ต๎องรอรอบ
เวลาฉายหรือการหาแผํนมาดูสักแผํนหนึ่งจําต๎องใช๎เวลาในการออกไปหาซ๎อมาครอบครอง แตํใน
ปั จ จุ บั น การดํ า เนิ น ชี วิ ต ของคนในปั จ จุ บั น มี ก ารเปลี่ ย นแปลงอยํ า งมากจากเดิ ม เนื่ อ งจากการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมออนไลน๑และได๎เติบโตขยายไปอยํางมากได๎เข๎ามาเป็นบทบาทในการติดตํอ
ระหวํางบุคคล การเรียนรู๎หาข๎อมูลหรือแม๎กระทั่งดําเนินธุรกิจ เรียกได๎วําสังคมออนไลน๑กลายเป็น
ปัจจัยที่สําคัญของคนในยุคปัจจุบัน มีการแปลงข๎อมูลจากสื่อโดยแปลงข๎อมูลเหลํานั้นให๎เป็นตัวเลข
หรือภาษาคอมพิวเตอร๑ เพื่อความรวดเร็วในการจัดสํงข๎อมูลด๎วยคอมพิวเตอร๑ และการจัดสํงข๎อมูลที่
ใหมํจึงมีการจัดสรรชํองทางการจําหนํายใหมํๆอยูํเสมอ ด๎วยการที่มีการพัฒนาของข๎อมูลทําให๎ธุรกิจใน
ด๎านภาพยนตร๑หันมาสนใจในการทําภาพยนตร๑ออนไลน๑ คือ การจัดทําเป็นตัว ไฟล๑แล๎วลงบนทาง
ออนไลน๑เพื่อให๎ ผู๎ใช๎บ ริการรับชมได๎ส ะดวกขึ้น ทําสําเนา แบํงปันไฟล๑ ได๎อยํางรวดเร็ว ทําให๎ ธุรกิจ
ภาพยนตร๑มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญํที่สุดในชํวงนี้นั่นเอง ภาพยนตร๑ใน social media ก็มีขึ้นมา
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หลังจากมีการพัฒนาในแงํการตลาดตํางๆโดยเรียกสิ่งนี้วํา การสตรีม (Stream) หรือ การไลฟ์ (Live)
ที่เป็นที่นิยมกันมากในการชมภาพยนตร๑ออนไลน๑หรือไมํ วําเป็นจะการตลาดผํานโซเชียลมีเดียหรือ
บนเว็ปไซต๑ตํางๆ ผู๎วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาปัจจัยที่สํงผลตํอกระบวนการตัดสินใจเลือกชมภาพยนตร๑
ออนไลน๑บนเว็บไซต๑
แนวคิด ทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ทิพาพร พิมพิสุทธิ์, เมธาวุฒิ พีรพรวิทูร และโกวิทย๑ กังสนันท๑ (2545) ให๎ ความหมาย
ของการตัดสินใจวํา การตัดสินใจเป็นการสะท๎อนให๎เห็นถึงสภาวะผู๎ตัดสินใจมีตัวเลือกหลายๆ ตัวและ
ตัวเขาจะต๎องเปรียบเทียบผลที่เกิดจากตัวเลือกตํางๆ กํอนที่จะตัดสินใจเพื่อเลือกตัวอยํางใดอยํางหนึ่ง
เพื่อนําไปลงมือปฏิบัติให๎บรรลุเปูาหมายหรือวัตถุประสงค๑บางอยํางที่เขาต๎องการ
Kotler and Armstrong (2008:48) กลําววํา สํวนประสมทางการตลาด หมายถึง กลุํม
เครื่องมือด๎านการตลาดที่ควบคุมได๎ ซึ่งเป็นยุทธวิธีทางการตลาดที่บริษัทนํามาใช๎เพื่อสนองความ
ต๎องการของกลุํมเปูาหมาย หรือหมายถึง 4P’s ได๎แกํ ผลิตภัณฑ๑ ราคา การจัดจําหนําย และสํงเสริม
การตลาด ที่บริษัทนํามาใช๎เพื่อเกิดความต๎องการในผลิตภัณฑ๑
ชมพูนุท กิตติดุลยการ (2558) ได๎ศึกษากระบวนการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ๑เสริมอาหาร
ของผู๎ บ ริ โ ภคในเขตกรุ ง เทพมหานคร โดยหาความสั ม พั น ธ๑ ร ะหวํ า งลั ก ษณะประชากรศาสตร๑
ประกอบด๎วย เพศ อายุ และรายได๎ตํอเดือนกับแตํละขั้นตอนในกระบวนการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ๑
เสริมอาหาร พบวํา เพศ ชํ วงอายุและชํวงรายได๎ตํอเดือนมีความสัมพันธ๑กับกระบวนการตัดสินใจซื้อ
คือ
ชํวงอายุและชํวงรายได๎ตอเดือนมีความสัมพันธ๑กับขั้นแสวงหาข๎อมูล ที่ระดับนัยสําคัญ
0.05
กมลมาศ บุญศิริเสริมสุข (2558) ได๎ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่สํงผลตํอพฤติกรรมในการ
ตัดสินใจเลือกซื้อขนมไทยของผู๎บริโภคเจเนอเรชั่นวาย:กรณีศึกษาบ๎านขนมนันทวัน จังหวัดเพชรบุรี
พบวํ า ปั จ จั ย ด๎ านจิ ต วิ ท ยาสํ ง ผลตํ อ พฤติก รรมการตั ด สิ นใจเลื อกซื้ อ ขนมไทยมากที่ สุ ด คื อ ด๎ า น
แรงจูงใจ ด๎านการเรียนรู๎ ด๎านทัศนคติและด๎านการรับรู๎ ตามลําดับ
วรวิทย๑ พิมลรัตน๑ (2558) ได๎ศึกษาการตัดสินใจเลือกซื้อแพ็คเกจระบบดูหนังออนไลน๑
ของคน Gen C พบวําผู๎ตอบสํวนใหญํเป็นเพศหญิง อายุ 18-24 ปีรายได๎เฉลี่ย 0-3,000 บาทตํอเดือน
โดยกลุํมเปูาหมายสํวนใหญํไมํเคยซื้อแพ็คเกจดูหนังออนไลน๑ มีพฤติกรรมดูหนังออนไลน๑เฉลี่ยอาทิตย๑
ละ 1 เรื่ องโดยสํ ว นประสมทางการตลาดมีความสั มพัน ธ๑กันในระดับปานกลางกับ กระบวนการ
ตัดสินใจ
วรพจน๑ บุญศรี (2557) ได๎ศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับข๎อมูลเกี่ยวกับภาพยนต๑ในเฟสบุ๏
กของกลุํมวัยรุํนในเขต กรุงเทพมหานครพบวํา ปัจจัยที่มีอิทธิผลตํอการเลือกเปิดรับขําวสาร คือ ความ
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ต๎องการที่เป็นปัจจัยอันสําคัญที่สุด เพราะเป็นตัวกําหนดการเลือกของบุคคล บุคคลจะเลือกตอบสนอง
ความต๎องการของตัวเองเพื่อให๎ได๎ขําวสารที่ต๎องการเพื่อแสดงรสนิยม
กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรต้ น

ตัวแปรตาม

ปั จจัยด้ านจิตวิทยา
-การรับรู้
-การจูงใจ
-ทัศนคติ

กระบวนการตัดสินใจเลือกชม
ภาพยนตร์ ออนไลน์
-การรับรู้ถึงความต้ องการ
-การค้ นหาข้ อมูล
-การประเมินทางเลือก
-การตัดสินใจเลือกชมภาพยนตร์

ปั จจัยด้ านส่วนประสมทางการตลาด
-ผลิตภัณฑ์
-ราคา
-การส่งเสริ มการตลาด
-ช่องทางการจาหน่าย

วัตถุประสงค์
1.เพื่อศึกษาถึงหลักจิตวิทยาที่สํงผลตํอกระบวนการตัดสินใจเลือกชมภาพยนตร๑ออนไลน๑บน
เว็บไซต๑
2.เพื่อศึกษาสํวนประสมทางการตลาดที่สํงผลตํอกระบวนการตัดสินใจเลือกชมภาพยนตร๑
ออนไลน๑บนเว็บไซต๑
ขอบเขตของการศึกษา
1.ขอบเขตด๎านพื้นที่ศึกษาและประชากร
พื้ น ที่ แ ละกลุํ ม เปู า หมายในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ คื อ ผู๎ ที่ เ คยใช๎ บ ริ ก ารชมภาพยนตร๑
ออนไลน๑บนเว็บไซต๑ในประเทศไทย ซึ่งไมํทราบจํานวนประชากรที่แนํนอน จึงคํานวณขนาดของกลุํม
ตัวอยํางโดยใช๎สูตรของ W.G.cochran (1953) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ที่ความคลาดเคลื่อน
5% ดังนี้
สูตร
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n แทน จํานวนกลุํมตัวอยํางที่ต๎องการ
p แทน สัดสํวนของประชากรที่ผู๎วิจัยต๎องการ (0.5)
z แทน ความมั่นใจที่ผู๎วิจัยกําหนดไว๎ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ
z ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 มีคําเทํากับ 1.96 (มั่นใจ 95%)
d แทน สัดสํวนของความคาดเคลื่อนที่ยอมให๎เกิดขึ้นได๎ (0.05)
แทนคําในสูตร
n=
n=
n=
n = 384.16
n = 385
ได๎ขนาดกลุํมตัวอยํางที่ต๎องเก็บข๎อมูล คือ 385 คน แตํผู๎ศึกษาจะทําการเก็บข๎อมูล
จํานวน 400 คน เพื่อความสะดวกในการวิเคราะห๑ผล
2.ขอบเขตด๎านระยะเวลาและการเก็บรวบรวมข๎อมูล
การศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยที่สํงผลตํอการชมภาพยนตร๑ออนไลน๑บนเว็บไซต๑นี้ใช๎
เวลาโดยประมาณ 3 เดือน ตั้งแตํ เดือน มีนาคม - พฤษภาคม 2561
3.ขอบเขตด๎านเนื้อหา
การวิจัยครั้งนี้มุํงศึกษาปัจจัยที่สํงผลตํอพฤติกรรมการชมภาพยนตร๑ออนไลน๑บน
ทางเว็ปไซต๑
3.1 ตัวแปรอิสระ ได๎แกํ ปัจจัยด๎านจิตวิทยา คือ การรับรู๎ การจูงใจและทัศนคติ
ปัจจัยด๎านสํวนบุคคล คือ เพศ อายุ สถานภาพและรายได๎ และปัจจัยด๎านสํวนประสมทางการตลาด
คือ ผลิตภัณฑ๑ ราคา การสํงเสริมการตลาดและชํองทางจําหนําย
3.2 ตัวแปรตาม คือ กระบวนการตัดสินใจเลือกชมภาพยนตร๑ออนไลน๑
4.สมมติฐานของงานวิจัย
1.ปัจจัยด๎านจิตวิทยาสํงผลตํอกระบวนการตัดสินใจเลือกชมภาพยนตร๑ออนไลน๑
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2.สํวนประสมทางการตลาดสํงผลตํอกระบวนการตัดสินใจเลือกชมภาพยนตร๑
ออนไลน๑
5.ประโยชน๑ที่คาดวําจะได๎รับ
1.ได๎ทราบถึงข๎อมูลทางด๎านจิตวิทยาและสํวนประสมทางการตลาดวําสํงผลตํอ
กระบวนการตัดสินใจเลือกชมภาพยนตร๑ออนไลน๑หรือไมํ
2.ผู๎ประกอบการสามารถนําผลการศึกษานี้ไปใช๎เป็นข๎อมูลในการนําเสนอสื่อให๎
เหมาะสมกับความต๎องการของผู๎บริโภคหรือบุคคลทั่วไปได๎
วิธีการศึกษา
ประชากรและกลุํมตัวอยําง
การวิจัยนี้ เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซึ่งมีการกําหนดประชากรที่ใช๎
ในการศึกษางานวิจัยครั้งนี้ คือ กลุํมผู๎ใช๎เว็บไซต๑ในการรับชมภาพยนตร๑ทางออนไลน๑
เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย
ผู๎วิจัยใช๎แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข๎อมูลและจําแนกแบบสอบถาม
ออกเป็น 5 สํวนเพื่อศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยที่สํงผลตํอกระบวนการตัดสินใจเลือกชมภาพยนตร๑
ออนไลน๑บนเว็บไซต๑ ดังนี้
สํวนที่ 1 : ข๎อมูลด๎านปัจจัยสํวนบุคคลของผู๎ตอบแบบสอบถาม
สํวนที่ 2 : ข๎อมูลด๎านพฤติกรรมการเลือกชมภาพยนตร๑ออนไลน๑บนเว็บไซต๑ของผู๎ตอบ
แบบสอบถาม
สํวนที่ 3 :
ข๎อมูลด๎านปัจจัยทางจิตวิทยาที่สํงผลตํอกระบวนการตัดสินใจเลือกชม
ภาพยนตร๑ออนไลน๑บนเว็บไซต๑
สํวนที่ 4 :
ข๎อมูลด๎านปัจจัยทางการตลาดที่สํงผลตํอกระบวนการตัดสินใจเลือกชม
ภาพยนตร๑ออนไลน๑บนเว็บไซต๑
สํวนที่ 5 : ข๎อมูลด๎านกระบวนการตัดสินใจเลือกชมภาพยนตร๑ออนไลน๑บนเว็บไซต๑
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1.แหลํงข๎อมูลปฐมภูมิ(Primary Data) คือ เป็นแหลํงข๎อมูลจากการแจกแบบสอบถามทาง
ออนไลน๑ให๎แกํ ผู๎ที่เคยใช๎บริการชมภาพยนตร๑ออนไลน๑บนเว็บไซต๑ จํานวน 400 ชุด ผู๎วิจัยได๎ทําการ
เก็บรวยรวมแบบสอบถาม ตั้งแตํ เดือน มีนาคม 2561 ถึง พฤษภาคม 2561
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2.แหลํงข๎อมูลทุติยภูมิ(Secondary Data) คือ แหลํงข๎อมูลที่ผู๎วิจัยได๎จากการศึกษา หนังสือ
งานวิจัย ข๎อมูลทางอินเทอร๑เน็ต ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องเพื่อเป็นข๎อมูลพื้นฐานในการศึกษา
การวิเคราะห์ข้อมูล
ข๎อมูลด๎านปัจจัยสํวนบุคคลและพฤติกรรมการเลือกชมภาพยนตร๑ออนไลน๑บนเว็บไซต๑ใช๎การ
วิเคราะห๑ด๎วยคําสิถิติเชิงพรรณนา(Descriptive Statistics) ได๎แกํ การหาความถี่ ร๎อยละ
การวิเคราะห๑ปัจจัยด๎านจิตวิทยา ปัจจัยสํวนบุคคลและปัจจัยด๎านสํวนประสมทางการตลาดที่
สํงผลตํอกระบวนการตัดสินใจเลือกชมภาพยนตร๑ออนไลน๑บนเว็บไซต๑ ใช๎วิธีการการวิเคราะห๑ถดถอย
อยํางงําย(Simple Regression)
ผลการวิจัย
1.ข๎อมูลด๎านปัจจัยสํวนบุคคลและพฤติกรรมการเลือกชมภาพยนตร๑ออนไลน๑บนเว็บไซต๑
จากการวิเคราะห๑ข๎อมูลด๎านปัจจัยสํวนบุคคลและพฤติกรรมการเลือกชมภาพยนตร๑ออนไลน๑
บนเว็บไซต๑โดยใช๎สถิติเชิงพรรณนา พบวําจากข๎อมูลกลุํมตัวอยําง 400 คน แบํงออกเป็นเพศหญิง ร๎อย
ละ 54 เพศชาย ร๎อยละ 46 มีชํวงอายุน๎อยกวํา 20 ปี ร๎อยละ 21 อายุระหวําง 20-30 ปี ร๎อยละ 63
อายุระหวําง 31-40 ปี ร๎อยละ 6 อายุระหวําง 41-50 ปี ร๎อยละ 9 อายุมากกวํา 51 ปี ร๎อยละ 1 มี
สถานภาพเป็นโสด ร๎อยละ 83 สมรส/อยูํด๎วยกัน ร๎อยละ 11 หม๎าย/อยําร๎าง/แยกกันอยูํ ร๎อยละ 6
แบํงเป็ นกลุํมที่มีอาชีพเป็ น นักเรียน/นักศึกษา ร๎อยละ 61 รับจ๎างทั่วไป ร๎อยละ 9 พนักงาน
บริษัทเอกชน ร๎อยละ 15 รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ ร๎อยละ 5 ธุรกิจสํวนตัว/ค๎าขาย/แมํบ๎าน ร๎อยละ 10
ที่มีรายได๎เฉลี่ย 1) น๎อยกวําหรือเทํากับ 10,000 บาท ร๎อยละ 60 2) 10,001-30,000 บาท ร๎อยละ
27 3) 30,001-50,000 บาท ร๎อยละ 7 4) 50,000 บาทขึ้นไป ร๎อยละ 6 พฤติกรรมการเลือกชม
ภาพยนตร๑ออนไลน๑บนเว็บไซต๑ประเภท แอคชั่น ร๎อยละ 26 ผจญภัย ร๎อยละ 22 สงคราม/
อาชญากรรมร๎อยละ 17 ดรามํา/ตลก ร๎อยละ 22 วิทยาศาสตร๑/สารคดี ร๎อยละ 4 ครอบครัว ร๎อยละ
2 ระทึกขวัญ ร๎อยละ 7 โดยดูผําน Netflix ร๎อยละ 17 Youtube ร๎อยละ 53 Line TV ร๎อยละ 13
Facebook ร๎อยละ 3 อื่นๆ ร๎อยละ 14 ที่มีคําใช๎จํายเฉลี่ยตํอปี 1) ฟรี ไมํเสียคําใช๎จําย ร๎อยละ 59 2)
น๎อยกวํา 500 บาท ร๎อยละ 27 3) 500-1,500 บาท ร๎อยละ 12 4)1,500 บาทขึ้นไป ร๎อยละ 2 โดยมี
ความถี่ในการเข๎าชมภาพยนตร๑ทางออนไลน๑เป็นเรื่องหรือตอนตํอสัปดาห๑ 1) 1-5 เรื่องหรือตอนตํอ
สัปดาห๑ร๎อยละ 61 2) 6-10 เรื่องหรือตอนตํอสัปดาห๑ ร๎อยละ 16 3) 11-15 เรื่องหรือตอนตํอสัปดาห๑
ร๎อยละ 14 4) 16 เรื่องหรือตอนขึ้นไป ร๎อยละ 9
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2.ปัจจัยที่สํงผลตํอกระบวนการตัดสินใจเลือกชมภาพยนตร๑ออนไลน๑บนเว็บไซต๑
ตารางที่ 1 Model Summary ของปัจจัยด้านจิตวิทยา
Model Summary
Mode R
R Square Adjusted R Std. Error of
l
Square
the Estimate
1
.833a
.694
.691
.40925
ตารางที่ 2 ANOVAa ของปัจจัยด้านจิตวิทยา
ANOVAa
Model
Sum
of df
Squares
Regression 37.258
1
1
Residual 16.413
98
Total
53.671
99

Mean
Square
37.258
.167

F

Sig.

222.456 .000b

จากตารางข๎างต๎น การวิเคราะห๑การถดถอยอยํางงําย (Simple Regression) เพื่อศึกษา
ปัจจัยด๎านจิตวิทยา(X1) สํงผลตํอกระบวนการตัดสินใจเลือกชมภาพยนตร๑ออนไลน๑บนเว็บไซต๑( Y) ผล
การทดสอบสมมติฐานการวิจัย พบวํา ปัจจัยด๎านจิตวิทยาสํงผลทางบวกกับกระบวนการตัดสินใจเลือก
ชมภาพยนตร๑ อ อนไลน๑ บ นเว็ บ ไซต๑ หมายความวํ า ระดั บ ปั จ จั ย ด๎ า นจิ ต วิ ท ยา 1 หนํ ว ยสํ ง ผ ลให๎
กระบวนการตัดสินใจเลือกชมภาพยนตร๑ออนไลน๑บนเว็บไซต๑ จะเพิ่มขึ้น 0.86 โดยที่คํา Adjusted R
Square = 0.691 ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 ดังนั้นปัจจัยด๎านจิตวิทยาสํงผลตํอกระบวนการตัดสินใจ
เลือกชมภาพยนตร๑ออนไลน๑บนเว็บไซต๑ จะได๎สมการดังนี้
Y=0.531 +0.86X1
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ตารางที่ 3 Model Summary
Model Summary
Mode R
R Square
l
1
.873a
.762

ของปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด
Adjusted
Square
.760

R Std. Error of
the Estimate
.36086

ตารางที่ 4 ANOVAa ของปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด
ANOVAa
Model

1

Sum
Squares
Regression 40.909
Residual 12.762
Total
53.671

of df
1
98
99

Mean
Square
40.909
.130

F

Sig.

314.145 .000b

จากตารางข๎างต๎น การวิเคราะห๑การถดถอยอยํางงําย(Simple Regression) เพื่อศึกษา
ปัจจัยด๎านสํวนประสมทางการตลาด(X2) สํงผลตํอกระบวนการตัดสินใจเลือกชมภาพยนตร๑ออนไลน๑
บนเว็บไซต๑(Y) ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยพบวํา ปัจจัยด๎านสํวนประสมทางการตลาดสํงผล
ทางบวกกับกระบวนการตัดสินใจเลือกชมภาพยนตร๑ออนไลน๑บนเว็บไซต๑ หมายความวํา ระดับปัจจัย
ด๎านสํวนประสมทางการตลาด 1 หนํวยสํงผลให๎กระบวนการตัดสินใจเลือกชมภาพยนตร๑ออนไลน๑บน
เว็บไซต๑จะเพิ่มขึ้น 0.921 โดยที่คํา Adjusted R Square = 0.760 ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 ดังนั้น
ปัจจัยด๎านสํวนประสมทางการตลาดสํงผลตํอกระบวนการตัดสินใจเลือกชมภาพยนตร๑ออนไลน๑บน
เว็บไซต๑ จะได๎สมการดังนี้
Y=0.236 +0.921X2
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจัยพบวํา ปัจจัยทางด๎านจิตวิทยา 1 หนํวยนั้นสามารถเพิ่มให๎มีกระบวนการ
ตัดสินใจเลือกชมภาพยนตร๑ออนไลน๑บนเว็บไซต๑เพิ่มขึ้น 0.691 หนํวยและปัจจัยทางด๎านสํวนประสม
ทางการตลาด 1 หนํวยนั้นสามารถเพิ่มให๎มีกระบวนการตัดสินใจเลือกชมภาพยนตร๑ออนไลน๑บน
เว็บไซต๑เพิ่มขึ้น 0.921 หนํวย ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 และจากพฤติกรรมการชมภาพยนตร๑ออนไลน๑
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ของกลุํมตัวอยําง 400 คนทําให๎ทราบวําสํวนประสมทางการตลาดมีผลมากตํอการตัดสินใจรับชม
ภาพยนตร๑ออนไลน๑บนเว็บไซต๑ คือ ด๎านราคา มากที่สุด
ปัจจัยด๎านจิตวิทยาสํงผลตํอกระบวนการตัดสินใจเลือกชมภาพยนตร๑ออนไลน๑บนเว็บไซต๑ซึ่ง
สอดคล๎ อ งกั บ งานวิ จั ย ของกมลมาศ บุ ญ ศิ ริ เ สริ ม สุ ข (2558) ได๎ ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ปั จ จั ย ที่ สํ ง ผลตํ อ
พฤติกรรมในการตัดสินใจเลือกซื้อขนมไทยของผู๎บริโภคเจเนอเรชั่นวาย:กรณีศึกษาบ๎านขนมนันทวัน
จังหวัดเพชรบุรี พบวํา ปัจจัยด๎านจิตวิทยาสํงผลตํอพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อขนมไทยมากที่สุด
คือ ด๎านแรงจูงใจ ด๎านการเรียนรู๎ ด๎านทัศนคติและด๎านการรับรู๎ ตามลําดับ
ปัจ จัย ด๎านสํ วนประสมทางการตลาดสํ งผลตํอ กระบวนการตัดสิ นใจเลื อกชมภาพยนตร๑
ออนไลน๑บนเว็บไซต๑ซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัยของวรวิทย๑ พิมลรัตน๑ (2558) ได๎ศึกษาการตัดสินใจเลือก
ซื้อแพ็คเกจระบบดูหนังออนไลน๑ของคน Gen C พบวําผู๎ตอบสํวนใหญํเป็นเพศหญิง อายุ 18-24 ปี
รายได๎เฉลี่ย 0-3,000 บาทตํอเดือนโดยกลุํมเปูาหมายสํวนใหญํไมํเคยซื้อแพ็คเกจดูหนังออนไลน๑ มี
พฤติกรรมดูหนังออนไลน๑เฉลี่ยอาทิตย๑ละ 1 เรื่องโดยสํวนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ๑กันใน
ระดับปานกลางกับกระบวนการตัดสินใจ
ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย
1.ปัจจัยด๎านจิตวิทยาสํงผลตํอกระบวนการตัดสินใจเลือกชมภาพยนตร๑ออนไลน๑บนเว็บไซต๑
ดังนั้น การเสนอสื่อหรือข๎อมูลที่ดีและสร๎างสรรค๑เป็นสิ่งที่สําคัญสําหรับการบอกกลําวถึงบุคคลทั่วไปได๎
ทราบถึงข๎อมูล มีการดึงดูดให๎ใช๎และมีการเปลี่ยนมุมมองของบุคคลเพื่อให๎มีการตัดสินใจหาข๎อมูล
ประเมินและเลือกใช๎
2.ปัจจัยด๎านสํวนประสมทางการตลาดสํงผลตํอ กระบวนการตัดสินใจเลือกชมภาพยนตร๑
ออนไลน๑บนเว็บไซต๑ ซึ่งในการประเมิณทางเลือกถือเป็นขั้นตอนที่สําคัญสําหรับการตัดสินใจเลือกใช๎
ดังนั้น ผู๎ประกอบการควรมีการนําเสนอเว็บไซต๑หรือการใช๎งานที่แตกตําง ทันสมัยและมีความรวดเร็ว
ในการเปิดใช๎งานเพื่อที่จะสามารถตอบสนองถึงความต๎องการของบุคคลทั่วไปได๎
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1.เนื่องในการวิจัยครั้งนี้ผู๎วิจัยได๎ศึกษาเฉพาะปัจจัยด๎านจิตวิทยา ปัจจัยสํวนบุคคลและปัจจัย
ทางด๎านสํวนประสมทางการตลาด 4Ps ในโอกาสตํอไปอาจทําการศึกษาในปัจจัยด๎านอื่นๆ เชํน สํวน
ประสมทางการตลาด 7Ps ที่เน๎นทางด๎านการนําเสนอสื่อทางออนไลน๑หรือปัจจัยทางด๎านสังคม เป็ น
ต๎น
2.การวิจัยครั้งนี้เนื่องด๎วยไมํทราบคําประชากรที่แนํชัดในโอกาสตํอไปอาจทําการศึกษาใน
กลุํมตัวอยํางที่เฉพาะเจาะจง เชํน กลุํม Gen X , Gen Y เป็นต๎น
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บทคัดย่อ
การศึกษา การพัฒนาการทํองเที่ยวของอําเภอนครไทยเพื่อพัฒนาให๎เป็นทํองเที่ยวเชิงนิเวศ
โดยการมีสํวนรํวมของชุมชน โดยมีวัตถุประสงค๑เพื่อศึกษารูปแบบการทํองเที่ยวเชิงนิเวศที่เหมาะสม
ศึกษากระบวนการเรี ยนรู๎รํว มกันโดยสํ งเสริมกระบวนการมีสํว นรํวมของชุมชนในการจัดการการ
ทํองเที่ยว จัดทําฐานข๎อมูลด๎านการทํองเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่อําเภอนครไทย เชํน แหลํงทํองเที่ยวเชิง
นิเวศ สิ่งอํานวยความสะดวก รวมถึง แนวทางในการพัฒนาการทํองเที่ยวเชิงนิเวศที่มีความเหมาะสม
และเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาการทํองเที่ยวของภาครัฐ โดยใช๎ วิ ธี ก ารศึ ก ษาถึ ง แนวคิ ด การจั ด การ
ทํองเที่ยวเชิงนิเวศ การมีสํวนรํวมของชุมชน การสํารวจศักยภาพแหลํงทํองเที่ยวและความคิดเห็น
ของชุมชน เพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมในการจัดการทํองเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่ โดยใช๎แ บบสอบถาม
และแบบประเมินมาตรฐานคุณภาพแหลํงทํองเที่ยวเชิงนิเวศ ของสํานักพัฒนาการทํองเที่ยว กระทรวง
การทํองเที่ยวและกีฬา เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข๎อมูล
ผลการศึกษาพบวํา อุทยานแหํงชาติภูหินรํองกล๎า เขาผาประตูเมือง มีศักยภาพในระดับดี
เยี่ยม ในการพัฒนาให๎เป็ นแหลํงทํองเที่ยวเชิงนิเวศ เหมาะสําหรับนักทํองเที่ยวเชิงนิเวศ แพเจ็ดคต
และน้ําตกแกํงทุํง-แกํงโตนมีศักยภาพในระดับปานกลางเหมาะสมในการพัฒนาให๎เป็นแหลํงทํองเที่ยว
แบบอื่น เชํน กิจกรรมนันทนาการในแหลํงทํองเที่ยว และ การทํองเที่ยวแบบผจญภัย เป็นต๎น การมี
สํวนรํวมของชุ มชนในแหลํงทํองเที่ยวเชิงนิเวศพบวํา ชุมชนมีสํวนรํวมกับหนํวยงานภาครัฐในการ
จัดการแหลํงทํองเที่ยว เพราะเล็งเห็นถึงความสําคัญ ในการรํวมรับผลประโยชน๑ที่เกิดขึ้นจากการ
ทํองเที่ยว นอกจากนี้ เพื่อให๎การพัฒนาการทํองเที่ยวเชิงนิเวศเกิดประสิทธิภาพและพัฒนาไปสูํการ
ทํองเที่ย วที่ยั่ งยื น ชุมชนมีความต๎องการพัฒนาสิ่ งอํานวยความสะดวกให๎ ดียิ่งขึ้น เชื่อมโยงแหลํ ง
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ทํองเที่ยวในพื้นที่ชุมชนใกล๎เคียง พัฒนาความรู๎ทางด๎านการอนุรักษ๑และการใช๎ภาษาอังกฤษในการ
สื่อสารกับนักทํองเที่ยวชาวตํางชาติ
คาสาคัญ: การพัฒนาการทํองเที่ยว การทํองเที่ยวเชิงนิเวศ การมีสํวนรํวมของชุมชน
Abstract
The study of Tourism Development of Nakornthai District to Be Eco-Tourism
Destination with the Participation of Community had purposes to study the suitable
model of Eco-Tourism, inquire the process of cooperative learning by supporting the
process of community cooperation for tourism management, set the Eco-Tourism
database in the area of Nakornthai District such as ecotourism attractions, facilities,
including guidelines to develop suitable and linkable ecotourism to government
tourism development plan using the method of studying the concept of ecotourism,
the community’s cooperation, the survey of tourist attractions potential, and the
community’s opinions to find the suitable guidelines for ecotourism management in
the area.The instruments for data collecting were questionnaires, Ecotourism
Attractions Quality Standard Evaluation forms of Department of Tourism, Ministry of
Tourism and Sports.
The result of the study were as follow; Phuhinrongkla National Park and
Khao Pa Pratumuang have the excellent potential to develop to be ecotourism
attractions and it suits to Eco- tourists, Paejedkotand KanegThung - Kaeng Ton
Waterfall have the fair potential as suit to a one day trip tourist attractions and
adventure destinations for nature tourism activities.The tourist attractions
management has been cooperated by the community and the government sectors
since they realized the importance of sharing profit from tourism. In addition, for an
effective and sustainable development of ecotourism, community need to develop
more for having better facilities, connect tourist attractions with the community
nearby, develop knowledge of conservation and English language for communicating
with foreigner tourists.
Keywords: Tourism Development, Eco-Tourism, People Participation
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บทนา
การทํองเที่ย วเป็ น อุตสาหกรรมที่มี ความสํ าคัญตํอเศรษฐกิจ สั งคม และวัฒ นธรรม ของ
ประเทศไทยอยํางมาก โดยได๎มีการกําหนดไว๎ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติฉบับที่ 10 ซึ่ง
ได๎ มี ก ารกํ า หนดแผนแมํ บ ทการพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมการทํ อ งเที่ ย วของประเทศไทย (สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ,2554) โดยมีนโยบายเชิงรุกของแผนอุตสาหกรรม
การทํองเที่ยวที่กลําวไว๎ ได๎แกํ การพัฒนาประเทศไทยคงความเป็นผู๎นําทางการทํองเที่ยวในภูมิภาค
เอเชียอยํางตํอเนื่อง การพัฒนาการทํองเที่ยวของไทยให๎เป็นสาขาหลักทางเศรษฐกิจที่มีความสําคัญ
ควบคูํกับสาขาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม การเรํงรัดให๎เกิดการกระจายตัวของนักทํองเที่ยวและ
รายได๎จ ากทํองเที่ย วสูํ ภูมิภ าคอื่น ๆ นอกเหนื อจากเมือ งทํองเที่ยวหลั กในปัจจุ บัน การปรั บปรุ ง
โครงสร๎างอุตสาหกรรมทํองเที่ย วให๎ทันสมัยเพื่อให๎ผู๎ประกอบการมีความพร๎อมในการแขํงขันเพื่อ
รองรับระบบตลาดเสรีทางการค๎า การสนับสนุนให๎องค๑กรการปกครองสํวนท๎องถิ่นให๎มีความพร๎อม
และเข๎มแข็งในการบริหารจัดการทํองเที่ยว และ การอนุรักษ๑ทรัพยากรการทํองเที่ยวให๎คงความเป็น
ธรรมชาติที่สมบูรณ๑และสะท๎อนถึงความเป็นเอกลักษณ๑วัฒนธรรมไทยชัดเจนที่สุด
แตํอยํางไรก็ตาม ในรอบหลายทศวรรษที่ผํานมา ประเทศไทยมีการพัฒนาการทํองเที่ยว
อยํางรวดเร็ว ทั้งจํานวนรายได๎ และจํานวนนักทํองเที่ยวตํางเพิ่มสูงขึ้นเป็นลําดับ เชํน ในปี 2550 กอง
สถิติการทํองเที่ยวแหํงประเทศ (2550) ได๎รายงานวํา ในปี พ.ศ. 2550 ประเทศไทยมีรายได๎จากการ
ทํองเที่ยว 928,199 ล๎านบาท ทั้งนี้ มูลคําทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นมานั้น ยํอมแลกมาด๎วยความเสื่อม
โทรมของทรัพยากรธรรมชาติ ประเพณี วัฒนธรรมและวิถีชีวิต ดังนั้น บทเรียนที่ผํานมา จึงได๎พบวํา
การทํองเที่ยวเชิงนิเวศ จะเป็นการทํองเที่ยวอีกรูปแบบหนึ่งที่มุํงเน๎น การักษาสิ่งแวดล๎อม เป็นสําคัญ
ซึ่งจะมีความแตกตํางจากการทํองเที่ยวแบบเดิม หรือ แบบมวลชน (Mass Tourism) และกลายมา
เป็นการทํองเที่ยวแบบทางเลือก (Alternative Tourism) ดังนั้น ภาครัฐจึงได๎มีการกําหนดเปูาหมาย
ของนโยบายพัฒนาการทํองเที่ยวเชิงนิเวศของประเทศไทยในระยะ 10 ปี ซึ่งมีหลักสําคัญ อาทิ มีการ
กําหนดพื้นที่เปูาหมายการทํองเที่ยวเชิงนิเวศที่ชัดเจน อบรมความรู๎นักทํองเที่ยวและกระจายรายได๎สูํ
ภาคท๎ อ งถิ่ น อยํ า งทั่ ว ถึ ง ซึ่ ง การกํ า หนดนโยบายดั ง กลํ า วเป็ น สะท๎ อ นถึ ง แนวโน๎ ม การพั ฒ นาการ
ทํองเที่ยวเชิงนิเวศที่จะเกิดขึ้นอยํางเต็มรูปแบบในประเทศไทย
จังหวัดพิษณุโลกเป็นอีกจังหวัดที่ให๎ความสําคัญตํอการพัฒนาการทํองเที่ยวโดยหวังที่จะให๎
การพั ฒ นาการทํ อ งเที่ ย วกํ อ ให๎ เ กิ ด รายได๎ ซึ่ ง สามารถนํ า ไปพั ฒ นาจั ง หวั ด และกระจายไปสูํ ภ าค
ประชาชนอยํ า งทั่ ว โดยอาศั ย ฐานทรั พ ยากรที่ มี อ ยูํ อ ยํ า งหลากหลายทั้ ง ทางด๎ า นประวั ติ ศ าสตร๑
ธรรมชาติ ภูมิปัญญาท๎องถิ่น และวิถีชีวิต ดังนั้นในแผนพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก 2551-2554 ในกลุํม
ยุ ท ธศาสตร๑ ก ลุํ ม จั ง หวั ด ภาคเหนื อ ตอนลํ า ง กลุํ ม ที่ 1 กํ า หนดให๎ จั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลก พั ฒ นาไปสูํ
ศูนย๑ กลางบริ การแยกอิน โดจี นแหํ งเศรษฐกิจและการทํองเที่ ยว โดยมีนโยบายในการสํงเสริมการ
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ทํองเที่ยว โดยมีนโยบายในการสํงเสริมการทํองเที่ยว ด๎านวัฒนธรรม ประเพณี และทํองเที่ยวเชิง
นิเวศ จัดให๎มีฤดูกาลทํองเที่ยวตลอดปี เพื่อสร๎างกิจกรรมด๎านการทํองเที่ยว เพิ่มจํานวนนักทํองเที่ยว
และกระจายรายได๎ไปสูํภาคถิ่นมากที่สุด (www.phitsanulok.go.th)
อํา เภอนครไทยเป็ น หนึ่ ง ในเก๎ า อํา เภอของจั งหวั ดพิ ษ ณุโ ลก มี พื้ นที ป ระมาณ 2,220.37
ตารางกิโลเมตร อยูํหํางจากตัวเมืองพิษณุโลกประมาณ 90 กิโลเมตร อําเภอนครไทยนั้น เดิม คือ บาง
ยาง ซึ่งมีความสําคัญด๎านประวัติศาสตร๑ในการกํอกําเนิดอาณาจักรสุโขทัย โดยเคยตกเป็นสถานที่
ประทับของพํอขุนบางกลางหาว ซึ่งตํอมาได๎ปราบดาภิเษกเป็นพํอขุนศรีอินทราทิตย๑ ปฐมกษัตริย๑แหํง
ราชวงศ๑พระรํวง นอกจากนี้แล๎ว อําเภอนครไทย ยังมีความอุดมสมบูรณ๑ของปุาไม๎ จึงทําให๎มีแหลํง
ทํองเที่ยวด๎านธรรมชาติ โดยเฉพาะประเภทน้ําตกและอุทยานแหํงชาติ กระจายในพื้นที่เป็นจํานวน
มาก และกอร๑ปกับกระแสการพัฒนาแหลํงทํองเที่ยวจากภาครัฐทั้งสํวนกลางและท๎องถิ่น ที่เล็งเห็นถึง
การใช๎การทํองเที่ยวเป็นเครื่องมือในการกระจายรายได๎สูํประชาชนระดับฐานราก อีกทั้งยังสอดคล๎อง
กับ แนวโน๎ ม ทางเลื อ ก อาทิ ก ารทํ อ งเที่ ย วเชิ ง นิ เวศ ที่จ ะขยายตั ว ในอนาคตและการตระหนั ก ถึ ง
ความสําคัญของการรักษาสิ่งแวดล๎อม รวมถึงการกระจายอํานาจสิทธิเสรีภาพไปยังประชาชนเจ๎าของ
พื้นที่ มุํงสํงเสริมกระบวนการมีสํวนรํวมของชุมชนโดยรอบแหลํงทํองเที่ยว
จากเหตุผลดังกลําวนี้ ผู๎วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาการพัฒนาการทํองเที่ยวของอําเภอนครไทย
เพื่อพัฒนาเป็นทํองเที่ยวเชิงนิเวศโดยการมีสํวนรํวมของชุมชน ซึ่งผลสําเร็จของโครงการจะทําให๎เกิด
การเรียนรู๎ระหวํางชุมชน ภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา สํงเสริมให๎ประชาชนในพื้นที่ได๎เข๎าใจ
ถึงกับกระบวนการมีสํวนรํวมและสามารถนําเหลักการจัดการทํองเที่ยวเชิงนิเวศ สามารถนํารายได๎สูํ
ชุมชน และเป็นหนึ่งเครื่องมือที่สามารถอนุรักษ๑ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม ที่มีอยูํให๎มีความ
อุดมสมบูรณ๑และสํงตํอเป็นมรดกด๎านธรรมชาติสูํอนุชนรุํนหลังตํอไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาศักยภาพเพื่อเป็นแหลํงทํองเที่ยวเชิงนิเวศของอําเภอนครไทย
2. เพื่อเสริมสร๎างกระบวนการเรียนรู๎การจัดการทํองเที่ยวโดยกระบวนการมีสํวนรํวมของ
ชุมชน
วิธีการดาเนินการวิจัย
การพัฒนาการทํองเที่ยวของอําเภอนครไทยเพื่อพัฒนาเป็นแหลํงทํองเที่ยวเชิงนิเวศโดยการมี
สํวนรํวมของชุมชน ผู๎ศึกษาได๎ใช๎วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพื่อให๎สามารถ
บรรลุวัตถุประสงค๑ตามที่กําหนดไว๎ โดยมีการศึกษาบริบทที่เกี่ยวข๎องในพื้นที่อําเภอนครไทย จังหวัด
พิษณุโลก อาทิ ทรัพยากรการทํองเที่ยว สิ่งอํานวยความสะดวกด๎านการทํองเที่ยว การมีสํวนรํวมของ
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ประชาชน และนโยบายการสํงเสริมการทํองเที่ยวจากภาครัฐ เป็นต๎น โดยผู๎วิจัยมีการดําเนินการเป็น
ขั้นตอนดังนี้
1. ขอบเขตด๎านพื้นที่ในการศึกษา
พื้นที่ในเขตอําเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
2. ขอบเขตด๎านประชากร
2.1 กลุํมนักทํองเที่ยว จํานวน 1,000 คนโดยกําหนดคําความเชื่อมั่นที่ร๎อยละ 95 จะได๎
กลุํมตัวอยํางที่นําเชื่อถือที่ 277 คน (Darwin Hendel (1977) อ๎างใน มนัส สุวรรณ , 2544)
2.2 กลุํมตัวแทนประชาชนในพื้นที่ ของอําเภอนครไทย จํานวน 20 คน
2.3 กลุํ มตัว แทนจากภาครัฐ จํานวน 20 คน ได๎แกํ การทํองเที่ยวจังหวัดพิษณุโ ลก
ประชาสัมพันธ๑จังหวัดพิษณุโลก สํานักพัฒนาการทํองเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก องค๑บริหารสํวนตําบลใน
เขตอําเภอนครไทย และพัฒนาชุมชนอําเภอนครไทย
2.4 กลุํมตัวแทนภาคธุรกิจด๎านการทํองเที่ยว จํานวน 20 คน ได๎แกํ ธุรกิจนําเที่ยวและที่
พัก ธุรกิจร๎านอาหารและภัตตาคาร ธุรกิจการขนสํง และธุรกิจร๎านขายของที่ระลึกในพื้นที่อําเภอนคร
ไทยและใกล๎เคียง
3. ขอบเขตด๎านเนื้อหา
ศึกษาบริบท ประวัติความเป็นมา เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม อําเภอนครไทย
เอกสารที่เกี่ยวข๎องกับองค๑ประกอบด๎าน การพัฒนาแหลํงทํองเที่ยว การทํองเที่ยวเชิงนิเวศ การมีสํวน
รํวมของชุมชน และหลักเกณฑ๑การคัดเลือกแหลํงทํองเที่ยว เพื่อศึกษาความเป็นไปได๎ในการจัดสิ่ง
อํานวยความสะดวกขั้นต๎น รวมถึงศักยภาพและรูปแบบการจัดการทํองเที่ยวที่เหมาะสม สําหรับแหลํง
ทํองเที่ยวเชิงนิเวศ ที่กําหนดการรวบรวมแนวคิดที่เกี่ยวข๎อง และแหลํงทํองเที่ยวที่มีความใกล๎เคียงกัน
เพื่อเป็นแบบอยํางในการศึกษาตํอไป
4. เครื่องมือที่ใช๎ในการศึกษา
4.1 ผู๎วิจัยได๎ใช๎แบบประเมินมาตรฐานคุณภาพแหลํงทํองเที่ยวเชิงนิ เวศ โครงการ
ศึกษาและกําหนดดัชนีชี้วัดมาตรฐานคุณภาพแหลํงทํองเที่ยวเชิงนิเวศ โดยสํานักพัฒนาการทํองเที่ยว
กระทรวงการทํองเที่ยวและกีฬา รํวมกับ สถาบันวิจัยสภาวะแวดล๎อม จุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย ซึ่งมี
เกณฑ๑การประเมินแหลํงทํองเที่ยวเชิงนิเวศ ได๎แกํ ด๎านศักยภาพในการเป็น แหลํงทํองเที่ยวเชิงนิเวศ
ด๎านการจัดการด๎านการใช๎ประโยชน๑ของพื้นที่เพื่อให๎เกิดความยั่งยืน ด๎านการจัดการด๎านการให๎ความรู๎
และสร๎างจิตสํานึก และด๎านการมีสํวนรํวมของชุมชนในกิจกรรมการทํองเที่ยว
4.2 แบบนําสัมภาษณ๑ (Interview Guide) เพื่อใช๎ประกอบการสัมภาษณ๑ กลุํ ม
ตัวแทนภาคประชาชน กลุํมตัวแทนภาครัฐ และกลุํมตัวแทนภาคธุรกิจด๎านการทํองเที่ยวที่เกี่ยวข๎อง
ซึ่งใช๎ในการสํารวจความคิดเห็นด๎านการจัดการการทํองเที่ยวของหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง อุปสรรคและ
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โอกาส รวมถึงข๎อเสนอแนะตํางๆ ด๎านการจัดการทํองเที่ยวสําหรับอําเภอเนินมะปราง โดยคณะผู๎วิจัย
ได๎กําหนดหัวข๎อและรายการตําง ๆ ที่ต๎องการจะศึกษา โดยใช๎แบบสัมภาษณ๑แบบปลายเปิด (OpenEnded Questions) โดยให๎ผู๎ถูกสัมภาษณ๑มีโอกาสแสดงความคิดเห็น และให๎ตอบคําถามด๎วยตนเอง
มีอิสรภาพ ภายใต๎หัวข๎อคําถามที่กําหนด
4.3 การวิเคราะห๑ข๎อมูล
นําข๎อมูลที่ได๎มาวิเคราะห๑ ให๎ได๎ข๎อมูล เพื่อนําเสนอ รูปแบบและกิจกรรมการทํองเที่ยวเชิงนิเวศ ที่
เหมาะสมกับ บริบ ทด๎านการทํองเที่ยวของอําเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก นําเสนอเส๎นทางการ
ทํองเที่ยวเชิงนิเวศที่เหมาะสมกับความต๎องการของนักทํองเที่ยว ผู๎ประกอบการ และ ประชาชนใน
ท๎องถิ่น
ผลการวิจัย
การวิจัยเพื่อการศึกษารูปแบบการทํองเที่ยวเชิงนิเวศที่เหมาะสมกับบริบทของอําเภอนครไทย
ผู๎ศึกษาได๎ใช๎ แนวคิดทางด๎านการทํองเที่ยวเชิงนิเวศ การมีสํวนรํวมของชุมชน งานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง
การสํารวจศักยภาพของแหลํงทํองเที่ยว และความคิดเห็นของประชาชนในพื้น ที่ โดยมีผลการศึกษา
ดังนี้
1.การศึกษาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อาเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
การศึกษาศักยภาพแหลํงทํองเที่ยวเชิงนิเวศ ในเขตพื้นที่ อําเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลกผู๎
ศึกษาได๎ใช๎คูํมือการประเมินมาตรฐานคุณภาพแหลํงทํองเที่ยวเชิงนิเวศ โครงการศึกษาและกําหนด
ตัว ชี้วัดมาตรฐานคุณภาพแหลํงทํองเที่ยวเชิงนิเวศ โดยสํ านักพัฒ นาการทํองเที่ยว กระทรวงการ
ทํองเที่ยวและกีฬา รํวมกับ สถาบันวิจัยสภาวะแวดล๎อม จุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย โดยมีองค๑ประกอบ
ที่ใช๎ในการศึกษา 4 ด๎าน ได๎แกํ
องค์ประกอบที่ 1 ศักยภาพในการในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
มีหลักเกณฑ๑ในการพิจารณา 4 ด๎าน ได๎แกํ
1.1 จุ ดดึงดูดด๎านการทํองเที่ยวและเรียนรู๎แหลํ งทํองเที่ยว โดยเป็นการพิจารณาแหลํ ง
ธรรมชาติที่จะจัดการทํองเที่ยวเชิงนิเวศต๎องมีสิ่งที่สามารถดึงดูดนักทํองเที่ยวให๎เข๎าไปเที่ยวชมได๎เป็น
อยํางดี และจุดดึงดูดดังกลําวต๎องกํอให๎เกิดการเรียนรู๎ในเรื่องระบบนิเวศ สร๎างความภาคภูมิใจ ความ
หวงแหน และจิตสํานึกในการที่จะรักษาสิ่งนั้นให๎คงอยูํตลอดไป เชํน การมีสัตว๑หรือพืชที่มีลักษณะโดด
เดํน หายาก ใกล๎สูญพันธุ๑ เป็นต๎น
1.2 ความอุดมสมบูรณ๑ของแหลํงธรรมชาติ หลักในการพิจารณา คือ แหลํงธรรมชาติควรที่
จะคงสภาพความเป็ น ธรรมชาติดั้ งเดิมไว๎ม ากที่ สุ ด และมี การรบกวนโดยมนุ ษย๑ น๎อยที่สุ ด แหลํ ง
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ธรรมชาติที่ถูกบุกรุกหรือทําลายโดยมนุษย๑จนไมํเหลือสภาพเดิมจะทําให๎การเรียนรู๎ระบบนิเวศและ
การสร๎างจิตสํานึกในการอนุรักษ๑ลดลงไปด๎วย
1.3 ความเกี่ยวข๎องของวัฒนธรรมท๎องถิ่นกับแหลํงธรรมชาติ หลักในการพิจารณา คือ ความ
เกี่ยวข๎องกับวัฒนธรรมท๎องถิ่นจะมีสํวนสนับสนุนให๎นักทํองเที่ยวได๎เรียนรู๎วิถีชีวิตของชุมชนในการอยูํ
รํวมกับธรรมชาติ ซึ่งชุมชนควรมีลักษณะเป็นชุมชนดั้งเดิมที่อาศัยอยูํในแหลํงธรรมชาติ และยังรักษา
แหลํงวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิมไว๎ได๎ เชํน ชุมชนผีตองเหลือง หรือ ชุนชนชาวเขาเผํา
เล็ ก ๆ หรื อแหลํ งธรรมชาตินั้ น อาจมีห ลั กฐานชัดเจนที่แสดงถึงการตั้งถิ่นฐานและการเป็นแหลํ ง
วัฒนธรรมในอดีต เชํน ภาพเขียนฝาผนังถ้ําหรือบริเวณหน๎าผา เป็นต๎น
1.4 ความปลอดภัยของแหลํงธรรมชาติในการทํองเที่ยว โดยพิจารณาจากโอกาสที่จะเกิด
อันตรายจากตัวพื้นที่เองในบริเวณเส๎นทางทํองเที่ยว เชํน แผํนดินไหว สึนามิ น้ําปุา ดินถลํม หน๎าผา
สูงชัน กระแสน้ํารุนแรง สัตว๑ดุร๎าย มาลาเรีย และปัจจัยภายนอก เชํน ภัยจากโจรผู๎ร๎าย และ โรค
ระบาดอื่น ๆ เป็นต๎น
องค์ประกอบที่ 2 การจัดการด้านการใช้ประโยชน์ของพื้นที่ให้เกิดความยั่งยืน
มีหลักเกณฑ๑ในการพิจารณา 4 ด๎าน ได๎แกํ
2.1 การจัดการด๎านการใช๎ประโยชน๑ของตัวแหลํงทํองเที่ยว โดยการพิจารณาจะประกอบไป
ด๎วยด๎านตําง ๆ ได๎แกํ การกําหนดเขตการใช๎ประโยชน๑พื้นที่เพื่อการทํองเที่ยว เชํน มีการแบํงพื้นที่
สงวน พื้นที่นันทนาการและพื้นที่พักอาศัย มีการกําหนดชํวงเวลาในในการเข๎าพื้นที่ที่เหมาะสมตาม
ชํวงเวลาของวันและฤดูกาล มีการจํากัดจํานวนนักทํองเที่ยว ให๎พอเหมาะกับศักยภาพของพื้นที่และ
การบริการ
2.2 การจัดการด๎านการบริการนักทํองเที่ยว โดยมีการประเมินในดัชนีนี้จะพิจารณาจากการ
ดําเนินงานด๎านการให๎บริการขั้นพื้นฐานแกํนักทํองเที่ยว โดยมีการจัดการที่เหมาะสมให๎นักทํองเที่ยวมี
ความพึงพอใจในการได๎รับบริการที่คุ๎มคํากับการมาทํองเที่ยว
2.3 การจัดการด๎านกิจกรรมการทํองเที่ยว โดยมีการจัดกิจกรรมการทํองเที่ยวที่ไมํกระทบ
ตํอพื้นที่ที่มีเปราะบาง และไมํทําให๎แหลํงธรรมชาติเกิดความเสื่อมโทรม
2.4 การจัดการด๎านการติดตามและการประเมินการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่อันเนื่องมาจาก
การทํ องเที่ ย ว โดยพิจ ารณาจากการที่ แ หลํ ง ทํ อ งเที่ ย วมี แ ผนการดํ า เนิ น งาน ติ ด ตามความเสี่ ย ง
ประเมินการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ และมีการวิเคราะห๑ผลกระทบเพื่อนําผลที่ได๎มาปรับปรุงให๎ดีขึ้น
องค์ประกอบที่ 3 การบริหารจัดการด้านการให้ความรู้และสร้างจิตสานึก
มีหลักเกณฑ๑ในการพิจารณา 4 ด๎าน ได๎แกํ
3.1 มีศูนย๑บริการที่ให๎ข๎อมูลแหลํงทํองเที่ยวและความสะดวกแกํนักทํองเที่ยว โดยพิจารณา
จาก การมีศูน ย๑ บ ริ ห ารหรื อมี การกํา หนดพื้น ที่ เพื่อเป็นศูนย๑ บริการอยํางชั ดเจนและประจํา มีสื่ อ
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หลากหลายประเภทในการให๎ข๎อมูล ขําวสาร ในศูนย๑บริการแกํนักทํองเที่ยว กํอนการทํองเที่ยวใน
แหลํงธรรมชาติ สื่อมีความนําสนใจและมีความเป็นปัจจุบัน รวมถึงมีการเผยแพรํทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ
3.2 มีการให๎ความรู๎แกํนักทํองเที่ยวในด๎านการประหยัดพลังงานและการกําจัดของเสียอยําง
ถูกวิธี โดย มีสื่อในการรณรงค๑ให๎นักทํองเที่ยวชํวยกันประหยัดน้ําและพลังงาน มีสื่อให๎นักทํองเที่ยว
เกิดจิตสํานึกที่ไมํทําให๎นักทํองเที่ยวทิ้งขยะในแหลํงธรรมชาติ มีการจัดระบบการทิ้งขยะที่มีการแยก
ประเภท มีการรณรงค๑ให๎นักทํองเที่ยวมีสํวนรํวมในการเก็บและนําขยะออกจากพื้นที่
3.3 มีการให๎ความรู๎ถึงคุณคําของทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ๑กับพนักงานนําเที่ยว
นักทํองเที่ยว และชุมชนที่อยูํโดยรอบพื้นที่ โดยมีการจัดอบรมพนักงาน ผู๎ประกอบการ และชุมชนที่
เกี่ยวข๎องกับคุณคําของทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ๑เป็นระยะ ๆ ตามความเหมาะสม มีการจัด
เส๎นทางศึกษาธรรมชาติและปูายสื่อความหมายบนเส๎นทางธรรมชาติเพื่อให๎ความรู๎แกํนักทํองเที่ยว
เป็นต๎น
3.4 มี บุ ค ลากรที่ มี ค วามรู๎ เ รื่ อ งระบบนิ เ วศ และการอนุ รั ก ษ๑ ใ ห๎ บ ริ ก ารด๎ า นความรู๎ แ กํ
นักทํองเที่ยว ผู๎ประกอบการ และชุมชน โดยบุคลากรที่ให๎ความรู๎แกํนักทํองเที่ยวควรที่จะมีความรู๎ใน
เรื่องระบบนิเวศ สิ่งแวดล๎อม และการอนุรักษ๑ ซึ่งอาจได๎รับความรู๎มาจากประสบการณ๑ การบอกเลํา
การศึ ก ษาค๎ น คว๎ า ด๎ ว ยตนเอง การฝึ ก อบรม หรื อ การศึ ก ษาในระดั บ ปริ ญ ญาด๎ า นสิ่ ง แวดล๎ อ ม
นิเวศวิทยา ทั้งนี้บุคลากรให๎บริการด๎านความรู๎ควรที่จะสื่อสารได๎ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
องค์ประกอบที่ 4 การมีส่วนร่วมของชุมชนในกิจกรรมการท่องเที่ยว
มีหลักเกณฑ๑ในการพิจารณา 2 ด๎าน ได๎แกํ
4.1 ชุมชนท๎องถิ่นได๎มีสํวนรํวมในการบริหารจัดการการทํองเที่ยว ได๎แกํ มีตัว แทนของ
ชุมชนในการวางแผนหรือบริหารจัดการการทํองเที่ยวเชิงนิเวศ การมีสํวนรํวมของชุมชนในการดูแล
และรั กษาทรั พยากรธรรมชาติในพื้นที่ทํองเที่ยว ชุมชนมีสํ ว นรํว มในการรักษาวัฒนธรรมท๎องถิ่น
กิจกรรมการทํองเที่ยวเป็นที่ยอมรับของคนในท๎องถิ่น และมีการกํอตั้งองค๑กรหรือโครงการอนุรักษ๑ตําง
ๆ ที่เกิดจากท๎องถิ่น ซึ่งมีบทบาทตํอการจัดการการทํองเที่ยวเชิงนิเวศ
4.2 ชุมชนมีรายได๎จากการทํองเที่ยว โดยพิจารณาจาก ชุมชนมีรายได๎จากการขายอาหาร
และสินค๎าพื้นเมือง ชุมชนมีรายได๎จากการนําเที่ยวและให๎บริการในกิจกรรมการทํองเที่ยว ชุมชนมี
รายได๎หรือเงินเดือนจากการถูกจ๎างงานโดยบริษัทนําเที่ยวหรือเจ๎าของพื้นที่ ชุมชนมีรายได๎จากการ
ให๎บริการด๎านที่พัก เชํน การจัดโฮมสเตย๑ และ ชุมชนมีรายได๎จากการแสดงศิลปะพื้นเมือง เป็นต๎น
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ผลการประเมินมาตรฐานคุณภาพพื้นที่เพื่อเป็นแหลํงทํองเที่ยวเชิงนิเวศ ซึ่งใช๎แ บบประเมิน
มาตรฐานแหลํงทํองเที่ยวเชิงนิเวศ โดย กลุํมตัวแทนภาครัฐ สถานประกอบการด๎านการทํองเที่ยว
นักทํองเที่ยว และประชาชนในพื้นที่ มีผลการประเมินดังตารางตํอไปนี้

องค๑ประกอบ

คะแนน

1. ศั ก ยภาพในการเป็ น แหลํ ง
ทํองเที่ยวเชิงนิเวศ
2. การจั ด การด๎ า นใช๎ ป ระโยชน๑
ของพื้นที่เพื่อให๎เกิดความยั่งยืน
3. การจั ดการด๎านการใช๎ความรู๎
และการสร๎างจิตสํานึก
4. การมี สํ ว นรํ ว มของชุ ม ชนใน
กิจกรรมการทํองเที่ยว
รวม
ระดับมาตรฐาน

40

คะแนนจากการประเมินแหลํงทํองเที่ยว
อุทยาน ผาประตู
แพ
น้ําตก
แหํงชาติ
เมือง
เจ็ดคต แกํงทุํง-แกํง
ภูหินรํอง
โตน
กล๎า
38
37
21
22

20

20

18

13

14

20

15

13

12

12

20

14

13

12

11

100

87
ดีเยี่ยม

81
ดีเยี่ยม

58
ปาน
กลาง

55
ปานกลาง

หมายเหตุ : ระดับมาตรฐาน : ดีเยี่ยม (81 คะแนนขึ้นไป) ดีมาก (71-80 คะแนน) ดี (61-70 คะแนน)
ปานกลาง (51-60 คะแนน) ต่ํา (50 คะแนนหรือน๎อยกวํา)

2.การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาและการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อาเภอนคร
ไทย สามารถสรุปได้ดังนี้
2.1 ชุมชนมีการรํวมกันประชุมหารือกับเจ๎าหน๎าที่ของภาครัฐ เพื่อหาแนวทางแก๎ไข
ปัญหาหรือปรับปรุงวิธีการดําเนินการจัดการด๎านการทํองเที่ยวให๎ดียิ่งขึ้น
2.2 รํวมกันรักษาความสะอาดบริเวณชุมชน ห๎างร๎าน แผงลอย ของตนเอง ที่อยูํใน
แหลํงทํองเที่ยว
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2.3 มีสํวนรํวมในการอนุรักษ๑ปุาไม๎ เพราะเห็นวํา ปุาไม๎เป็นทรัพยากรสําคัญ เป็น
แหลํงรายได๎ของชุมชน โดย รํวมกันปลูกต๎นไม๎ ไมํเผาทําลายปุา ทําการเกษตรในพื้นที่ ที่กํา หนด เป็น
ต๎น
2.4 รํ ว มกั บ เจ๎ า หน๎ า ที่ และหนํ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข๎ อ งในการประชาสั ม พั น ธ๑ แ หลํ ง
ทํองเที่ยว โดยการเป็นเจ๎าบ๎านที่ดี
2.5 รํวมกับชุมชนในการอนุรักษ๑ศิลปวัฒนธรรมประจําเผํา ซึ่งถือวําเป็นสิ่งดึงดูด
ทางด๎านการทํองเที่ยวและสามารถสร๎างมูลคําเพิ่มในอนาคตได๎
3. ข้อจากัดและอุปสรรคในการพัฒนาอาเภอนครไทยอให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
3.1 ด๎านบุคลากร อําเภอนครไทย ยังมีความจําเป็นในการพัฒนาบุคลากรให๎ มี
ความรู๎ด๎านการทํองเที่ยวเชิงนิเวศ ทักษะการนําเที่ยว การจัดกิจกรรมด๎านทํองเที่ยว ความสามารถใน
การสื่อสารทางด๎านภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมถึงจํานวนของบุคลากรให๎มีความเพียงพอตํอ
ความต๎องการในชํวงฤดูกาลทํองเที่ยว
3. 2 ความสามารถในการรองรับของพื้นที่ อุทยานภูหินรํองกล๎ามีข๎อจํากัดในการ
รองรับนักทํองเที่ยวจํานวนมาก โดยเฉพาะในชํวงฤดูกาลทํองเที่ยว เชํน ชํวงวันหยุดยาวสิ้นปี ทําให๎มี
ข๎อจํากัดในการใช๎พื้นที่สาธารณะรํวมกัน อาทิ ลานกางเต๎นท๑ สถานที่จอดรถ ห๎องน้ํา ร๎านอาหาร
รวมถึง สถานที่ทํองเที่ยวด๎วย ทําให๎เกิดความแออัด และสํงผลเสียตํอความรู๎สึกของนักทํองเที่ยว และ
ผลกระทบตํ อ แหลํ ง ทํ อ งเที่ ย ว โดยเฉพาะปั ญ หาการจั ด การด๎ า นขยะ ดั ง นั้ น คว รมี ก ารศึ ก ษา
ความสามารถในการรองรับ (Carrying Capacity) ของพื้นที่ ซึ่งแบํงออกเป็น
3.2.1 ความสามารถในการรองรับด๎านเศรษฐกิจ (Economic Carrying
Capacity) พิจารณาความสามารถในการรองรับของพื้นที่ วําควรใช๎พื้นที่ในระดับความเข๎มข๎นเทําใด
จึงจะให๎ผลประโยชน๑สูงสุดด๎านเศรษฐกิจ เชํน จํานวนแรงงานจากภายนอกตํอจํานวนแรงงานใน เป็น
ต๎น
3.2.2 ความสามารถในการรองรั บ ด๎ า นกายภาพ (Physical Carrying
Capacity) เป็น ขีดจํากัดที่กําหนดได๎คํอนข๎างชัดเจนมากกวําการพิจารณาในแงํอื่นๆ เชํน ขนาดของ
พื้น ที่ แหลํ งทํ องเที่ย ว ซึ่ งมีอ ยูํ แ นํ น อนตายตั ว ยํ อมเป็น ตัว กําหนดวํ าจะสามารถสร๎างอาคารหรื อ
สิ่งกํอสร๎างได๎จํานวนมากน๎อย เพียงใด เชํน ระยะทางและเวลาเฉลี่ยจนถึงปลายทางตํอนักทํองเที่ยว
จํานวนประชากรตํอพื้นที่เป็นต๎น
3.2.3 ความสามารถในการรองรับด๎านนิเวศวิทยา (Ecological Carrying
Capacity) คือ ระดับการใช๎ประโยชน๑สูงสุดของพื้นที่ที่ระบบนิเวศจะแบกรับได๎ กํอน สภาพแวดล๎อม
จะเสื่อมโทรมลงจน ยากที่จะแก๎ไขให๎กลับคืนสูํสภาวะเดิมที่เคยเป็น เชํน อัตราสํวนของปริมาณน้ําเสีย
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ในฤดูการทํองเที่ยวตํอความสามารถในการรองรับของ ระบบบําบัดน้ําเสีย ปริมาณการเกิดขยะตํอ
ความสามารถในการจัดเก็บและรวบรวมขยะ คําเฉลี่ยของระดับเสียงตํอวันที่เกินมาตรฐานมลพิษทาง
เสียงในชํวงฤดูการทํองเที่ยว
3.2.4 ความสามารถในการรองรับทางความรู๎สึ ก (Perceptual Carrying
Capacity)พิจารณาขีดความสามารถในการรองรับทางความรู๎สึก จะวัดจากความพึงพอใจของผู๎ที่มาใช๎
บริการในสถานที่นั้นๆ เป็นตัวกําหนด เชํน จํานวนเรื่องร๎องเรียน เป็นต๎น
สรุปและอภิปรายผล
สรุปผลการวิจัย
การศึกษาศักยภาพของพื้นที่เพื่อการพัฒนาเป็นแหลํงทํองเที่ยวเชิงนิเวศที่เหมาะสมกับบริบท
ของอําเภอนครไทย พบวํา อุทยานแหํ งชาติภูหิ นรํองกล๎าและผาประตูเมืองในตําบลบ๎านแยง มี
ศักยภาพในระดับดีเยี่ยม ในการพัฒนาให๎เป็นแหลํงทํองเที่ยวเชิงนิเวศ เหมาะสําหรับนักทํองเที่ยวเชิง
อนุรักษ๑ สามารถพัฒนารูปแบบกิจกรรมการทํองเที่ยวเชิงนิเวศภายในพื้นที่ เชํ น การเดินเส๎นทาง
ธรรมชาติ การสํองสัตว๑ หรือ ดูนก การปีนเขา การปั่นจักรยานชมภูมิประเทศ และการกางเต็นท๑
นอนพักแรม ในสํวนของผาประตูเมืองนั้นเน๎นในศึกษาปุาไม๎ พันธุ๑พืช นก และหินรูปรํางแปลกตา
หลายร๎อยก๎อน ซึ่งตั้งอยูํบนยอดเขาผาประตูเมือง ระหวํางทางที่เดินไปนั กทํองเที่ยวจะได๎ชมยอดเขา
และวิวของตัวอําเภอดํานซ๎าย จังหวัดเลย และอําเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก แพเจ็ดคต ในตําบล
หนองกระท๎าว มีศักยภาพในระดับปานกลาง เหมาะสําหรับการเป็นแหลํงทํองเที่ยวแบบเช๎าไป เย็น
กลับ เหมาะสมในการจัดกิจกรรมนันทนาการทางน้ํา อาทิ การลํองแพรับประทานอาหาร และ ตก
ปลา น้ําตกแกํงทุํง-แกํงโตน ในตําบลบํอโพธิ์ มีศักยภาพในระดับปานกลาง สามารถพัฒนาให๎เป็น
แหลํงทํองเที่ยวแบบผจญภัย เชํน การลํองแกํง
การเสริมสร๎างกระบวนการเรียนรู๎การจัดการทํองเที่ยวโดยกระบวนการมีสํ วนรํวมของ
ชุมชน ผลการศึกษาพบวํา ชุมชนมีสํวนรํวมกับหนํวยงานภาครัฐในการจัดการแหลํงทํองเที่ยว เพราะ
เล็งเห็นถึงความสําคัญ ในการรํวมรับผลประโยชน๑ที่เกิดขึ้นจากการทํองเที่ยว ชุมชนมีบทบาทในการ
รํวมอนุรักษ๑ทรัพยากรธรรมชาติ วิถีชีวิตชุมชน การเป็นเจ๎าบ๎านที่ดี และพร๎อมสํงตํอวิธีคิด ไปสูํอนุชน
รุํนตํอไป
อภิปรายผลการวิจัย
การศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาการทํองเที่ยวของอําเภอนครไทยเพื่อให๎เป็นทํองเที่ยวเชิงนิเวศ
โดยการมีสํวนรํวมของชุมชน ซึ่งได๎อภิปรายผลตามวัตถุประสงค๑ของการศึกษาโดยใช๎แนวคิด ทฤษฎี
และงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง ทั้งนี้สามารถอภิปรายผลการศึกษาได๎ดังตํอไปนี้
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แนวทางในการพัฒนาศักยภาพแหล่งธรรมชาติ ในพื้นที่อาเภอนครไทย สามารถพัฒนา
ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ได้
จากผลการศึกษาสามารถสรุปได๎วํา อุทยานแหํงชาติภูหินรํองกล๎า มีศักยภาพในการพัฒนาให๎
เป็นแหลํงทํองเที่ยวเชิงนิเวศ ที่มีองค๑ประกอบโดยรวม โดยมีความสอดคล๎องกับ การทํองเที่ยวแหํง
ประเทศไทย (2544) อ๎างใน (บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา, 2549) ที่ได๎ กําหนดองค๑ประกอบที่สําคัญของการ
ทํองเที่ยวเชิงนิเวศ โดยสามารถจําแนกออกได๎เป็น 4 ประการ ประกอบด๎วย
1. องค๑ ป ระกอบด๎ านพื้ น ที่ เป็ น การทํอ งเที่ ยวในแหลํ ง ทํ องเที่ย ว ที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกั บ แหลํ ง
ธรรมชาติที่มีเอกลักษณ๑เฉพาะถิ่น ทั้งนี้รวมไปถึงแหลํงวัฒนธรรมและประวัติศาสตร๑ที่เกี่ยวเนื่องกับ
ระบบนิ เ วศในพื้ น ที่ นั้ น ๆ ดั ง นั้ น องค๑ ป ระกอบด๎ า นพื้ น ที่ จึ ง เป็ น การทํ อ งเที่ ย วที่ มี พื้ น ฐานอยูํ กั บ
ธรรมชาติ
2. องค๑ป ระกอบด๎านการจัดการ เป็นการทํองเที่ ยวที่มีความรับผิ ดชอบโดยไมํกํอให๎เกิด
ผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อมและสังคม มีการจัดการที่ยั่งยืน ครอบคลุมไปถึงการอนุรักษ๑ทรัพยากร การ
จัดการสิ่งแวดลอม การปูองกันและกําจัดมลพิษ และควบคุมการพัฒนาการทํองเที่ยวอยํางมีขอบเขต
จึงเป็นการทํองเที่ยวที่มีการจัดการอยํางยั่งยื น เพื่อให๎เกิดเป็นการทํองเที่ยวที่มีความรับผิดชอบ ไมํมี
ผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อมและสังคม
3. องค๑ประกอบด๎านกิจกรรมและกระบวนการ เป็นการทํองเที่ยวที่มีกระบวยการเรียนรู๎ โดย
ให๎มีการศึกษาเกี่ยวกับ สภาพแวดล๎อมและระบบนิเวศของแหลํงทํองเที่ยวเป็นการเพิ่มพูนความรู๎
ประสบการณ๑ ความประทับใจเพื่อสร๎างความตระหนัก และปลูกจิตสํานึกที่ถูกต๎องตํอนักทํองเที่ยว
ประชาชนในท๎องถิ่น และผู๎ประกอบการที่เกี่ยวข๎อง
4. องค๑ประกอบด๎านการมีสํวนรํวม เป็นการทํองเที่ยวที่มีการคํานึงถึงการมีสํวนรํวมของ
ชุ ม ชนและประชาชนในท๎ อ งถิ่ น ในการคิ ด วางแผน ปฎิ บั ติ ต ามแผน ได๎ รั บ ประโยชน๑ ติ ด ตาม
ตรวจสอบ ตลอดจนรํวมบํารุงรักษาทรัพยากรการทํองเที่ยว อันจะกํอให๎เกิดผลประโยชน๑ในท๎องถิ่น
ทั้งการกระจายรายได๎ การยกระดับคุณภาพชีวิต และการได๎รับผลตอบแทน เพื่อกลับมาบํารุงรักษา
และจัดการแหลํงทํองเที่ยว และในที่สุดแล๎วท๎องถิ่นมีสํวนรํวมในการควบคุมพัฒนาการทํองเที่ยวอยําง
มีคุณภาพ
โดยอุทยานแหํงชาติภูหินรํองกล๎า ผาประตูเมือง มีผลการประเมินศักยภาพในระดับดีเยี่ยม
และมีองค๑ป ระกอบ ด๎านพื้น ที่ที่มี ความพร๎อม มี การจัดการอยํา งเป็นระบบ มีก ารพัฒ นารูปแบบ
กิจกรรมที่เหมาะสมกับการเรียนรู๎ที่หลากหลาย และ ชุมชนในพื้นที่มีสํวนรํวมในการบริหารจัดการ
แหลํงทํองเที่ยวเพราะเล็งเห็นถึงความสําคัญของการพัฒนาการทํองเที่ยวในพื้นที่
นอกจากความพร๎ อ มด๎ า นองค๑ ป ระกอบแล๎ ว ด๎ า นศั ก ยภาพของพื้ น ที่ แ ละการใช๎ เ กณฑ๑
มาตรฐานประเมินแหลํงทํองเที่ยวเดียวกัน ยังมีความสอดคล๎องกับ สุดารัตน๑ แสงจันทร๑ (2553) กับ
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การศึกษาวิจัย เรื่อง แนวทางการพัฒนารูปแบบแหลํงทํองเที่ยวตามเกณฑ๑มาตรฐานคุณภาพแหลํง
ทํองเที่ยวเชิงนิเวศ กรณีศูนย๑อนุรักษ๑ปุาชายเลนคลองโดน จังหวัดสมุทรสาคร โดยพบวํา ศูนย๑อนุรักษ๑
ปุาชายเลนคลองโดนมีศักยภาพและคุณภาพสูงในทุกด๎าน สามารถเป็นแหลํงทํองเที่ยวเชิงนิเวศ ได๎
อาทิ
1. ประโยชน๑ จ ากการอนุ รัก ษ๑ข องชุม ชนและการสํ งเสริ มให๎ มี การปลู กปุ าชายมีผ ลทํ าให๎
แผํนดินงอกเพิ่มขึ้นทุกปี
2. จากความอุดมสมบูรณ๑ของปุาชายเลนทําให๎สัตว๑หน๎าดินที่เคยสูญพันธ๑ได๎กลับมาใหมํ และ
มีสัตว๑หน๎าดินเพิ่มชนิดขึ้นทุกปี
3. การเดินทางทํองเที่ยวของนักทํองเที่ยวไมํมีผลในการทําลายแหลํงทํองเที่ยว โดยแหลํง
ธรรมชาติ ยังคงสภาพเดิมและมีรํองรอยการรบกวนโดยมนุษย๑เพียงเล็กน๎อย
4. แหลํงธรรมชาติมีความสัมพันธ๑กับวิถีชีวิตชุมชนอยํางแท๎จริง คนในชุมชนยังต๎องพึ่งพา
แหลํงดังกลําวในการดําเนินชีวิต
5. เป็นแหลํงทํองเที่ยวที่มีความปลอดภัยสูงมาก
การเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้การจัดการท่องเที่ยวโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่จะทําให๎การพัฒนาการทํองเที่ยวที่เกี่ยวข๎องประสบความสําเร็จ โดยผล
การศึกษาพบวํา ประชาชนในพื้นที่มีสํวนรํวมในการจัดการด๎านการทํองเที่ยวเป็นไปตามองค๑ประกอบ
ของกระบวนการมีสํ ว นรํ ว มทางการทํอ งเที่ย ว ซึ่งสอดคล๎ องกับ แนวคิ ดของ สุ รีพ ร พงษ๑พาณิ ช
(2549) ที่กลําววํา การมีสํวนรํวมของประชาชนด๎านการทํองเที่ยวจะต๎องมีองค๑ประกอบ 5 ประการ
ที่สําคัญ คือ
1. รํวมกันวางแผน เป็นการรํวมคิดรํวมวางแผนจัดการเตรียมความพร๎อมและสิ่งอํานวย
ความสะดวกในชุมชน รํวมประชุมและลงความเห็นวํา แผนพัฒนาการทํองเที่ยวที่ภาคราชการนําเสนอ
นั้น ประชาชนเห็นด๎วยหรือไมํ ในขั้นตอนนี้ หากประชาชนไมํเห็นด๎วยและมีข๎อเสนอแนะ หนํวยงานที่
เกี่ยวข๎องควรหาทางแก๎ไขอยํางไรบ๎าง สําหรับท๎องถิ่นที่ยังไมํมีแหลํงทํองเที่ยว แตํประชาชนในพื้นที่
ต๎องการให๎ เกิดแหลํ งทํองเที่ยวภายในชุมชน ประชาชนในท๎องถิ่นนั้นต๎อ งรํว มกันคิดวําชุมชนของ
ตนเองมีอะไรที่นําสนใจ มีความแตกตํางจากชุมชนอื่นที่สามารถเป็นสิ่งดึงดูดใจสําหรับนักทํองเที่ยวได๎
และควรมีการแบํงงานกันทํา และจัดรูปแบบการแบํงปันผลประโยชน๑อันเกิดขึ้นให๎ลงตัว
2. รํวมกันปฎิบัติตามแผน เมื่อมีการวางแผนแล๎วสมาชิกในชุมชนต๎องรํวมกันปฎิบัติหน๎าที่ที่
ตกลงกันไว๎ เชํน การสร๎างที่พักสําหรับนักทํองเที่ยวให๎ได๎ 1 หลัง ภายใน 1 ปี
3. รํวมกันใช๎ประโยชน๑ สมาชิกทุกคนจะต๎องมีสิทธิใช๎ประโยชน๑จากทรัพยากรทํองเที่ยวใน
ท๎องถิ่น จะต๎องมีการจัดการผลประโยชน๑ทั้งที่เป็นตัวเงินและวัตถุให๎ประชาชนในท๎ องถิ่นอยํางทั่วถึง
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และเหมาะสมโดยคํ านึ งถึง ความยุติธ รรมและความเทํา เที ยมกั นเป็น หลั ก ทั้ งนี้ เมื่อทุ กคนได๎รั บ
ผลประโยชน๑อยํางเหมาะสม ซึ่งหมายถึง การลงทุนลงแรงมากก็จะได๎รับผลประโยชน๑มาก สิ่งนี้จะชํวย
กระตุ๎นให๎กิจกรรมการทํองเที่ยวในท๎องถิ่นดําเนินตํอไปได๎
4. รํวมติดตามและประเมินผลเมื่อมีการดําเนินการแล๎วยํอมจะมีปัญหาความไมํเข๎าใจตําง ๆ
เกิดขึ้น จึงต๎องรํวมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ถํายทอดประสบการณ๑และรํวมกันประชุมหาวิธีการแก๎ไข
ปัญหาเหลํานั้น
5. รํวมบํารุงรักษา เมื่อมีการใช๎ประโยชน๑จากทรัพยากรแล๎ว ทุกคนต๎องรํวมกันบํารุ งรักษา
หากปลํอยปละละเลยให๎ทรัพยากรที่มีอยูํเสื่อมโทรม นักทํองเที่ยวก็จะไมํมาเยี่ยมเยือนผลประโยชน๑ที่
ได๎รับก็จะหมดลงไปเชํนกัน
ดังนั้น การมีสํวนรํวมของประชาชนในการพัฒนาการทํองเที่ยวและเล็งเห็นความสําคัญของ
การทํองเที่ย วซึ่งเป็นการเสริมสร๎างรายได๎ให๎มากขึ้น โดยจากผลการวิจัยนี้ มีความสอดคล๎องกับ
จริยาวัฒน๑ โลหะพูนตระกูล (2553) ซึ่งทําการวิจัย เรื่อง การพัฒนาและแก๎ไขปัญหาชุมชนด๎วยการ
พั ฒ นาแหลํ ง ทํ อ งเที่ ย วโดยชุ ม ชน กรณี ศึ ก ษา ตลาดน้ํ า บางน้ํ า ผึ้ ง อํ า เภอพระประแดง จั ง หวั ด
สมุทรปราการ พบวํา การพัฒนาการทํองเที่ยวนั้น สามารถแก๎ไขปัญหาให๎แกํชุมชนเรื่องผลผลิตทาง
การเกษตรได๎ เพราะเป็นการสร๎างอาชีพและรายได๎ให๎แกํประชาชนในพื้นที่ โดยมีปัจจัยความสําเร็จมา
จาก การสํงเสริมการทํองเที่ยวในพื้นที่ของภาครัฐ และชุมชนมีพื้นที่ที่เป็นแหลํงดึงดูดทางด๎านการ
ทํองเที่ยวและสามารถเชื่อมโยงกับแหลํ ง ทํองเที่ยวอื่น ๆ ได๎ นอกจากนี้ยังพบวํา ชุมชนควรมีการ
พัฒนาด๎านการมีสํวนรํวม โดยการสร๎างเครือขํายความรํวมมือในการพัฒนาแหลํงทํองเที่ยวกับพื้นที่
ในตําบลใกล๎เคียงให๎มากขึ้น
ข้อเสนอแนะ
การศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาการทํองเที่ยวของอําเภอนครไทยเพื่อพัฒนาให๎เป็นทํอ งเที่ยว
เชิงนิเวศโดยการมีสํวนรํวมของชุมชน สามารถนํามาเป็นแนวทางให๎กับหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องทั้งภาครัฐ
และชุมชนตําง ๆ ที่มีความสนใจในการนําหลักการพัฒนาการทํองเที่ยวเป็นเครื่องมือในการเสริมสร๎าง
รายได๎ รวมถึงการอนุ รั กษ๑ทรั พยากรธรรมชาติ วิถีชีวิต ประเพณี วัฒ นธรรม ภ ายในชุมชน ทั้งนี้
งานวิจัย ได๎พบข๎อเสนอแนะของชุมชน ในกระกวนการการทํางานระหวํางชุมชนกับภาครัฐ คือ
1) ชุม ชนมีค วามต๎ อ งการพั ฒ นาสิ่ งอํ า นวยความสะดวกให๎ ดี ยิ่ ง ขึ้น เพื่อ สามารถรองรั บ
นักทํองเที่ย วได๎ โดยมีความสอดคล๎องกับ งานวิจัย ของ วรลัญช๑ สั จจาภิรัตน๑ และ กฤช จริ นโท
(มปป.) กับการศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาการทํองเที่ยวเชิงนิเวศ : กรณีศึกษาชุมชนทุํงเพล ตําบล
ฉมัน อําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ซึ่งได๎เสนอ แนวทางการพัฒนาทํองเที่ยวเชิงนิเวศของชุมชนทุํง
เพล ตําบลฉมัน อําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ได๎แกํ ควรที่จะพัฒนาการทํองเที่ ยวในด๎านสิ่งดึงดูดใจ
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ทางการทํ อ งเที่ ย ว สิ่ ง อํ า นวยความสะดวก การมี สํ ว นรํ ว มของชุ ม ชนท๎ อ งถิ่ น การตลาด
การประชาสัมพันธ๑ การจัดสรรบุคลากร การจัดสรรงบประมาณ และแนวทางการแก๎ไขปัญหาการ
ทํองเที่ยว ซึ่งการพัฒนานั้น จะต๎องมีความรู๎ ความเข๎าใจ และยึดหลักการและปรัชญา การทํอ งเที่ยว
เชิงนิเวศอยํางเครํงครัด เพื่อนําไปสูํการพัฒนาที่ยั่งยืน นอกเหนือจากการพัฒ นาสิ่งอํานวยความ
สะดวกแล๎ว
2) ชุมชนยังมีข๎อเสนอแนะในการเชื่อมโยงแหลํงทํองเที่ยวในพื้นที่ชุมชนใกล๎เคียงและพัฒนา
ไปสูํการทํองเที่ยวแบบยั่งยืน โดยมีความสอดคล๎องกับงานวิจัย ของ จริย าวัฒน๑ โลหะพูนตระกูล
(2553) ซึ่งทําการวิจัย เรื่อง การพัฒนาและแก๎ไขปัญหาชุมชนด๎วยการพัฒนาแหลํงทํองเที่ยวโดย
ชุมชน กรณีศึ กษา ตลาดน้ํ า บางน้ํ า ผึ้ ง อํ าเภอพระประแดง จัง หวัด สมุ ทรปราการ พบวํา การ
พัฒนาการทํองเที่ยวนั้น สามารถแก๎ไขปัญหาให๎แกํชุมชนเรื่องผลผลิตทางการเกษตรได๎ เพราะเป็นการ
สร๎ า งอาชีพและรายได๎ใ ห๎ แกํ ป ระชาชนในพื้น ที่ โดยมี ปัจจั ยความสํ าเร็จมาจาก การสํ งเสริม การ
ทํองเที่ยวในพื้นที่ของภาครัฐ และชุมชนมีพื้นที่ที่เป็นแหลํงดึงดูดทางด๎านการทํองเที่ยวและสามารถ
เชื่อมโยงกับแหลํงทํองเที่ยวอื่น ๆ ได๎ นอกจากนี้ยังพบวํา ชุมชนควรมีการพัฒนาด๎านการมีสํวนรํวม
โดยการสร๎างเครือขํายความรํวมมือในการพัฒนาแหลํงทํองเที่ยวกับพื้นที่ ในตําบลใกล๎เคียงให๎มากขึ้น
3) จากการสํ า รวจความคิด เห็ นของเจ๎ า หน๎า ที่ ภ าครั ฐ และชุม ชนโดยรอบพบวํ า มีค วาม
ต๎องการในการพัฒนาความรู๎ทางด๎านการอนุรักษ๑และพัฒนาการใช๎ภาษาอังกฤษในการสื่อสารกับ
นักทํองเที่ยวชาวตํางชาติ โดยมีความสอดคล๎องกับ สุดารัตน๑ แสงจันทร๑ (2553) กับการศึกษาวิจัย
เรื่อง แนวทางการพัฒนารูปแบบแหลํงทํองเที่ยวตามเกณฑ๑มาตรฐานคุณภาพแหลํงทํองเที่ยวเชิงนิเวศ
กรณีศูนย๑อนุรักษ๑ปุาชายเลนคลองโดน จังหวัดสมุทรสาคร ที่เสนอแนวทางในการพัฒนารูปแบบแหลํง
ทํองเที่ยวเชิงนิเวศ ศูนย๑อนุรักษ๑ปุาชายเลนคลองโดน จังหวัดสมุทรสาคร ดังนี้ การพัฒนาบุคลากรใน
แหลํงทํองเที่ยวให๎มีองค๑ความรู๎ด๎านการทํองเที่ยว การพัฒนาแหลํงทํองเที่ยว การบริหารจัดการ อยําง
เป็นระบบ เชํน การให๎ความรู๎แกํคนในชุมชน มีการพัฒนากิจกรรมทํองเที่ยวที่หลากหลาย พัฒนาการ
ใช๎ภาษาอังกฤษเพื่อรองรับนักทํองเที่ยว เป็นต๎น และควรจัดทําศูนย๑สํงเสริมการเรียนรู๎ปุาชายเลน
คลองโดน
กิตติกรรมประกาศ
ขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม หนํวยงานต๎นสังกัด และ มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
เครือขํายวิจัยที่มีสํวนขับเคลื่อนการวิจัยให๎ประสบผลสําเร็จ เครือขํายวิจัยภาคเหนือตอนลําง ในการ
สนับสนุนทุนการศึกษาวิจัย และอําเภอนครไทยที่อํานวยความสะดวกในการเก็บข๎อมูลภาคสนาม การ
ประสานงานกับหนํวยงานภาครัฐและชุมชนในพื้นที่ รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ระหวํางภาครัฐ
สถานประกอบการด๎านการทํองเที่ยว ชุมชน และสถาบันการศึกษา ที่เกี่ยวข๎อง
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การศึกษาทัศนคติและการมีส่วนร่วมของประชาชนตาบลเกาะหลัก ในการพัฒนาพื้นที่
อ่าวมะนาว กองบิน 5 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
Attitudes and Participation of Kolak District Residents in Developing
Ao Manao Area, Wing 5 Prachuapkhirikhan for Sustainable Tourism
สุธาทิพย๑ กุลดิลก(Suthatip Kooldilok)1* ปริญญา บรรจงมณี(Parinya Bunjongmanee)2
คณะบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร๑ด
*Corresponding author. E-mail: skooldilok@gmail.com

บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค๑เพื่อ 1) ศึกษาทัศนคติของประชนชนตําบลเกาะหลัก ในการพัฒนา
พื้นที่อําวมะนาว กองบิน 5 จังหวัดประจวบคีรีขันธ๑ 2) เพื่อศึกษาการมีสํวนรํวมของประชนตําบลเกาะ
หลัก ในการพัฒนาพื้นที่อําวมะนาว กองบิน 5 จังหวัดประจวบคีรีขันธ๑ 3) เพื่อศึกษาแนวทางของการ
พัฒนาพื้นที่อําวมะนาว กองบิน 5 จังหวัดประจวบคีรีขันธ๑ เพื่อการทํองเที่ยวอยํางยั่งยืน กลุํมตัวอยําง
เป็นประชาชนตําบลเกาะหลัก จังหวัดประจวบคีรีขันธ๑ จํานวน 400 คน เครื่องมือที่ใช๎ในการศึกษา
วิจัย คือ แบบสอบถามมาตราสํวนประมาณคํา Rating Scale สถิติที่ที่ใช๎ในการวิเคราะห๑ข๎อมูล ได๎แกํ
ความถี่ ร๎อยละ คําเฉลี่ย สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมุติฐานคําทีและคําความแปรปรวนทาง
เดียว การวิเคราะห๑ความแตกตํางเป็นรายคูํด๎วยวิธี LSD และคําสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ๑ตามวิธีของ
เพียร๑สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient)
ผลการวิจัยพบวํา
1. ทัศนคติของประชาชนตําบลเกาะหลักเพื่อการทํองเที่ยวอยํางยั่งยืนในการพัฒนาพื้นที่อําว
มะนาว กองบิน 5 จังหวัดประจวบคีรีขันธ๑ โดยรวมอยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด๎านอันดับแรก
ได๎แกํ ด๎านอารมณ๑ความรู๎สึก รองลงมา ด๎านความรู๎ความเข๎าใจ และด๎านพฤติกรรม ตามลําดับ
2. การมีสํวนรํวมของประชาชนตําบลเกาะหลักเพื่อการทํองเที่ยวอยํางยั่งยืนในการพัฒนา
พื้นที่อําวมะนาว กองบิน 5 จังหวัดประจวบคีรีขันธ๑ โดยรวมอยูํในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาราย
ด๎านอันดับแรก ได๎แกํ การดําเนินการพัฒนาพื้นที่ รองลงมาคือ การรับผลประโยชน๑ การมีสํวนรํวมใน
การตัดสินใจ และการติดตามและประเมินผลการพัฒนาพื้นที่ ตามลําดับ
3. แนวทางการพัฒนาพื้นที่อําวมะนาว กองบิน 5 จังหวัดประจวบคีรีขันธ๑ เพื่อการทํองเที่ยว
อยํ างยั่ งยื น ในภาพรวมอยูํ ในระดับมาก เมื่อพิจ ารณารายด๎าน อันดับแรก ได๎แกํ การรักษาและ
สํงเสริมความหลากหลายของธรรมชาติ สังคม วัฒนธรรม ที่มีความสําคัญตํอการทํองเที่ยวระยะยาว
และอันดับสุดท๎าย ได๎แกํ การพัฒนาบุคลากร
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4. ประชาชนตําบลเกาะหลักที่มีอายุ และรายได๎เฉลี่ยตํอเดือนตํางกัน มีทัศนคติตํอแนวทาง
ในการพัฒ นาพื้น ที่อํ าวมะนาว กองบิ น 5 จั งหวัด ประจวบคีรี ขันธ๑ เพื่อการทํอ งเที่ย วอยํา งยังยื น
แตกตํางกัน อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คาสาคัญ: ศึกษาทัศนคติ การมีสํวนรํวม การทํองเที่ยวอยํางยั่งยืน
Abstract
This research aims (1) to study attitudes of Kolak District residents in
developing Ao Manao Area, Wing 5 Prachuapkhirikhan, (2) to study paticipation of
Kolak District residents in developing Ao Manao Area, Wing 5 Prachuapkhirikhan, (3) to
study development of Ao Manao Area, Wing 5 Prachuapkhirikhan for sustainable
tourism. The research sample was 400 residents in Koh Lak district. The research
instrument was a questionnaire for data collection. Statistics used in this research
included frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, One-Way ANOVA,
LSD and Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient.
The research found as follows;
1.In overall, attitudes of Kolak District residents in developing Ao Manao Area,
Wing 5 Prachuapkhirikhan is in high level. When it comes to individual component,
affective component comes first, followed by cognitive component and behavioral
component, respectively.
2. In overall, participation of Kolak District residents in developing Ao Manao
Area, Wing 5 Prachuapkhirikhan is in average level. When it comes to individual
component, implementation comes first, followed by benefits, decision making, and
evaluation, respectively.
3. In overall, the development of Ao Manao Area, Wing 5 Prachuapkhirikhan
for sustainable tourism is in high level. When it comes to individual component,
maintaining diversity comes first and training staff comes last.
4.Kolak District residents who have difference in age and average monthly
revenue differently view the development of Ao Manao Area, Wing 5
Prachuapkhirikhan for sustainable tourism at 0.05 statistically significant level.
Keywords: attitude, participation, sustainable tourism
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บทนา
ในปี 2560 ทาง UNWTO ได๎ประกาศให๎เป็นปีแหํงการทํองเที่ยวยั่งยืน การดําเนินการ
ทํองเที่ยวของไทยทั้งในแผนพัฒนา การทํองเที่ยวแหํงชาติฉบับที่ 2 ได๎ให๎ความสําคัญตํอการทํองเที่ยว
อยํางยั่งยืน ซึ่งสะท๎อนในยุทธศาสตร๑ยํอยในการพัฒนาทั้งด๎าน อุปสงค๑และอุปทานด๎านการทํองเที่ยว
นอกจากนี้ไทยยังได๎กําหนดให๎มีแผนยุทธศาสตร๑การทํองเที่ยวโดยชุมชนอยํางยั่งยืน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ๑เป็นเมืองทํองเที่ยวที่สําคัญแหํงหนึ่งของประเทศ เป็นหนึ่งในสี่จังหวัด
ภายใต๎ การขับเคลื่อนการดําเนินงานตามแผนพัฒนาการทํองเที่ยว 5 ปี (พ.ศ. 2559 - 2563) เขต
พัฒนาการทํองเที่ยวฝั่งทะเลตะวันตก (Royal Coast) ซึ่งประกอบด๎วย 4 จังหวัด คือ จังหวัดเพชรบุรี
จังหวัดประจวบคีรีขันธ๑ จังหวัดชุมพร และจังหวัดระนอง ชี้ให๎เห็นวําจังหวัดประจวบคีรีขันธ๑เป็นเมือง
ทํองเที่ยวที่ได๎รับ ความนิ ย มอยํางสู ง ทั้งจากนักทํองเที่ยวชาวไทยและชาวตํางชาติอยํางมากด๎ว ย
ปริมาณของนักทํองเที่ยวที่เพิ่มขึ้นในทุก ๆ ปี รวมทั้งการมีการสร๎างโครงสร๎างพื้นฐาน และสิ่งอํานวย
ความสะดวกตํ า ง ๆ เพื่ อ รองรั บ การเจริ ญ เติ บ โตของการทํ อ งเที่ ย วอยํ า งตํ อ เนื่ อ ง จั ง หวั ด
ประจวบคีรี ขัน ธ๑มีลั กษณะภูมิป ระเทศทางธรรมชาติที่มีความหลากหลายและแตกตํ าง คือ มีภู มิ
ประเทศที่เป็นเทือกเขาและทะเล นั่นเลยทําให๎จังหวัดประจวบคีรีขันธ๑มีแหลํงทํองเที่ยวทางธรรมชาติ
ที่สวยงามทั้งปุา ภูเขา ถ้ํา น้ําตก ทะเล และเกาะเล็กเกาะน๎อยที่กระจายอยูํในทุกพื้นที่ทุกอําเภอทั่วทั้ง
จังหวัด (ระบบฐานข๎อมูลแหลํงทํองเที่ยว : online)
พื้นที่เขตทหารของทั้ ง 3 เหลําทัพนั้นตํางมีแหลํ งทํองเที่ยวในเขตพื้นที่ทหารที่นําสนใจ
แตกตํางกันไป แตํละแหํงนั้นได๎รับความสนใจและแตกตํางจากแหลํงทํองเที่ยวอื่น ๆ เพราะมีความ
หลากหลายทั้งด๎านการอนุรักษ๑สิ่งแวดล๎อม ประวัติศาสตร๑ การผจญภัย และการประกอบกิจกรรมตําง
ๆ ที่สามารถนํามารวมไว๎ในแหลํงทํองเที่ยวเดียวกัน และการทํองเที่ยวอีกแหํงที่ได๎รับความนิยมนั่นก็
คือ การทํองเที่ยวในคํายทหารแตํละแหํงนั้นจะมีความแตกตํางกันไปตามสภาพที่ตั้ง อีกทั้ง ยังมีความ
ปลอดภัยสู ง เนื่องจากมีเจ๎ าหน๎าที่ที่มีความชํานาญคอยดูแล ให๎คําแนะนํา พร๎อมทั้งยังมีอุปกรณ๑
ประกอบกิจกรรมที่ได๎มาตรฐาน สํวนแหลํงทํองเที่ยวในกองทัพอากาศที่นําสนใจนั้นมีมากมาย โดย
กองทัพอากาศได๎ปรับปรุงสถานที่ตําง ๆ ให๎มีความสนใจเพื่อเปิดให๎นักทํองเที่ยวที่สนใจเยี่ยมชมที่
สามารถเปิดให๎นักทํองเที่ยวที่สนใจได๎เข๎าเยี่ยมชมทั้ง ชาวไทยและชาวตํางชาติ อาทิเชํน พิพิธภัณฑ๑
กองทั พ อากาศและการบิ น แหํ ง ชาติ อุ ท ยานการบิ น กองทั พ อากาศ
เขตดอนเมื อ ง
กรุงเทพมหานคร พระมหาธาตุ นภเมทนีดล-นภพลภูมิสิริดอยอินทนนท๑ จังหวัดเชียงใหมํ กองบิน 46
จังหวัดพิษณุโ ลก โรงเรีย นการบิน จังหวัดนครปฐม เป็นต๎น แตํยังมีอีกหนึ่งสถานที่ทํองเที่ยวของ
กองทัพอากาศที่ได๎รับความนิยมอีกนั้น คือ อําวมะนาว กองบิน 5 จังหวัดประจวบคีรีขันธ๑ เป็นที่รู๎จัก
กันอยํางมากทั้งชาวไทยและชาวตํางชาติ (กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ, 2559)
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ดังนั้น ผู๎วิจัยจึงมีความสนใจและเล็งเห็นถึงความจําเป็นในการศึกษาทัศนคติ และการมีสํ วน
รํวมของประชาชนในตําบลเกาะหลักนั้นมีความสําคัญอยํางยิ่งตํอการพัฒนาการทํองเที่ยวอยํางยั่งยืน
โดยนําแนวคิดทฤษฎีของ Schermerhorn, 2000 แนวคิดการมีสํวนรํวมของ Cohen & Uphoff,
1981 และแนวการพัฒนาแบบยั่งยืนของ Shirley Eber, 1993 ผลจากการวิจัยครั้งนี้จะนําไปสูํ
การพัฒนาเศรษฐกิจ ด๎านสังคม และวัฒนธรรม พร๎อมทั้งสร๎างจิตสํานึกให๎เกิดความหวงแหน เพื่อ
นําไปพัฒนาการวางแผน แนวทาง และปรับปรุงพื้นที่อําวมะนาว กองบิน 5 จังหวัดประจวบคีรีขันธ๑
เพื่อให๎เกิดผลประโยชน๑ตํอประชาชนตําบลเกาะหลักตํอไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. ศึกษาทัศนคติของประชนชนตําบลเกาะหลัก ในการพัฒนาพื้นที่อําวมะนาว กองบิน 5
จังหวัดประจวบคีรีขันธ๑
2. เพื่อศึกษาการมีสํวนรํวมของประชนตําบลเกาะหลัก ในการพัฒนาพื้นที่อําวมะนาว
กองบิน 5 จังหวัดประจวบคีรีขันธ๑
3. เพื่อศึกษาแนวทางของการพัฒนาพื้นที่อําวมะนาว กองบิ น 5 จังหวัดประจวบคีรีขันธ๑
เพื่อการทํองเที่ยว อยํางยั่งยืน
วิธีดาเนินการวิจัย
งานวิจัย เรื่ องการศึกษาทัศนคติและการมีสํ วนรํว มของประชาชนตําบลเกาะหลัก ในการ
พัฒนาพื้นที่อําวมะนาว กองบิน 5 จังหวัดประจวบคีรีขันธ๑ เพื่อการทํองเที่ยวอยํางยั่งยืน ได๎กําหนด
ขอบเขตของการวิจัย ไว๎ดังนี้
1. ขอบเขตด๎านประชากรและกลุํมตัวอยําง ประชาชนที่อาศัยอยูํในชุมชนในตําบลเกาะหลัก
อําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ๑ จังหวัดประจวบคีรีขันธ๑ จํานวน 15,031 คน จํานวนตัวอยํางที่ใช๎ใน
งานวิจัยนี้ คือ 400 คน และทําการสุํมแบบบังเอิญ (Accidental Sampling)
2. ขอบเขตด๎านตัวแปร
งานวิจัยนี้ได๎นําได๎นําทฤษฎีของ แนวคิดทฤษฎีของ Schermerhorn, 2000 แนวคิดการมี
สํวนรํวมของ Cohen & Uphoff, 1981 และแนวการพัฒนาแบบยั่งยืนของ Shirley Eber, 1993 มา
กําหนดเป็นกรอบตัวแปร ดังนี้
ตัวแปรต๎น ได๎แกํ
- ปัจจัยสํวนบุคคล ประกอบด๎วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และ
รายได๎เฉลี่ยตํอเดือน
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- การมีทัศนคติตํอการพัฒนา ประกอบด๎วย ด๎านความรู๎ความเข๎าใจ ด๎านอารมณ๑ความรู๎สึก
และด๎านพฤติกรรม
- การมีสํวนรํวมในการพัฒนา ประกอบด๎วย มีสํวนรํวมในด๎านการตัดสินใจ การดําเนินการ
พัฒนาพื้นที่ การรับผลประโยชน๑ และการติดตามและประเมินผลการพัฒนาพื้นที่
ตัวแปรตาม ได๎แกํ
- แนวทางการพัฒนาพื้นที่อําวมะนาว กองบิน 5 จังหวัดประจวบคีรีขันธ๑ เพื่อการทํองเที่ยว
อยํางยั่งยืน ประกอบด๎วย การอนุรักษ๑และใช๎ทรัพยากรอยํางพอดี การลดการบริโภคที่มากเกินจํา เป็น
กับ การลดของเสี ย การรั กษาและสํ งเสริมความหลากหลายของธรรมชาติ สั งคม วัฒ นธรรม ที่มี
ความสําคัญตํอการทํองเที่ยวระยะยาว การประสานการพัฒนาทํองเที่ยว การนําทํองเที่ยวที่ขยาย
ฐานเศรษฐกิจท๎องถิ่น การสร๎างเครือขํายพัฒนาการทํองเที่ยวกับท๎องถิ่น การประชุมกับผู๎ที่เกี่ยวข๎องที่
มี ผ ลประโยชน๑ รํ ว มกั น การพั ฒ นาบุ ค คลกร การจั ด เตรี ย มข๎ อ มู ล ให๎ แ กํ นั ก ทํ อ งเที่ ย ว และการ
ประเมินผล ตรวจสอบ และวิจัย
เครื่องมือที่ใช๎ในการเก็บรวบรวมข๎อมูล คือ แบบสอบถาม ซึ่งมีที่มาจาก การศึกษาแนวคิด
ทฤษฎี และผลงานการวิจัยที่เกี่ยวข๎อง เนื้อหาในแบบสอบถามนี้แบํงออกเป็น 2 สํวน คือ
สํวนที่ 1 ปัจจัยสํวนบุคคล เป็นแบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) จํานวน 6
ข๎อ ประกอบด๎วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได๎เฉลี่ยตํอเดือน
สํวนที่ 2 เกี่ยวกับการมีทัศนคติและการมีสํวนรํวมตํอการพัฒนาพื้นที่อําวมะนาว เพื่อการ
ทํองเที่ยวอยํางยั่งยืน ใน 7 ด๎าน ประกอบด๎วย ด๎านความรู๎ความเข๎าใจ ด๎านอารมณ๑ความรู๎สึก ด๎าน
พฤติกรรม การมีสํวนรํวมในด๎านการตัดสินใจ การดําเนินการพพัฒนาพื้นที่ การรับผลประโยชน๑ และ
การติดตามและประเมินผลการพัฒนาพื้นที่ เป็นแบบสอบถามแบบ มาตรประมาณคํา (Rating scale)
มี 5 ระดับ และได๎สร๎างขึ้นมาเพื่อให๎คะแนนตามหลักของลิเคอร๑ทสเกล (Likert Scale)
สํวนที่ 3 เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาพื้นที่อําวมะนาว กองบิน 5 จังหวัดประจวบคีรีขันธ๑ เพื่อ
การทํองเที่ยวอยํางยั่งยืน ใน 10 ด๎าน ประกอบด๎วย การอนุรักษ๑และใช๎ทรัพยากรอยําดี การลดการ
บริโภคที่มากเกินจําเป็นกับการลดของเสีย การรักษาและสํงเสริมความหลากหลายของธรรมชาติ
สังคม วัฒนธรรม ที่มีความสําคัญตํอการทํองเที่ยว การประสานการพัฒนาทํองเที่ยว การนําทํองเที่ยว
ที่ขยายฐานเศรษฐกิจท๎องถิ่น การสร๎สงเครือขํายพัฒนาการทํองเที่ยวกับท๎องถิ่น การประชุมกับผู๎ที่
เกี่ยวข๎องที่มีผลประโยชน๑รํวมกัน การพัฒนาบุคลากร การจัดเตรียมข๎อมูลให๎แกํนักทํองเที่ยว และ
การประเมินผล ตรวจสอบ และวิจัย เป็นแบบสอบถามแบบ มาตรประมาณคํา (Rating scale) มี 5
ระดับ และได๎สร๎างขึ้นมาเพื่อให๎คะแนนตามหลักของลิเคอร๑ทสเกล (Likert Scale)
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ดําเนินการตามขั้นตอนเพื่อสร๎างเครื่องมือวิจัย ดังนี้
1. ศึกษาเอกสาร โดยการศึกษาแนวคิดทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง เพื่อนํามาเป็น
แนวทางในการสร๎างแบบสอบถาม
2. กําหนดประเด็นและขอบเขตของคําถามให๎สอดคล๎องกับวัตถุประสงค๑ และกรอบแนวคิด
ในการวิจัย
3. สร๎างแบบสอบถามฉบับรําง เสนออาจารย๑ที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบความ ครอบคลุมของ
เนื้อหาและความถูกต๎องของการใช๎สํานวนภาษาและข๎อเสนอแนะพร๎อมทั้งการปรับปรุง แก๎ไขตาม
คําแนะนํา
ทําการเก็บรวบรวมข๎อมูลดังนี้
1. ผู๎วิจัยดําเนินการแจกแบบสอบถามให๎กับกลุํมตัวอยํางที่อาศัยอยูํในตําบลเกาะหลัก
อําเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ๑
2. ผู๎วิจัยเก็บรวบรวมแบบสอบถาม ทําการตรวจสอบความสมบูรณ๑ถูกต๎อง เพื่อนําไป
วิเคราะห๑หาคําทางสถิติ และวิเคราะห๑เนื้อหา
การวิเคราะห๑ ข๎อมูล ในการวิจัยครั้งนี้ ผู๎ วิจัยได๎ทําการเก็บรวบรวมข๎อมูล ทั้งหมดที่ได๎จาก
แบบสอบถาม พร๎อมกับตรวจสอบความถูกต๎อง จากนั้นนําแบบสอบถามมาลงรหัส (Coding) และ
ประมวลผลด๎วยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติโดยในการวิเคราะห๑ข๎อมูลที่ได๎จากการเก็บแบบสอบถาม
ดังนี้
1. การแจกแจงความถี่ (Frequency) แล๎วสรุปออกมาเป็นคําร๎อยละ (Percentage) ใช๎
วิเคราะห๑ข๎อมูลสํวนบุคคล
2. คําเฉลี่ย (Mean) และคําสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation หรือ S.D.) ใช๎
วิเคราะห๑ทัศนคติและการมีสํวนรํวมของประชาชนตําบลเกาะหลักในการพื้นที่อําวมะนาว กองบิน 5
จังหวัดประจวบคีรีขันธ๑ เพื่อการทํองเที่ยวอยํางยั่งยืน
3. คําทดสอบที (t - test) และการวิเคราะห๑ความแปรปรวนทางเดียว (One - Way
ANOVA)
4. คํา Least Significant Difference (LSD) ใช๎วิเคราะห๑เปรียบเทียบความแตกตํางเป็น
รายคูํ
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ผลการวิจัย
ผลการวิจัยเชิงพรรณนา
1. ข๎อมูลปัจจัยสํวนบุคคลพบวํา
คุณลักษณะเกี่ยวกับปัจจัยสํวนบุคคลของประชาชนสํวนใหญํเป็นเพศชาย มีอายุต่ํากวํา 30 ปี
สถานภาพโสด ระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพข๎าราชการ/รัฐวิสาหกิจ และรายได๎
เฉลี่ยตํอเดือน 10,001 – 15,000 บาท
2. การมีทัศนคติของประชาชนตําบลเกาะหลักเพื่อการทํองเที่ยวอยํางยั่งยืนในการพัฒนา
พื้นที่อําวมะนาว กองบิน 5 จังหวัดประจวบคีรีขันธ๑ ในภาพรวมอยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด๎าน
พบวํา ด๎านที่ประชาชนมีทัศนคติสูงสุด ได๎แกํ ด๎านอารมณ๑ความรู๎สึก รองลงมา คือ ด๎านความรู๎ ความ
เข๎าใจ และด๎านพฤติกรรม ตามลําดับ
3. การมีสํวนรํวมเพื่อการทํองเที่ยวอยํางยั่งยืนในการพัฒนาพื้นที่อําวมะนาว กองบิน 5
จังหวัดประจวบคีรีขันธ๑ ในด๎านการมีสํวนรํวมในด๎านการตัดสินใจ ในภาพรวมอยูํในระดับปานกลาง
เมื่อพิจารณารายข๎อพบวํา ข๎อที่ประชาชนมีสํวนรํวมสู งสุด ได๎แกํ มีสํวนรํวมในการเสนอแนะเกี่ยวกับ
ปัญหาและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่อําวมะนาว รองลงมา คือ มีสํวนรํวมในการเสนอแนะเกี่ยวกับ
การพัฒนาพื้นที่อําวมะนาวกับประชาชน มีสํวนรํวมในการเตรียมความพร๎อมในการพัฒนาพื้นที่อําว
มะนาว และมีสํวนรํวมในการให๎ข๎อเสนอแนะเกี่ยวกับโครงการหรือกิจกรรมตําง ๆ ในพื้นที่อําวมะนาว
ตามลําดับ
4. แนวทางการพัฒนาพื้นที่อําวมะนาว กองบิน 5 จังหวัดประจวบคีรีขันธ๑ เพื่อการทํองเที่ยว
อยํางยั่งยืน ในภาพรวมอยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด๎าน พบวํา ข๎อที่มีแนวทางการพัฒนาพื้นที่
อําวมะนาวสูงสุด ได๎แกํ การนําทํองเที่ยวที่ขยายฐานเศรษฐกิจท๎องถิ่น รองลงมาคือ การรักษาและ
สํงเสริมความหลากหลายของธรรมชาติ สังคม วัฒนธรรม ที่มีความสําคัญตํอการทํองเที่ยวระยะยาว
การประสานการพัฒนาทํองเที่ยว การจัดเตรียมข๎อมูลให๎แกํนักทํองเที่ยว การอนุรักษ๑และใช๎ทรัพยากร
อยํางพอดี การประเมินผล ตรวจสอบ และวิจัย การลดการบริโภคที่มากเกินจําเป็นกับการลดของเสีย
การสร๎างเครือขํายพัฒนาการทํองเที่ยวกับท๎องถิ่น การประชุมกับผู๎ที่เกี่ยวข๎องที่มีผลประโยชน๑รํวมกัน
และมีการพัฒนาบุคลากร ตามลําดับ
ผลการศึกษาเชิงอนุมาน
ประชาชนที่มีอายุ และรายได๎เฉลี่ ยตํอเดือนแตกตํางกัน มีทัศนคติและการมีสํวนรํวมของ
ประชาชนตําบลเกาะหลักในการพัฒนาพื้นที่อําวมะนาว กองบิน 5 จังหวัดประจวบคีรีขันธ๑ เพื่อการ
ทํองเที่ยวอยํางยั่งยืน แตกตํางกันอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0..05 สํวนเพศ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา และอาชีพแตกตํางกัน ทัศนคติและการมีสํวนรํวมของประชาชนตําบลเกาะหลักในการ
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พัฒนาพื้นที่อําวมะนาว กองบิน 5 จังหวัดประจวบคีรีขันธ๑ เพื่อการทํองเที่ยวอยํางยั่งยืน ไมํแตกตําง
กัน
สรุปผลการวิจัย
ผู๎วิจัยเลือกผลของการวิเคราะห๑คําสัมประสิทธ๑สหสัมพันธ๑ของเพียร๑สัน (Pearson’s Product
Moment Correlation Coefficient) เนื่องจากสอดคล๎องตามวัตถุประสงค๑ของงานวิจัยที่ต๎องการ
ศึกษาทัศนคติและการมีสํว นรํว มของประชาชนตําบลเกาะหลักและแนวทางการพัฒ นาพื้นที่อําว
มะนาว กองบิน 5 จังหวัดประจวบคีรีขันธ๑ เพื่อการทํองเที่ยวอยํางยั่งยืน ซึ่งสามารถสรุปผลในรูปของ
ตารางได๎ดังนี้
ตาราง1 แสดงระดับคําเฉลี่ย คําเบี่ยงเบนมาตรฐาน การมีทัศนคติของประชาชนตําบลเกาะหลักเพื่อ
การทํองเที่ยวอยํางยั่งยืนในการพัฒนาพื้นที่อําวมะนาว กองบิน 5 จังหวัดประจวบคีรีขันธ๑
การมีทัศนคติในการพัฒนาพื้นที่อําวมะนาว
กองบิน 5
1. ด๎านความรู๎ความเข๎าใจ
2. ด๎านอารมณ๑ความรู๎สึก
3. ด๎านพฤติกรรม

S.D.

3.76
0.79
4.19
0.63
3.18
0.98
รวม
3.71
0.64
จากตาราง 1 พบวํา การมีทัศนคติและการมีสํวนรํวมของประชาชนตําบลเกาะหลักเพื่อการ
ทํองเที่ยวอยํางยั่งยืนในการพัฒนาพื้นที่อําวมะนาว กองบิน 5 จังหวัดประจวบคีรีขันธ๑ อยูํในระดับมาก
มีคําเฉลี่ยเทํากับ 3.71 เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎าน พบวํา ด๎านอารมณ๑ความรู๎สึก มาเป็นอันดับแรก มี
คําเฉลี่ยเทํากับ 4.19 รองลงมา คือ ด๎านความรู๎ความเข๎าใจ มีคําเฉลี่ยเทํากับ 3.76 และด๎าน
พฤติกรรม มีคําเฉลี่ยเทํากับ 3.18 ตามลําดับ
ตาราง 2 แสดงระดับคําเฉลี่ย คําเบี่ยงเบนมาตรฐาน การมีสํวนรํวมของประชาชนตําบลเกาะหลัก
เพื่อการทํองเที่ยวอยํางยั่งยืนในการพัฒนาพื้นที่อําวมะนาว กองบิน 5 จังหวัดประจวบคีรีขันธ๑
การมีสํวนรํวมในการพัฒนาพื้นที่อําวมะนาว กองบิน 5
1. การมีสํวนรํวมในการตัดสินใจ
2. การดําเนินการพัฒนาพื้นที่

2.91
3.35

S.D.
1.09
0.97
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3. การรับผลประโยชน๑
4. การติดตามประเมินผลการพัฒนาพื้นที่
รวม

3.14
2.84
3.06

0.95
1.09
0.90

จากตาราง 2 พบวํา ในภาพรวมการมีสํวนรํวมของประชาชนตําบลเกาะหลักเพื่อการ
ทํองเที่ยวอยํางยั่งยืนในการพัฒนาพื้นที่อําวมะนาว กองบิน 5 จังหวัดประจวบคีรีขันธ๑ อยูํในระดับ
ปานกลาง มีคําเฉลี่ยเทํากับ 3.06 เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎าน พบวํา การดําเนินการพัฒนาพื้นที่ มาเป็น
อันดับแรก มีคําเฉลี่ยเทํากับ 3.35 รองลงมา คือ การรับผลประโยชน๑ มีคําเฉลี่ยเทํากับ 3.14 การมี
สํวนรํวมในการตัดสินใจ มีคําเฉลี่ยเทํากับ 2.91 และการติดตามประเมินผลการพัฒนาพื้นที่ มีคําเฉลี่ย
เทํากับ 2.84 ตามลําดับ
ตาราง 3 แสดงระดับคําเฉลี่ย คําเบี่ยงเบนมาตรฐาน แนวทางการพัฒนาพื้นที่อําวมะนาว กองบิน 5
จังหวัดประจวบคีรีขันธ๑ เพื่อการทํองเที่ยวอยํางยั่งยืนตามกรอบแนวคิด
ข๎อ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

แนวทางการพัฒนาพื้นที่อําวมะนาว กองบิน 5 จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ๑
เพื่อการทํองเที่ยวอยํางยั่งยืน
การอนุรักษ๑และใช๎ทรัพยากรอยํางพอดี
การลดการบริโภคที่มากเกินจําเป็นกับการลดของเสีย
การรั ก ษาและสํ ง เสริ ม ความหลากหลายของธรรมชาติ สั ง คม
วัฒนธรรม
ที่มีความสําคัญตํอการทํองเที่ยวระยะยาว
การประสานการพัฒนาทํองเที่ยว
การนําทํองเที่ยวที่ขยายฐานเศรษฐกิจท๎องถิ่น
การสร๎างเครือขํายพัฒนาการทํองเที่ยวกับท๎องถิ่น
การประชุมกับผู๎ที่เกี่ยวข๎องที่มีผลประโยชน๑รํวมกัน
การพัฒนาบุคลากร
การจัดเตรียมข๎อมูลให๎แกํนักทํองเที่ยว
การประเมินผล ตรวจสอบ และวิจัย
รวม

S.D.
3.73
3.66
3.92

0.69
0.66
0.74

3.82
3.92
3.59
3.55
3.43
3.81
3.67
3.71

0.79
0.88
1.01
0.74
0.68
0.79
0.80
0.57
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จากตาราง 3 พบวํา แนวทางการพัฒนาพื้นที่อําวมะนาว กองบิน 5 จังหวัดประจวบคีรีขันธ๑
เพื่อการทํองเที่ยวอยํางยั่งยืน ทั้ง 10 ด๎าน อยูํในระดับมาก มีคําเฉลี่ยเทํากับ 3.71 เมื่อพิจารณาเป็น
รายข๎ อ พบวํ า การรั ก ษาและสํ ง เสริ ม ความหลากหลายของธรรมชาติ สั ง คม วั ฒ นธรรม ที่ มี
ความสําคัญตํอการทํองเที่ยวระยะยาว มาเป็นอันดับแรก มีคําเฉลี่ยเทํากับ 3.92 รองลงมา คือ การนํา
ทํองเที่ยวที่ขยายฐานเศรษฐกิจท๎องถิ่น มีคําเฉลี่ยเทํากับ 3.92 การประสานการพัฒนาทํองเที่ยว มี
คําเฉลี่ยเทํากับ 3.82 การจัดเตรียมข๎อมูลให๎แกํนักทํองเที่ยว มีคําเฉลี่ยเทํากับ 3.81 การอนุรักษ๑และ
ใช๎ทรัพยากรอยํางพอดี มีคําเฉลี่ยเทํากับ 3.73 การประเมินผล ตรวจสอบ และวิจัย มีคําเฉลี่ยเทํากับ
3.67 การลดการบริโภคที่มากเกินจําเป็นกับการลดของเสีย มีคําเฉลี่ยเทํากับ 3.66 การสร๎างเครือขําย
พัฒนาการทํองเที่ยวกับท๎องถิ่น มีคําเฉลี่ยเทํากับ 3.59 การประชุมกับผู๎ที่เกี่ยวข๎องที่มีผลประโยชน๑
รํวมกัน มีคําเฉลี่ยเทํากับ 3.55 และมีการพัฒนาบุคลากร มีคําเฉลี่ยเทํากับ 3.43 ตามลําดับ
ตาราง 5 ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
ผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานในการวิจัย
Sig
ยอมรับ
ปฏิเสธ
1. ปัจ จัยสํ วนบุคคลแตกตํางกัน มีผลตํอทัศนคติการพัฒนาพื้นที่อําวมะนาว กองบิน 5 จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ๑ เพื่อการทํองเที่ยวอยํางยั่งยืน แตกตํางกัน
จําแนกตามเพศ
√
0.15
จําแนกตามอายุ
√
0.03
จําแนกตามสถานภาพ
√
0.37
จําแนกตามระดับการศึกษา
√
0.37
จําแนกตามอาชีพ
√
0.52
จําแนกตามรายเฉลี่ยได๎ตํอเดือน
√
0.00
สรุปและอภิปรายผล
การศึกษาทัศนคติและการมีสํวนรํวมของประชาชนตําบลเกาะหลัก ในการพัฒนาพื้นที่อําว
มะนาว กองบิน 5 จังหวัดประจวบคีรีขันธ๑ เพื่อการทํองเที่ยวอยํางยั่งยืน มีวัตถุประสงค๑ 1.) ศึกษา
ทั ศ นคติ ข องประชนชนตํ า บลเกาะหลั ก ในการพั ฒ นาพื้ น ที่ อํ า วมะนาว กองบิ น 5 จั ง หวั ด
ประจวบคีรี ขัน ธ๑ 2.) เพื่อศึกษาการมีสํว นรํว มของประชนตําบลเกาะหลั ก ในการพัฒ นาพื้นที่อําว
มะนาว กองบิน 5 จั งหวัดประจวบคีรีขันธ๑ 3.) เพื่อศึกษาแนวทางของการพัฒนาพื้นที่อําวมะนาว
กองบิน 5 จังหวัดประจวบคีรีขันธ๑ เพื่อการทํองเที่ยวอยํางยั่งยืน กลุํมตัวอยําง คือ ประชาชนที่อาศัย
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อยูํในชุมชนในตําบลเกาะหลัก อําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ๑ จังหวัดประจวบคีรีขันธ๑ จํานวน 400 คน
ใช๎วิธีการกําหนดขนาดกลุํมตัวอยํางโดยใช๎สูตรในการคํานวณของทาโรํ ยามาเนํ (Taro Yamane,
1973) เครื่องมือที่ใช๎ในการศึกษา เป็นแบบสอบถาม มาตรประมาณคํา (Rating scale) สถิติที่ใช๎ใน
การวิเคราะห๑ คือ สถิติบรรยาย (Descriptive Statistic) ได๎แกํ คําความถี่ (Frequency) คําร๎อยละ
(Percentage) คําเฉลี่ย (Mean) และคําสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation หรือ S.D.)
และสถิติอ๎างอิง (Inferential Statistics) ได๎แกํ คําทดสอบที (t - test) การวิเคราะห๑ความแปรปรวน
ทางเดียว (One - Way ANOVA) คํา Least Significant Difference (LSD) ผู๎วิจัยได๎นําเสนอ การ
อภิปรายผลการวิจัย และข๎อเสนอแนะตามรายละเอียดดังนี้
อภิปรายผล
จากผลการวิจัยผู๎วิจัยนําผลการวิจัยมาอภิปรายผลตามวัตถุประสงค๑ ดังนี้
การมีทัศนคติของประชาชนตําบลเกาะหลักมีความสัมพันธ๑กับแนวทางการพัฒนาพื้นที่อําว
มะนาว กองบิน 5 จังหวัดประจวบคีรีขันธ๑ เพื่อการทํองเที่ยวอยํางยั่งยืน ในด๎านการทํองเที่ยวทําให๎
เกิดอาชีพที่หลากหลาย เชํน ร๎านอาหาร ร๎านขายของที่ระลึก ซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัยของเพิ่มขึ้น ซึ่ง
สอดคล๎องกับงานวิจัยของสุวภาพ ประภาสวัสดิ์ (2554) ได๎ศึกษาเรื่องทัศนคติและความพึงพอใจของ
นักทํองเที่ ย วที่มีตํอการทํองเที่ย วแบบวันเดียว ณ หาดบางเสน จังหวัดชลบุรี ของประชากรเขต
กรุงเทพมหานคร พบวํา ทัศนคติของนักทํองเที่ยวเขตกรุงเทพมหานครที่มีตํอหาดบางแสนจังหวัด
ชลบุ รี คิดวํามีความโดดเดํนและดึงดูดใจในเรื่องสะดวกสบายในการเดินทางมากที่สุด และคิดวํา
พัฒนาการของหาดบางแสนมีการพัฒนาเพียงบางด๎าน จากการศึกษาครั้งนี้ทําให๎ทราบวํา เมื่อมีการ
พัฒนาพื้นที่อําวมะนาวเพื่อการทํองเที่ยวอยํางยั่งยืนนั้น สามารถทําให๎เกิดอาชีพที่หลากหลาย และยัง
สามารถสร๎างอาชีพ เพิ่มรายได๎ให๎กับประชนชนในตําบลเกาะหลักได๎อีกทางหนึ่ง
การมีสํวนรํวมของประชาชนตําบลเกาะหลักมีความสัมพันธ๑กับแนวทางการพัฒนาพื้นที่อําว
มะนาว กองบิน 5 จังหวัดประจวบคีรีขันธ๑ เพื่อการทํองเที่ยวอยํางยั่งยืน ในด๎านการดําเนินการพัฒนา
พื้นที่ ซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัยของ กุลจิรา เสาวลักษณ๑จินดา (2555) ได๎ศึกษาเรื่องการมีสํวน
รํวมของชุมชนตํอการจัดการแหลํงทํองเที่ยว : กรณีศึกษา อําเภออินทร๑บุรี จังหวัดสิงห๑บุรี โดย
สรุ ป ผลวํ า ประชาชนมี สํ ว นรํ ว มในการจั ด การแหลํ ง ทํ อ งเที่ ย วอยูํ ใ นระดั บ ปานกลาง ด๎ า นการ
ปฏิบัติการประชาชนได๎มีสํวนรํวมมากที่สุด รองลงมาได๎แกํ ด๎านการเสนอความคิด การวางแผน และ
การและการติดตามประเมินผลการพัฒนาพื้นที่ ซึ่งผลวิจัยนี้คล๎ายกับกุลจิรา เสาวลักษณ๑จินดา (2555)
ได๎ศึกษาเรื่องการมีสํวนรํวมของชุมชนตํอการจัดการแหลํงทํองเที่ยว : กรณีศึกษา อําเภออินทร๑บุรี
จังหวัดสิงห๑บุรี พบวํา ประชาชนมีสํวนรํวมในการจัดการแหลํงทํองเที่ ยวอยูํในระดับปานกลาง ด๎าน
การปฏิบัติการประชาชนได๎มีสํวนรํวมมากที่สุด รองลงมาได๎แกํ ด๎านการเสนอความคิด การวางแผน
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และการตัดสินใจ ด๎านการแบํงผลประโยชน๑ ด๎านการติดตามและประเมินผล จากการศึกษาครั้งนี้ทํา
ให๎ทราบวํา ประชาชนตําบลเกาะหลักได๎มีสํวนรํวมในการพัฒนาพื้นที่ทั้งมีสํวนรํวมเสนอโครงการ การ
อนุรักษ๑ธรรมชาติ สิ่งแวดล๎อม และผลประโยชน๑จากการดําเนินการในด๎านตําง ๆ มากน๎องเพียงใด
แนวทางการพัฒนาพื้นที่อําวมะนาว กองบิน 5 จังหวัดประจวบคีรีขันธ๑ เพื่อการทํองเที่ยว
อยํางยั่งยืน การอนุรักษ๑และใช๎ทรัพยากรอยํางพอดี ซึ่งสอดคล๎องกั บงานวิจัยของสุถี เสริฐศรี (2558)
ได๎ศึก ษาเรื่ อง แนวทางการจั ดการทํอ งเที่ย วอยํ างยั่ง ยืนในชุมชนคลองโคน อําเภอเมื อง จั งหวั ด
สมุทรสงคราม พบวํา อัตลักษณ๑องชุมชนคลองโคนมี 3 ประการ ได๎แกํ มีประวัติศาสตร๑ประวัติความ
เป็นมาช๎านานที่เกําแกํ มีวิถีชีวิตริมน้ํา และมีปุาชายเลนที่อุดมสมบูรณ๑ มีกระบวนการจัดการการ
ทํองเที่ยวและกิจกรรมการทํองเที่ยวที่เหมาะสม ได๎แกํ ขีดความสามารถในการรับรองพื้นที่ และ
สํ งเสริ มให๎ ชุมชนคลองโคนเป็ น ศูนย๑ การเรีย นรู๎ผํ านกิ จกรรมทางการทํ องเที่ยว กิจกรรมทางการ
ทํองเที่ยว ได๎แกํ กิจกรรมปลูกปุาชายเลน กิจกรรมนั่งเรือชมวิถีชีวิตริมน้ํา กิจกรรมพายเรือคายัค และ
อื่น ๆ สํวนทางด๎านแนวทางการพัฒนาการจัดการทํองเที่ยวของชุมชนคลองโคน ได๎แกํ ให๎ความสําคัญ
ในการอนุรักษ๑ปุาชายเลนของชุมชน ปลูกฝังชาวบ๎านให๎มีจิตสํานึกในการอนุรักษ๑ นําหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช๎ในการดําเนินชีวิตของคนในชุมชนให๎มีความสุข จากการศึกษาครั้งนี้ทําให๎
ทราบวํา เมื่อมีการอนุรักษ๑แลใช๎ทรัพยากรอยํางพอดีนั้น ทําให๎ชํวยลด ใช๎ และประหยัดอยํางมี
ประสิทธิภาพ
แนวทางการพัฒนาพื้นที่อําวมะนาว กองบิน 5 จังหวัดประจวบคีรีขันธ๑ เพื่อการทํองเที่ยว
อยํางยั่งยืน การลดการบริโภคที่มากเกินจําเป็นกับการลดของเสีย ซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัยของปเนต
มโนมัยวิบูลย๑ (2557) ได๎ศึกษาเรื่อง การให๎บริการด๎านสิ่วแวดล๎อมเพื่อรองรับกิจกรรมที่เกี่ยวข๎องกับ
การทํองเที่ย ว : กรณีก ารจั ดการขยะมูล ฝอยและน้ําเสี ยในอํ าเภอเชียงของและอําเภอเชียงแสน
จังหวัดเชียงราย พบวํา การพัฒนาทางเศรษฐกิจที่ผํานมายังไมํได๎คํานึงถึงความพร๎อมและระดับการ
ให๎บริการด๎านสิ่งแวดล๎อมอยํางเพียงพอ ในขณะที่กิจกรรมการทํองเที่ยวเป็นแหลํงกําเนิดที่สําคัญของ
น้ําเสียและขยะมูลฝอย อัตราการเกิดขยะมูลฝอยจากการเข๎าพักของนําทํองเที่ยวสูงถึง 1.7 กิโลกรัม
ตํอคนตํอคืน ท๎องถิ่นยังขาดระบบบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน จากการศึกษาครั้งนี้ทําให๎ทราบวํา การ
มีระบบการกําจัดของเสียไมํวําจะเป็นการกําจัดขยะมูลฝอยหรือระบบน้ําเสียนั้น มีความจําเป็นอยําง
มากตํอการพัฒนาพื้นที่
แนวทางการพัฒนาพื้นที่อําวมะนาว กองบิน 5 จังหวัดประจวบคีรีขันธ๑ เพื่ อการทํองเที่ยว
อยํางยั่งยืน การรักษาและสํงเสริมความหลากหลายของธรรมชาติ สังคม วัฒนธรรม ที่มีความสําคัญ
ตํอการทํองเที่ยวระยะยาว ซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัยของวิระพล ทองมา และคณะ (2556) ได๎ศึกษา
เรื่อง กลยุทธ๑การพัฒนาการทํองเที่ยวอยํางยั่งยืนในพื้นที่ ตําบลโปุงแยง อําเภอแมํริม จังหวัดเชียงใหมํ
พบวํา คนภายในชุมชนต๎องการมีการเรียนรู๎เข๎าใจตนเองหรือชุมชน รวมทั้งมีความรู๎และเข๎าใจกระแส
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ของโลกภายนอกด๎ ว ยเชํ น กั น โดยที่ ก ระบวนการภายในนั้ น ควรมุํ ง เน๎ น เรื่ อ งการอนุ รั ก ษ๑
ทรัพยากรธรรมชาติ สังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล๎อม จากการศึกษาครั้งนี้ทําให๎ทราบวํา การทําการ
รักษาและสํงเสริมความหลากหลายนั้น จะต๎องเริ่มจากประชาชนในพื้นที่ มีการเพิ่มความรู๎ความใจตํอ
การเปลี่ ย นแปลงของกระแสโลก โดยมุํ ง เน๎ น เรื่ อ งเรื่ อ งการอนุ รั ก ษ๑ ท รั พ ยากรธรรมชาติ สั ง คม
เศรษฐกิจและสิ่งแวดล๎อม ควบคูํกันไป
แนวทางการพัฒนาพื้นที่อํา วมะนาว กองบิน 5 จังหวัดประจวบคีรีขันธ๑ เพื่อการทํองเที่ยว
อยํางยั่งยืน การประสานการพัฒนาทํองเที่ยว ซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัยของรัศมี อํอนปรีดา (2558) ได๎
ศึกษาเรื่อง การพัฒนาการทํองเที่ยวอยําวยั่งยืนของจังหวัดราชบุรี และสมุทรสงคราม พบวํา การ
สํงเสริมความรํวมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนในลักษณะเครือขํายเพื่อการกําหนดนโยบาย
ไปปฏิบั ติที่มีลั กษณะรวมศูน ย๑ การบูรณาการด๎านรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย๑สิ นของ
นักทํองเที่ยว ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข๎องกับการทํองเที่ยวให๎สอดคล๎อง และเอื้อตํอการบริหาร จาก
การศึกษาครั้งนี้ทําให๎ทราบวํา การประสานการพัฒนาทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดนั้น สามารถชํวย
ขยาย สํงเสริมการพัฒนาพื้นที่ได๎มากยิ่งขึ้น
แนวทางการพัฒนาพื้นที่อําวมะนาว กองบิน 5 จังหวัดประจวบคีรีขันธ๑ เพื่อการทํองเที่ยว
อยํางยั่งยืน การนําทํองเที่ยวที่ขยายฐานเศรษฐกิจท๎องถิ่น ซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัยของธรรมรัตน๑ มี
ประเสริฐ (2551) ได๎ศึกษาเรื่อง การพัฒนาเครือขํายในการจัดการสิ่งแวดล๎อมเพื่อการทํองเที่ยวอยําง
ยั่งยืนตลาดน้ําอัมพวา อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม พบวํา การพัฒนาเครือขํายในการจัดการ
สิ่งแวดล๎อมในชุมชนตลาดน้ําอัมพวาเป็นระยะเริ่มต๎นของการเกิดเครือขํายยังไมํมีการดําเนินงานอยําง
เป็นรูปธรรมลักษณะตํางคนตํางทํากันเองในชุมชนของตน หรือเพียงในกลุํมของตนเทํานั้น ไมํมีการ
เชื่อมโยงกันเป็นเครือขํายกับกลุํมองค๑กรอื่น ๆ ซึ่งเป็นผลทําให๎การบริหารจัดการยังไมํสัมฤทธิ์ผลไปใน
ทิศทางเดียวกัน จากการศึกษาครั้งนี้ทําให๎ทราบวํา เมื่อมีการพัฒนาพื้นที่เพื่อการทํองเที่ยวอยํางยั่งยืน
นั้ น สามารถชํ ว ยขยายฐานเศรษฐกิ จ ท๎ อ งถิ่ น โดยสรรหาความโดดเดํ น ในของทรั พ ยากรนํ า ไป
ประชาสัมพันธ๑ และสํงเสริมการขายการทํองเที่ยวเพื่อให๎นักทํองเที่ยวมาเที่ยวเพิ่มมากขึ้นเป็นการ
กระจายสูํท๎องถิ่น
แนวทางการพัฒนาพื้นที่อําวมะนาว กองบิน 5 จังหวัดประจวบคีรีขันธ๑ เพื่อการทํองเที่ยว
อยํางยั่งยืน การสร๎างเครือขํายพัฒนาการทํองเที่ยวกับท๎องถิ่น ซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัยของปสุตา โพธิ์
งาม (2555) ได๎ศึกษาเรื่อง การพัฒนาการทํองเที่ยวเชิงอาสาสมัคร : กรณีศึกษามูลนิ ธิอิสระ จังหวัด
หนองคาย ประเทศไทย พบวํา นั ก ทํอ งเที่ ยวเชิ งอาสาสมั คร สนใจในกิ จ กรรมของมูล นิธิ อิส ระ
นักทํองเที่ยวเชิงอาสาสมัครได๎แลกเปลี่ยนประสบการณ๑ โดยเฉพราะการพัฒนาตนเอง
และกํอ
เกิดสํานึกและความรับผิดชอบตํอสังคม ทั้งนี้ปัญหาหลักของกิจกรรมเชิงอาสาสมัครของมูลนิธิอิสระ
คือ การฝึกอบรมที่เพียงพอและขาดเงินทุน จากการศึกษาครั้งนี้ทําให๎ทราบวํา การรํวมทํางานกับ
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ท๎องถิ่นแบบเป็นองค๑กรรวม เชํน รํวมทํากิจกรรมสาธารณะประโยชน๑ หรือแก๎ไขปัญหา และยังต๎อง
ประสานเครือขํายระหวํางองค๑กรและท๎องถิ่น เพื่อยกระดับคุณภาพของการจัดการการทํองเที่ยวใน
ท๎องถิ่น
แนวทางการพัฒนาพื้นที่อําวมะนาว กองบิน 5 จังหวัดประจวบคีรีขันธ๑ เพื่อการทํองเที่ยว
อยํางยั่งยืน การประชุมกับผู๎ที่เกี่ยวข๎องที่มีผลประโยชน๑รํวมกัน ซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัยของประมาณ
เทพสงเคราะห๑ (2554) ได๎ศึกษาเรื่อง การพัฒนาการทํองเที่ยวอยํางยั่งยืนของชุมชนลุํมน้ําทะเลสาบ
สงขลาฝั่งตะวันตก พบวํา การเสริ มสร๎างเครือขํายการเรียนรู๎และเสริมความรู๎ของชุมชนเพื่อการ
ทํองเที่ยวบริเวณพื้นที่ลุํมน้ําทะเลสาบสงขลาฝั่งตะวันตกรวมทั้งพื้นที่โดยรอบลุํมน้ําทะเลสาบสงขลา
ต๎องการให๎มีศูน ย๑ ป ระสานงานเครื อขํายจากนักวิจัยของสถาบันการศึกษาด๎านการทํองเที่ยวเป็น
ศูนย๑กลางการจัดกิจกรรมให๎แตํละชุมชนได๎พบกันและรํวมประชุมกับสมาชิกเครือขํายชุมชนด๎านการ
ทํองเที่ย ว จากการศึก ษาครั้ งนี้ ทําให๎ ท ราบวํา การประสานกั บประชาคมในพื้ นที่ เชํ น
สถาบันการศึกษา หนํวยงานราชการ รํวมประชุมหารือทั้งการเพิ่มศักยภาพให๎กับแหลํงทํองเที่ยว การ
ประเมินผลกระทบการทํองเที่ยว การแก๎ไขปัญหา โดยจัดการประชุมกันอยํางสม่ําเสมอ เป็นการลด
ข๎อขัดแย๎งในด๎านผลประโยชน๑ที่ตํางกัน
แนวทางการพัฒนาพื้นที่อําวมะนาว กองบิน 5 จังหวัดประจวบคีรีขันธ๑ เพื่อการทํองเที่ยว
อยํางยั่งยืน การพัฒนาบุคคลกร ซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัยของจันทร๑จิรา สุขบรรจง (2559) ได๎ศึกษา
เรื่อง การพัฒนาการทํองเที่ยวอยํางยั่งยืนของหนานมดแดง อําเภอปุาพะยอม จังหวัดพัทลุง พบวํา
การแก๎ปัญหาห๎องพักและที่จอดรถไมํเพียงพอ ควรมีกิจกรรมทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ๑ อื่น ๆ เพิ่มเติม เชํน
ตลาดนัดย๎อนยุค เกษตรแนวใหมํ ถึงแม๎ผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียสํวนใหญํชํวยกันอนุรักษ๑สิ่งแวดล๎อมของ
หนานมมดแดงอยํางเต็มที่ แตํบุคลากรในท๎องถิ่นสํวนใหญํยังขาดความรู๎เรื่องการทํองเที่ยวอยํางยั่งยืน
หนํวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนควรจัดสรรบุคลากรเข๎ามาให๎ความรู๎ จากการศึกษาครั้งนี้ทําให๎ทราบวํา
การสํงเสริมและสนับสนุนให๎ความรู๎ การฝึกอบรม การสํงเจ๎าหน๎าที่ดูงานอยํางสม่ําเสมอให๎มีความรู๎
เพื่อเป็นการชํวยยกระดับมาตรฐานการบริการการทํองเที่ยว
แนวทางการพัฒนาพื้นที่อําวมะนาว กองบิน 5 จังหวัดประจวบคีรีขันธ๑ เพื่อการทํองเที่ยว
อยํางยั่งยืน การจัดเตรียมข๎อมูล ให๎แกํนักทํองเที่ยว ซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัยของวีรวรรณ แซํจ๐าว
(2558) ได๎ ศึ ก ษาเรื่ อ ง อิ ท ธิ พ ลของทั ศ นคติ แ ละความพึ ง พอใจในการเปิ ด รั บ ขํ า วสารจากสื่ อ
ประชาสัมพันธ๑การทํองเที่ยวผํานสื่ออินเทอร๑เน็ตที่มีตํอพฤติกรรมการตั ดสินใจวางแผนการทํองเที่ยว
พบวํา สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ๑มีอิทธิพลกับพฤติกรรมการวางแผนการตัดสินใจทํองเที่ยว โดยการ
ประชาสัมพันธ๑ผํานภาพเสมือนนั้นมีคําอิทธิพลพฤติกรรมวางแผนการตัดสินใจทํองเที่ยวมากที่สุ ด
รองลงมาคือ การประชาสัมพันธ๑ผํานบุคคลที่มีอิทธิพลด๎านการทํ องเที่ยว และการประชาสัมพันธ๑ผําน
คนดังข๎ามคืน สํวนในด๎านความรูสึกพึงพอใจจากากรเปิดการรับรู๎สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ๑ผํานทางสื่อ
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สังคมออนไลน๑ มีอิทธิพลกับพฤติกรรมการวางแผนการตัดสินใจทํองเที่ยว จากการศึกษาครั้งนี้ทําให๎
ทราบวํา การจัดเตรียมข๎อมูลขําวสารการทํองเที่ย ว ขําวสารการบริการให๎พร๎อมและเพียงพอตํอการ
เผยแพรํ เชํน คูํมือการทํองเที่ยว คูํมือการตลาดการทํองเที่ยวในรูปเอกสาร เพื่อเป็นเพิ่มพูนความรู๎
หรือข๎อมูลขําวสารให๎แก๎นักทํองเที่ยว
แนวทางการพัฒนาพื้นที่อําวมะนาว กองบิน 5 จังหวัดประจวบคีรีขันธ๑ เพื่อการทํองเที่ย ว
อยํางยั่งยืน การประเมินผล ตรวจสอบ และวิจัย ซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัยของทิพาพร ไตรบรรณ๑
(2557) ได๎ศึกษาเรื่อง แนวทางการพัฒ นาศักยภาพการทํองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร๑ : กรณีศึกษา
หมูํบ๎านอรัญญิก จังหวัดประนครศรีอยุธยา พบวํา นักทํองเที่ยวสํวนใหญํแล๎วมีทัศนคติเชิงบวกตํอ
ปัจจัยด๎านตําง ๆ ได๎แกํ ด๎านการเดินทาง ด๎านความสะอาดและการกําจัดขยะ และด๎านผลิตภัณฑ๑
ของที่ระลึก แตํในสํวนนักทํองเที่ยวมีทัศนคติวําควรปรับปรุงเพิ่มเติม ได๎แกํ ด๎านความปลอดภัย ด๎าน
สิ่งอํานวยความสะดวกแกํนักทํองเที่ยว ด๎านอาหารและเครื่องดื่ม ด๎านการบริการการทํองเที่ยว จาก
การศึกษาครั้งนี้ทําให๎ทราบวํา การแก๎ปัญหาและเพิ่มคุณคําคุณภาพของแหํงทํองเที่ยวโดยจะต๎องมี
การประเมินผลการตรวจสอบผลกระทบ และการศึกษาวิจัยอยํางสม่ําเสมอโดย เพื่อนําผลของการ
บริการนํามาปรับปรุงและแก๎ไขการจัดการการบริการอยํางมี ประสิทธิภาพ เพื่อความประทับใจและ
ความพึงพอใจของนักทํองเที่ยว
ประชาชนที่มี เพศ สถานภาพตํางกัน ระดับการศึกษา และอาชีพตํางกัน มีความคิดเห็นตํอ
แนวทางการพัฒนาการทํองเที่ยวอยํางยั่งยืนไมํแตกตํางกัน และประชาชนที่มีอายุ และรายได๎เฉลี่ยตํอ
เดือนตํางกัน มีความคิดเห็นตํอการพัฒนาพื้นที่อําวมะนาว กองบิน 5 เพื่อการทํองเที่ยวอยํางยั่งยืน
แตกตํางกันมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัยของธนา สุขคีรี (2559) ได๎ทําการศึกษา
เรื่อง แรงจูงใจและทัศนคติของนักทํองเที่ยวชาวไทยตํอคุณลักษณะด๎านสภาพแวดล๎อมและการจัดการ
ทํองเที่ยวในอุทยานประวัติศาสตร๑พิม าย อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา พบวํา คุณลักษณะด๎าน
ประชากรที่แตกตํางกันของนักทํองเที่ยวที่มีแรงจูงใจในด๎านการเรียนรู๎ทางวัฒนธรรมตํางกัน ได๎แกํ
อายุ อาชีพ สถานภาพและรายได๎มีแรงจูงใจแตกตํางกัน จากการศึกษาครั้งนี้ทําให๎ทราบวํา เมื่อ
ประชาชนที่มีสํวนรํวมในการพัฒ นาที่มีอายุ หรือ สถานภาพที่แตกตํางกัน จะทําให๎มีความคิดเห็นตํอ
การพัฒนาการทํองเที่ยวอยํางอยํางยั่งยืนที่แตกตํางกัน
ข้อเสนอแนะ
จากผลการวิจัยผู๎ศึกษาวิจัยมีข๎อเสนอแนะอันเป็นประโยชน๑ตํอการพัฒนาพื้นที่อําวมะนาว
กองบิน 5 เพื่อการทํองเที่ยวอยํางยั่งยืน ที่มีกองบิน 5 ดังนี้
1. การอนุรักษ๑และใช๎ทรัพยากรอยํางพอดี ควรมีแนวทางในการจัดทําแผนงาน โครงการการ
อนุรักษ๑และการใช๎ทรัพยากรธรรมชาติ
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2. การลดการบริ โ ภคที่ ม ากเกิ น จํ า เป็ น กั บการลดของเสี ย ควรมี แ นวทางในการจั ด หา
ทรัพยากรอื่น ๆ มาใช๎ทดแทน อาทิเชํน พลังงานแสงอาทิตย๑
3. การรักษาและสํงเสริมความหลากหลายของธรรมชาติ สังคม วัฒนธรรม ที่มีความสําคัญ
ตํอการทํองเที่ยวระยะยาว ควรมีแนวทางในการสํงเสริมความหลากหลายในพื้นที่อําวมะนาว กองบิน
5 ทั้งทางด๎านกิจกรรม การบริการให๎เพิ่มมากขึ้น
4. การประสานการพัฒนาทํองเที่ยว ควรควรเปิดโอกาสให๎ชุ มชนมีแนวทางในการประสาน
แผนการพัฒนาในตําบล
5. การนําทํองเที่ยวที่ขยายฐานเศรษฐกิจท๎องถิ่น ควรเปิดโอกาสให๎ชุมชน ผู๎นําท๎องถิ่น หรือผู๎
ที่มีสํวนได๎สํวนเสียรับรู๎ถึงการกระจายรายได๎สูํประชาชน
6. การสร๎างเครือขํายพัฒนาการทํองเที่ยวกับท๎องถิ่น ควรเปิดโอกาสให๎ชุมชน ผู๎นําท๎องถิ่น
หรือผู๎ที่มีสํวนได๎ สํวนเสีย ได๎มีสํวนรํวมในการทํางานเพื่อพัฒนาพ๎นที่อําวมะนาว กองบิน 5
7. การประชุมกับผู๎ที่เกี่ยวข๎องที่มีผลประโยชน๑รํวมกัน ควรให๎ความรู๎แกํชุมชนในเรื่องการ
ประชุม รวมถึงผลกระทบที่เกิดจากการทํองเที่ยวเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก๎ไขตํอไป
8. การพัฒนาบุคลากร ควรสํงเสริมผู๎ประกอบการ หรือผู๎ที่มีสํวนได๎สํวนเสีย ได๎มีสํวนรํวมใน
การพัฒนา ศึกษา ดูงาน เพื่อนํามาประยุกต๑ใช๎ในการพัฒนาพื้นที่อําวมะนาว กองบิน 5
9. การจัดเตรียมข๎อมูลให๎แกํนักทํองเที่ยว ควรมีการจัดทําเอกสารเผยแพรํการทํองเที่ยว
อาทิเชํน แผํนพับ การโฆษณา เพื่อประชาสัมพันธ๑พื้นที่อําวมะนาว กองบิน 5 เพื่อการทํองเที่ยวอยําง
ยั่งยืน
10. การประเมินผล ตรวจสอบ และวิจัย ควรให๎ความสําคัญถึงการวิจัยทางการตลาด เพื่อให๎
พื้นทีอําวมะนาว กองบิน 5 เป็นแหลํงทํองเที่ยวที่ยั่งยืน
ข๎อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตํอไป
1. ควรทําการศึกษาถึงความต๎องการ รวมถึงการรองรับนักทํองเที่ยวของพื้นที่ อําวมะนาว
กองบิน 5 เพื่อที่จะได๎ทราบถึงสถาพในปัจจุบัน และแนวทางในการพัฒนาพื้นที่อําวมะนาว กองบิน 5
ให๎เป็นแหลํงทํองเที่ยวที่มีศักยภาพสูงขึ้นตํอไป
2. ควรทําการศึกษาเกี่ยวกับทางการตลาด เพื่อจะได๎มีความเข๎าใจถึงความต๎องการ และ
พฤติกรรม เพื่อนําไปใช๎ประกอบการกําหนดทิศทางของการบริการให๎สอดคล๎องกับความต๎องการของ
นักทํองเที่ยว
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บทคัดย่อ
การจัดการสารสนเทศงานวิจัยเพื่อท๎องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏ มีวัตถุประสงค๑ คือ 1)
เพื่อศึกษาสภาพงานวิจัยเพื่อท๎องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏ และ 2) เพื่อศึกษาสภาพการจัดการ
สารสนเทศงานวิจัยเพื่อท๎องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยใช๎วิธีการวิเคราะห๑ผลการดําเนินงานด๎า น
การวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏจากระบบฐานข๎อมูลด๎านการประกันคุณภาพการศึกษา(CHE QA
Online) ปี ก ารศึ ก ษา 2557-2559 และการวิ เ คราะห๑ ก ารจั ด การสารสนเทศงานวิ จั ย จากระบบ
สารสนเทศด๎านการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แหํง โดยใช๎แบบบันทึกข๎อมูลและวิเคราะห๑
ข๎อมูลดังกลําวด๎วยวิธีการทางบรรณมิติเชิงปริมาณ ผลการวิจัยประเด็นที่ 1 สภาพงานวิจัยเพื่อท๎องถิ่น
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ พบวํา มหาวิทยาลัยราชภัฏมีการดําเนินงานด๎านงานวิจัยเพื่อท๎องถิ่นคิดเป็น
ร๎อยละ 60 ของงานวิจัยทั้งหมด พื้นที่ดําเนินการวิจัยเพื่อท๎ องถิ่นจะเป็นพื้นที่อําเภอตํางๆในจังหวัดที่
เป็ น ที่ตั้งของมหาวิทยาลั ย ราชภัฏ นั้น และมีพื้นที่วิจัยในจังหวัดใกล๎ เคียงบ๎างแตํไมํมาก มีการนํา
ผลการวิจัย ไปใช๎ป ระโยชน๑กับชุมชนท๎องถิ่นแบํงออกเป็น 4 ด๎าน ได๎แกํ ประโยชน๑เชิงนโยบาย
ประโยชน๑เชิงพาณิชย๑ ประโยชน๑เชิงสาธารณะ และประโยชน๑เชิงวิชาการ ประเด็นที่ 2 สภาพการ
จัดการสารสนเทศงานวิจัยเพื่อท๎องถิ่น พบวํามหาวิทยาลั ยราชภัฏทุกแหํ งมีระบบสารสนเทศเพื่อ
บริหารจัดการงานวิจัย มีการจัดเก็บข๎อมูลหลักที่เกี่ยวข๎องกับงานวิจัยคล๎ายๆกัน ได๎แกํ ข๎อมูลงานวิจัย
ข๎อมูลแหลํงทุนและงบประมาณ ข๎อมูลนักวิจัย และข๎อมูลการตีพิมพ๑เผยแพรํ แตํยังพบวํารายละเอียด
และรายการข๎อมูลที่จัดเก็บในฐานข๎อมูลยังมีความแตกตํางกันคํอนข๎างมาก ถือเป็นอุปสรรคในการใช๎
ข๎อมูลรํวมกันระหวํางมหาวิทยาลัย ข๎อมูลของมหาวิทยาลัยราชภัฏหลายแหํงไมํเป็นปัจจุบัน ข๎อมูล
ด๎านวิจัยสํวนใหญํที่นํามาเผยแพรํจะเป็นข๎อ มูลในลักษณะการประชาสัมพันธ๑เผยแพรํขําวสารมากวํา
การให๎ ข๎อมูล ในลักษณะการประมวลผลเป็นระบบสารสนเทศที่มีประโยชน๑ตํอการบริห ารจัดการ
งานวิจัย เมื่อนําข๎อมูลการศึกษาสภาพงานวิจัยมาวิเคราะห๑ข๎อมูลรํวมกับข๎อมูลการจัดการสารสนเทศ
งานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏ พบวํามหาวิทยาลัยราชภัฏที่มีการจัดการข๎อมูลงานวิจัยที่ดีสํวนใหญํ
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จะมีผลการดําเนินงานด๎านการวิจัยอยูํในเกณฑ๑ระดับดีและดีมากด๎วย ดังนั้น หากข๎อมูลด๎านงานวิจัย
เพื่อท๎องถิ่น ของมหาวิทยาลัย ราชภัฏมีรูปแบบการจัดการสารสนเทศที่ดีเป็นระบบ มีการกําหนด
รูปแบบและโครงสร๎างของข๎อมูลที่ต๎องการจัดเก็บให๎เป็นมาตรฐาน จะทําให๎มหาวิทยาลัยราชภัฏทุก
แหํ ง สามารถเชื่ อ มโยงและบู ร ณาการข๎ อ มู ล ระหวํ า งมหาวิ ท ยาลั ย รํ ว มกั น ได๎ เป็ น การเพิ่ ม ขี ด
ความสามารถในการวางนโยบาย การวางแผน และการผลิตผลงานวิจัยเพื่อท๎องถิ่นซึ่งเป็นพันธกิจหลัก
ของกลุํมมหาวิทยาลัยราชภัฏ ในการพัฒนาสังคม ชุมชนท๎องถิ่น และประเทศชาติตํอไป
คาสาคัญ: การจัดการสารสนเทศ งานวิจัยเพื่อท๎องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏ
Abstract
The objectives of the research “The Information Management for Communitybased Research of Rajabhat Universities were 1) to study the circumstances of
community-based research of Rajabhat Universities and 2) to explore the
environment of information management for community-based research of Rajabhat
Universities by using the analysis of the research operation results from Rajabhat
University's database of quality assurance (CHE QA Online) from the academic year
2557-2559 and the analysis of information management from the research
information system of 38 Rajabhat Universities, using the research record of
community-based research in Rajabhat universities. The data was analyzed by
quantitative method to analyze and classify the research findings in various ways in
order to know the current state of community-based research in Rajabhat
universities. The research findings were as follows: Issue 1: Number and type of
research Rajabhat universities have 60% of the total research work. The communitybased research area will be the area of the districts in the province where the
Rajabhat University is located. There are some research areas in the neighboring
provinces, but not many. The results of the research are useful to the local
community which can be divided into 4 aspects; Policy benefit, Commercial benefit,
Public benefit, and Academic benefits. Issue 2: Every Rajabhat University had an
information system to manage the research, kept the main research related data the
same including research data, resources and budget information, researcher
information, and publishing information. It also found that the details and data items
stored in the database are quite different. It is a barrier for sharing information among
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universities. The information of some Rajabhat Universities is not current. Most of the
research published in the dissemination literature will be in the form of information
distribution or public relation more than information processing or information
management which is useful for research management. The research data were
analyzed in conjunction with information management information of Rajabhat
Universities. It was found that Rajabhat University, which had good research data
management, most of them had good and very good research results. Therefore, if
the research information management for community-based research of Rajabhat
Universities has a good information management system, appoints the format and
the structure of the data to be stored standard. All Rajabhat Universities can link and
integrate information among universities. It increases the capacity for planning, policy,
and production of community-based research, which is the core mission of Rajabhat
Universities in social development, local community, and the nation subsequently.
Keywords: Information Management, Community-based Research, Rajabhat
Universities
บทนา
ในปัจจุบันการวิจัยมีความสําคัญเป็นอยํางมากสําหรับความเจริญก๎าวหน๎าในทุก ๆ ศาสตร๑
เพราะสามารถนําเอาการวิจัยมาใช๎ในการตัดสินใจแก๎ปัญหา ในขณะเดียวกันการพัฒนาความรู๎ใน
สาขาวิชาตําง ๆ เป็นไปอยํางรวดเร็วเพราะมีการวิจัย การวิจัยถือเป็นแรงขับเคลื่อนที่มีความสําคัญตํอ
การพัฒนาประเทศ องค๑ความรู๎ที่ได๎จากการวิจัยสามารถนํามาใช๎ผลักดันให๎ประเทศก๎าวไปสูํสังคม
เศรษฐกิจฐานความรู๎และสังคมเศรษฐกิจสร๎างสรรค๑ มีความเจริญก๎าวหน๎าทันตํอการเปลี่ยนแปลงและ
สามารถแขํงขันได๎ในเวทีโลก ทั้งนี้เพราะการวิจัยเป็นการสร๎างความรู๎ซึ่งจะนําไปสูํการตั ดสินใจใน
การแก๎ปัญหาและพัฒนางานด๎านตํางๆ เป็นเครื่องมือสร๎างคนในระบบการศึกษา เป็นเครื่องมือในการ
นําความรู๎มาใช๎สร๎างศักยภาพและความสามารถในการแขํงขันให๎ประเทศสามารถพึ่งตนเองได๎ไมํต๎อง
อาศัยความรู๎ของผู๎อื่นหรืออาศัยแตํเพียงสํวนน๎อย อีกทั้งนําไปสูํการสร๎างนวัตกรรมใหมํ เพื่อสร๎าง
ความมั่นคงมั่งคั่งและความเข๎มแข็งให๎กับประเทศได๎ (สุทธิพร จิตต๑มิตรภาพ, 2553) และงานวิจัยที่มี
ความสําคัญตํอการพัฒนาประเทศถือเป็นองค๑ความรู๎ที่นํามาสูํการพัฒนาท๎องถิ่นและชุมชนที่ถือเป็น
รากเหง๎าของการพัฒนาประเทศคือ งานวิจัยเพื่อท๎องถิ่น(Community-based research) เพราะถือ
วําเป็นงานของคนท๎องถิ่นเพื่อคนท๎องถิ่น (สินธุ๑ สโรบล, ศรีศักดิ์ วัลลิโภดม, กาญจนา แก๎วเทพ และ
กาญจนา ทองทั่ว , 2552) ซึ่งสอดคล๎องกับวิสัยทัศน๑การวิจัยของชาติ พ.ศ. 2555-2559 คือ
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“ประเทศไทยมีและใช๎งานวิจัยที่มีคุณภาพ เพื่อการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน” โดยมีการกําหนดพันธ
กิจการวิจัยของชาติ พ.ศ. 2555-2559 คือ “พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการวิจัยของ
ประเทศให๎สูงขึ้นและสร๎างฐานความรู๎ที่มีคุณคํา สามารถประยุกต๑และพัฒนาวิทยาการที่เหมาะสมและ
แพรํหลาย รวมทั้งให๎เกิดการเรียนรู๎และตํอยอดภูมิปัญญาท๎องถิ่น เพื่อให๎เกิดประโยชน๑เชิงพาณิชย๑
และสาธารณะ ตลอดจนเกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยใช๎ทรัพยากรและเครือขํายวิจัยอยํางมี
ประสิทธิภาพที่ทุกฝุายมีสํวนรํวม”(นโยบายและยุทธศาสตร๑การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 พ.ศ. 25552559)
มหาวิทยาลัยราชภัฏได๎ดําเนินพันธกิจด๎านการวิจัยที่สอดรับกับนโยบายและยุทธศาสตร๑การ
วิจัยของชาติ เนื่องจากเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท๎องถิ่นที่มีพันธกิจด๎านการสอน การ
บริการวิชาการแกํสังคมและการวิจัยเพื่อท๎องถิ่น ดังเชํนที่ระบุไว๎ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราช
ภัฏ พ.ศ. 2547 หมวดที่ 1 มาตรา 7 ให๎มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนา
ท๎องถิ่นที่เสริมสร๎างพลังปัญญาของแผํนดิน ฟื้นฟูพลังการเรียนรู๎ เชิดชูภูมิปัญญาของท๎องถิ่น
สร๎างสรรค๑ศิลปวิทยา เพื่อความเจริญก๎าวหน๎าอยํางมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มีสํวนรํวมในการ
จัดการ การบํารุงรักษา การใช๎ประโยชน๑จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมอยํางสมดุลและยั่งยืน
โดยมีวัตถุประสงค๑ให๎การศึกษาสํงเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทําการสอน วิจัย ให๎บริการทาง
วิชาการแกํสังคม ปรับปรุง ถํายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครู
และสํงเสริมวิทยฐานะครู และ มาตรา 8 ในการดําเนินงานเพื่อให๎บรรลุวัตถุประสงค๑ตาม มาตรา 7
ให๎กําหนดภาระหน๎าที่ของมหาวิทยาลัย ในข๎อ (8) ไว๎ดังตํอไปนี้ (8) ศึกษา วิจัย สํงเสริมและสืบสาน
โครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท๎องถิ่น
จากพันธกิจดังกลําวตามที่ระบุไว๎ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ จึงทําให๎มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เกิดการดําเนินงานด๎านการวิจัยเพื่อท๎องถิ่นเป็นจํานวนมาก ตั้งแตํอดีตจนถึงปัจจุบันมหาวิทยาลัยราช
ภัฏได๎ดําเนินพันธกิจ ด๎านการวิจัยโดยเน๎นการวิจัยเพื่อท๎องถิ่นมาอยํางตํอเนื่อง มหาวิทยาลัยราชภัฏ
แตํล ะแหํ งต๎องทําหน๎ าที่ นํ าองค๑ความรู๎ของบุคลากรในมหาวิทยาลั ยมาทํางานวิจัยพัฒ นาท๎องถิ่ น
รํวมกับชุมชน จึงเกิดผลผลิตทางด๎านงานวิจั ยเพื่อพัฒนาท๎องถิ่นจํานวนมาก แตํผลผลิตจากงานวิจัย
ดังกลําวของกลุํมมหาวิทยาลัยราชภัฏกลับไมํคํอยมีการรวบรวมไว๎อยํางเป็นระบบ
จากการดําเนินงานภายใต๎ความรํวมมือของสกว.และมหาวิทยาลัยราชภัฏ ในระยะที่ผํานมา
สกว.ได๎ศึกษาข๎อมูลแบบจําลองการพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยสูํความเป็นเลิศเพื่อการพัฒนา
สังคมชุมชนท๎องถิ่น(เอกสารการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนกองทุนวิจัย มรภ.- สกว, 2560) โดย
ให๎มหาวิทยาลัยราชภัฏแตํละแหํงพิจารณาจากจุดอํอนของตัวเอง พบวํา ระบบสารสนเทศ เป็นปัจจัย
หนึ่งขององค๑ประกอบด๎านปัจจัยนําเข๎าที่เป็นตัวการสําคัญในการขับเคลื่อนการดําเนินงานวิจัยเพื่อ
ท๎องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏให๎มีประสิทธิภาพ
การศึกษาสภาพงานวิจัยเพื่อท๎องถิ่น และ
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การศึกษาสภาพการจัดการข๎อมูลวิจัยเพื่อท๎องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏ จะทําให๎มหาวิทยาลัยราช
ภัฏมองเห็นแนวทางในการดําเนินงานเพื่อจัดการข๎อมูลการวิจัยเพื่อท๎องถิ่นในปัจจุบันให๎เป็นระบบ
สามารถสนับสนุนการจัดการผลผลิตทางปัญญาของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏ ซึ่งเป็นโครงสร๎าง
พื้นฐานของการติดตํอสื่อสารทางวิชาการ และทําหน๎าที่รวบรวมและวิเคราะห๑ข๎อมูลงานวิจัยเพื่อ
ท๎องถิ่นภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏ อีกทั้งยังเป็นพื้นที่แสดงผลผลิตทางวิชาการของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ ซึ่งสามารถสะท๎อนภูมิปัญญาและความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยราชภัฏแตํละแหํง รวมถึง
ทําให๎เห็นจุดอํอนจุดแข็งของการดําเนินงานวิจัยเพื่อท๎องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ซึ่งมีการเปลี่ยน
รูปแบบของการสร๎างความรู๎ที่มีลักษณะเป็นสหวิทยาการเพิ่มมากขึ้น เอื้ออํานวยให๎ผู๎บริหารสามารถ
กําหนดกลยุทธ๑การพัฒนาคุณภาพงานวิจัยเพื่อท๎องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏจะชํวยปูองกันข๎อมูลไว๎
สําหรับการใช๎งานในอนาคต นั่นคือการอนุรักษ๑ข๎อมูลเพื่อการใช๎งานในอนาคต นักวิจัยควรพิจารณา
เรื่องการอนุรักษ๑ข๎อมูล การวิจัยที่เกิดขึ้นระหวํางการทําวิจัยด๎วยวําจะมีกระบวนการอยํางไร เพื่อให๎
ข๎อมูลการวิจัยที่เกิดขึ้นนี้สามารถเข๎าถึงได๎ใ นระยะยาว นอกจากจัดทําเพื่อค๎นคืนข๎อมูลได๎งํายและ
สะดวกรวดเร็ว เอื้อให๎เกิดการแบํงปันข๎อมูลการวิจัยได๎สะดวกขึ้นด๎วย เป็นการพัฒนาสังคมวิชาการ
ในปัจจุบันให๎กลายเป็นสังคมแหํงการแบํงปันความรู๎ แบํงปันข๎อมูล ซึ่งเป็นวัฒนธรรมหนึ่งที่สังคม
วิชาการในประเทศไทยต๎องปรับเปลี่ยนทัศนคติไปสูํแนวคิดนี้เพื่อให๎เกิดการพัฒนาตํอยอดเชิงวิชาการ
และเพื่อให๎สอดคล๎องกับความต๎องการของหนํวยงานต๎นสังกัดหรือเจ๎าของทุนวิจัย
ดังนั้นจึงมีความจําเป็นอยํางยิ่งที่ผู๎วิจัยต๎องดําเนินการศึกษาเพื่อค๎นหาคําตอบวํา งานวิจัยเพื่อ
ท๎องถิ่น ของมหาวิทยาลั ย ราชภั ฏ มีส ภาพการดํ าเนินงานเป็น อยํางไร และการจัด การสารสนเทศ
งานวิจัยเพื่อท๎องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏมีลักษณะเป็นอยํางไร ในการวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค๑ใน
การดําเนินงาน 4 ข๎อ ได๎แกํ 1.)เพื่อศึกษาสภาพงานวิจัยเพื่อท๎องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 2.)เพื่อ
ศึกษาสภาพการจั ดการสารสนเทศงานวิจัยเพื่อท๎องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 3.)เพื่อศึกษาความ
ต๎องการสารสนเทศงานวิจัยเพื่อท๎องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏตามกลุํมผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย และ 4.)
เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการสารสนเทศงานวิจัยเพื่อท๎องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ซึ่งในการวิจัย
ครั้งนี้จะขอนําเสนอผลการดําเนินงานวิจัยตามวัตถุประสงค๑ข๎อที่ 1 และ 2 เทํานั้น ผลการวิจัยครั้งนี้
จะนํ า มาเป็ น แนวทางในการพั ฒ นารู ป แบบการจั ด การสารสนเทศงานวิ จั ย เพื่อ ท๎ อ งถิ่ นของกลุํ ม
มหาวิทยาลั ย ราชภัฏ ตํอไป เพื่อให๎ ส ารสนเทศงานวิจัยถูกนํามาใช๎ให๎ เกิดประโยชน๑ตํอการพัฒ นา
งานวิจัยเพื่อท๎องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพิ่มขีดความสามารถในการผลิตผลงานวิจัยเพื่อท๎องถิ่น
อันเป็นพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เกิดประโยชน๑ตํอชุมชนและท๎องถิ่นอยํางแท๎จริงอันเป็น
รากฐานตํอการพัฒนาประเทศ และเป็นการสํงเสริมผลักดันให๎นักวิจัยสามารถผลิตผลงานวิ จัยเพื่อ
ท๎องถิ่นที่มีคุณภาพนําสูํการขอกําหนดตําแหนํงทางวิชาการรับใช๎สังคมได๎
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1) เพื่อศึกษาสภาพงานวิจัยเพื่อท๎องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
2) เพื่อศึกษาสภาพการจัดการสารสนเทศงานวิจัยเพื่อท๎องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มีขอบเขตการศึกษาโดยมุํง ศึกษาสภาพงานวิจัยเพื่อท๎องถิ่นของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ และศึกษาสภาพการจัดการสารสนเทศงานวิจัยเพื่อท๎องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุํม
ตัวอยํางที่ใช๎ในการศึกษาครั้งนี้ได๎แกํ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศจํานวน 38 แหํง โดยผลการวิจัย
ครั้ งนี้ จ ะนํ ามาเป็ น แนวทางในการพัฒ นารูปแบบการจัด การสารสนเทศงานวิจัยเพื่อท๎องถิ่นของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ในการพัฒนาคุณภาพงานวิจัยเพื่อท๎องถิ่น เพื่อให๎เกิดประโยชน๑ ในการทํางาน
วิจัยเพื่อท๎องถิ่น หรือนําไปใช๎เป็นแนวทางในการวางนโยบาย วางแผนงาน และการดําเนินงานวิจัย
เพื่อท๎องถิ่น อันเป็นพันธกิจที่สําคัญของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ซึ่งมีวิธีดําเนินการวิจัย ดังนี้
1.) ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับงานวิจัยเพื่อท๎องถิ่นและการจัดการข๎อมูลงานวิจัย จากการทบทวน
วรรณกรรมและเอกสารตําง ๆ เพื่อนํามาสร๎างกรอบแนวคิดในการวิจัย
2.) สร๎างแบบบันทึกข๎อมูลการศึกษาสภาพงานวิจัยเพื่อท๎องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏ และ
แบบบันทึกข๎อมูลการศึกษาสภาพการจัดการสารสนเทศงานวิจัยเพื่อท๎องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
โดยการศึกษาข๎อมูลจากสภาพจริงด๎านงานวิจัยเพื่อท๎องถิ่นของกลุํมตัวอยําง ประกอบกับการศึกษา
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับ สารสนเทศด๎านการวิจัย การจัดการสารสนเทศ ความต๎องการสารสนเทศ
กระบวนการวิจัยเพื่อท๎องถิ่น และการดําเนินงานวิจัยเพื่อท๎องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏ แล๎วนํามา
กําหนดเป็นหัวข๎อของแบบบันทึกข๎อมูล โดยมีผู๎ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญทางด๎านสารสนเทศ
ศาสตร๑ การจัดการสารสนเทศและการวัดประเมินผล รวมทั้งสิ้น จํานวน 5 ทําน ในการตรวจสอบ
เครื่องมือกํอนการนําไปใช๎บันทึกข๎อมูล
3.) เก็บรวบรวมข๎อมูลโดยใช๎แบบบันทึกข๎อมูลการศึกษาสภาพงานวิจัยเพื่อท๎องถิ่นของ
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เก็ บ รวบรวมข๎ อ มู ล ระบบและกลไกการบริ ห ารและพั ฒ นางานวิ จั ย
งบประมาณการวิจัย การตีพิมพ์เผยแพร่ จากระบบ CHEQA Online System ของสกอ. และข๎อมูล
รายงานประจําปีของมหาวิทยาลัยราชภัฏ สํวนการศึกษาสภาพการจัดการสารสนเทศงานวิจัยเพื่อ
ท๎องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ดําเนินการโดยการเก็บรวบรวมข๎อมูลจากการศึกษาสภาพจริงจาก
การรวบรวมข๎อมูลสภาพการจัดการสารสนเทศงานวิจัยเพื่อท๎องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏ จาก
ฐานข๎อมูลออนไลน๑และเว็บไซต๑ของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แหํง จากนั้นบันทึกและรวบรวมข๎อมูล
ลงในแบบบันทึกข๎อมูลที่ได๎ทําการออกแบบไว๎ นําข๎อมูลดังกลําวมาวิเคราะห๑ข๎อมูลผลงานวิจัยที่สืบค๎น
ได๎ทั้งหมดด๎วยวิธีการทางบรรณมิติเชิงปริมาณ วิเคราะห๑และจําแนกข๎อมูลผลงานวิจัยในลักษณะตําง
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ๆ เพื่อทราบถึงข๎อมูลสภาพปัจจุบันของงานวิจั ยเพื่อท๎องถิ่นของมหาวิทยาลัย ราชภัฏและสภาพการ
จัดการสารสนเทศงานวิจัยเพื่อท๎องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นิยามศัพท์
1.) งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น(Community-Based Research) หมายถึงงานวิจัยของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏที่มีกระบวนการดําเนินงานวิจัยในท๎องถิ่นและชุมชน มีการลงพื้นที่ และใช๎พื้นที่ใด
พื้นที่หนึ่งเป็นกรณีศึกษา
2.) สภาพงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หมายถึง การเก็บรวบรวมข๎อมูลจากการศึกษาสภาพจริง
จากการรวบรวม และวิเคราะห๑ผลการดําเนินงานด๎านการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏจากระบบ
ฐานข๎อมูลด๎านการประกันคุณภาพการศึกษา(CHE QA Online) ของสกอ. และข๎อมูลรายงาน
ประจําปีของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แหํง ในประเด็นดังตํอไปนี้ จํานวนและประเภทของงานวิจัย
เพื่อท๎องถิ่น แหลํงทุนและงบประมาณการวิจัย การตีพิมพ๑เผยแพรํผลงานวิจัย พื้นที่ในการดําเนินงาน
วิจัย การนําผลการวิจัยไปใช๎ประโยชน๑ และระบบกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัย
3.) สภาพการจัดการสารสนเทศงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หมายถึง การเก็บรวบรวมข๎อมูลจาก
การศึกษาสภาพจริ งจากการรวบรวมข๎อมูล สภาพการจัดการสารสนเทศงานวิจัยเพื่อท๎องถิ่นของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจากฐานข๎อมูลออนไลน๑และเว็บไซต๑ของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แหํง ใน
ประเด็นดังตํอไปนี้ นโยบายและการวางแผน การรวบรวมและจัดเก็บสารสนเทศ การจัดการระบบ
สารสนเทศ การบริการเผยแพรํข๎อมูล และการเก็บรักษาข๎อมูล
ผลการวิจัย
1. จากการศึกษารวบรวมและวิเคราะห๑มูลตามวัตถุประสงค๑ข๎อที่ 1 เพื่อศึกษาสภาพงานวิจัย
เพื่อท๎องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แหํง โดยใช๎วิธีการวิเคราะห๑ผลการดําเนินงานด๎านการวิจัย
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจากระบบฐานข๎อมูลด๎านการประกันคุณภาพการศึกษา(CHE QA Online)
ของสกอ. และข๎อมูลรายงานประจําปีของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ผลการวิจัยพบวําสภาพการดําเนินงาน
ด๎านงานวิจัยเพื่อท๎องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เป็นดังนี้
1.1. จํานวนและประเภทของงานวิจัยเพื่อท๎องถิ่น จากการวิเคราะห๑ชื่อเรื่องของงานวิจัย
ทั้งหมดในปีการศึกษา 2558 พบวํามีงานวิจัยทั้งหมดจํานวน 6,829 เรื่อง เป็นงานวิจัยเพื่อท๎องถิ่น
จํานวน 4,097 เรื่อง คิดเป็นร๎อยละ 59.99 สํวนปีการศึกษา 2559 พบวํามีงานวิจัยทั้งหมดจํานวน
8,281 เรื่อง เป็นงานวิจัยเพื่อท๎องถิ่นจํานวน 5,136 เรื่อง คิดเป็นร๎อย 62.02 จะเห็นได๎วํางานวิจัย
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร๎อยละ 60 เป็นงานวิจัยเพื่อท๎องถิ่น ในสํวนที่เหลือจะแบํงเป็นงานวิจัยองค๑
ความรู๎ตามศาสตร๑ร๎อยละ 25 งานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนร๎อยละ 10 และเป็นงานวิจัยอื่นๆ
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เชํน งานวิจัยสถาบัน งานวิจัยประเมินความพึงพอใจ อีกร๎อยละ 5 การดําเนินงานด๎านการวิจัยเพื่อ
ท๎องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏในชํวงระยะเวลา 3 ปี(ปีการศึกษา 2557-2559) ที่ผํานมาพบวํา มี
จํานวนงานวิจัยที่เพิ่มขึ้น สามารถวิเคราะห๑แบํงประเภทเนื้อหาของงานวิจัยเพื่อท๎องถิ่นออกเป็น 10
ประเภท ตามการแบํงหมวดหมูํของโครงการวิจัยเพื่อท๎องถิ่นของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ฝุายวิจัยเพื่อท๎องถิ่น โดยเรียงลําดับจากประเภทที่มีการดําเนินงานเป็นจํานวนมากที่สุดไปถึงจํานวน
น๎อยที่สุด ดังนี้ (1.) เศรษฐกิจชุมชน ร๎อยละ 21 (2.) การบริหารจัดการท๎องถิ่น ร๎อยละ 17 (3.)
การศึกษากับชุมชน ร๎อยละ 13 (4.) ศิลปวัฒนธรรม/ประวัติศาสตร๑ท๎องถิ่น ร๎อยละ 12 (5.) ชุมชนกับ
การจัดการทรัพยากร ร๎อยละ 10 (6.) เกษตรกรรมยั่งยืน ร๎อยละ 9 (7.) การทํองเที่ยวเชิงนิเวศ ร๎อย
ละ 7 (8.) สุขภาพ หมอเมือง และสมุนไพร ร๎อยละ 6 (9.) เด็ก เยาวชน และครอบครัว ร๎อยละ 3
(10.) โครงการอื่น ๆ ร๎อยละ 2
1.2. แหลํงทุนและงบประมาณการวิจัย แหลํงทุนวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏแบํงเป็น 2
แหลํงทุน คือ
1.2.1. แหลํงทุนภายใน เป็นเงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่จัดสรรเป็นทุน
วิจัย ซึ่งมาจากเงินงบประมาณแผํนดินที่รัฐบาลจัดสรรให๎แกํมหาวิทยาลัย และงบประมาณเงินรายได๎ที่
มหาวิทยาลัยหาได๎เอง
1.2.2. แหลํ งทุน ภายนอก เป็นเงินงบประมาณด๎านการวิจัยที่มหาวิทยาลั ยได๎รับ
การสนุ นสนุน จากหนํว ยงานภายนอก เชํน สํ านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) สํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแหํงชาติ(วช.) สํานักงานกองทุนการสร๎างเสริมสุขภาพ(สสส.) หนํวยงานภาครัฐและ
เอกชน และหนํวยงานที่เป็นเครือขํายในท๎องถิ่น เป็นต๎น
ทั้งนี้เมื่อพิจารณาผลการดําเนินงานด๎านงบประมาณสนับสนุนงานวิจัยของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏตามเกณฑ๑การประกันคุณภาพในตัวบํงชี้ที่2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร๎างสรรค๑ ตั้งแตํปี
การศึกษา 2557-2559 ดังข๎อมูลที่แสดงตามตาราง1 พบวําในระยะเวลา 3 ปีที่ผํานมามหาวิทยาลัย
ราชภัฏมีแนวโน๎มในการได๎รับเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร๎างสรรค๑มากขึ้น มีผลการดําเนินงานอยูํ
ในเกณฑ๑ที่ดีมากเพิ่มมากขึ้น และมีแนวโน๎มได๎รับการสนับสนุนงบประมาณการวิจัยจากหนํวยงาน
ภายนอกเพิ่มขึ้น ตามตาราง2 แตํพบข๎อสังเกตวํามหาวิทยาลัยราชภัฏสํวนใหญํซึ่งมีจํานวนมากกวํา
ร๎อยละ 50 ได๎รับเงินสนับสนุนงานวิจัยมาจากแหลํงทุนภายในมากกวําแหลํงทุนภายนอก โดยเฉลี่ย
แล๎วคิดเป็นงบประมาณจากแหลํงทุนภายในประมาณร๎อยละ 60 เป็นงบประมาณจากแหลํงทุน
ภายนอกประมาณ ร๎อยละ 40
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ตาราง1 แสดงระดับผลคะแนนของการดําเนินงานด๎านงบสนับสนุนงานวิจัยและงานสร๎างสรรค๑ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แหํง ตามเกณฑ๑ประกันคุณภาพ ในตัวบํงชี้ที่ 2.2 จําแนกตามปี
การศึกษา
ปีการศึกษา จํานวนมหาวิทยาลัยราชภัฏ และระดับผลคะแนนของเงินสนับสนุนนการวิจัย
ดีมาก
ดี
พอใช๎
ต๎องปรับปรุง
ปรับปรุง
(4.51-5.00) (3.51-4.50) (2.51-3.50) (1.51-2.50) เรํงดํวน(1.001.50)
2559
25 แหํง
12 แหํง
1 แหํง
2558

22 แหํง

15 แหํง

1 แหํง

-

-

2557
20 แหํง
15 แหํง
3 แหํง
ตาราง2 แสดงคําร๎อยละของงบสนับสนุนงานวิจัยและงานสร๎างสรรค๑ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38
แหํง แบํงเป็น งบประมาณจากแหลํงทุนภายในและงบประมาณจากแหลํงทุนภายนอก
จําแนกตามปีการศึกษา
ปีการศึกษา
คําร๎อยละของงบสนับสนุนงานวิจัยและงานสร๎างสรรค๑ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
งบประมาณจากแหลํงทุนภายใน
งบประมาณจากแหลํงทุน
ภายนอก
2559
ร๎อยละ 54
ร๎อยละ 46
2558

ร๎อยละ 57

ร๎อยละ 43

2557
ร๎อยละ 59
ร๎อยละ 41
1.3. การตีพิมพ๑เผยแพรํผลงานวิจัย จากการศึกษาวิจัยพบวําเมื่อพิจารณาผลการดําเนินงาน
ด๎านการตีพิมพ๑เผยแพรํผลงานวิจัยของอาจารย๑ในมหาวิทยาลัยราชภัฏตามเกณฑ๑การประกันคุณภาพ
ในตัวบํงชี้ที่2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย๑ระจําและนักวิจัยตั้งแตํปีการศึกษา 2557-2559 ดัง
ข๎อมูลที่แสดงตามตาราง3 พบวําในระยะเวลา 3 ปีที่ผํานมามหาวิทยาลัยราชภัฏมีแนวโน๎มในผลการ
ดําเนินงานด๎านการตีพิมพ๑เผยแพรํผลงานวิจัยเพิ่มมากขึ้นอยํางเห็ นได๎ชัด แสดงวํา อาจารย๑และ
ผู๎บริหารในมหาวิทยาลัยราชภัฏมีความตระหนักและให๎ความสําคัญในเรื่องของการตีพิมพ๑เผยแพรํ
ผลงานวิ จั ย มากขึ้น มีผ ลการดํ าเนิ นงานอยูํ ในเกณฑ๑ร ะดั บดีม ากและระดั บดี เพิ่ม มากขึ้น ซึ่ง ในปี
การศึกษา 2558 และ 2559 ไมํมีมหาวิทยาลัยที่อยูํในเกณฑ๑ที่ต๎องปรับปรุงเรํงดํวนแล๎ว แตํพบ
ข๎อสังเกตวําอาจารย๑ในมหาวิทยาลัยราชภัฏมีการเผยแพรํผลงานวิจัยจํานวนมาก แตํสํวนใหญํเป็นการ
เผยแพรํในลักษณะของการเข๎ารํวมประชุ มวิชาการระดับชาติและนานาชาติมากกวําการตีพิมพ๑ใน
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วารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติที่อยูํในฐาน จึงเป็นผลทําให๎ได๎คําน้ําหนักของผลงานคํอนข๎าง
น๎อย
ตาราง 3 แสดงระดับผลคะแนนของการดําเนินงานด๎านการตีพิมพ๑เผยแพรํผลงานวิจัยของอาจารย๑
ประจําและนักวิจัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แหํง ตามเกณฑ๑ประกันคุณภาพ ในตัวบํงชี้ที่
2.3 จําแนกตามปีการศึกษา
ปีการศึกษา
จํานวนมหาวิทยาลัยราชภัฏ และระดับผลคะแนนของการตีพิมพ๑เผยแพรํ
ผลงานวิจัย
ดีมาก
ดี
พอใช๎
ต๎องปรับปรุง
ปรับปรุง
(4.51-5.00) (3.51-4.50) (2.51-3.50) (1.51-2.50) เรํงดํวน(1.001.50)
2559
13 แหํง
19 แหํง
4 แหํง
2 แหํง
0 แหํง
2558

5 แหํง

16 แหํง

13 แหํง

3 แหํง

0 แหํง

2557

1 แหํง

7 แหํง

17 แหํง

11 แหํง

2 แหํง

1.4. พื้นที่ในการดําเนินงานวิจัยและการนําผลการวิจัยไปใช๎ประโยชน๑ จากการศึกษาวิจัย
พบวําพื้นที่ในการดําเนินงานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เป็นพื้นที่ในชุมชนท๎องถิ่นซึ่งเป็นพื้นที่ใน
จังหวัดที่เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยราชภัฏนั้น ๆ เอง และพื้นที่ในจังหวัดใกล๎เคียงกับสถานที่ตั้งของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนั้น ๆ บ๎างบางพื้นที่ สํวนการนํา ผลการวิจัยไปใช๎ประโยชน๑เนื่องจากผลงานวิจัย
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสํวนใหญํเป็นงานวิจัยเพื่อท๎องถิ่น ดังนั้นจึงมีการนําผลการวิจัยไปใช๎ประโยชน๑
กับชุมชนท๎องถิ่นแบํงออกเป็น 4 ด๎าน ได๎แกํ ประโยชน๑เชิงนโยบาย ประโยชน๑เชิงพาณิชย๑ ประโยชน๑
เชิงสาธารณะ และประโยชน๑เชิงวิชาการ ซึ่งผลการดําเนินงานการนําผลงานวิจัยไปใช๎ประโยชน๑ จากปี
2554 มาในปี 2555 มีแนวโน๎มลด แตํผลการดําเนินงานการนําผลงานวิจัยไปใช๎ประโยชน๑จากปี 2555
มาในปี 2556 มีแนวโน๎มเพิ่มมากขึ้น ซึ่งพิจารณาได๎จากข๎อมูลการนําผลงานวิจัยไปใช๎ประโยชน๑ในปี
การศึกษา ดังตาราง4 ทั้งนี้ผู๎วิจัยขออนุญาตนําเสนอข๎อมูลในปีการศึกษา 2554 – 2556 เนื่องจาก
เกณฑ๑การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาได๎เปลี่ยนแปลงไปตั้งแตํ พ.ศ. 2557 ใน
ระบบฐานข๎อมูลด๎านการประกันคุณภาพการศึกษาของสกอ. ตั้งแตํปีการศึกษา 2557 จนถึงปัจจุบัน
จึงไมํปรากฏข๎อมูลในสํวนนี้ ผลการศึกษาพบข๎อสังเกตวํามหาวิทยาลัยราชภัฏมีการดําเนินงานวิจัย
เพื่อท๎องถิ่นเป็นจํานวนมากแตํกลับพบวํายังมีการนําผลการวิจัยไปใช๎ประโยชน๑ที่อยูํในเกณฑ๑ที่ต๎อง
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ปรั บ ปรุ งและปรั บ ปรุ ง เรํ งดํว นอี กเป็นจํานวนมาก และเมื่อพิจารณาข๎อมูล ย๎อนหลั งสามปียั งไมํ มี
แนวโน๎มของผลการดําเนินงานที่ดีขึ้นอยํางชัดเจน
ตาราง 4 แสดงระดับผลคะแนนของการดําเนินงานด๎านการนําผลงานวิจัยไปใช๎ประโยชน๑ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แหํง จําแนกตามปีการศึกษา
ปีการศึกษา จํานวนมหาวิทยาลัยราชภัฏ และระดับผลคะแนนของการนําผลงานวิจัยไปใช๎
ประโยชน๑
ดีมาก
ดี
พอใช๎
ต๎องปรับปรุง
ปรับปรุง
(4.51-5.00) (3.51-4.50) (2.51-3.50) (1.51-2.50) เรํงดํวน(1.001.50)
2556
14 แหํง
12 แหํง
6 แหํง
5 แหํง
3 แหํง
2555

10 แหํง

5 แหํง

5 แหํง

5 แหํง

15 แหํง

2554

17 แหํง

6 แหํง

7 แหํง

2 แหํง

8 แหํง

1.5. ระบบกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมีการบริหารจัดการ
งานวิจัยโดยมีระบบและกลไกสํงเสริมสนับสนุนพันธกิจด๎านการวิจัยเพื่อท๎องถิ่น ทั้งในเรื่องของ การมี
ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารงานวิจัย การจัดสรรทุนวิจัย จัดหาแหลํงทุนวิจัย สํงเสริมสมรรถนะแกํ
อาจารย๑ การสนับสนุนทรัพยากรที่จําเป็น การสร๎างขวัญและกําลังใจแกํอาจารย๑ การคุ๎มครองสิทธิ์ของ
งานวิจัยที่นําไปใช๎ประโยชน๑ ซึ่ง พิจารณาผลการดําเนินงานตามตัวบํงชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการ
บริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค๑ ตั้งแตํปีการศึกษา 2557-2559 ดังข๎อมูลที่แสดงตาม
ตาราง 5 พบวําในปี 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏสํวนใหญํ มีผลการดําเนินงานในเรื่องของระบบกลไก
การบริหารและพัฒนางานวิจัยอยูํในระดับดีมากจํานวน 32 แหํง อยูํในระดับดีจํานวน 6 แหํง และไมํ
มีมหาวิทยาลัยราชภัฏใดเลยที่อยูํในระดับพอใช๎ ต๎องปรับปรุง และปรับปรุงเรํงดํวน หากพิจารณา
ภาพรวม 3 ปีย๎อนหลังพบวํามีแนวโน๎มผลการดําเนินงานที่ดีขึ้น แตํพบข๎อสังเกตคือ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสํวนใหญํอยูํในเกณฑ๑ระดับระดับดีมากคือ สามารถดําเนินงานตามเกณฑ๑มาตรฐานได๎ครบทั้ง 6 ข๎อ
สํวนมหาวิทยาลัยราชภัฏที่อยูํในเกณฑ๑ระดับดีคือ สามารถดําเนินงานตามเกณฑ๑มาตรฐานได๎ เพียง 5
ข๎อ ข๎อที่ไมํสามารถดําเนินการได๎ตามเกณฑ๑คือ ข๎อ 1 การมีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่
สามารถนําไปใช๎ประโยชน๑ในการบริหารงานวิจัยและงานสร๎างสรรค๑ สํวนมหาวิทยาลัยราชภัฏที่อยูํใน
เกณฑ๑พอใช๎ คือ สามารถดําเนินงานตามเกณฑ๑มาตรฐานได๎เพียง 4 ข๎อ ข๎อที่ไมํสามารถดําเนินการได๎
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ตามเกณฑ๑คือ ข๎อ 1 และข๎อ 6 คือ มีระบบกลไกเพื่อชํวยในการคุ๎มครองสิทธิ์ของงานวิจัยและงาน
สร๎างสรรค๑ที่นําไปใช๎ประโยชน๑
ตาราง5 แสดงระดับผลคะแนนของการดําเนินงานด๎านระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัย
หรืองานสร๎างสรรรค๑ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แหํง ตามเกณฑ๑ประกันคุณภาพ ในตัวบํงชี้
ที่ 2.1 จําแนกตามปีการศึกษา
ปีการศึกษา จํานวนมหาวิทยาลัยราชภัฏ และระดับผลคะแนนของระบบกลไกการบริหารและ
พัฒนางานวิจัย
ดีมาก
ดี
พอใช๎
ต๎องปรับปรุง
ปรับปรุง
(4.51-5.00) (3.51-4.50) (2.51-3.50) (1.51-2.50) เรํงดํวน(1.001.50)
2559
32
6
2558

33

4

1

-

-

2557
31
4
3
2. การศึกษารวบรวมและวิเคราะห๑มูลตามวัตถุประสงค๑ข๎อที่ 2 เพื่อศึกษาสภาพการจัดการ
สารสนเทศงานวิจัยเพื่อท๎องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยการเก็บรวบรวมข๎อมูลจากการศึกษา
สภาพจริงจากการรวบรวมข๎อมูลสภาพการจัดการสารสนเทศงานวิจัยเพื่อท๎ องถิ่นของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ จากฐานข๎อมูลออนไลน๑และเว็บไซต๑ของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แหํง ผลการวิจัยพบวํา
สภาพการจัดการสารสนเทศงานวิจัยเพื่อท๎องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เป็นดังนี้
2.1 นโยบายและการวางแผน จากการศึกษาพบวํามหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแหํงมีนโยบายและ
การวางแผนการจัดการสารสนเทศงานวิจัยเพื่อท๎องถิ่นในภาพรวมเพื่อให๎เป็นไปตามเกณฑ๑ประกัน
คุณภาพการศึกษาตามตัวบํงชี้ที่ 2.1 ข๎อ 1 โดยกําหนดให๎มหาวิทยาลัยต๎องมีระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารงานวิจัยที่สามารถนําไปใช๎ประโยชน๑ในการบริหารงานวิจัยและงานสร๎างสรรค๑ ดังนั้นประเด็น
ดังกลําวจึงผลักดันให๎มหาวิทยาลัยราชภัฏมีนโยบายและการวางแผนในการจัดการสารสนเทศงานวิจัย
เพื่อท๎องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
2.2 การรวบรวมและจัดเก็บสารสนเทศ พบวํา มหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแหํงในปัจจุบันใช๎
ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแหํงชาติ( NRMS) เป็นหลักซึ่งระบบ NRMS เป็นโปรแกรมประยุกต๑ที่ใช๎
งานผํานเครือขํายอินเทอร๑เน็ต พัฒนาเพื่อใช๎บริหารจัดการโครงการวิจัยของหนํวยงานภาครัฐ สํานัก
งบประมาณ หนํวยงาน คอบช. และ แหลํงทุนอื่น ๆ และมหาวิทยาลัยราชภัฏหลายแหํงดําเนินการ
จัดทําระบบสารสนเทศด๎านงานวิจัยของมหาวิทยาลัยขึ้นมาใช๎ควบคูํกับระบบ NRMS เนื่องจากระบบ
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NRMS เป็นระบบงานวิจัยขนาดใหญํระดับชาติ มีมุมมองของการใช๎ข๎อมูลในภาพรวมที่แตกตํางจาก
บริบทการทํางานวิจัยเชิงพื้นที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ จึงมีรายละเอียดการเก็บข๎อมูลในบางสํวนที่ยัง
ไมํครอบคลุมตํอความต๎องการการทํางานตามพันธกิจด๎านการวิจัยเพื่อท๎องถิ่นของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏ การศึกษาสภาพจริงจากการรวบรวมข๎อมูลสภาพการจัดการสารสนเทศงานวิจัยเพื่อท๎องถิ่นของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ จากฐานข๎อมูลออนไลน๑และเว็บ ไซต๑ของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แหํง พบวํา
การเก็บข๎อมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏแบํงเป็น 4 ประเภทหลัก ได๎แกํ 1) ข๎อมูลงานวิจัย
2) ข๎อมูลแหลํงทุนวิจัย 3) ข๎อมูลนักวิจัย และ 4) ข๎อมูลการตีพิมพ๑เผยแพรํ โดยมีรายละเอียดตาม
ตาราง 6 จะเห็นได๎วํา รายการข๎อมูลยํ อยที่มีการจัดเก็บรวบรวมไว๎มากที่สุด 3 อันดับแรกได๎แกํ
ประชาสัมพันธ๑แหลํงตีพิมพ๑ การให๎บริการด๎านเอกสารเกี่ยวกับการขอทุนวิจัย และประชาสัมพันธ๑
โครงการวิจัยที่ได๎รับทุน สํวนรายการข๎อมูลยํอยที่มีการจัดเก็บรวบรวมไว๎น๎อยที่สุด 3 อันดับสุดท๎าย
ได๎แกํ การนํ างานวิจั ยไปใช๎ป ระโยชน๑ ประวัตินักวิจัย และทรัพย๑สิ นทางปัญญา สิ ทธิบัตร ซึ่งพบ
ข๎อสังเกตวําข๎อมูลที่มีความสําคัญอันจะแสดงให๎เห็นถึงอัตลักษณ๑และความเชี่ยวชาญในการทํางาน
วิจัยเชิงพื้นที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏแตํละแหํงยังไมํถูกรวบรวมจัดทําเป็นระบบสารสนเทศ ข๎อมูลที่มี
ความจําเป็นตํอนักวิจัยและผู๎ที่จะนําผลงานวิจัยไปใช๎ประโยชน๑ เชํน รายงานสรุปผลโครงการวิจัย มี
จํานวนมหาวิทยาลัยที่จัดเก็บข๎อมูลเพียง 24 แหํง ประวัตินักวิจัย จํานวนมหาวิทยาลัยที่จัดเก็บข๎อมูล
เพียง 20 แหํง และการจัดเก็บข๎อมูลตํางๆ ที่เกิดขึ้นระหวํางการดําเนินงานวิจัยยังไมํ มีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏใดดําเนินการจัดเก็บ เชํน ข๎อมูลการสัมภาษณ๑กลุํมตัวอยําง ภาพถํายขณะดําเนินงานวิจัย
ข๎อมูลการลงพื้นที่ของนักวิจัย เป็นต๎น
ตาราง 6 ตารางแสดงข๎อมูลสรุปผลการวิเคราะห๑ประเภทข๎อมูลการจัดการสารสนเทศงานวิจัยเพื่อ
ท๎องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แหํง (ข๎อมูลเดือนมกราคม 2561)
ประเภทข๎อมูลหลัก
รายการข๎อมูลยํอย
มหาวิทยาลัยที่มีการ
ดําเนินการ
1. ข๎อมูลงานวิจัย
รายงานสรุปผลโครงการวิจัย
24 แหํง
การให๎บริการด๎านเอกสารเกี่ยวกับการขอทุน
37 แหํง
วิจัย
นวัตกรรมงานวิจัย การจัดการความรู๎ การ
28 แหํง
สังเคราะห๑งานวิจัย
ประชาสัมพันธ๑โครงการวิจัยที่ได๎รับทุน
36 แหํง
อื่นๆ เชํน คูํมือวิจัย
33 แหํง
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ประเภทข๎อมูลหลัก
2. ข๎อมูลแหลํงทุน
วิจัย

3. ข๎อมูลนักวิจัย

4. การตีพิมพ๑
เผยแพรํ

รายการข๎อมูลยํอย
การสนับสนุนด๎านทุนวิจัย(นโยบาย แผน
งบประมาณ)
ข๎อมูลเครือขํายที่มาของแหลํงทุน
ประชาสัมพันธ๑แหลํงทุนภายนอก ภายใน
ประวัตินักวิจัย
จรรยาบรรณนักวิจัย
ทรัพย๑สินทางปัญญา สิทธิบัตร
อื่นๆ เชํน รางวัลนักวิจัย ความเชี่ยวชาญ
ฐานข๎อมูลวารสารและบทความตีพิมพ๑เผยแพรํ
ประชาสัมพันธ๑แหลํงตีพิมพ๑
อื่น ๆ เชํน การนํางานวิจัยไปใช๎ประโยชน๑

มหาวิทยาลัยที่มีการ
ดําเนินการ
34 แหํง
35 แหํง
35 แหํง
20 แหํง
22 แหํง
21 แหํง
21 แหํง
34 แหํง
38 แหํง
13 แหํง

2.3 การจัดการระบบสารสนเทศ การจัดการระบบสารสนเทศงานวิจัยเพื่อท๎องถิ่นของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ จัดทําเป็นระบบฐานข๎อมูลบนเว็บไซต๑ แบํงออกเป็น 2 ลักษณะ คือ 1) พัฒนา
เป็นระบบสารสนเทศขนาดใหญํที่ประกอบด๎วยระบบยํอยที่เชื่อมโยงกัน 2) เป็นลักษณะฐานข๎อมูล
ยํอยหลาย ๆ ฐาน ที่ยังไมํเชื่อมโยงกันเป็ นระบบที่สมบูรณ๑จากการศึกษาพบวําระบบสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏที่ดําเนินการพัฒนาขึ้นมาใช๎เองสํวนใหญํมีลักษณะเป็นดัง ข๎อ 2) คือ เป็น
ลักษณะฐานข๎อมูลยํอยหลาย ๆ ฐาน
2.4 การบริการเผยแพรํข๎อมูล จากการศึกษาพบวํา การบริการเผยแพรํข๎อมูลแบํงเป็น 2
ลักษณะ คือ 1)การเผยแพรํ ข๎อมูล ในรูปแบบของการแจ๎งขําวสารการประชาสัมพันธ๑ข๎อมูลตําง ๆ
ให๎แกํอาจารย๑และนักวิจัย เชํน ประชาสัมพันธ๑แหลํงทุนวิจัย ประกาศรับข๎อเสนอโครงการวิจัย 2) การ
เผยแพรํข๎อมูลในลักษณะการจัดทําเป็นสารสนเทศที่ให๎ผู๎บริหารและอาจารย๑ใช๎ในการตัดสินใจได๎ เชํน
แนวโน๎มการได๎รับจัดสรรงบประมาณภายนอกภายในด๎านการวิจัย สรุปจํานวนการเผยแพรํตีพิมพ๑
ผลงานวิจัยเป็นรายปีแยกตามคณะ ซึ่งการบริการเผยแพรํข๎อ มูลยังเน๎นการใช๎ประโยชน๑ในกลุํมของ
อาจารย๑และผู๎บริหารเป็นหลัก ยังไมํครอบคลุมไปยังกลุํมผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียในการวิจัย เชํน ชุมชน
ผู๎สนับสนุนทุนวิจัย เครือขํายในการทําวิจัย ที่ต๎องการใช๎ประโยชน๑จากสารสนเทศด๎านการวิจัย
2.5 การเก็บรักษาข๎อมูล พบวํามหาวิทยาลัยราชภัฏมีหนํวยงานที่รับผิดชอบในการบริหาร
งานวิจัยคือ สถาบันวิจัยและพัฒนา ดังนั้น สํวนใหญํการจัดการดูแลข๎อมูลและการเก็บรักษาข๎อมูล
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ด๎านการวิจัยจึงเป็นหน๎าที่ของสถาบันวิจัยและพัฒนา แตํยังพบวําข๎อมูลด๎านการวิจัยที่เผยแพรํบน
เว็ บ ไซต๑ ข องมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ หลายแหํ ง ยั ง ไมํ คํ อ ยเป็ น ปั จ จุ บั น ดั ง นั้ น มหาวิ ท ยาลั ย ควรให๎
ความสําคัญในเรื่องของการปรับปรุงข๎อมูลให๎มีความทันสมัยและความปลอดภัยในการเก็บรักษาข๎อมูล
ด๎วย
สรุปและอภิปรายผล
สรุ ป ผลการดําเนิ น งานที่ผํ านมาได๎ดําเนินการศึกษาตามวัตถุประสงค๑ข๎อที่ 1 ดําเนิ น
การศึกษาสภาพงานวิจัยเพื่อท๎องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยการรวบรวมข๎อมูลด๎านการวิจัย 3 ปี
ย๎อนหลังจากฐานข๎อมูลการประกันคุณภาพสํานักงานคณะกรรมการการอุมศึกษา CHEQA Online
จากเว็บ ไซต๑ www.cheqa.mua.go.th และข๎อมูล รายงานประจํา ปีของมหาวิทยาลั ยราชภั ฏ
ดําเนินการวิเคราะห๑ข๎อมู ลพบวํา การดําเนินงานด๎านการวิจัยเพื่อท๎องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ในชํวงระยะเวลา 3 ปี(ปีการศึกษา 2557-2559) ที่ผํานมาพบวํา มีจํานวนงานวิจัยท๎องถิ่นที่เพิ่มขึ้น
สามารถแบํงประเภทตามเนื้อหาของงานวิจัยเพื่อท๎องถิ่นที่ดําเนินการแบํงออกเป็น 10 ประเภท
เรียงลําดับจากประเภทที่มีการดําเนินงานจากจํานวนมากที่สุดไปจํานวนน๎อยที่สุด ดังนี้ 1.เศรษฐกิจ
ชุมชน 2.การบริหารจัดการท๎องถิ่น 3.การศึกษากับชุมชน 4.ศิลปวัฒนธรรม/ประวัติศาสตร๑ท๎องถิ่น 5.
ชุม ชนกับ การจั ด การทรั พ ยากร 6.เกษตรกรรมยั่ งยื น 7.สุ ขภาพ หมอเมื อง และสมุน ไพร 8.การ
ทํองเที่ยวเชิงนิเวศ 9. เด็ก เยาวชน และครอบครัว 10.โครงการอื่น ๆ พื้นที่ดําเนินการวิจัยเพื่อ
ท๎องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏจะเป็นพื้นที่อําเภอตําง ๆ ในจังหวัดที่เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏนั้น และมีพื้นที่วิจัยในจังหวัดใกล๎เคียงบ๎างแตํไมํมาก การดําเนิงานวิจัยเพื่อพัฒนาท๎องถิ่นของ
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เป็ น ไปตามพั น ธกิ จ หลั ก ของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ที่ ต๎ อ งดํ า เนิ น งานตาม
พระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พ.ศ.2547 กํ า หนดให๎ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เป
นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่นที่เสริมสรางพลังปญญาของแผนดิน ฟนฟูพลังการเรียนรู
เชิดชูภูมิปญญาของทองถิ่น สรางสรรคศิลปวิทยา เพื่อความเจริญกาวหน๎าอยางมั่นคงและยั่งยืนของ
ปวงชน มีสวนรวมในการจัดการ การบํารุงรักษา การใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
แวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน มหาวิทยาลัยราชภัฏจึงมีการดําเนินงานวิจัยเพื่อท๎องถิ่นมาโดยตลอด
มีการทํางานคลุกคลีและมีเครือขํายกับชุมชนท๎องถิ่นอยํางเข๎มแข็ง สอดคล๎องกับแนวคิด (โกวิทย๑ พวง
งาม, 2561) กลําววําการพัฒนาท๎องถิ่นต๎องทําให๎มหาวิทยาลัยเป็นที่พึ่งของประชาชน โดยเฉพาะการ
ให๎บริการทางวิชาการและงานวิจัยที่ตอบโจทย๑คนในท๎องถิ่น ทั้งด๎านการเกษตร การประกอบอาชีพ
การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล๎อม การสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริ และการ
บริการในการสํงเสริมความเข๎มแข็งของชุมชน ตลอดจนการประสานความรํวมมือกับองค๑กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น ด๎านงบประมาณการวิจัยมีการจัดสรรงบประมาณด๎า นการวิจัยโดยแบํงเป็นงบประมาณ
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ภายในและงบประมาณภายนอก งบประมาณภายในมาจากการจัดสรรโดยมหาวิทยาลัยซึ่งมาจาก
งบประมาณแผํนดิน และงบประมาณเงินรายได๎ของมหาวิทยาลัย สํวนงบประมาณภายนอกได๎มาจาก
แหลํงทุนภายนอกได๎แกํ วช. สกว. สสส. หนํวยงานราชการและหนํวยงานเอกชนที่เป็นเครือ ขํายใน
พื้นที่ เชํน จังหวัด เทศบาล อบจ. อบต. เป็นต๎น ซึ่งที่ผํานมามหาวิทยาลัยราชภัฏสํวนใหญํจะได๎รับ
งบประมาณจากแหลํงทุนภายนอกคํอนข๎างน๎อย ด๎านการตีพิมพ๑เผยแพรํพบวํามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ทุกแหํงให๎ความสําคัญในประเด็นนี้มาก เนื่องจากพบวําจากปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏที่
อยูํในเกณฑ๑ต๎องปรับปรุงและปรับปรุงเรํงดํวนมีมากถึง 13 แหํงแตํปีการศึกษา 2559 ที่ผํานมาเหลือ
เพียง 2 แหํงเทํานั้นที่อยูํในเกณฑ๑ต๎องปรับปรุง อยํางไรก็ตามจากข๎อมูลพบวํามหาวิทยาลัยราชภัฏยัง
ต๎องมีการพัฒ นาคุณภาพด๎านการตีพิมพ๑เผยแพรํบทความวิจัยให๎ ส ามารถตีพิมพ๑ในวารสารที่มีคํา
น้ําหนักสูงขึ้น และพัฒนาด๎านการนําผลงานวิจัยเพื่อท๎องถิ่นไปใช๎ประโยชน๑ให๎มากขึ้น ซึ่งหมายความ
วํานักวิจัยต๎องดําเนินงานวิจัยเพื่อท๎องถิ่นให๎มีคุณภาพโดยการยกระดับคุณภาพการทํางานวิจัยเพื่อ
ท๎องถิ่น ในหลายมิติเพื่อให๎เกิดการพัฒ นาคุณภาพงานวิจั ยเพื่อท๎องถิ่นอยํางแท๎จริง สอดคล๎ องกับ
แนวคิด (ประเวศ วะสี , 2560) กลําววํา แนวทางการขับเคลื่อนงานวิจัยเพื่อท๎องถิ่นในอนาคตเพื่อ
รองรับสถานการณ๑การเปลี่ยนแปลงของสังคม ชุมชน ท๎องถิ่น ต๎องยึดหลักการเดิมคือ งานวิจัยเพื่อ
ท๎ อ งถิ่ น เพื่ อ สร๎ า งความรู๎ สร๎ า งคน และสร๎ า งการเปลี่ ย นแปลง แตํ ต๎ อ งยกระดั บ ในหลาย
มิติ อาทิ ยกระดับโจทย๑วิจัย ยกระดับประเด็นวิจัย สร๎างและขยายเครือขํายนักวิจัย การทํางานกับ
หนํวยงานภาคีพันธมิตรเพื่อสร๎างพลังให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงจริงๆ ทั้งในระดับพื้นที่ จังหวัด และ
ประเทศ สร๎างระบบและกลไกในสถาบันการศึกษาให๎เป็นตัวหนุนชํวยชาวบ๎าน ปรับรูปวิธีวิทยาที่
เหมาะสมบนฐานงานวิจัยชาวบ๎าน รวมทั้งประเด็นสําคัญคือการทําหน๎าที่ในการสื่อสารสังคม คือการ
เผยแพรํผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ และการใช๎ประโยชน๑จากงานวิจัยที่จะทําให๎ สังคม ชุมชน ท๎องถิ่น
เข๎มแข็ง มีพลังที่ใหญํขึ้นรองรับการเปลี่ยนแปลงและอยูํได๎ทํามกลางสถานการณ๑ที่เปลี่ยนไปในทุกมิติ
สรุปผลการดําเนินงานตามวัตถุประสงค๑ข๎อที่ 2 ศึกษาสภาพการจัดการสารสนเทศงานวิจัย
เพื่อท๎องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยวิเคราะห๑ตามขั้นตอนของวงจรการจัดการข๎อมูลการวิจัย คือ
การวางแผนการจัดการข๎อมูล การสร๎างข๎อมูล การจัดการข๎อมูลที่เป็นเอกสาร การเข๎าถึงและการ
ใช๎ข๎อมูล การจัดเก็บและสํารองข๎อมูล การแบํงปันเผยแพรํข๎อมูลสูํสาธารณะชน และการเก็บรักษา
ข๎อมูล (Eynden, Corti, Woollard, Bishop & Horton, 2011) ดําเนินการศึกษาโดยรวบรวมข๎อมูล
จากหน๎าเว็บไซต๑ของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แหํง พบวํามหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแหํงมีระบบ
สารสนเทศเพื่อบริหารจัดการงานวิจัย มีการจัดเก็บข๎อมูลหลักที่เกี่ยวข๎องกับงานวิจัยคล๎ายๆกัน ได๎แกํ
ข๎อมูลงานวิจัย ข๎อมูลแหลํงทุนและงบประมาณ ข๎อมูลนักวิจัย และข๎อมูลการตี พิมพ๑เผยแพรํ แตํยัง
พบวํารายละเอียดและรายการข๎อมูลที่จัดเก็บในฐานข๎อมูลยังมีความแตกตํางกันคํอนข๎างมาก ประเด็น
นี้ถือเป็นอุปสรรคในการใช๎ข๎อมูลรํวมกันระหวํางมหาวิทยาลัย ข๎อมูลของมหาวิทยาลัยราชภัฏหลาย
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แหํงไมํเป็นปัจจุบันทําให๎ข๎อมูลไมํ มีคุณภาพ ซึ่งสอดคล๎องกับ (Ralph M. Stair & George
W.Reynolds, 2003) กลําวถึง คุณภาพของสารสนเทศขึ้นอยูํกับ ความทันสมัยเป็นปัจจุบัน งํายตํอการ
นําไปใช๎ ความสมบูรณ๑ ไมํซับซ๎อน ตรงกับความต๎องการ ความถูกต๎อง ความเที่ ยงตรง ความปลอดภัย
ประหยัด มีรูปแบบที่เหมาะสมกับการนําไปใช๎งานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารงานและการ
ดํ าเนิ น งานขององค๑ กร ข๎ อ มู ล ด๎ า นวิ จั ย สํ ว นใหญํ ที่ นํ า มาเผยแพรํ จ ะเป็ น ข๎ อ มู ล ในลั ก ษณะการ
ประชาสัมพันธ๑เผยแพรํขําวสารมากวําการให๎ข๎อมูลในลักษณะการประมวลผลเป็นระบบสารสนเทศที่
มีประโยชน๑ตํอการบริหารจัดการงานวิจัย เมื่อนําข๎อมูลการศึกษาสภาพงานวิจัยมาวิเคราะห๑ข๎อมูล
รํวมกับข๎อมูลการจัดการสารสนเทศงานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏ พบวํามหาวิทยาลัยราชภัฏที่มี
การจัดการข๎อมูลงานวิจัยที่ดีสํวนใหญํจะมีผลการดําเนินงานด๎านการวิจัยอยูํในเกณฑ๑ระดับดีและดี
มาก ดังนั้นมหาวิทยาลัย ราชภัฏจึงควรให๎ความสําคัญกับการจัดการข๎อมูลวิจัยในระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารงานวิจัย สอดคล๎องกับ (Drum, 2015) กลําววํา การที่มหาวิทยาลัยมีการวางแผนใน
การจัดการข๎อมูลการวิจัยทําให๎ เกิดการใช๎ข๎อมูลรํวมกัน มีการเก็บข๎อมูล และมีการให๎บริการในการ
เก็บรักษาข๎อมูลแกํนักวิจัย ชํวยให๎การทํางานของนักวิจัยงํายขึ้น และสอดคล๎องกับความต๎องการใช๎
ข๎อมูลของนักวิจัย ซึ่งการจัดการข๎อมูลมีอิทธิพลตํอบรรทัดฐานของนักวิจัย ในซึ่งเป็นสิ่งจําเป็นในการ
ปฏิบั ติงานรํ ว มกั น ในมหาวิทยาลั ย การพัฒ นาระบบสารสนเทศเพื่อการบริห ารงานวิจัยก็ควรให๎
ความสําคัญกับรูปแบบและโครงสร๎างของข๎อมูลที่ต๎องการจัดเก็บให๎เป็นมาตรฐาน เพื่อขจัดปัญหา
ความขัดแย๎งของข๎อมูล สอดคล๎องกับแนวคิดของ(สุกัญญา เรืองสุวรรณ, 2555) กลําววํา การพัฒนา
ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการวิจัยควรให๎ความสําคัญกับโครงสร๎างของระบบที่ฐานข๎อมูลยํอย ๆ
ให๎สามารถเชื่อมโยงกันได๎และพัฒนามาตรฐานข๎อมูลตามหลักการ ontology-based metadata คือ
การกําหนดรูปแบบโครงสร๎างข๎อมูลรายละเอียดที่อธิบายถึงความเป็นมาของข๎อมูลที่ต๎องการจะจัดเก็บ
ในฐานข๎อมูลอยํางเป็นระบบ และ (สาธิมน ทิพยวงศ๑ และคณะ, 2554) กลําววํา การพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดการงานวิจัย ต๎องสามารถตอบสนองในการรวบรวมข๎อมูลงานวิจัยที่เป็นระบบ
การใช๎งานงํายตํอการค๎นหาภายใต๎เงื่อนไขที่หลากหลายทั้งเชิงคุณลักษณะและเชิงพื้นที่ข๎อมูล และ
ควรมีลักษณะการดําเนินงานที่เป็นพลวัตให๎สอดคล๎องกับการเปลี่ยนแปลง และมีโครงสร๎างเชิงบูรณา
การที่เกิดจากความต๎องการของทุกภาคสํวน ได๎แกํ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และภาค
ประชาชนในพื้นที่ และสามารถสร๎างเอกภาพในการบริหารจัดการ มีความสมบูรณ๑ ทันสมัยในการจัด
รวบรวมข๎อมูล และการเผยแพรํงานวิจัยและองค๑ความรู๎ รวมทั้งการจัดการในระบบที่มีประสิทธิภาพ
เพื่อให๎มหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแหํงสามารถเชื่อมโยงและบูรณาการข๎อมูลระหวํางมหาวิทยาลัยได๎
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ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะสาหรับการนาผลการวิจัยไปใช้
1. ผู๎บริหารมหาวิทยาลัย อาจารย๑ และนักวิจัย สามารถนําผลการศึกษาและข๎อสังเกตที่พบ
จากการศึกษาวิจั ย สภาพงานวิจั ย เพื่อท๎องถิ่นของมหาวิทยาลั ยราชภัฏ มาใช๎เป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงการดําเนินงานด๎านการวิจัยของมหาวิทยาลัยในประเด็นตําง ๆ ดังตํอไปนี้
1.1 งบประมาณการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสํวนใหญํ ได๎รับเงินทุนวิจัยมาจาก
แหลํงทุนภายในมากกวําแหลํงทุนภายนอก ดังนั้นผู๎บริหารมหาวิทยาลัยควรหากลยุทธ๑และนโยบาย
สํงเสริมสนับสนุนให๎อาจารย๑หาแหลํงทุนวิจัยจากแหลํงทุนภายนอกให๎มากขึ้น
1.2 การตีพิมพ๑เผยแพรํผลงานวิชาการ อาจารย๑ในมหาวิทยาลัยราชภัฏควรมีการ
พัฒนาคุณภาพงานวิจัยเพื่อให๎สามารถตีพิมพ๑เผยแพรํในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติที่อยูํ
ในฐาน เพื่อให๎ได๎คําน้ําหนั กของผลงานที่สู งขึ้น มากกวําการเผยแพรํในลักษณะของการเข๎ารํว ม
ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
1.3 การนําผลการวิจัยไปใช๎ประโยชน๑ ผู๎บริหารควรมีนโยบายในการสํงเสริมการนํา
ผลการวิจัยไปใช๎ประโยชน๑ และอาจารย๑ที่ทํางานวิจัยควรให๎ความสําคัญกับการนําผลการวิจัยไปใช๎
ประโยชน๑ให๎เห็นผลอยํางเป็นรูปธรรมเพื่อการพัฒนาท๎องถิ่นและชุมชนตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
1.4 ผู๎บริหารมหาวิทยาลัย ควรให๎ความสําคัญกับการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ
การบริหารงานวิจัยที่สามารถนําไปใช๎ประโยชน๑ในการบริหารงานวิจัย และควรมีการวางระบบกลไก
เพื่อชํวยในการคุ๎มครองสิทธิ์ของงานวิจัยและงานสร๎างสรรค๑ที่นําไปใช๎ประโยชน๑ จะทําให๎ระบบกลไก
การบริหารและพัฒนางานวิจัยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. ผู๎บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแหํงควรหารือรํวมกันถึงแนวทางในการพัฒนาระบบการ
จัดการสารสนเทศงานวิจัยเพื่อท๎องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏให๎มีรูปแบบและมาตรฐานเดียวกัน
เพื่อให๎มหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแหํงสามารถเชื่อมโยงข๎อมูลระหวํางกันได๎ เพื่อการพัฒนาศักยภาพ
ทางการวิจัยเพื่อท๎องถิ่น รวมไปถึงการรวบรวมข๎อมูลองค๑ความรู๎ ภูมิปัญญา และข๎อมูลอันเป็น
ประโยชน๑อนื่ ๆ ที่แสดงถึงอัตลักษณ๑และความเชี่ยวชาญในแตํละพื้นที่ โดยสามารถนํา ผลการศึกษา
สภาพการจัดการสารสนเทศงานวิจัยเพื่อท๎องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏ มาใช๎เป็นแนวทางและ
มุมมองในการปรับปรุงการจัดการสารสนเทศงานวิจัยเพื่อท๎องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏได๎
3. ผู๎บริหารของมหาวิทยาลัย ควรให๎ความสําคัญกับปัจจัยที่เกี่ยวข๎องกับความสําเร็จของการ
นําระบบสารสนเทศไปใช๎ในองค๑กร และควรมีการจัดให๎ความรู๎เกี่ยวกับการใช๎ประโยชน๑จากข๎อมูลใน
ระบบฐานข๎อมูลด๎านการวิจัยของมหาวิทยาลัย ให๎แกํ ผู๎บริหาร อาจารย๑ และผู๎เกี่ยวข๎อง เพื่อให๎เกิด
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ทักษะในการประยุกต๑ใช๎ข๎อมูลทางด๎านการวิจัยในการปฏิบัติงาน และการบริหารจัดการเพื่อให๎องค๑กร
เกิดประสิทธิภาพในการทํางานด๎านการวิจัยยิ่งขึ้น
ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
ควรดําเนินการศึกษาความต๎องการสารสนเทศงานวิจัยเพื่อท๎องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
โดยแยกตามกลุํมผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย ได๎แกํ ผู๎ให๎การสนับสนุนงานวิจัยเพื่อท๎องถิ่น นักวิจัยและผู๎มีสํวน
รํ ว มในงานวิ จั ย และผู๎ ใ ช๎ ป ระโยชน๑ จ ากงานวิ จั ย เพื่ อ ท๎ อ งถิ่ น แล๎ ว นํ า ข๎ อ มู ล ที่ ไ ด๎ ม าวิ เ คราะห๑
เปรียบเทียบกับข๎อมูลสภาพการจัดการสารสนเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏในปัจจุบัน เพื่อพั ฒนา
รูปแบบที่เหมาะสมสําหรับการจัดการสารสนเทศงานวิจัยเพื่อท๎องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กิตติกรรมประกาศ
บทความวิ จั ย ฉบั บ นี้ เ ป็ น สํ ว นหนึ่ ง ของดุ ษ ฎี นิ พ นธ๑ ผู๎ วิ จั ย ขอขอบพระคุ ณ ผู๎ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ผู๎
ตรวจสอบเครื่องมือวิจัย และอาจารย๑ที่ปรึกษาหลักและอาจารย๑ที่ปรึกษารํวมในการให๎คําปรึกษา
ชี้แ นะแนวทางในการทํ าดุ ษ ฎี นิ พนธ๑ รวมถึ ง คณะกรรมการทุ ก ทํา นที่ ไ ด๎ ส ละเวลาอั น มี คํา เพื่ อ ให๎
คําแนะนําที่มีคุณคํา อีกทั้งกรุณาตรวจสอบความถูกต๎องของเนื้อหา ภาษา จนบทความวิจัยฉบับนี้
เสร็จสมบูรณ๑ ผู๎วิจัยรู๎สึกซาบซึ้งในความกรุณาและขอกราบขอพระคุณอยํางสูงมา ณ โอกาสนี้
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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค๑เพื่อศึกษาความต๎องการการดูแลสุขภาพด๎วยกิจกรรมทางกายของ
ผู๎สูงอายุในเขตเทศบาลตําบลทําผา จังหวัดลําปาง และเพื่อหาแนวทางการสํงเสริมสุขภาพแบบมีสํวน
รํวมด๎วยกิจกรรมทางกายของผู๎สูงอายุในเขตเทศบาลตําบลทําผา จังหวัดลําปาง ข๎อมูลที่นํามาศึกษา
ครั้ งนี้ได๎มาจากการสั งเกตทั้งแบบมีสํ ว นรํว ม และแบบไมํมีสํว นรํวม การสั มภาษณ๑เชิงลึ กแบบกึ่ง
โครงสร๎าง และการสนทนากลุํมจากแหลํงข๎อมูล 2 กลุํมได๎แกํ ตัวแทนกลุํมผู๎สูงอายุในเขตเทศบาล
ตําบลทําผา จํานวน 35 คน และผู๎ที่มีสํวนเกี่ยวข๎องกับการดูแลกลุํมผู๎สูงอายุในเขตเทศบาลตําบลทํา
ผา จํานวน 10 คน ผลการวิจัยพบวํากลุํม ผู๎สูงอายุมีความต๎องการคําแนะนํา และความรู๎ในการดูแล
สุขภาพด๎วยกิจกรรมทางกาย แตํยังไมํสามารถรวมกลุํมได๎เนื่องจากขาดผู๎นํา แนวทางการสํงเสริม
สุขภาพผู๎สูงอายุด๎วยกิจกรรมทางกาย โดยรํวมกันวางแผนและจัดทํากระบวนการกิจกรรมการให๎
ความรู๎ กิจกรรมการสาธิต และกิจกรรมการฝึกปฏิบัติ
คาสาคัญ: การสํงเสริมสุขภาพ การมีสํวนรํวม กิจกรรมทางกาย ผู๎สูงอายุ
Abstract
The objectives of the research were to study needs of physical activity for the
elderly in Thapa Municipality Lampang Province and to find an approach to elderly
health promotion with physical activity by participation process in Thapa Municipality
Lampang Province. The data from this study were derived from both participant
observation and non-participant semi-structured interviews group discussions were
conducted from two sources such as 35 representatives of the elderly in Tha Pha
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municipality and 10 people involved in caring for the elderly in Tha Pha municipality
area. The findings revealed that the elderly needs advice and knowledge in health
care with physical activity but they can’t be grouped because of lack of leaders. An
approach to elderly health promotion with physical activity by participation planning
and making educate activities, demo activities and practice activities.
Keywords: Health Promotion, Participation, Physical Activity, Elderly
บทนา
ประเทศไทยเริ่มเข๎าสูํ “สังคมสูงอายุ” (Aged Society) ตั้งแตํปี พ.ศ. 2548 ราวปี พ.ศ.
2564 ประเทศไทยจะกลายเป็น “สังคมสูงอายุอยํางสมบูรณ๑” (Complete Aged Society) (วรรณ
ลักษณ๑ เมียนเกิด, 2559) ภาครัฐได๎ให๎ความสําคัญตํอผู๎สูงอายุมานาน มีการวางแผนนโยบายผู๎สูงอายุ
แหํงชาติระยะยาว ซึ่งเป็นผลมาจากความกังวลของสังคมตํอคําใช๎จํายทางสุขภาพที่สูงขึ้นของผู๎สูงอายุ
ระบบประกัน สุ ข ภาพถ๎ว นหน๎ าของประเทศไทยมี ห น๎าที่ในการสํ ง เสริม ปูองกัน รักษา และฟื้น ฟู
สมรรถภาพ ผู๎สูงอายุจึงกลายเป็นกลุํมประชากรเปูาหมายเนื่องจากความเจ็บปุวยเรื้อรังที่มักเกิดใน
ผู๎สูงอายุสามารถปูองกันไมํให๎ลุกลามได๎และสามารถเห็นผลลัพธ๑ของการดูแลได๎ชัดเจน ในแงํ ของภาระ
ด๎านคําใช๎จํ ายด๎านสุ ขภาพจึ งหมายถึงการประหยัดงบประมาณการรักษาพยาบาลของชาติล งได๎
บางสํวน
การมีอายุยืนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและปราศจากโรคสามารถทําได๎ด๎วยการดูแลรักษาและสํงเสริม
สุ ข ภาพตนเองอยูํ เ สมอได๎ แ กํ การรั บ ประทานอาหารที่ เ หมาะสม ไมํ สู บ บุ ห รี่ ไมํ ดื่ ม สุ ร า การ มี
ความสัมพันธ๑กับบุคคลอื่น การพักผํอนและการออกกําลังกายสม่ําเสมออยํางตํอเนื่อง (กรมสุขภาพจิต
, 2548; กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข , 2558) การออกกําลังกายอยํางสม่ําเสมอและการ
ควบคุมน้ําหนักตัวให๎อยูํในระดับที่เหมาะสมจะทําให๎ผู๎สูงอายุมีสมรรถภาพทางกายดี อวัยวะตําง ๆ
ของรํางกายทํางานดีขึ้น มีการเคลื่อนไหวได๎ดีขึ้น ลดอัตราการเสื่อมของกระดูก ชะลอความเสื่อมของ
สุขภาพและเอื้อให๎ผู๎สูงอายุดํารงชีวิตในบั้นปลายได๎อยํางมีความสุข สํงผลให๎คุณภาพชีวิตของผู๎สูงอายุ
ดีขึ้นคุณภาพชีวิต
องค๑การอนามัยโลกจําแนกกิจกรรมทางกายตามกลุํมกิจกรรมเป็น 4 กลุํม ได๎แกํ (1) กลุํม
กิจกรรมในการทํางาน เชํน การทํางานบ๎าน การทํางานที่เป็นอาชีพ (2) กลุํมการเดินทางไปมายังที่ตําง ๆ
โดยการเดินหรือขี่จักรยานไปทํางาน ไปวัด หรือไปตลาด (3) กลุํมการทํากิจกรรมนันทนาการยามวําง
เชํน การเลํนกีฬาหลังจากเลิกงาน การเดินหรือขี่จัก รยาน การทํองเที่ยวตามแหลํงธรรมชาติ และ (4)
กลุํมพฤติกรรมที่มีการเคลื่อนไหวน๎อย เชํน การนั่งคุยกับเพื่อน การนั่งในรถระหวํางเดินทาง การอําน
หนังสือ การดูโทรทัศน๑ (World Health Organization, 2014 อ๎างใน สํานักงานสถิติแหํงชาติ, 2559)
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ซึ่ ง ผู๎ สู ง อายุ ที่ มี กิ จ กรรมทางกายน๎ อ ยหรื อ ไมํ มี กิ จ กรรมใด ๆ จะมี ผ ลทํ า ให๎ ก ล๎ า มเนื้ อ ลี บ เล็ ก ลง
เคลื่อนไหวช๎า อํอนเพลีย เบื่ออาหาร รํางกายเจ็บปุวยงําย ซึ่งยังมีความเชื่อที่ไมํถูกต๎องในการออก
กําลังกาย เชํน ผู๎สูงอายุบางคนลูกหลานไมํยอมให๎ทําอะไรเลย แม๎แตํงานบ๎านเล็ก ๆ น๎อย ๆ เพราะ
กลัวเหนื่อยและจะใช๎กําลังมาก รวมทั้งผู๎สูงอายุคิดวําตนเป็นวัยที่ต๎องหยุดการทํางานและได๎พักผํอน
เนื่องจากรํางกายอํอนแอ ไมํสามารถทํากิจกรรมใด ๆ ได๎อยํางเต็มที่เชํนเดียวกับวัยอื่น ๆ ในความเป็น
จริงแล๎วการออกกําลังกายไมํใชํสิ่งต๎องห๎ามสําหรับผู๎สูงอายุ ผู๎สูงอายุยังคงสามารถออกกําลั งกายได๎ ถ๎า
เลือกวิธีการที่เหมาะสมกับสภาพของตนเอง และปรับความหนักเบาในการออกกําลังกายแตํละครั้ง
เพื่อชะลอความเสื่อมของรํางกาย แก๎ไขความบกพรํองในการเคลื่อนไหวและเพิ่มความแข็งแรงของรําย
กาย ในปัจจุบันรูปแบบการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพสําหรับผู๎สูงอายุได๎มีการนําการออกกําลังกายใน
หลากหลายรู ป แบบมาใช๎ เพื่ อ เพิ่ ม สมรรถภาพในการทรงตั ว การเดิ นและปู อ งการภาวะหกล๎ ม
ตัวอยํางเชํน การเดิน วิ่ง โยคะ การรํามวยจีน การเต๎นรํา เป็นต๎น (Chin et al., 2007)
เทศบาลตําบลทําผา ประกอบด๎วย หมูํที่ 2 บ๎านใหมํ ,หมูํที่ 3 บ๎านสบปุง, หมูํที่ 5 บ๎านนา
เวียง,หมูํที่ 6 บ๎านทําช๎าง,หมูํที่ 7 บ๎านศาลาหม๎อ,หมูํที่ 8 บ๎านศาลาบัวบกและหมูํที่ 9 บ๎านศาลาเม็ง
มีประชากรทั้งหมด 1,883 ครัวเรือน 5,818 คน สํวนใหญํประกอบอาชีพเกษตรกรรม (เทศบาลตําบลทําผา,
2560) โดยมีจํานวนผู๎สูงอายุ 1,151 คน ซึ่งในปี 2559 มีจํานวนผู๎สูงอายุ 1,079 คน เพิ่มขึ้นถึง 72 คน
และมีแนวโน๎มจํานวนผู๎สูงอายุจะเพิ่มขึ้นทุกปี ซึ่งจากการลงพื้นที่พบวําผู๎สูงอายุในเทศบาลตําบลทําผามี
การรวมตัวกันทํากิจกรรมตําง ๆ ในวันสําคัญทางศาสนา และในอดีตชุมชนนี้มีความโดดเดํนด๎านการ
ฟูอนครัวตาน แตํขาดการถํายทอดสูํคนรุํนหลัง ทําให๎ปัจจุบันการฟูอนครัวตานได๎หายไปจากกิจกรรม
ของชุมชน ชํางฟูอนครัวตานมีชีวิตเหลืออยูํไมํกี่คน ที่สําคัญคือเมื่อพิจารณาถึงทํารํายรําในการฟูอน
ครัวตาน (ฟูอนเล็บ) แล๎วจะพบวํา เป็นทําที่สํงเสริมความแข็งแรงของรํางกายโดยเฉพาะบริเวณแขน
และขา เสริมสร๎ างสมรรถภาพการทรงตัวในผู๎สูงอายุ เพลงที่ใช๎ประกอบการฟูอนครัว ตานมีความ
ไพเราะ ฟังแล๎วเกิดการผํอนคลาย ทําให๎เกิดความบันเทิง เสริมสร๎างสุขภาพจิตใจ ดังนั้นคณะผู๎วิจัยจึง
สนใจที่จะศึกษาแนวทางการสํงเสริมสุขภาพด๎วยกิจกรรมทางกายแบบมีสํวนรํวมของผู๎สูงอายุในเขต
เทศบาลตําบลทําผา จังหวัดลําปางเพื่อศึกษาความต๎องการการดูแลสุขภาพด๎วยกิจกรรมทางกายและ
หาแนวทางการสํงเสริมสุขภาพแบบมีสํวนรํวมด๎วยการฟูอนครัวตาน โดยการบูรณาการถํายทอดองค๑
ความรู๎เรื่องการฟูอนครัวตานแกํชนรุํนหลังในชุมชนของผู๎สูงอายุในเขตเทศบาลตําบลทําผา จังหวัด
ลําปาง
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความต๎องการการดูแลสุขภาพด๎วยกิจกรรมทางกายของผู๎สูงอายุในเขตเทศบาล
ตําบลทําผา จังหวัดลําปาง
2. เพื่อหาแนวทางการสํงเสริมสุ ขภาพแบบมีสํวนรํวมด๎วยกิจกรรมทางกายของผู๎สูงอายุในเขต
เทศบาลตําบลทําผา จังหวัดลําปาง
ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตด๎านเนื้อหา ได๎แกํ ความต๎องการของผู๎สูงอายุ การสนับสนุนจากภาครัฐตามสิทธิ
ผู๎สูงอายุ การสํงเสริมสุขภาพ กิจกรรมทางกาย และการมีสํวนรํวม
2. ขอบเขตด๎านประชากร ได๎แกํ ได๎แกํ ผู๎สูงอายุ ผู๎นําชุมชน เจ๎าหน๎าที่ของเทศบาลตําบลทํา
ผา เจ๎าหน๎าที่สถานบริการสุขภาพ และอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูํบ๎าน (อสม.)
3. ขอบเขตด๎านพื้นที่ที่ศึกษา ได๎แกํ บ๎านศาลาเม็ง เทศบาลตําบลทําผา อําเภอเกาะคา
จังหวัดลําปาง
4. ขอบเขตด๎านระยะเวลาที่ศึกษา ได๎แกํ ระหวํางวันที่ 1 สิงหาคม 2560 – 31 กรกฎาคม
2561
แนวคิด และทฤษฏี
การส่งเสริมสุขภาพ
Pender (2006) ได๎กลําวถึง ปัจจัยที่มีอิทธิพลตํอกระบวนการ ตัดสินใจและการปฏิบัติของ
ปัจเจกบุคคลในการปูองกันโรค ประกอบด๎วย
1. ลักษณะเฉพาะ และประสบการณของบุคคล (Individual Characteristics and
Experiences) ประกอบด๎วย 1) พฤติกรรมที่เกี่ยวข๎อง (Prior Related Behavior) เป็นความบํอย
ของการปฏิบัติ โดยพฤติกรรมที่เคยปฏิบัติในอดีตมีอิทธิพลโดยตรงตํอการปฏิบัติพฤติกรรมสํงเสริม
สุขภาพ เนื่องจากพฤติกรรมที่เคยปฏิบัติมานั้นได๎กลายเป็นนิสัย (Habit Formation) และบุคคล
ปฏิบัติพฤติกรรมนั้นไดโดยอัตโนมัติ และ 2) ปัจจัยสํวนบุคคล (Personal Factors) ประกอบด๎วย 3
สวน ปัจจัยด๎านชีววิทยา ได๎แกํ อายุดัชนีมวลกาย สภาวะวัยรุํน สภาวะหมดระดู ความจุปอด ความ
แข็งแรงของรํางกาย ความกระฉับกระเฉง และความสมดุลของรํางกาย ปัจจัยด๎านจิตวิทยา ไดแก
ความมี คุณคําในตนเอง แรงจูงใจในตนเอง การรับรู ภาวะสุขภาพของตนเอง ปัจจัยด๎านสังคม
วัฒนธรรม ไดแก สัญชาติชาติพันธุ วัฒนธรรม การศึกษาและสถานะทางสังคมเศรษฐกิจ
2. ความคิดและอารมณ๑ตํอพฤติกรรม (Behavior-Specific Cognition and Affect) เป็น
หลักในการสร๎างกลยุทธ๑ /กิจกรรมพยาบาลเพื่อสร๎างแรงจูงใจให๎บุค คลมีการพัฒนา หรือปรับเปลี่ยน
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พฤติกรรมของตนเอง ประกอบด๎วย 1) การรับรู ประโยชนของการปฏิบัติพฤติกรรม (Perceived
Benefits of Action) ความเชื่อของบุคคลโดยคาดหวังประโยชนที่จะไดรับภายหลังการปฏิบัติ
พฤติกรรมสุขภาพ 2) การรับรูอุปสรรคในการปฏิบัติพฤติกรรม (Perceived Barriers to Action)
เป็นความเชื่อหรือการรับรู ถึงสิ่งขัดขวางที่ทําให๎บุคคลไมสามารถปฏิบัติพฤติกรรมสํงเสริมสุขภาพ 3)
การรับรูความสามารถของตนเอง (Perceived Self-Efficacy) เป็นความเชื่อมั่นของบุคคลเกี่ยวกับ
ความสามารถของตนเองในการบริหารจัดการและกระทําพฤติกรรมใด ๆ ภายใต๎อุปสรรค หรือสภาวะ
ตําง ๆ ในการปฏิบัติพฤติกรรมสํงเสริมสุขภาพ 4) ความรูสึกที่มีตํอพฤติกรรม (Activity-Related
Affect) เป็นความรู สึกในทางบวกหรือลบที่เกิดขึ้นกํอน ระหวําง และหลังการปฏิบัติพฤติกรรมการ
ตอบสนอง 5) อิทธิพลระหวํางบุคคล (Interpersonal Influences) เป็นพฤติกรรมความเชื่อ หรือ
ทัศนคติของคนอื่นที่มีอิทธิพลตํอความคิดของบุคคล ได๎แกํ ครอบครัว เพื่อน และบุคลากรทางสุขภาพ
6) อิทธิพลจากสถานการณ๑ (Situational Influences) เป็นการรับรูและความคิดของบุคคลเกี่ยวกับ
สถานการณหรือบริบทที่สามารถเอื้อหรือขัดขวางการปฏิบัติพฤติกรรมสํงเสริมสุขภาพ รวมถึงการรับรู
เงื่อนไขที่ มาสนั บ สนุ น ความต๎องการและความราบรื่น สุ ขสบายของสภาพแวดล๎ อ มในการปฏิบั ติ
พฤติกรรม
3. พฤติกรรมผลลัพธ๑ (Behavioral Outcome) ประกอบด๎วย 1) ความมุํงมั่นที่จะปฏิบัติ
พฤติกรรม (Commitment to a Plan of Actions) เป็นกระบวนการคิดรูที่ประกอบด๎วย ความตั้งใจ
ที่จริงจังที่จะกระทําพฤติกรรมซึ่งสอดคลองกับเวลา บุคคล สถานที่โดยอาจทํารํวมกับผู๎อื่น รวมทั้งมี
กลยุทธ๑ที่ชัดเจนในการปฏิบัติพฤติกรรมและการให๎แรงเสริมทางบวกในการปฏิบัติ 2) ความจําเป็นอื่น
และทางเลือกอื่นที่เกิดขึ้น (Immediate Competing Demands and Preferences) เป็นพฤติกรรม
อื่นที่เกิดขึ้นทันทีทันใดกํอนที่จะเกิดพฤติกรรมสํงเสริมสุขภาพตามที่วางแผนไว๎และอาจทําให๎บุคคลไม
สามารถปฏิบัติพฤติกรรมสํงเสริ มสุ ขภาพตามที่ได๎ว างแผนไว๎ และ 3) พฤติกรรมสํ งเสริมสุ ขภาพ
(Health-Promoting Behavior) เป็นตัวบํงชี้โดยตรงตํอผลลัพธ๑ทางสุขภาพ โดยได๎นํามาบูรณาการ
เข๎ากับการใช๎ชีวิตประจําวัน ผลที่ได๎คือ การปรับภาวะสุขภาพ การเพิ่มความสามารถในการทําหน๎าที่
ของรํางกาย และการมีคุณภาพชีวิตที่ดีในทุกชํวงพัฒนาการ
การมีส่วนร่วม
Erwin (1976) การมีสํวนรํวม หมายถึง กระบวนการให๎ประชาชนเข๎ามามีสํวนเกี่ยวข๎องใน
การดําเนินงานพัฒนา รํวมคิด ตัดสินใจ แกปัญหาของตนเอง เน๎นการมีสํวนรํวมของประชาชนในการ
ใช๎ความคิดสร๎างสรรค๑ และความชํานาญของประชาชนในการแก๎ไขปัญหารํวมกับการใช๎วิทยาการที่
เหมาะสม และสนับสนุนติดตามผลการปฏิบัติงานขององค๑การ และเจ๎าหน๎าที่ที่เกี่ยวข๎อง
ปัจจัยที่เสริมสร๎างการมีสํวนรํวมของประชาชน ประกอบด๎วย
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1. ปัจจัยด๎านกลไกของรัฐ โดยรัฐต๎องกําหนดที่คํานึงถึงความแตกตํางของวัฒนธรรมท๎องถิ่น
สนั บ สนุ น กิจ กรรมที่ ส อดคล๎ องกับ สภาพแวดล๎ อมทางเศรษฐกิจ สั งคม วัฒ นธรรม และการเมือ ง
รวมทั้งการสร๎างชํองทางในการเข๎ามามีสํวนรํวมของประชาชน
2. ปัจจัยด๎านประชาชน จะต๎องมีความรู๎ ความเข๎าใจ และประสบการณ๑ในการทํางานพัฒนา
กล๎าตัดสินใจ ริเริ่มกิจกรรม และรับผลประโยชน๑ สมาชิกต๎องรู๎สึกเป็นสํวนหนึ่งของกลุํมหรือเป็นผู๎นํา
คนในท๎องถิ่นมีโอกาสรับรู๎ข๎อมูลขําวสาร โดยการมีปฏิสัมพันธ๑กับโลกภายนอก
3. ปัจจัยด๎านนักพัฒนา จะต๎องรู๎จักชุมชนในทุก ๆ มิติ มีความรู๎ ความเข๎าใจในกระบวนการ
มีสํวนรํวม ต๎องค๎นหาผู๎นําที่มีศักยภาพ รู๎จักวิธีการรวมกลุํมประชาชน เพื่อชํวยหาหนทางแก๎ปัญหา
และสนับสนุนข๎อมูล ความรู๎ตําง ๆ รวมทั้งทรัพยากรที่จําเป็น เพื่อให๎สามารถดําเนินงานพัฒนาได๎
อยํางเหมาะสม และสอดคล๎องกับสภาพท๎องถิ่น
อคิน รพีพัฒน๑ (2527 : 107-111) แบง การมีสํวนรํวมของประชาชนเป็น 4 ลักษณะ คือ
1. การมีสํวนรํวมในการค๎นหาสาเหตุของปัญหา ตลอดจนแนวทางแก๎ไขปัญหา
2. การมีสํวนรํวมในการตัดสินใจ เลือกแนวทางและการวางแผนพัฒนาเพื่อการแก๎ไขปัญหา
3. การมีสํวนรํวมในการปฏิบัติงานในกิจกรรมการพัฒนาตามแผน
4. การมีสํวนรํวมในการประเมินผลงานกิจกรรมการพัฒนา
ความต้องการของผู้สูงอายุ
Clark and Anderson (1967) ได๎แบํงความต๎องการของผู๎สูงอายุ เป็น 2 ประเภท ดังนี้
ประเภทที่ 1 ความต๎องการทางด๎านรํางกายของผู๎สูงอายุ ประกอบด๎วย การมีสุขภาพรํางกาย
ที่แข็งแรง สมบูรณ๑
มีผู๎ชํวยเหลือดูแลอยํางใกล๎ชิด และพยาบาลอยํางใกล๎ชิดเมื่อยามเจ็บปุวย ที่อยูํอาศัยที่สะอาด อากาศ
ดี สิ่งแวดล๎อมดี อาหารการกินที่ถูกสุขลักษณะตามวัย ได๎รับการตรวจสุขภาพ และการรักษาพยาบาล
ที่สะดวก รวดเร็ว ทันทํวงทีแบบให๎เปลําจากรัฐ พักผํอน นอนหลับอยํางเพียงพอ บํารุงรักษารํางกาย
และการออกกําลังกายอยํางสม่ําเสมอ และมีสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อปูองกันอุบัติเหตุ
ประเภทที่ 2 ความต๎องการทางด๎านจิตใจของผู๎สูงอายุ การเปลี่ยนแปลงทางด๎านรํางกาย และ
สั ง คมจะทํ า ให๎ จิ ต ใจของผู๎ สู ง อายุ เ ปลี่ ย นไปด๎ ว ย ผู๎ สู ง อายุ จ ะปรั บ จิ ต ใจ และอารมณ๑ ไ ปตามการ
เปลี่ยนแปลงของรํางกาย และสิ่งแวดล๎อม แตํการแสดงออก จะขึ้นอยูํกับลักษณะของแตํละบุคคล
การศึกษา ประสบการณ๑ และสิ่งแวดล๎อมในชีวิตของคนคนนั้น
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กิจกรรมทางกาย
กิจกรรมทางกาย เป็นการเคลื่อนไหวของรํางกายที่ใช๎กล๎ามเนื้อในการเคลื่อนที่ขยับไปมา ทํา
ให๎ใช๎พลังงานมากกวําขณะพัก ซึ่งการเคลื่อนไหวตําง ๆ จะทําเป็นกิจวัตรประจําวัน และสํงผลตํอ
ความเสี่ยงที่จะเกิดโรคภัยไข๎เจ็บให๎ลดลง อีกทั้งยังสร๎างเสริมสุขภาพให๎ดียิ่งขึ้น
ลักษณะกิจกรรมทางกาย (World Health Organization, 2014 อ๎างใน สํานักงานสถิติ
แหํงชาติ, 2559)
กิจกรรมทางกายออกเป็น 4 ระดับ คือ
1. การดําเนินชีวิตประจําวันที่กระฉับกระเฉง (Active Living) เป็นกิจกรรมที่ใช๎แรงกาย
น๎อยที่สุดออกแรงเบาๆ
อาจจะตํอเนื่องหรือไมํตํอเนื่องก็ได๎ เชํน การเดิน การลุก-นั่ง
2. กิจกรรมเพื่อสุขภาพ (Activity for Health) เป็นกิจกรรมที่ต๎องใช๎แรงปานกลาง โดยต๎อง
ออกแรงตํอเนื่องอยํางน๎อย 30 นาที เชํน การเดิน-วิ่งอยํางน๎อย 30 นาที การขี่จักรยาน การเต๎นรํา
3. การออกกําลังกายเพื่อสร๎างสมรรถภาพทางกาย (Exercise for Fitness) เป็นกิจกรรม
ระดับปานกลาง ถึงหนัก โดยทํากิจกรรมอยํางน๎อยครั้งละ 20 นาที 3 ครั้งตํอสัปดาห๑ เชํน การยก
น้ําหนัก การวิ่ง
4. การฝึกเพื่อเป็นนักกีฬา (Training for Sports) เป็นกิจกรรมการฝึก โดยใช๎แรงระดับหนัก
มากสําหรับนักกีฬา โดยทําการฝึกทุกวันในหนึ่งสัปดาห๑
ผู้สูงอายุ
บรรลุ ศิริพานิช (2532 : 42) แบํงผู๎สูงอายุและภาวะสุขภาพเป็น 3 กลุํมดังนี้
1. กลุํมผู๎สูงอายุระดับต๎น (The Young Old) เป็นผู๎มีอายุ 60 – 70 ป มีการเปลี่ยนแปลง
สภาวะทางกายภาพ
และสรี ร ะวิท ยาเปลี่ ย นแปลงไปไมมาก สามารถชํว ยตนเองได๎ เป็น สํ ว นใหญํ และเพิ่มผํ านวั ยที่ มี
ประสบการณ๑มา จึงควรนําผู๎สูงอายุกลุํมนี้ไปชํวยงานสร๎างสรรค๑ตํอวิชาการ และดูแลผู๎สูงอายุวัยอื่น
2. ผู๎สูงอายุระดับกลาง (The Middle Old) เป็นผู๎มีอายุ 71 – 80 ป มีการเปลี่ยนแปลง
สภาวะทางกายภาพ
และสรีระวิทยาสํวนใหญํไปแล๎ว มีความบกพรํองในการดูแลตนเอง เริ่มมีความจําเป็นหรือต๎องการการ
ดูแลจากบุคคลอื่นในสํวนที่พรํองไป
3. กลุํมผู๎สูงอายุระดับปลาย (The Old Old) เป็นผู๎มีอายุ 81 ปีขึ้นไปมีการเปลี่ยนแปลง
สภาวะทางกายภาพ และสรีระวิทยาไปอยํางเห็นได๎ชัดเจนมีความพรองในการดูแลตนเอง จําเป็น
ต๎องการการดูแลจากบุคคลอื่นในสํวนที่พรํองไป
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กรอบกระบวนการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ใช๎วิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการอยํางมีสํวนรํวม (PAR:Participatory Action
Research) โดยประยุกต๑ Pender’ s Health Promotion Model มาใช๎เป็นกรอบกระบวนการวิจัย
ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 กรอบกระบวนการวิจัย
ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย
1. เชิงนโยบาย
เทศบาลตําบลทําผาสามารถนําองค๑ความรู๎ที่ได๎จากการวิจัยนําไปใช๎ในการถํายทอดให๎
เกิดการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ตํอไป
2. เชิงวิชาการ / การศึกษา
2.1 เกิดเครือขํายการเรียนรู๎ เพื่อรํวมสร๎างชุมชนท๎องถิ่นนําอยูํ
2.2 เกิดนักวิจัยของชุมชนทําผา
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2.3 นําเสนอผลการวิจัยในการประชุมวิชาการ
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ประกอบด๎วย กลุํมผู๎สูงอายุ ได๎แกํ ผู๎ที่มีอายุตั้งแตํ 60 ปีขึ้นไปที่อาศัยอยูํหมูํบ๎าน
บ๎านศาลาเม็งในเขตเทศบาลตําบลทําผา และกลุํมหนํวยงานภาครัฐ ได๎แกํ ผู๎นําชุมชน เจ๎าหน๎าที่
เทศบาลตําบลทําผา เจ๎าหน๎าที่สถานบริการสุขภาพ อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูํบ๎าน (อสม.)
กลุํมตัวอยําง ประกอบด๎วย กลุํมผู๎สูงอายุ ได๎แกํ ตัวแทนผู๎ที่มีอายุตั้งแตํ 60 ปีขึ้นไปที่อาศัยอยูํ
หมูํบ๎านบ๎านศาลาเม็ง ในเขตเทศบาลตําบลทําผา จํานวน 30 คน และกลุํมหนํวยงานภาครัฐ ได๎แกํ
ตั ว แทนผู๎ นํ า ชุ ม ชน เจ๎ า หน๎ า ที่ เ ทศบาลตํ า บลทํ า ผา เจ๎ า หน๎ า ที่ ส ถานบริ ก ารสุ ข ภาพ อาสาสมั ค ร
สาธารณสุขประจําหมูํบ๎าน (อสม.) จํานวน 10 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช๎ในการเก็บรวบรวมข๎อมูลมีดังนี้
1. การสังเกต (Observation) ทั้งแบบมีสํวนรํวม และแบบไมํมีสํวนรํวม
2. การสัมภาษณ๑เชิงลึก (In-depth Interview) โดยใช๎วิธีการสัมภาษณ๑แบบกึ่งโครงสร๎าง
3. การสนทนากลุํม (Focus Group Discussion) เป็นการสนทนาที่แสดงความคิดเห็นของ
กลุํมผู๎สูงอายุในแตํละในประเด็น
การวิเคราะห์และนาเสนอข้อมูล
ผู๎วิจัยได๎ตรวจสอบ และวิเคราะห๑ข๎อมูลเบื้องต๎นไปพร๎อมๆ กับการเก็บข๎อมูลทุกระยะ โดย
ใช๎การใช๎แผนที่ความคิด (Mind Map) ชํวยในการจัดเก็บประเด็นตําง ๆ จากการสัมภาษณ๑เชิงลึก
สนทนากลุํมทุกครั้ง และได๎นําข๎อมูลที่รวบรวมได๎มาจัดระบบข๎อมูล แยกประเภทข๎อมูลเป็นหมวดหมูํ
ตามวัตถุประสงค๑ของการวิจัย และขอบเขตที่ศึกษา จากนั้นประมวลข๎อมูลทุกประเภทเข๎าด๎วยกัน เพื่อ
ใช๎ ป ระกอบในการตีค วาม และสั งเคราะห๑ เป็ นภาพรวมแล๎ ว นํ ามาอธิบ ายปรากฏการณ๑ ที่เ กิด ขึ้ น
ตามลําดับ
สําหรับผลการวิเคราะห๑ข๎อมูลทั้งหมด ผู๎วิจัยได๎นําเสนอเป็นแผนที่ความคิด และภาพถําย
ประกอบคําอธิบาย
ผลการวิจัย
ตอนที่ 1 บริบทชุมชน สถานการณ์ ปัญหาของผู้สูงอายุหมู่บ้านศาลาเม็งในเขตเทศบาล
ตาบลท่าผา
ผลการวิจัยพบวํา บริบทเทศบาลตําบลทําผา มีประชากรทั้งสิ้น 5,818 คน แบํงเป็นชาย
2,793 คน หญิง 3,025 คน ลักษณะเป็นชุมชนกึ่งเมือง เนื่องจากพื้นที่อยูํใกล๎อําเภอเมืองลําปาง โดย
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หํางจากตัวจังหวัดเพียง 15 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่รับผิดชอบ จํานวนหมูํบ๎าน ทั้งหมด 8 หมูํบ๎าน
ได๎แกํ บ๎านนางแตน บ๎านใหมํ บ๎านสบปุง บ๎านนาเวียง บ๎านทําช๎าง บ๎านศาลาหม๎อ บ๎านศาลาบัวบก
และบ๎านศาลาเม็ง มีการรวมกลุํมอาชีพ 22 กลุํม กระจายตามหมูํบ๎านตําง ๆ
บ๎านศาลาเม็ง มีประชากรที่อาศัยในพื้นที่มีจํานวน ประชากรทั้งสิ้น 775 คน แบํงเป็นเพศ
ชายจํานวน 340 คน เพศหญิงจํานวน 435 คน สภาพสังคมของชุมชนศาลาเม็ง เกือบจะเป็นสังคม
เมือง การรํวมมือกันพัฒนาทํากิจรรมตําง ๆ จึงมีไมํมาก โดยมีการรวมกลุํมอาชีพเลี้ยงไกํเทํานั้น สํวน
ใหญํประกอบอาชีพเป็นลูกจ๎างโรงงานเซรามิค ซึ่งมีจํานวนประมาณ 50 โรงงาน เป็นหมูํบ๎าน
ทํองเที่ย ว OTOP (หมูํบ๎ านเซรามิค) มีบางสํ ว นทําเกษตรกรรมปลู กผั กสวนครัว ริมฝั่ งแมํน้ําวัง
เนื่องจากภูมิประเทศเป็นที่ราบลุํม มีแมํน้ําวังไหลผํานตลอดแนวเขต บริเวณหมูํบ๎านศาลาเม็งมีเผําชาว
เม็งอาศัยอยูํกํอน ตํอมาคนไทยอพยพจากเมืองเชียงแสนอพยพมาสร๎างหมูํบ๎านและเรียกชื่อหมูํบ๎าน
ตามเผํ า ชาวเม็ ง วํ า “บ๎ า นศาลาเม็ ง ”เป็ น ชุ ม ชนวั ฒ นธรรมเดิ ม คนในชุ ม ชนชอบเข๎ า วั ด ทํ า บุ ญ
โดยเฉพาะอยํางยิ่งกลุํมผู๎สูงอายุ
สถานการณ๑ของผู๎สูงอายุ พบวํา ผู๎สูงอายุในตําบลทําผาทั้งหมดจํานวน 1,151 คน เฉพาะใน
หมูํบ๎านศาลาเม็ง มีจํานวน 187 คน ซึ่งในปี 2559 มีจํานวน 164 คน เพิ่มขึ้ น 23 คน และมีแนวโน๎ม
จะเพิ่มสูงขึ้นทุกปี กลุํมผู๎สูงอายุสํวนใหญํไมํมีปัญหาด๎านการเงิน เนื่องจากมียังทํางานหาเลี้ยงตัวเองได๎
บางคนไมํทํางานแตํลูกนําหลานมาให๎เลี้ยง ปัญหาการเจ็บปุวยยังไมํคํอยปรากฏเป็นปัญหาใหญํของ
ชุมชนมากนัก ซึ่งการเจ็บปุวยสํวนใหญํของผู๎สูงอายุที่พบ ได๎แกํ โรคไมํติดตํอเรื้อรัง เชํน โรคเบาหวาน
โรคความดัน โรคไขมันในเส๎นเลือด ซึ่งภาวการณ๑เกิดโรคมาจากการบริโภคที่ไมํถูกต๎อง ความเครียด
รวมถึงการขาดการออกกําลังกาย
ปัญหาของผู๎สูงอายุ เป็นปัญหาเกี่ยวกับการไมํมีเวลาที่จะมารํวมทํากิจกรรมที่ทางเทศบาล
ทําผาจัดขึน้ เนื่องจากยังสามารถประกอบอาชีพได๎แม๎จะมีอายุมากก็ตาม ประกอบกับบางคนเป็นคุณ
ตาคุณยายที่ดูแลเลี้ยงดู และรับสํงหลานเล็ก ๆ ไปโรงเรียน จึงไมํคํอยจะมีการรวมกลุํมกัน จะพบปะ
กันที่วัดเพื่อไปทําบุญทางศาสนา หรืองานประเพณี วัฒนธรรมเทํานั้น การดูแลสุขภาพโดยเฉพาะการ
ออกกําลังกายจึงเป็นลักษณะตําง ๆ คนตํางทําที่บ๎านตนเอง
ตอนที่ 2 การประเมินความต้องการของผู้สูงอายุหมู่บ้านศาลาเม็งในเขตเทศบาลตาบล
ท่าผา
ประเด็นสุขภาพ ผู๎สูงอายุสํวนใหญํมีปัญหาสุขภาพ ได๎แกํ การปวดตามอวัยวะตําง ๆ เชํน
ปวดไหลํ ปวดสะบัก ปวดหลัง ปวดคอ ปวดเขํา นิ้วล็อค รวมทั้งเวลาลุกขึ้นยืนมักมีอาการเวียนศีรษะ
ประเด็น กิจ กรรม ลั ก ษณะผู๎ สู งอายุเป็นคนสนุกสนาน ชอบแสดงออก กิจกรรมมีความ
ต๎องการทีจ่ ะเคลื่อนไหวรํางกาย เพื่อให๎อวัยวะตําง ๆ ของรํางกายได๎มีการขยับ โดยไมํใชํการออกกําลัง
กาย แตํจ ะใช๎เป็น กิจกรรมทางกาย เชํน การฟูอนเล็บ การรํากลองยาว รําวง รําไทเก๏ก และสิ่งที่
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ต๎องการสนับสนุนเรื่องของอุปกรณ๑ที่ใช๎ประกอบการทํากิจกรรม เชํน เล็บที่จะใช๎ในการฟูอน เสื้อ ผ๎า
ผ๎าขาวม๎า รวมถึงเพลงที่ใช๎ประกอบการทํากิจกรรม
ประเด็นการรวมกลุํ ม ผู๎สู งอายุมีความต๎องการที่จะทํากิจกรรมรํว มกัน แตํไมํส ามารถ
รวมกลุํมได๎เนื่องจากขาดผู๎นํา รวมถึงวันเวลาในการทํากิจกรรมรํวมกัน เพราะการจะรวมกลุํมกันได๎
สํวนใหญํจะเป็นวันรับเบี้ยยังชีพซึ่งพบกันเดือนละครั้ง หรือวันผู๎สูงอายุซึ่งพบกันปีละครั้ง
ตอนที่ 3 การประเมินการสนับสนุนจากภาครัฐของเทศบาลตาบลท่าผา
เทศบาลทําผา ได๎กําหนดประเด็นยุทธศาสตร๑การสํงเสริมสังคมให๎เป็นเมืองนําอยูํ มีความอยูํ
ดีมีสุข โดยมีแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา ผู๎พิการ และผู๎ด๎อยโอกาส สํงเสริมการ
กีฬา รวมถึงการให๎บริการปูองกันและสํงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน โดยมีประเด็นตําง ๆ ดังนี้
ประเด็นภาวะสุขภาพ การพัฒนาด๎านสาธารณสุข โดยมีการประชาสัมพันธ๑ให๎ประชาชนมี
ความรู๎ ความเข๎าใจในการดูแลตนเอง และการตรวจสุขภาพเบื้องต๎นอยํางสม่ําเสมอ โดยเฉพาะ
ผู๎สูงอายุที่มีจํานวนเพิ่มมากขึ้นทุกปี รณรงค๑ให๎มีการออกกําลังกาย แนะนําพฤติกรรมการบริโภคที่
ถูกต๎อง และอาหารสะอาดเพื่อปูองกันโรคติดตํอในแตํละปียังมีการจัดทําแผนงานด๎านสุขภาพ จัด
สวัสดิการ อุดหนุนเบี้ยยังชีพคนชรา ผู๎ติดเชื้อเอดส๑ ผู๎พิการ เมื่อคนในชุมชนเกิดการเจ็บปุวย มีสถานี
อนามัยให๎สามารถรองรับผู๎เจ็บปุวยได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
ประเด็นวิชาการ ทางเทศบาลตําบลทําผาได๎รํวมกับผู๎เชี่ยวชาญจากสหวิชาในการให๎ความรู๎
คําแนะนําแกํประชาชน ในด๎านสุขภาวะของประชาชนให๎ครอบคลุมทั้งมิติกาย จิต สังคม และปัญญา
รวมถึงการสํงเสริมขีดความสามารถให๎คนจนสามารถพึ่งตนเองได๎ และเทศบาลทําผายังทํางานรํวมกับ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูํบ๎าน (อสม.) เพื่อสื่อขําวสารสาธารณสุขระหวํางเจ๎าหน๎าที่ภาครัฐ
และคนในชุมชนหมูํบ๎านศาลาเม็งในการสํงเสริมสุขภาพ การควบคุมและปูองกันโรค โดยให๎คําแนะนํา
ถํา ยทอดความรู๎ แกํ เ พื่ อนบ๎ านและแกนนํา สุ ข ภาพประจํ าครอบครั ว แกนนํ า ชุ มชนในเรื่ อ งตํ า งๆ
เกี่ยวกับการสร๎างเสริมสุขภาพพลานามัยให๎แข็งแรง และเกิดการเจ็บปุวยน๎อยที่สุด รวมทั้งมีเอกสาร
เผยแพรํข๎อมูลขําวสาร และการประชาสัมพันธ๑จากภาครัฐ เชํน โครงการอบรมให๎ความรู๎และสํงเสริม
สุขภาพผู๎สูงอายุให๎มีสุขภาพดี โครงการให๎ความรู๎เรื่องการดูแลสุขภาพและออกกําลังกายของผู๎สูงอายุ
โครงการความรู๎เรื่องการออกกําลังกายและการบริโภคอาหาร เป็นต๎น
ประเด็น กิจกรรม ได๎มีการจัดกิจกรรมเพื่อรองรับสภาพรํางกาย อารมณ๑ และสั งคมที่
เปลี่ยนไปของผู๎สูงอายุ กิจกรรมการออกกําลังกาย การดูแลสุขภาพกาย กิจกรรมสร๎างความสัมพันธ๑
กับ ครอบครั ว สั งคม กิจกรรมสร๎างความรู๎สึ กการมีคุณคําในตนเอง กิจกรรมเกี่ยวกับประเพณี
วัฒ นธรรม เชํ น โครงการแก๎ ปั ญ หาผู๎ สู ง อายุติ ดบ๎า น โครงการอบรมการทํา ดอกไม๎ด๎ว ยกระดาษ
โครงการฝึกสมาธิเข๎าถึงธรรมะของผู๎สูงอายุ เป็นต๎น
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ประเด็นการบริหารจัดการ ทางเทศบาลทําผาได๎จัดทํางบประมาณ วัสดุ อุปกรณ๑ และกําหนด
ชํวงระยะเวลาในการจัดทําโครงการสําหรับผู๎สูงอายุบรรจุเป็นแผนตลอดทั้งปีของเทศบาลตําบลทําผา
เพื่อสํงเสริมและพัฒนาศักยภาพ การจัดสวัสดิการ และการคุ๎มครองพิทักษ๑สิทธิผู๎ สูงอายุ รวมทั้งการ
พัฒนารูปแบบงานด๎านสวัสดิการสังคมให๎ครอบคลุมและตอบสนองตํอสภาพการณ๑ทางสังคม การ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร๎างความมั่นคงในการดํารงชีวิตของผู๎สูงอายุ
ตอนที่ 4 การหาช่องว่างระหว่างความต้องการกิจกรรมทางกายของผู้สูงอายุกับการ
สนับสนุนของภาครัฐ
ประเด็นด๎านกิจกรรมทางกาย หนํวยงานภาครัฐสนับสนุนคําแนะนําการออกกําลังกาย และ
การออกกําลังกายทุกสํวนของรํายกาย แตํประเด็นความต๎องการออกกําลังกายโดยใช๎กิจกรรมทางกาย
เพื่อให๎รํางกายได๎เคลื่อนไหวเชํนกัน โดยมีการเคลื่อนไหวแขน ขา และการทรงตัว
ประเด็นด๎านการสืบสานวัฒนธรรม ผู๎สูงอายุต๎องการทํากิจกรรมทางกายในสืบสานวัฒนธรรม
เดิมของบ๎านศาลาเม็ง โดยการฟูอนเล็บ เนื่องจากผู๎สูงอายุบ๎านศาลาเม็งเป็นชํางฟูอน ในอดีตหมูํบ๎าน
ศาลาเม็งมีชื่อเสียงเกี่ยวกับการฟูอนเล็บ การตีกลองสะบัดชัย และการรําวงสําหรับผู๎สูงอายุที่ ชอบ
ความสนุ กสนาน ซึ่งตรงกับประเด็นยุทธศาสตร๑ของเทศบาลทําผาในการสํ งเสริมความมั่นคงทาง
วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท๎องถิ่น โดยมีแนวทางการพัฒนาสํงเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี และภูมิปัญญาท๎องถิ่น
ประเด็นด๎านการรวมกลุํม บ๎านศาลาเม็งมีการรํวมกลุํมอาชีพเลี้ยงไกํเ พียงกลุํมเดียว ผู๎สูงอายุ
มีความต๎องการที่จะรวมกลุํมกัน เพื่อทํากิจกรรมรํวมกันของกลุํมผู๎สูงอายุ โดยเริ่มจากกิจกรรมสําหรับ
สํงเสริมสุขภาพกาย ใจ และอารมณ๑ เป็นลําดับแรกกํอน โดยกิจกรรมทางกายแบํงเป็น กลุํมรําวง และ
ฟูอนเล็บ ซึ่งพันธกิจของเทศบาลทํามีการสนับสนุนและอุด หนุนกลุํมตําง ๆ ไมํวําจะเป็นด๎านอาชีพ
ด๎านสุขภาพ เพื่อให๎ผู๎สูงอายุในชุมชนได๎มีสํวนรํวม
ตอนที่ 5 การวางแผนเพื่อหาแนวทางการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้วยกิจกรรมทางกาย
ประเด็นทํารํา จัดทําเป็นคูํมือการฟูอนเล็บ ประกอบด๎วย ทําจีบลงหลัง สะบัดไหว๎ บังสุริยา
บิ ด บั ว บาน จี บ ขวาชัก จี บ ซ๎า ยชัก พายเรื อ สอดสร๎ อยมาลา และทํ าบั ว ชูฝั ก และคูํ มือ การรํา วง
ประกอบด๎วย ทําชักแปูงผัดหน๎า ออฟบิท คาลิปโซํ สอดสร๎อยมาลามือบน และทําสอดสร๎อยมาลามือ
ลําง
ประเด็นประโยชน๑ตํอสุขภาพของผู๎สูงอายุที่จะได๎รับจากกิจกรรมทางกายประกอบด๎วย การ
บริหารกล๎ามเนื้อ การทรงตัว และการบริหารข๎อตํอ โดยการจัดกิจกรรมการให๎ความรู๎กับผู๎สูงอายุ
บรรยายโดยนักกายภาพ แจกคูํมือ แผํนพับ กิจกรรมการสาธิต โดยตัวแทนชํางฟูอน และสาวรําวง
ผู๎ สู งอายุ กิจ กรรมการฝึ ก ปฏิบั ติ ผู๎ สู งอายุทุ กคน การปฏิบัติกิ จกรรมตามตารางซ๎อม และตาราง
กิจกรรมงานแสดง
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ตอนที่ 6 การจัดทากระบวนการหาแนวทางการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้วยกิจกรรมทาง
กายแบบมีส่วนร่วม
กลุํ ม รํ า วง การถํ า ยรู ป ต๎ น แบบ เพื่ อ การเผยแพรํ ป ระชาสั ม พั น ธ๑ เ ชิ ญ ชวนกลุํ ม อื่ น ๆ มา
เคลื่อนไหวรํางกายด๎วยการรําวง จัดให๎มีการรําวงกันในวันรับเบี้ยยังชีพผู๎สูง อายุ และจะกําหนดวัน
ซ๎อมสัปดาห๑ละ 3 วัน ๆ ละ 30 นาที จัดเป็นรูปแบบการแสดงของกลุํมผู๎สูงอายุบ๎านศาลาเม็ง เพื่อ
แสดงในวันผู๎สูงอายุ และงานประเพณีรื่นเริงของบ๎านศาลาเม็ง และไปรํวมงานรื่นเริงของหมูํบ๎านอื่น ๆ
และกลุํมฟูอนเล็บ การถํายทอดสูํเยาวชนองค๑ความรู๎การฟูอนเล็บสูํเยาวชน การถํายรูปต๎นแบบ เพื่อ
ใช๎ในการสอนรํา รับแสดงงานตําง ๆ และกําหนดวันซ๎อมสัปดาห๑ละ 3 วัน ๆ ละ 30 นาที
อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจัยพบวํา ความต๎องการของผู๎สูงอายุในเขตเทศบาลตําบลทําผา จังหวัดลําปาง มี
ความต๎องการรวมกลุํมผู๎สูงอายุ นอกจากนั้นยังมีความต๎องการที่จะทํากิจกรรมเคลื่อนไหวรํางกาย
เพื่อให๎อวัยวะตําง ๆ ของรํางกายได๎มีการขยับ โดยไมํใชํการออกกําลังกาย แตํจะใช๎เป็นกิจกรรมทาง
กายรํวมกัน ผลการศึกษานี้สอดคล๎องกับงานวิจัยของนรินทร๑ หมื่นแสนและสุชาดา ไกรพิบูลย๑ (2557)
ที่ศึกษาเกี่ยวกับการมีสํวนรํวมของชุมชนในการสร๎างเสริมสุขภาพของผู๎สูงอายุหมูํบ๎านทุํงหลุก อําเภอ
เชียงดาว จังหวัดเชียงใหมํ ผลการวิจัยพบวํา ผู๎สูงอายุต๎องการมีสุขภาพที่ดี แข็งแรง ไมํมีโรคภัยไข๎เจ็บ
มีสถานที่ออกกําลังกาย และทํากิจกรรมรํวมกัน รวมทั้งมีความต๎องการความเอาใจใสํจากครอบครัว
และคนใกล๎ชิด ตลอดจนหนํวยงานที่ดูแลเรื่องของสุขภาพ และสอดคล๎องตามแนวคิดของClark and
Anderson (1967) ที่กลําววํา ความต๎องการของผู๎สูงอายุ ประกอบด๎วยความต๎องการทางด๎านรํางกาย
ได๎แกํ ต๎องการมีสุขภาพรํางกายที่แข็งแรง สมบูรณ๑ มีผู๎ชํวยเหลือดูแลอยํางใกล๎ชิดทั้งยามปกติ และ
ยามเจ็บปุวย ที่อยูํอาศัยที่สะอาด อากาศดี สิ่งแวดล๎อมดี อาหารการกินที่ถูกสุขลักษณะตามวัย ได๎รับ
การตรวจสุ ขภาพ และการรั กษาพยาบาลที่ ส ะดวก รวดเร็ว ทั นทํ ว งที ต๎ องการได๎รั บบริก าร
รักษาพยาบาลแบบให๎เปลําจากรัฐ ความต๎องการได๎พักผํอน นอนหลับอยํางเพียงพอ การบํารุงรักษา
รํางกาย และการออกกําลังกายอยํางสม่ําเสมอ สิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อปูองกันอุบัติเหตุ และความ
ต๎องการทางด๎านจิตใจ ผู๎สูงอายุสํวนใหญํ จะมีการปรับปรุง และพัฒนาจิตใจของตัวเอง ให๎เป็นไป
ในทางที่ดีงามมากขึ้น สามารถควบคุมจิตใจได๎ดีกวําหนุํมสาว ดังนั้น เมื่อคนเราอายุมากขึ้น ความสุขุม
เยื อ กเย็ น จะมี ม ากขึ้ น ด๎ ว ย แตํ ก ารแสดงออก จะขึ้ น อยูํ กั บ ลั ก ษณะของแตํ ล ะบุ ค คล การศึ ก ษา
ประสบการณ๑ และสิ่งแวดล๎อมในชีวิตของคนคนนั้น ในทํานองเดียวกันกับแนวคิดการสํงเสริมสุขภาพ
ของ Pender (1975) ที่กลําวถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลตํอกระบวนการตัดสินใจและการปฏิบัติของบุคคลใน
การปูองกันโรค การปูองกันสุขภาพ เป็นมโนทัศน๑ทางสุขภาพเชิงลบเพราะพฤติกรรมสํวนใหญํจะเป็น
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การหลีกเลี่ยง แตํการยกระดับสุขภาพ หรือมีความเป็นอยูํที่ดีนั้นบุคคลต๎องได๎รับการสํงเสริมให๎ มี
พฤติกรรมสํงเสริมสุขภาพซึ่งเป็นมโนทัศน๑เชิงบวก
สําหรับประเด็นเกี่ยวกับแนวทางการสํงเสริมสุขภาพแบบมีสํวนรํวมด๎วยกิจกรรมทางกาย
ของผู๎สูงอายุในเขตเทศบาลตําบลทําผา จังหวัดลําปาง ผลการวิจัยพบวํา ผู๎สูงอายุ อาสาสมัคร
สาธารณสุ ข ประจํ า หมูํ บ๎ า น (อสม.) ผู๎ นํ า ชุ ม ชน ได๎ มี สํ ว นรํ ว มในการมี ก ารวางแผน และจั ด ทํ า
กระบวนการรํวมกันเพื่อหาแนวทางการสํ งเสริมสุขภาพผู๎สูงอายุด๎วยกิจกรรมทางกาย โดยผํานการ
พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อค๎นหาปัญหาสุขภาพของผู๎สูงอายุ ตลอดจนความต๎องการของ
ผู๎สูงอายุในการดูแลสุขภาพของตนเอง แล๎วนํามาประเมินเพื่อวางแผนหาแนวทาง และนํามาจัดทํา
เป็นกระบวนการปฏิบัติ ประกอบด๎วย กิจกรรมการให๎ความรู๎ กิจกรรมการสาธิต และกิจกรรมการฝึก
ปฏิบัติ ผลการศึกษานี้สอดคล๎องกับงานวิจัยของบัวหลวง ใจดี และพุฒิพงศ๑ สัตยวงศ๑ทิพย๑ (2558) ที่
ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนากิจกรรมการสร๎างเสริมสุขภาพของสมาชิกชมรมผู๎สูงอายุโดยการมีสํวนรํวม
ของชุมชนตําบลหนองตะไก๎ อําเภอสู งเนิน จังหวัด นครราชสี มา โดยพบวํา กระบวนการพัฒ นา
กิจกรรมการเสริมสร๎างสุขภาพโดยการมีสํวนรํวมกันโดยการเสริมสร๎างพลังอํานาจ 4 ขั้นตอน คือการ
ค๎นหาความจริง การวางแผน การปฏิบัติการ และการคงสภาพ ซึ่งเป็นกระบวนการทางสังคมที่ชํวย
เพิ่มศักยภาพของบุ คคล กลุํมคน องค๑กร หรือชุ มชนให๎ มองเห็นปัญหาของตนเองได๎ โดยผํ านการ
สนทนา สะท๎อนความคิด และการปฏิบัติรํวมกัน ซึ่งการมีสํวนรํวมที่แท๎จริงจะนําไปสูํการเสริมสร๎าง
พลังอํานาจ สอดคล๎องกันแนวคิดของ Erwin (1976) ที่กลําววํา กระบวนการให๎ประชาชนเขมามีสํวน
เกี่ยวข๎องในการดําเนินงานพัฒนา รํวมคิด ตั ดสินใจ แกปัญหาของตนเอง เน๎นการมีสํวนรํวมของ
ประชาชนในการใช๎ความคิดสร๎างสรรค๑ และความชํานาญของประชาชนในการแก๎ไขปัญหารํวมกับการ
ใช๎วิทยาการที่เหมาะสม และสนับสนุนติดตามผลการปฏิบัติงานขององค๑การ และเจ๎าหน๎าที่ที่เกี่ยวข๎อง
และยังสอดคล๎องกับแนวคิดของอคิน รพีพัฒน๑ (2527) ที่กลําววํา การมีสํวนรํวม ประกอบด๎วย การ
ค๎น หาสาเหตุ ตลอดจนแนวทางแก๎ไ ขปัญ หารํ ว มกั น การรํ ว มกั นตัด สิ นใจ เลื อกแนวทางและการ
วางแผนพัฒนา เพื่อการแก๎ไขปัญหารํวมกัน การรํวมกันปฏิบัติงานในกิจกรรมการพัฒนาตามแผน
และการประเมินผลกิจกรรมรํวมกัน
ข้อเสนอแนะ
1. ข๎อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช๎ในการศึกษา
1.1 จากข๎อค๎นดังกลําวพบวํา ผู๎สูงอายุมีความต๎องการด๎านคําแนะนํา ความรู๎ในการดูแล
สุขภาพ และใช๎กิจกรรมทางกายโดยการฟูอนเล็บและรําวงเพื่อการออกกําลังกาย จะเห็นได๎วําการ
รวมกลุํมทํากิจกรรมของผู๎สูงอายุจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการสํงเสริมวัฒนธรรม ประเพณีจะให๎ความ
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รํวมมือในการทํากิจกรรม ดังนั้นการจะให๎กลุํมผู๎สูงอายุเข๎ารํวมกิจกรรมตําง ๆ ควรพิจารณาเกี่ยวกับ
ประเด็นการอนุรักษ๑วัฒนธรรม ประเพณี เป็นหลัก
1.2 การที่ผู๎สูงอายุจะสามารถรวมกลุํมกันได๎อยํางยั่งยืน จําเป็นต๎องมีผู๎นําที่มีจิตอาสาเป็น
แกนนําในการขับเคลื่อนกิจกรรม เชํน ผู๎สูงอายุที่เป็นข๎าราชการบํานาญ จะได๎รับการยอมรับจากกลุํม
เนื่องจากเป็นผู๎มีความรู๎ รวมถึงสามารถทุํมเทเวลาให๎กับกลุํมได๎อยํางเต็มที เพราะไมํต๎องใช๎เวลาในการ
ประกอบอาชีพเพื่อหารายได๎
2. ข๎อเสนอแนะในการวิจัยครั้งตํอไป
2.1 ในการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการสํงเสริมสุขภาพด๎วยกิจกรรมทางกาย
ดังนั้นการวิจัยครั้งตํอไปผู๎วิจัยควรศึกษาการสํงเสริมสุขภาพในประเด็นอื่น ๆ เพื่อให๎ครอบคลุมการมี
สุขภาพที่ดีทั้งทางรํางกาย จิตใจ และอารมณ๑ของผู๎สูงอายุ
2.2 ผู๎วิจัยคนอื่นๆ อาจนําเอาวิธีวิจัยนี้ไปศึกษากับเขตพื้นที่อื่นๆ เพื่อสํงเสริมสุขภาพของ
ผู๎สูงอายุตํอไป
กิตติกรรมประกาศ
งานวิ จั ย นี้ ไ ด๎ รั บ ทุ น อุ ด หนุ น การวิ จั ย จากสํ า นั ก งานสนั บ สนุ น สุ ข ภาวะชุ ม ชน กองทุ น
สนับสนุนการสร๎างเสริมสุขภาพ (สสส.) และได๎รับความอนุเคราะห๑ในการให๎ข๎อมูลจากกลุํ มผู๎สูงอายุ
บ๎านศาลาเม็ง อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง ทําให๎งานวิจัยฉบับนี้สําเร็จลุลํวงได๎ด๎วยดี คณะผู๎วิจัย
ขอขอบพระคุณ
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แนวทางการส่งเสริมสุขภาพแบบมีส่วนร่วมด้วยการออกกาลังกายของ
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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค๑เพื่อศึกษาความต๎องการการดูแลสุขภาพด๎วยการออกกําลังกายของ
ผู๎สูงอายุในเขตเทศบาลตําบลวังชิ้น จังหวัดแพรํ และเพื่อหาแนวทางการสํงเสริมสุขภาพแบบมีสํวน
รํวมด๎วยการออกกําลังกายของผู๎สูงอายุในเขตเทศบาลตําบลวังชิ้น จังหวัดแพรํ ข๎อมูลที่นํามาศึกษา
ครั้ งนี้ได๎มาจากการสั งเกตทั้งแบบมีสํ ว นรํว ม และแบบไมํมีสํว นรํวม การสั มภาษณ๑เชิงลึ กแบบกึ่ง
โครงสร๎าง และการสนทนากลุํมจากแหลํงข๎อมูล 2 กลุํมได๎แกํ ตัวแทนกลุํมผู๎สูงอายุในเขตเทศบา ล
ตําบลวังชิ้น จํานวน 30 คน และผู๎ที่มีสํวนเกี่ยวข๎องกับการดูแลกลุํมผู๎สูงอายุในเขตเทศบาลตําบลวัง
ชิ้น จํานวน 10 คน ผลการวิจัยพบวํา ผู๎สูงอายุต๎องการกิจกรรมที่สํงเสริมการดูแลสุขภาพกายด๎วย
กิจกรรมการออกกําลังกาย โดยการใช๎อุปกรณ๑ที่ประดิษฐ๑ขึ้นเองจากวัสดุท๎องถิ่นที่ หางําย แนวทางการ
สํงเสริมสุขภาพผู๎สูงอายุด๎วยการออกกําลังกาย โดยรํวมกันวางแผนและจัดทํากระบวนการกิจกรรม
การให๎ความรู๎ กิจกรรมการสาธิต และกิจกรรมการฝึกปฏิบัติ
คาสาคัญ: การสํงเสริมสุขภาพ การมีสํวนรํวม การออกกําลังกาย ผู๎สูงอายุ
Abstract
The objectives of the research were to study health care needs of exercise
for the elderly in Wangchin Municipality Phrae Province and to find an approach to
elderly health promotion by participation process with exercise in Wangchin
Municipality Phrae Province. The data from this study were derived from both
participant observation and non-participant semi-structured interviews group
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discussions were conducted from two sources such as 30 representatives of the
elderly in Wangchin Municipality and 10 people involved in caring for the elderly in
Wangchin Municipality area. The findings revealed that the elderly needs activities
that promote physical health care with exercise by making fitness equipment from
locally crafted materials that are easy to find by themselves. An approach to elderly
health promotion with exercise by participation planning and making educate
activities, demo activities and practice activities.
Keywords: Elderly Health Promotion, Participation, Exercise, Elderly

บทนา
ประเทศไทยเริ่มเข๎าสูํ “สังคมสูงอายุ” (Aged Society) ตั้งแตํปี พ.ศ. 2548 ราวปี พ.ศ.
2564 ประเทศไทยจะกลายเป็น “สังคมสูงอายุอยํางสมบูรณ๑” (Complete Aged Society) และราว
ปี พ.ศ. 2578 เมื่อประชากรสูงอายุเพิ่มขึ้นถึงร๎อยละ 30 ของประชากรทั้งหมดจะกลายเป็น “สังคม
สูงอายุระดับสุดยอด” (Super Aged Society) (วรรณลักษณ๑ เมียนเกิด , 2559) รัฐบาลให๎
ความสําคัญตํอผู๎สูงอายุมานาน มีการวางแผนนโยบายผู๎สูงอายุแหํงชาติระยะยาว ซึ่งเป็นผลมาจาก
ความกังวลของสังคมตํอคําใช๎จํายทางสุขภาพที่สูงขึ้นของผู๎สูงอายุ ดังตัวอยํางที่มีมาแล๎วในประเทศ
แทบตะวันตก โดยที่ระบบประกันสุขภาพถ๎วนหน๎าของประเทศไทยมีหน๎าที่ในการสํงเสริม ปูองกัน
รักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพ ผู๎สูงอายุจึงกลายเป็นกลุํมประชากรเปูาหมายเนื่องจากความเจ็บปุวย
เรื้อรังที่มักเกิดในผู๎สูงอายุ สามารถปูองกันไมํให๎ลุกลามได๎และสามารถเห็นผลลั พธ๑ของการดูแลได๎
ชั ด เจน ในแงํ ข องภาระด๎ า นคํ า ใช๎ จํ า ยด๎ า นสุ ข ภาพจึ ง หมายถึ ง การประหยั ด งบประมาณการ
รักษาพยาบาลของชาติลงได๎บางสํวน
การที่มนุษย๑มีอายุยืนยาวขึ้นสาเหตุจากความก๎าวหน๎าทางการแพทย๑ สํงผลให๎อายุขัยเฉลี่ย
ของเพศหญิงประมาณ 81 ปี และเพศชายประมาณ 79 ปี และมีแนวโน๎มที่อายุขัยเฉลี่ยจะสูงขึ้นอีก
นั่นหมายความวําบุคคลจะต๎องใช๎ชีวิตอยูํกับรํางกายที่ถดถอยตามธรรมชาติเป็นเวลาที่ยาวนานขึ้น
รวมทั้งจะเพิ่มความเสี่ยงตํอโรคตํางๆ และมีความพิการหรือการที่ไมํสามารถชํวยเหลือตนเองจะเพิ่ม
สูงขึ้นด๎วย และปัญหาสําคัญที่ต๎องเกิดกับผู๎สูงอายุเกือบทุกคนคือ ปัญหาด๎านสุขภาพทั้ งทางกายและ
จิตใจ ซึ่งเป็นผลจากรํางกายเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่เสื่อมลง รํวมกับการเผชิญปัญหาและภาวะ
เสี่ ย งตํา ง ๆ เป็ น เวลานาน อาทิ การสั ม ผั ส กับ อากาศที่ มี การปนเปื้อ นของสารพิษ ตํา ง ๆ หรื อ มี
พฤติกรรมเสี่ยงบางอยําง เชํน การสูบบุหรี่ ดื่มสุรา บริโภคอาหารที่ไมํเหมาะสม รวมถึงละเลยการออก
กําลังกาย ตลอดจนอวัยวะทุกสํวนของรํางกายถูกใช๎งานลดลง ความคลํองตัวของอวัยวะที่ใช๎ในการ
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เคลื่อนไหวลดลง สํงผลให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงพยาธิสภาพของอวัยวะในระบบตําง ๆ ได๎งํายขึ้น เชํน
เกิดโรคปวดข๎อ โรคข๎อเสื่อม โรคกระดูกผุ โรคระบบทางเดินหายใจที่เกิดจากการเสื่อมสมรรถภาพของ
ปอด โรคหลอดเลือดสมองและโรคความดันโลหิตสูง
การออกกําลังกายมีประโยชน๑ตํอรํางกายมากมาย แตํปัจจุบันพบวําประชาชนมีความสนใจ
เป็นสํวนน๎อย จากการสํารวจประชากร พ.ศ. 2558 พบวํา ในกลุํมผู๎สูงอายุมีการออกกําลังกายเพียง
ร๎อยละ 9.9 (สํานักงานสถิติแ หํงชาติ, 2559) ในความเป็นจริงแล๎วการออกกําลังกายไมํใชํสิ่งต๎องห๎าม
สําหรับ ผู๎สูงอายุ ผู๎สู งอายุยั งคงสามารถออกกําลังกายได๎ ถ๎าเลือกวิธีการที่เหมาะสมกับสภาพของ
ตนเอง และปรับความหนักเบาในการออกกําลังกายแตํละครั้ง เพื่อชะลอความเสื่อมของรํางกาย แก๎ไข
ความบกพรํองในการเคลื่อนไหวและเพิ่มความแข็งแรงของรํายกาย รูปแบบการออกกําลังกายเพื่อ
สุขภาพสําหรับผู๎สูงอายุ ได๎แกํ การเดิน หรือวิ่งช๎า ๆ (เหยาะ) กายบริหาร วํายน้ํา เดินในน้ํา ขี่จักรยาน
รํามวยจีน โยคะ (ศูนย๑อนามัยที่ 2 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข)
เทศบาลตําบลวังชิ้น ประกอบด๎วย หมูํ ที่ 1 บ๎านใหมํ หมูํที่ 7 บ๎านนาเวียง หมูํที่ 8 บ๎านนา
ใหมํ และหมูํ ที่ 10 บ๎ า นใหมํ ก ลาง มี ป ระชากรทั้ ง หมด 3,189 คน ร๎ อ ยละ 79 ประกอบอาชี พ
เกษตรกรรม เป็นผู๎สูงอายุจํานวน 687 คน (เทศบาลตําบลวังชิ้น, 2560) จากการลงพื้นที่พบโรงเรียน
สูงอายุ 1 แหํง จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2559 โดยมีวัตถุประสงค๑เพื่อสํงเสริมกลุํมของผู๎สูงอายุ
ในการทํากิจกรรมรํวมกัน และเพื่อให๎ผู๎สูงอายุได๎รับความรู๎อยํางตํอเนื่องในการดูแลสุขภาพกายและ
จิตใจ แตํพบวํามีจํานวนผู๎สูงอายุเพียงร๎อยละ 10 เข๎ารํวมกิจกรรมของโรงเรียนผู๎สูงอายุ ทําให๎ผู๎สูงอายุ
ที่ไมํเข๎ารํวมกิจกรรมมีความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาดูแลสุขภาพมากขึ้น ดังนั้นคณะผู๎วิจัยจึงสนใจที่จะ
ศึกษาความต๎องการการดูแลสุขภาพด๎วยการออกกําลังกายและหาแนวทางการสํงเสริมสุขภาพแบบมี
สํวนรํวมด๎วยการออกกําลังกายของผู๎สูงอายุในเขตตําบลวังชิ้น จังหวัดแพรํ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความต๎องการการดูแลสุขภาพด๎วยการออกกําลังกายของผู๎สูงอายุในเขตเทศบาล
ตําบลวังชิ้น จังหวัดแพรํ
2. เพื่อหาแนวทางการสํงเสริมสุขภาพแบบมีสํวนรํวมด๎วยการออกกําลังกายของผู๎สูงอายุในเขต
เทศบาลตําบลวังชิ้น จังหวัดแพรํ
ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตด๎านเนื้อหา ได๎แกํ ความต๎องการของผู๎สูงอายุ การสนับสนุนจากภาครัฐตามสิทธิ
ผู๎สูงอายุ การสํงเสริมสุขภาพ การออกกําลังกาย และการมีสํวนรํวม
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2. ขอบเขตด๎านประชากร ได๎แกํ ผู๎สูงอายุ ผู๎นําชุมชน เจ๎าหน๎าที่ของเทศบาลตําบลวังชิ้น
เจ๎าหน๎าที่สถานบริการสุขภาพ อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูํบ๎าน (อสม.)
3. ขอบเขตด๎านพื้นที่ที่ศึกษา ได๎แกํ เทศบาลตําบลวังชิ้น อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพรํ
4. ขอบเขตด๎านระยะเวลาที่ศึกษา ได๎แกํ ระหวําง 1 สิงหาคม 2560 – 31 กรกฎาคม 2561
แนวคิด และทฤษฏี
การส่งเสริมสุขภาพ
Pender, Murdaugh, & Parsons (2006) ได๎กลําวถึง ปัจจัยที่มีอิทธิพลตํอกระบวนการ
ตัดสินใจและการปฏิบัติของปัจเจกบุคคลในการปูองกันโรค ประกอบด๎วย
1. ลักษณะเฉพาะ และประสบการณของบุคคล (Individual Characteristics and
Experiences) ประกอบด๎วย 1) พฤติกรรมที่เกี่ยวข๎อง (Prior Related Behavior) เป็นความบํอย
ของการปฏิบัติ โดยพฤติกรรมที่เคยปฏิบัติในอดีตมีอิทธิพลโดยตรงตํอการปฏิบัติพฤติกรรมสํงเสริม
สุขภาพ เนื่องจากพฤติกรรมที่เคยปฏิบัติมานั้นได๎กลายเป็นนิสัย (Habit Formation) และบุคคล
ปฏิบัติพฤติกรรมนั้นไดโดยอัตโนมัติ และ 2) ปัจจัยสํวนบุคคล (Personal Factors) ประกอบด๎วย 3
สวน ปัจจัยด๎านชีววิทยา ได๎แกํ อายุดัชนีมวลกาย สภาวะวัยรุํน สภาวะหมดระดู ความจุปอด ความ
แข็งแรงของรํางกาย ความกระฉับกระเฉง และความสมดุลของรํางกาย ปัจจัยด๎านจิตวิทยา ไดแก
ความมีคุณคําในตนเอง แรงจูงใจในตนเอง การรับรู ภาวะสุขภาพของตนเอง และปัจจัยด๎านสังคม
วัฒนธรรม ไดแก สัญชาติ ชาติพันธุ วัฒนธรรม การศึกษาและสถานะทางสังคมเศรษฐกิจ
2. ความคิดและอารมณ๑ตํอพฤติกรรม (Behavior-Specific Cognition and Affect) เป็น
หลั ก ในการสร๎ า ง กลยุ ท ธ๑ /กิ จ กรรมพยาบาลเพื่ อ สร๎ า งแรงจู ง ใจให๎ บุ ค คลมี ก ารพั ฒ นา หรื อ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเอง ประกอบด๎วย 1) การรับรู ประโยชนของการปฏิบัติพฤติกรรม
(Perceived Benefits of Action) ความเชื่อของบุคคลโดยคาดหวังประโยชนที่จะไดรับภายหลังการ
ปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพ 2) การรับรู อุปสรรคในการปฏิบัติพฤติกรรม (Perceived Barriers to
Action) เป็นความเชื่อหรือการรับรู ถึงสิ่งขัดขวางที่ทําให๎บุคคลไมสามารถปฏิบัติพฤติกรรมสํงเสริม
สุขภาพ 3) การรับรูความสามารถของตนเอง (Perceived Self-Efficacy) เป็นความเชื่อมั่นของบุคคล
เกี่ยวกับความสามารถของตนเองในการบริหารจัดการและกระทําพฤติกรรมใด ๆ ภายใต๎อุปสรรค
หรือสภาวะตําง ๆ ในการปฏิบัติพฤติกรรมสํงเสริมสุขภาพ 4) ความรูสึกที่มีตํอพฤติกรรม (ActivityRelated Affect) เป็นความรู สึกในทางบวกหรือลบที่เกิดขึ้นกํอน ระหวําง และหลังการปฏิบัติ
พฤติกรรมการตอบสนอง 5) อิทธิพลระหวํางบุคคล (Interpersonal Influences) เป็นพฤติกรรม
ความเชื่อ หรือทัศนคติของคนอื่นที่มีอิทธิพลตํอความคิดของบุคคล ได๎แกํ ครอบครัว เพื่อน และ
บุคลากรทางสุขภาพ 6) อิทธิพลจากสถานการณ๑ (Situational Influences) เป็นการรับรู และ
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ความคิดของบุคคลเกี่ยวกับสถานการณหรือบริบทที่สามารถเอื้อหรือขัดขวางการปฏิบั ติพฤติกรรม
สํงเสริมสุขภาพ รวมถึงการรับรู เงื่อนไขที่มาสนับสนุนความต๎องการและความราบรื่นสุขสบายของ
สภาพแวดล๎อมในการปฏิบัติพฤติกรรม
3. พฤติกรรมผลลัพธ๑ (Behavioral Outcome) ประกอบด๎วย 1) ความมุํงมั่นที่จะปฏิบัติ
พฤติกรรม (Commitment to a Plan of Actions) เป็นกระบวนการคิดรูที่ประกอบด๎วย ความตั้งใจ
ที่จริงจังที่จะกระทําพฤติกรรมซึ่งสอดคลองกับเวลา บุคคล สถานที่โดยอาจทํารํวมกับผู๎อื่น รวมทั้งมี
กลยุทธ๑ที่ชัดเจนในการปฏิบัติพฤติกรรมและการให๎แรงเสริมทางบวกในการปฏิบัติ 2) ความจําเป็นอื่น
และทางเลือกอื่นที่เกิดขึ้น (Immediate Competing Demands and Preferences) เป็นพฤติกรรม
อื่นที่เกิดขึ้นทันทีทันใดกํอนที่จะเกิดพฤติกรรมสํงเสริมสุขภาพตามที่วางแผนไว๎และอาจทําให๎บุคคลไม
สามารถปฏิบัติพฤติกรรมสํงเสริ มสุ ขภาพตามที่ได๎ว างแผนไว๎ และ 3) พฤติกรรมสํ งเสริมสุ ขภาพ
(Health-Promoting Behavior) เป็นตัวบํงชี้โดยตรงตํอผลลัพธ๑ทางสุขภาพ โดยได๎นํามาบูรณาการ
เข๎ากับการใช๎ชีวิตประจําวัน ผลที่ได๎คือ การปรับภาวะสุขภาพ การเพิ่มความสามารถในการทําหน๎าที่
ของรํางกาย และการมีคุณภาพชีวิตที่ดีในทุกชํวงพัฒนาการ
การมีส่วนร่วม
Erwin (1976:138) กลํ าววํ าการมี สํ ว นรํว ม เป็น กระบวนการให๎ ป ระชาชนเข๎ ามามีสํ ว น
เกี่ ย วข๎ อ งในการดํ า เนิ น งานพั ฒ นา รํ ว มคิด ตั ด สิ น ใจ แก ปั ญ หาของตนเอง เน๎ น การใช๎ ค วามคิ ด
สร๎างสรรค๑ และความชํานาญของประชาชนในการแก๎ไขปัญหารํวมกับการใช๎วิทยาการที่เหมาะสม
และสนับสนุนติดตามผลการปฏิบัติงานขององค๑การ และเจ๎าหน๎าที่ที่เกี่ยวข๎อง
ปัจจัยที่เสริมสร๎างการมีสํวนรํวมของประชาชน ประกอบด๎วย
1. ปัจจัยด๎านกลไกของรัฐ โดยรัฐต๎องกําหนดที่คํานึงถึงความแตกตํางของวัฒนธรรมท๎องถิ่น
สนั บ สนุ น กิจ กรรมที่ ส อดคล๎ องกับ สภาพแวดล๎ อมทางเศรษฐกิจ สั งคม วัฒ นธรรม และการเมือ ง
รวมทั้งการสร๎างชํองทางในการเข๎ามามีสํวนรํวมของประชาชน
2. ปัจจัยด๎านประชาชน จะต๎องมีความรู๎ ความเข๎าใจ และประสบการณ๑ในการทํางานพัฒนา
กล๎าตัดสินใจ ริเริ่มกิจกรรม และรับผลประโยชน๑ สมาชิกต๎องรู๎สึกเป็นสํวนหนึ่งของกลุํมหรือเป็นผู๎นํา
คนในท๎องถิ่นมีโอกาสรับรู๎ข๎อมูลขําวสาร โดยการมีปฏิสัมพันธ๑กับโลกภายนอก
3. ปัจจัยด๎านนักพัฒนา จะต๎องรู๎จักชุมชนในทุก ๆ มิติ มีความรู๎ ความเข๎าใจในกระบวนการ
มีสํวนรํวม ต๎องค๎นหาผู๎นําที่มีศักยภาพ รู๎จักวิธีการรวมกลุํมประชาชน เพื่อชํวยหาหนทางแก๎ปัญหา
และสนับสนุนข๎อมูล ความรู๎ตําง ๆ รวมทั้งทรัพยากรที่จําเป็น เพื่อให๎ สามารถดําเนินงานพัฒนาได๎
อยํางเหมาะสม และสอดคล๎องกับสภาพท๎องถิ่น
อคิน รพีพัฒน๑ (2527 : 107-111) แบง การมีสํวนรํวมของประชาชนเป็น 4 ลักษณะ คือ
1. การมีสํวนรํวมในการค๎นหาสาเหตุของปัญหา ตลอดจนแนวทางแกไขปัญหา
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2. การมีสํวนรํวมในการตัดสินใจ เลือกแนวทางและการวางแผนพัฒนาเพื่อการแก๎ไขปัญหา
3. การมีสํวนรํวมในการปฏิบัติงานในกิจกรรมการพัฒนาตามแผน
4. การมีสํวนรํวมในการประเมินผลงานกิจกรรมการพัฒนา
ความต้องการของผู้สูงอายุ
Clark and Anderson (1967) ได๎แบํงความต๎องการของผู๎สูงอายุ เป็น 2 ประเภท ดังนี้
ประเภทที่ 1 ความต๎องการทางด๎านรํางกายของผู๎สูงอายุ ประกอบด๎วย การมีสุขภาพรํางกาย
ที่แข็งแรง สมบูรณ๑
มีผู๎ชํวยเหลือดูแลอยํางใกล๎ชิด และพยาบาลอยํางใกล๎ชิดเมื่อยามเจ็บปุวย ที่อยูํอาศัยที่สะอาด อากาศ
ดี สิ่งแวดล๎อมดี อาหารการกินที่ถูกสุขลักษณะตามวัย ได๎รับการตรวจสุขภาพ และการรักษาพยาบาล
ที่สะดวก รวดเร็ว ทันทํวงทีแบบให๎เปลําจากรัฐ พักผํอน นอนหลับอยํางเพียงพอ บํารุงรักษารํางกาย
และการออกกําลังกายอยํางสม่ําเสมอ และมีสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อปูองกันอุบัติเหตุ
ประเภทที่ 2 ความต๎องการทางด๎านจิตใจของผู๎สูงอายุ การเปลี่ยนแปลงทางด๎านรํางกาย และ
สั ง คมจะทํ า ให๎ จิ ต ใจของผู๎ สู ง อายุ เ ปลี่ ย นไปด๎ ว ย ผู๎ สู ง อายุ จ ะปรั บ จิ ต ใจ และอารมณ๑ ไ ปตามการ
เปลี่ยนแปลงของรํางกาย และสิ่งแวดล๎อม แตํการแสดงออก จะขึ้นอยูํกับลักษณะของแตํละบุคคล
การศึกษา ประสบการณ๑ และสิ่งแวดล๎อมในชีวิตของคนคนนั้น
การออกกาลังกาย
การออกกําลังกายคือ การเคลื่อนไหวของกล๎ามเนื้อพร๎อมกับการใช๎พลังงาน โดยมีการทํางาน
ของระบบตําง ๆ ในรํางกายชํวยสนับสนุนเพื่อชํวยลดการจัดแผนควบคุม และปรับปรุงสํงเสริมให๎การ
ออกกําลังกายมีประสิทธิภาพและคงอยูํ
ประเภทของการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ กองกิจกรรมทางกายเพื่อ สุขภาพ กรมอนามัย
กระทรวงสาธารณสุข (2560) ได๎แบํงการออกกําลังกายเป็น 3 ประเภท ดังนี้
1. การออกกําลังกายที่พัฒนาระบบหัวใจไหลเวียนโลหิต และปอด (Cardiovascular
Aerobic Exercise) ตัวอยํางกิจกรรมงําย ๆ เชํน วิ่ง วํายน้ํา ปั่นจักรยาน เต๎นแอโรบิค ฯลฯ โดยสํวน
สําคัญคือจะชํวยพัฒนาระบบไหลเวียนโลหิต หัวใจ ปอด มีสมรรถภาพที่ดียิ่งขึ้น และยังเป็นการออก
กําลังกายที่ทําให๎รํางกายเผาผลาญพลังงานได๎เป็นอยํางดี การออกกําลังกายรูปแบบนี้อยํางน๎อย 150
นาที/สัปดาห๑
2. การออกกําลังกายที่เสริมสร๎างความแข็งแรงให๎กับกล๎ามเนื้อ (Strength Training) การ
ออกกําลังกายแบบแรงต๎านมีหลากหลายรูปแบบ โดยอาจจะใช๎น้ําหนักตัวเป็นแรงต๎าน (วิดพื้น ซิตอัพ)
ใช๎แรงต๎านจากยางยืด ใช๎แรงต๎านกับอุปกรณ๑ภายในบ๎านตําง ๆ (กระเป๋า ขวดน้ํา หนังสือ) เครื่องออก
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กําลังกายกลางแจ๎ง ซึ่งจะชํวยทําให๎กล๎ามเนื้อสํวนที่บริหารมีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้ น ชํวยให๎สัดสํวน
ตําง ๆ มีความกระชับมากยิ่งขึ้น และสําหรับคนที่ลดน้ําหนัก อาจจะมองวําการออกกําลังกายแบบนี้
ไมํจําเป็น แตํจริง ๆ มีสํวนสําคัญอยํางมากเลย เพราะจะชํวยรักษามวลกล๎ามเนื้อ เพิ่มการเผาผลาญ
ขั้นต่ําให๎กับรํางกายได๎เป็นอยํางดี โดยแนะนําบริหารกล๎ามเนื้อแตํละสํวนสัปดาห๑ละหนึ่งครั้งเป็นอยําง
น๎อย
3. การออกกําลังกายที่เน๎นเพิ่มความยืดหยุํนให๎กับกล๎ามเนื้อสํวนตําง ๆ (Stretching) หรือที่
เรียกวํา ยืดเหยียด อํอนตัว ซึ่งรวมไปถึงกิจกรรม เชํน โยคะ พิลาทิส ไทชิ ชี่กง ฯลฯ ซึ่งจะชํวยให๎
กล๎ามเนื้อมีความยืดหยุํนมากยิ่งขึ้น การที่กล๎ามเนื้อมีความยืดหยุํนมีประโยชน๑มาก กล๎ามเนื้อเปรียบ
คล๎ายกับหนังยาง หากเก็บหนังยางไว๎นาน ๆ หากนํามาดึงจะขาด หากใช๎อยูํเป็นประจํากวําจะขาดใช๎
เวลานานกวํา เปรียบเหมือนกล๎ามเนื้อเรา ถ๎าไมํเ คยยืดเหยียด เมื่อก๎มไปยกของหนัก จะเกิดอาการ
ปวดหลังทันที แตํถ๎ากล๎ามเนื้อมีความยืดหยุํนก็จะชํวยลดโอกาสบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้นได๎ และชํวยลด
การหกล๎มในผู๎สูงอายุด๎วย โดยสามารถทําได๎เป็นประจํา อยํางน๎อยทุกครั้งหลังออกกําลังกาย
การออกกําลังกายที่เหมาะสมสําหรับผู๎สูงอายุ ประกอบด๎วย
1. การเดิน เป็นวิธีการออกกําลังที่ที่เหมาะสมกับผู๎สูงอายุ (ยกเว๎นผู๎สูงอายุที่มีความพิการ
ของเทา และข๎อ ทําให๎ลําบากมากในการเดิน) มีข๎อที่ต๎องปฏิบัติคือ ต๎องเดินเร็วให๎เกิดการเต๎นหัวใจที่
เพิ่มขึ้น หากเดินเร็วมากไมํได๎ต๎องเพิ่มเวลาการเดินให๎มากขึ้น ควรใช๎รองเท๎าที่เหมาะสม เนื่องจากการ
เดินเป็นการออกกําลังกายแตํสํวนเท๎า จึงควรได๎แกวํงแขน และบริหารกล๎ามเนื้อสํวนคอ และหน๎าอก
บ๎างตามสมควรขณะเดิน
2. การวิ่งช๎า ๆ (การวิ่งตํางกับการเดินคือ เดินจะมีเท๎าใดเท๎าหนึ่งแตะพื้นเสมอ สํวนการวิ่ง
จะมีชํวงใดชํวงหนึ่งที่เท๎าไมํแตะพื้น) ผู๎สูงอายุถ๎าสามารถวิ่งได๎ก็ไมํมีข๎อห๎าม แตํต๎องมีข๎อเท๎าที่ดี (เพราะ
การวิ่งจะมีแรงกระแทกที่ข๎อมากกวําการเดิน อาจทําให๎บาดเจ็บได๎) และควรใสํรองเท๎าที่เหมาะสม
3. การบริหารทําตําง ๆ ก็เหมาะสมสําหรับผู๎สูงอายุ แตํควรจะให๎เกิดผลระดับถึงหัวใจเต๎น
เพิ่มขึ้นด๎วย
4. การรํามวยจีน หลักของการรํามวยจีนคือ การเคลื่อนไหวช๎า ๆ แตํใช๎เวลา สมาธิเหมาะสม
กับผู๎สูงอายุ แตํต๎องมีครูฝึกที่ดี มีกลุํมที่เหมาะสม และต๎องใช๎เวลาปฏิบัติอยํางจริงจัง
5. โยคะ รวมถึงกีฬาตําง ๆ เป็นสิ่งดีทั้งนั้ น ถ๎าผู๎สูงอายุได๎รู๎หลักถูกต๎อง และดําเนินการออก
กําลังกายสม่ําเสมอตามสภาพของรํางกาย ไมํหักโหม ไมํรุนแรง ไมํแขํงขันก็จะทําให๎รํางกายมีสุขภาพ
ที่ดี
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ผู้สูงอายุ
บรรลุ ศิริพานิช (2532 : 42) แบํงผู๎สูงอายุและภาวะสุขภาพเป็น 3 กลุํมดังนี้
3. กลุํมผู๎สูงอายุระดับต๎น (The Young Old) เป็นผู๎มีอายุ 60 – 70 ป มีการเปลี่ยนแปลง
สภาวะทางกายภาพ
และสรี ร ะวิ ท ยาเปลี่ ย นแปลงไปไมมาก สามารถชํ ว ยตนเองได๎ เ ป็น สํ ว นใหญํ และเพิ่ งผํ านวัย ที่ มี
ประสบการณ๑มา จึงควรนําผู๎สูงอายุกลุํมนี้ไปชํวยงานสร๎างสรรค๑ตํอวิชาการ และดูแลผู๎สูงอายุวัยอื่น
4. ผู๎สูงอายุระดับกลาง (The Middle Old) เป็นผู๎มีอายุ 71 – 80 ป มีการเปลี่ยนแปลง
สภาวะทางกายภาพ
และสรีระวิทยาสํวนใหญํไปแล๎ว มีความบกพรํองในการดูแลตนเอง เริ่มมีความจําเป็นหรือต๎องการการ
ดูแลจากบุคคลอื่นในสํวนที่พรํองไป
5. กลุํมผู๎สูงอายุระดับปลาย (The Old Old) เป็นผู๎มีอายุ 81 ปีขึ้นไปมีการเปลี่ยนแปลง
สภาวะทางกายภาพ และสรีระวิทยาไปอยํางเห็ นได๎ชัดเจนมีความพร องในการดูแล
ตนเอง จําเป็นต๎องการการดูแลจากบุคคลอื่นในสํวนที่พรํองไป

กรอบกระบวนการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ใช๎วิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการอยํางมีสํวนรํวม (PAR: Participatory Action
Research) โดยประยุกต๑ Pender’ s Health Promotion Model มาใช๎เป็นกรอบกระบวนการวิจัย
ดังภาพที่ 1
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ภาพที่ 1 กรอบกระบวนการวิจัย
ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย
3. เชิงนโยบาย
เทศบาลตําบลวังชิ้นสามารถนําองค๑ความรู๎ที่ได๎จากการวิจัยนําไปใช๎ในการถํายทอดให๎
เกิดการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ตํอไป
4. เชิงวิชาการ / การศึกษา
2.1 เกิดเครือขํายการเรียนรู๎ เพื่อรํวมสร๎างชุมชนท๎องถิ่นนําอยูํ
2.2 เกิดนักวิจัยของชุมชนวังชิ้น
2.3 นําเสนอผลการวิจัยในการประชุมวิชาการ
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ประกอบด๎วย กลุํมผู๎สูงอายุ ได๎แกํ ผู๎ที่มีอายุตั้งแตํ 60 ปีขึ้นไปที่อาศัยอยูํใน
เทศบาลตําบลวังชิ้น และกลุํมหนํวยงานภาครัฐ ได๎แกํ ผู๎นําชุมชน เจ๎าหน๎าที่เทศบาลตําบลวังชิ้น
เจ๎าหน๎าที่สถานบริการสุขภาพ อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูํบ๎าน (อสม.)
กลุ่มตัวอย่าง ประกอบด๎วย กลุํมผู๎สูงอายุ ได๎แกํ ตัวแทนผู๎ที่มีอายุตั้งแตํ 60 ปีขึ้นไปที่อาศัยอยูํ
ในเทศบาลตําบลวังชิ้น จํานวน 30 คน และกลุํมหนํวยงานภาครัฐ ได๎แกํ ตัวแทนผู๎นําชุมชน เจ๎าหน๎าที่
เทศบาลตําบล เจ๎าหน๎าที่สถานบริการสุขภาพ อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูํบ๎าน (อสม.) จํานวน
10 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช๎ในการเก็บรวบรวมข๎อมูลมีดังนี้
1. การสังเกต (Observation) ทั้งแบบมีสํวนรํวม และแบบไมํมีสํวนรํวม
2. การสัมภาษณ๑เชิงลึก (In-depth Interview) โดยใช๎วิธีการสัมภาษณ๑แบบกึ่งโครงสร๎าง
3. การสนทนากลุํม (Focus Group Discussion) เป็นการสนทนาที่แสดงความคิดเห็นของ
กลุํมผู๎สูงอายุในแตํละในประเด็น
การวิเคราะห์และนาเสนอข้อมูล
ผู๎วิจัยได๎ตรวจสอบ และวิเคราะห๑ข๎อมูลเบื้องต๎นไปพร๎อมๆ กับการเก็บข๎อมูลทุกระยะ โดยใช๎
การใช๎แผนที่ความคิด (Mind Map) ชํวยในการจัดเก็บประเด็นตําง ๆ จากการสัมภาษณ๑เชิงลึก และ
การสนทนากลุํมทุกครั้งได๎นําข๎อมูลที่รวบรวมได๎มาจัดระบบข๎อมูล แยกประเภทข๎อมูลเป็นหมวดหมูํ
ตามวัตถุประสงค๑ของการวิจัย และขอบเขตที่ศึกษา จากนั้นประมวลข๎อมูลทุกประเภทเข๎าด๎วยกัน เพื่อ
ใช๎ ป ระกอบในการตีค วาม และสั งเคราะห๑ เป็ นภาพรวมแล๎ ว นํ ามาอธิบ ายปรากฏการณ๑ ที่เ กิด ขึ้ น
ตามลําดับ
สําหรับผลการวิเคราะห๑ข๎อมูลทั้งหมด ผู๎วิจัยได๎นําเสนอเป็นแผนที่ความคิด และภาพถําย
ประกอบคําอธิบาย
ผลการวิจัย
ตอนที่ 1 บริบทชุมชน สถานการณ์ และปัญหาของผู้สูงอายุ
พบวํา บริบทเทศบาลตําบลวังชิ้น ลักษณะเป็นชุมชนกึ่งเมือง กึ่งชนบท ที่มีขนาดกะทัดรัด
ครอบคลุมพื้นที่รับผิดชอบ 4 หมูํบ๎าน ได๎แกํ บ๎านใหมํ บ๎านนาเวียง บ๎านนาใหมํ และบ๎านใหมํกลาง
ประชากรที่อาศัยในพื้นที่มีจํานวน 3,184 คน แบํงเป็นชาย 1,562 คน หญิง 1,627 คน สภาพสังคม
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ของคนวังชิ้นอยูํกันแบบชํวยเหลือเกื้อกูล เอื้อเฟื้อเผื่อแผํซึ่งกันและกันมาตั้งแตํรุํนปูุยําตายาย ด๎วย
ความมีน้ําใจ และความสามัคคีเชํนนี้สํงผลให๎สามารถรวมตัวเป็นกลุํมตําง ๆ และรํวมมือกันพัฒนาทํากิ
จรรมตําง ๆ ตามภูมิปัญญาของชาวบ๎านในชุมชน ซึ่งปรากฏเป็นแหลํงเรียนรู๎ทั้งหมด 8 ระบบ 33
แหลํงเรียนรู๎
สถานการณ๑ของผู๎สูงอายุ พบวํา ผู๎สูงอายุในเขตเทศบาลตําบลวังชิ้นในปี 2560 มีจํานวน
687 คน เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ซึ่งมีจํานวน 657 คน เพิ่มขึ้นถึง 30 คน และมีแนวโน๎มจะเพิ่มขึ้นทุกปี
โดยแบํงเป็นกลุํมที่ 1 เป็นกลุํมผู๎สูงอายุที่ติดสังคม เป็นผู๎สูงอายุที่ชํวยเหลือตัวเองได๎ ชํวยเหลือผู๎อื่น
สังคม และชุมชนได๎ โดยทางเทศบาลตําบลวังชิ้นได๎เน๎นการสํงเสริมสุขภาพ มีการทํากิจกรรมรํวมกัน
ครอบคลุมในเรื่อง ศาสนา วัฒนธรรม สุขภาพ กลุํมที่ 2 กลุํมผู๎สูงอายุติดบ๎าน มีจํานวน 37 คน โดย
แบํงเป็ น 2 กลุํมคือ กลุํมที่เคลื่อนไหวได๎บ๎าง มี ปัญหาการกินหรือการขับถําย แตํไมํมีภาวะสับสน
จํานวน 30 คน กับกลุํมที่เป็นเคลื่อนไหวได๎บ๎าง มีภาวะสับสน อาจมีปัญหาการกินหรือการขับถําย
จํานวน 7 คน กลุํมที่ 3 กลุํมผู๎สูงอายุติดเตียง มีจํานวน 9 คน โดยแบํงเป็น 2 กลุํมคือ กลุํมที่
เคลื่ อนไหวเองไมํได๎ มีปั ญหาการกิน หรือการขับถํายหรือเจ็บปุวยรุนแรง จํานวน 2 คน กลุํมที่
เคลื่อนไหวเองไมํได๎ เจ็บปุวยรุนแรงหรืออยูํในระยะสุดท๎ายของชีวิต จํานวน 7 คน ทางเทศบาลตําบล
วังชิ้น ได๎สํ งเจ๎ าหน๎าที่เยี่ ย มบ๎านผู๎ ปุว ยติดเตียง และติดบ๎านรํว มกับ อสม. เป็นประจํา รวมทั้งจัด
โครงการระบบดูแลสุขภาพระยะยาวสําหรับผู๎สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง มีแผนการดูแลเป็นรายบุคคล
และจัดอบรมผู๎ดูแลผู๎สูงอายุ เพื่อให๎ผู๎สูงอายุที่อยูํติดเตียงได๎รับการดูแลจากทีมสหสาขาวิชาชีพจาก
หนํวยบริการปฐมภูมิ และโรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพระดับตําบลให๎บริการดูแลด๎านสุขภาพถึงบ๎าน
อยํ า งตํ อเนื่ อ งและสม่ํ า เสมอ ตามปั ญ หาสุ ขภาพ ตามชุ ด สิ ท ธิป ระโยชน๑ โดยการมี สํ ว นรํ ว มของ
ครอบครัว ชุมชน สํงผลให๎ผู๎สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี อยูํในสังคมอยํางมีศักดิ์ศรี เข๎าถึงบริการอยําง
ถ๎วนหน๎าและเทําเยี่ยม เป็นการสร๎างสังคมแหํงความเอื้ออาทร และสมานฉันท๑
ปั ญ หาของผู๎ สู ง อายุ เป็ น ปั ญ หาเกี่ ย วกั บ การต๎ อ งอยูํ ลํ า พั ง เนื่ อ งจากลู ก หลานทํ า งาน
ตํ า งจั ง หวั ด หรื อ ผู๎ สู ง อายุ บ างคนมี ลู ก หลานอยูํ ดู แ ล แตํ ผู๎ ดู แ ลยั ง ขาดความรู๎ ค วามเข๎ า ใจการ
เปลี่ยนแปลงทางรํางกาย อารมณ๑ และจิตใจของผู๎สูงอายุ ขณะที่ผู๎สูงอายุบางคนขาดกําลังใจ รู๎สึกไร๎คํา
ขาดการออกกําลังกาย ปวดตามแขน ขา และหลัง ขาดสุขลักษณะที่ดี รวมถึงหลักการปฏิบัติที่ถูกต๎อง
เพื่อปราศจากโรคภัยไข๎เจ็บ เชํน การจัดบ๎านเรือนให๎ถูกสุขลักษณะ มีอากาศถํายเทได๎สะดวก ส๎วมที่
ถูกสุขลักษณะทําให๎ไมํเกิดการแพรํกระจายเชื้อโรค ผู๎สูงอายุสํวนใหญํปุวยเป็นโรคไมํติดตํอเรื้อรัง
สํงผลทําให๎บางคนต๎องมีคําใช๎จํายในการรักษาโรค
ตอนที่ 2 การประเมินความต้องการของผู้สูงอายุ
ประเด็นการดูแลสุขภาพ ผู๎สูงอายุต๎องการได๎รับความรู๎ คําแนะนําในการดูแลสุขภาพของ
รํางกายที่ถูกต๎องตามสภาพรํางกายที่เปลี่ยนแปลงไป ประเด็นกิจกรรม แบํงเป็นกิจกรรมที่สํงเสริมการ
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ดูแลสุขภาพกายและจิตใจของผู๎สูงอายุ โดยต๎องการทํากิจกรรมรํวมกัน ประเด็นการออกกําลังกาย
ผู๎สูงอายุสํวนใหญํมีความต๎องการที่จะออกกําลังกายที่สามารถทําได๎ตามสมรรถภาพของรํางกาย แบํงเป็น
2 แบบ คือ แบบใช๎อุปกรณ๑ และแบบไมํใช๎อุปกรณ๑ และโปรแกรมการออกกําลังกายที่เหมาะสมกับ
สมรรถภาพทางกาย ประเด็นด๎านอาชีพ ผู๎สูงอายุมีจํานวนน๎อยที่สนใจเรื่องของอาชีพ เนื่องจากเห็นวํา
มีเงินจากเบี้ยยังชีพผู๎สูงอายุแล๎ว รวมทั้งได๎มีการรวมกลุํมทําอาชีพ
ตอนที่ 3 การประเมินการสนับสนุนจากภาครัฐ
ด๎านผู๎บริหารเทศบาลตําบลวังชิ้นได๎มีการสนับสนุน สํงเสริม และเชื่อมโยงกับการทํางาน
ของชุมชน เพื่อบําบัดทุกข๑ บํารุงสุขแกํประชาชน ภายใต๎พันธกิจ “จะดูแลทุกชีวิต ตั้งแตํอยูํในครรภ๑
จนถึงเชิงตะกอน” โดยอาศัยเครือขํายภาคีท๎องถิ่นให๎เข๎ามาทํางานรํว มกัน ประเด็นภาวะสุขภาพ
เทศบาลตําบลวังชิ้นจัดให๎มีการสนับสนุนในรูปของการจัดทําโครงการ/กิจกรรม และการเยี่ยมบ๎าน ทั้ง
ในด๎านการให๎ความรู๎ คําแนะนํา รวมถึงการปูองกัน และการควบคุมโรคในผู๎สูงอายุ โดยเฉพาะโรคไมํ
ติดตํอเรื้อรังได๎จัดให๎มีการตรวจสุขภาพอยํางสม่ําเสมอ สํวนทางด๎านจิตใจเพื่อให๎ผู๎สู งอายุเกิดความ
ภาคภูมิใจ และการมองเห็นคุณคําในตนเอง ได๎จัดกิจกรรมค๎นหาปราชญ๑ชาวบ๎านด๎านตําง ๆ ที่มีอยูํใน
แตํละชุมชนในเทศบาลตําบลวังชิ้น เพื่อเป็นคนต๎นแบบ มีโอกาสได๎แสดงความสามารถของตน และผู๎มี
จิตอาสาถํายทอดองค๑ความรู๎ให๎แกํผู๎อื่น ประเด็นวิชาการ ทางเทศบาลตําบลวังชิ้น ได๎รํวมกับภาคี
เครื อขํายที่มีบุ คลากรที่มีความรู๎ ความสามารถ และจิตอาสาในการให๎ ความชํว ยเหลื อขับเคลื่ อน
โครงการ/กิจกรรมสําหรับผู๎สูงอายุ รวมทั้งมีเอกสารเผยแพรํข๎อมูลขําวสาร ประเด็นกิจกรรม ได๎มี
การจัดกิจกรรมเพื่อรองรับสภาพรํางกาย อารมณ๑ และสังคมที่เปลี่ ยนไปของผู๎สูงอายุ กิจกรรมการ
ออกกําลังกาย การดูแลสุขภาพกาย กิจกรรมสร๎างความสัมพันธ๑กับครอบครัว สังคม กิจกรรมสร๎าง
ความรู๎สึกการมีคุณคําในตนเอง กิจกรรมเกี่ยวกับประเพณี วัฒนธรรม ประเด็นการบริหารจัดการ ได๎
จัดทํางบประมาณ วัสดุ อุปกรณ๑ และกําหนดชํวงระยะเวลาในการจัดทํา โครงการสําหรับผู๎สูงอายุ
บรรจุเป็นแผนตลอดทั้งปีของเทศบาลตําบลวังชิ้น เพื่อสํงเสริมและพัฒนาศักยภาพ การจัดสวัสดิการ
และการคุ๎มครองพิทักษ๑สิทธิผู๎สูงอายุ รวมทั้งการพัฒนารูปแบบงานด๎านสวัสดิการสังคมให๎ครอบคลุม
และตอบสนองตํอสภาพการณ๑ทางสังคม การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร๎างความมั่นคงในการ
ดํารงชีวิตของผู๎สูงอายุ สําหรับโรงพยาบาลวังชิ้น ได๎ออกเยี่ยมบ๎านผู๎ปุวยติดเตียงเป็นประจํา โดยจะ
ทําการค๎นหาผู๎ปุวยกลุํมข๎อสะโพกหัก ซึ่งทั้งผู๎ปุวยและญาติพร๎อมที่จะได๎รับการรักษาด๎วยการผําตัด
เพื่อลดภาวะแทรกซ๎อน ตําง ๆ โดยอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูํบ๎าน (อสม.) กํานัน ผู๎ใหญํบ๎าน ที่
จะทราบดีวําลูกบ๎านรายใดเจ็บปุวย ซึ่งนับเป็นดํานแรกในการชํวยค๎นหาผู๎ปุวย
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ตอนที่ 4 การหาช่องว่างระหว่างความต้องการผู้สูงอายุกับการสนับสนุนเทศบาลตาบลวัง
ชิ้น
แนวทางปฏิบัติ ประเด็นด๎านการออกกําลังกาย ทําออกกําลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของ
กล๎ามเนื้อ ทําออกกําลังกายที่ชํวยเรื่องการทรงตัว และทําออกกําลังกายที่ชํวยในการกระตุ๎นการรับรู๎
ข๎อตํอ ประเด็นด๎านอุปกรณ๑ที่ใช๎ในการออกกําลังกาย ใช๎อุปกรณ๑ที่ผลิตขึ้นเอง โดยใช๎ภูมิปัญญาท๎องถิ่น
ของผู๎สูงอายุ ผลิตจากวัสดุที่ หาได๎งํายในท๎องถิ่น และราคาไมํแพง ได๎แกํ ดัมเบลทราย และถุงทราย
ประเด็นด๎านสถานที่ที่ใช๎ในการออกกําลังกาย กลุํมติดสังคมใช๎บริเวณโรงเรียนพํออุ๎ย แมํอุ๎ย กลุํมติด
บ๎านใช๎บริเวณลานวัด ประเด็นด๎านวันที่ใช๎ในการออกกําลังกาย กลุํมติดสังคมออกกําลังกายทุกวันพุธ
และวันพระ กลุํมติดบ๎านทุกวันพระ และวันรับเบี้ยยังชีพผู๎สูงอายุ กลุํมติดเตียงวันที่ อสม. เยี่ยมบ๎าน
ตอนที่ 5 การวางแผนเพื่อหาแนวทางการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้วยการออกกาลังกาย
ประเด็นทําออกกําลังกาย 1) การบริหารกล๎ามเนื้อ ชํวยเพิ่มความแข็งแรงของกล๎ามเนื้อ ชํวย
เพิ่มความทนทานของกล๎ามเนื้อ มีประโยชน๑ตํอรํางกายคือ ทําให๎กระบวนการเผาผลาญอาหารใน
รํางกายทํางานได๎อยํางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ชํวยทําให๎รํางกายเคลื่อนไหวได๎อยํางกระฉับกระเฉง
ชํวยลดความตึงเครียดของรํางกาย ชํวยลดการบาดเจ็บจากการออกกําลังกายอีกด๎วย ชํวยเพิ่มความ
แข็งแกรํงให๎รํางกาย ชํวยลดความเครียด ทําให๎อารมณ๑ดีขึ้น ชํวยลดความเสี่ยงการเกิดโรคเกี่ยวกับเส๎น
เลือดหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง และโรคหลอดเลือดสมองจะลดลง อยูํในระดับที่เหมาะสม 2) การ
บริหารเพื่อชํวยการทรงตัว ชํวยในการกระตุ๎นการรับรู๎ของข๎อตํอ ลดภาวะความเสี่ ยงการหกล๎ม มี
ประโยชน๑ตํอรํางกายคือ ชํวยเพิ่มกําลังกล๎ามเนื้อ รักษาทําทางอิริยาบถ และเพิ่มความไวในการเปลี่ยน
ทําทาง 3) การบริหารข๎อตํอ ชํวยในการกระตุ๎นการรับรู๎ของข๎อตํอ ลดการเกิดข๎อติด มีประโยชน๑ตํอ
รํางกายคือ มีประโยชน๑ตํอรํางกายคือ ปูองกันอาการปวดเมื่อยของข๎ อตํอ จะทําให๎เกิดความคลํองตัว
ของข๎อตํอ แล๎ว ยังชํวยให๎กล๎ามเนื้อและเอ็นกล๎ามเนื้อมีความยืดหยุํน เตรียมพร๎อมที่จะทํางาน
ประเด็นอุปกรณ๑การออกกําลังกาย มีอุปกรณ๑ 2 ชนิด ได๎แกํ ดัมเบลทราย และถุงทราย โดยได๎รํวมกัน
ตั้งชื่อวํา “ข๎าวหลามทรายเถาวัลย๑น้ําตาแมํหม๎าย” และ “ถุงทรายน้ํายม”
ตอนที่ 6 การจัดทากระบวนการหาแนวทางการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ด้วยการออก
กาลังกายแบบมีส่วนร่วม
กลุํมที่ 1 ผู๎สู งอายุติดสังคม แนวทางการสํงเสริมสุ ขภาพ เป็นกลุํมผู๎สู งอายุที่เป็นนักเรียน
โรงเรียนพํออุ๎ย แมํอุ๎ย ทุกวันพระและวันพุธหลังเคารพธงชาติเวลา 8.00 น. จะมีครูใหญํเป็นผู๎นําออก
กําลังกาย อุปกรณ๑ที่ใช๎ในการออกกําลังกายสลับกันไปแตํละสัปดาห๑ ประกอบด๎วย ข๎าวหลามทราย
เถาวัลย๑ ยางยืด ไม๎พลอง ลูกโปุงเมล็ดธัญพืช สํวนผู๎ที่ไมํใชํนักเรียนโรงเรียนพํออุ๎ย แมํอุ๎ย จะทํากันใน
วันพระ และวันรับเบี้ยยังชีพ และกลุํม ที่ 2 ผู๎สูงอายุติดบ๎าน แนวทางการสํงเสริมสุขภาพ เป็นกลุํม
ผู๎สูงอายุที่จะออกบ๎านมารํวมกิจกรรมเป็นบางครั้ง เชํน กิจกรรมทางศาสนา ได๎แกํ วันพระ และวันที่
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จะมากันทุกคน คือวันรับเบี้ยยังชีพผู๎สูงอายุ โดยนักเรียนโรงเรียนพํออุ๎ย แมํอุ๎ยจะเป็นผู๎นําออกกําลัง
กาย และใช๎ อุป กรณ๑ การออกกํ าลั งกายจากนัก เรีย นโรงเรีย นพํออุ๎ ย แมํอุ๎ยประดิ ษฐ๑ ขึ้น กลุํ มที่ 3
ผู๎สูงอายุติดเตียง แนวทางการสํงเสริมสุขภาพ เป็นกลุํมผู๎สูงอายุที่ไมํสามารถรํวมกิจกรรมใด ๆ ได๎ และ
ไมํสามารถประกอบกิจวัตรประจําวันเองได๎ ต๎องมีผู๎ลูกหลานคอยดูแล นักเรียนโรงเรียนพํอ อุ๎ย แมํอุ๎ย
จะรํ วมกับอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจําหมูํบ๎าน (อสม.) ไปเยี่ยมที่บ๎าน โดยจะใช๎ชื่อโครงการวํา
“กิจกรรมแอํวหาเจ๎าหมูํ” ไปพบปะ พูดคุยเพื่อเสริมสร๎างกําลังใจ และใช๎อุปกรณ๑การออกกําลังกาย
โดยนํา “ถุงทรายน้ํายม” ผูกติดแขน/หรือขาผู๎สูงอายุที่ติดเตียง แล๎วออกกํา ลังกายตามคูํมือ ชํวยกลุํม
ผู๎สูงอายุที่ติดเตียงในการออกกําลังกายเพื่อการบริหารกล๎ามเนื้อและการบริหารข๎อตํอ มีสุขภาพที่ดี
ขึ้น เปลี่ยนจากการอยูํติดเตียง มาติดบ๎านที่ยังอยูํในความดูแลของลูกหลานอยูํ สามารถพึ่งตนเองได๎บ๎าง
และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ตอนที่ 7 นวัตกรรมการจัดการตนเองของชุมชนน่าอยู่
อุปกรณ๑การออกกําลังกายที่เป็นสิ่งประดิษฐ๑จากภูมิปัญญาท๎องถิ่น “ข๎าวหลามทรายเถาวัลย๑
น้ําตาแมํหม๎าย” และคูํมือการออกกําลังกาย
อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิ จั ย พบวํา ผู๎ สู งอายุ ต๎ องการได๎ รับ ความรู๎ คํ าแนะนํา ในการดูแ ลสุ ข ภาพของ
รํางกายที่ถูกต๎องตามสภาพรํางกายที่เปลี่ยนแปลงไป และทํากิจกรรมที่สํงเสริมการดูแลสุขภาพกาย
ผลการศึกษานี้สอดคล๎องกับงานวิจัยของ จิณณ๑ณิชา พงษ๑ดี และปิยธิดา คูหิรัญญรัตน๑ (2558) ที่ศึกษา
ปัญหาและความต๎องการด๎านสุขภาพของผู๎สูงอายุในเขตพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลสํงเสริม
สุขภาพตําบลบ๎านเหมืองแบํง ตําบลบ๎านเหมืองแบํง ตําบลหนองหญ๎าปล๎อง อําเภอ วังสะพุง จังหวัด
เลย ผลการวิจัยพบวํา ในด๎านรํางกายผู๎สูงอายุต๎องการให๎มีการจัดบริการการแพทย๑ในการดูแลสุขภาพ
มีการจัดบริการให๎คําปรึกษาทั่วไป ด๎านจิตใจผู๎สูงอายุต๎องการให๎สังคมตระหนักถึงคุณคําและศักดิ์ศรี
และสอดคล๎องตามแนวคิดของ Clark and Anderson (1967) ที่กลําววํา ความต๎องการของผู๎สูงอายุ
ประกอบด๎วยความต๎องการทางด๎านรํางกาย ได๎แกํ ต๎องการมีสุขภาพรํางกายที่แข็งแรง สมบูรณ๑ มีผู๎
ชํวยเหลือดูแลอยํางใกล๎ชิดทั้งยามปกติ และยามเจ็บปุวยที่อยูํอาศัยที่สะอาด อากาศดี สิ่งแวดล๎อมดี
อาหารการกินที่ถูกสุขลักษณะตามวัย ได๎รับการตรวจสุขภาพ และการรักษาพยาบาลที่สะดวก รวดเร็ว
ทันทํวงที ต๎องการได๎รับบริการรักษาพยาบาลแบบให๎เปลํ าจากรัฐ ความต๎องการได๎พักผํอน นอนหลับ
อยํางเพียงพอ การบํารุงรักษารํางกาย และการออกกําลังกายอยํางสม่ําเสมอ สิ่งอํานวยความสะดวก
เพื่อปูองกันอุบัติเหตุ และความต๎องการทางด๎านจิตใจ ผู๎สูงอายุสํวนใหญํมีการปรับปรุง และพัฒนา
จิตใจของตัวเอง ให๎เป็นไปในทางที่ดีงามมากขึ้น สามารถควบคุมจิตใจได๎ดีกวําหนุํมสาว ดังนั้น เมื่อ
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คนเราอายุมากขึ้น ความสุขุมเยือกเย็น จะมีมากขึ้นด๎วย แตํการแสดงออก จะขึ้นอยูํกับลักษณะของ
แตํละบุคคล การศึกษา ประสบการณ๑ และสิ่งแวดล๎อมในชีวิตของคนคนนั้น
สําหรับประเด็นเกี่ยวกับแนวทางการสํงเสริมสุขภาพแบบมีสํวนรํ วมด๎วยการออกกําลังกาย
ของผู๎ สู ง อายุ ใ นเขตเทศบาลตํ า บลวั ง ชิ้ น จั ง หวั ด แพรํ ผลการวิ จั ย พบวํ า ผู๎ สู ง อายุ อาสาสมั ค ร
สาธารณสุ ข ประจํ า หมูํ บ๎ า น (อสม.) ผู๎ นํ า ชุ ม ชน ได๎ มี สํ ว นรํ ว มในการมี ก ารวางแผน และจั ด ทํ า
กระบวนการรํวมกันเพื่อหาแนวทางการสํงเสริมสุขภาพผู๎สูงอายุด๎วยการออกกําลังกาย อุปกรณ๑ที่ใช๎ใน
การออกกําลังกายเป็นสิ่งที่ผลิตขึ้นเองตามภูมิปัญญาของผู๎สูงอายุ ผลิตจากวัสดุที่หาได๎งํายในท๎องถิ่น
โดยผํานการพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อค๎นหาปัญหาสุขภาพของผู๎สูงอายุ ตลอดจนความ
ต๎องการของผู๎สูงอายุในการดูแลสุขภาพของตนเอง แล๎วนํามาประเมิ นเพื่อวางแผนหาแนวทาง และ
นํามาจัดทําเป็นกระบวนการปฏิบัติ ประกอบด๎วย กิจกรรมการให๎ความรู๎ กิจกรรมการสาธิต และ
กิจกรรมการฝึกปฏิบัติ ผลการศึกษานี้สอดคล๎องกับงานวิจัยของไพบูลย๑ พงษ๑แสงพันธ๑ และยุวดี รอด
จากภั ย (2557) ศึก ษาเกี่ ย วกั บ การมีสํ ว นรํ ว มของชุ ม ชนในการสํ ง เสริ ม สุ ขภาพผู๎ สู ง อายุ ใ นภาค
ตะวันออกของประเทศไทย โดยพบวํา กระบวนการสํงเสริมสุขภาพผู๎สูงอายุในชุมชนนั้น จะต๎องอาศัย
การมีสํวนรํวมของชุมชนและกระบวนการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข๎องตํอเนื่องเพื่อดูแลสุขภาพประชาชน เชํน
แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาสุขภาพภาคประชาชน แนวคิดการสร๎างพลังอํา นาจการทํางานโดยอาศัย
ภาคีเครือขําย ซึ่งเป็นกระบวนการที่สําคัญในการสํงเสริมความเข๎มแข็งให๎ชุมชนพัฒนาศักยภาพด๎าน
การสํงเสริมสุขภาพด๎วยตนเอง นอกจากนั้นควรมีการสนับสนุนให๎ผู๎สูงอายุได๎สร๎างทางเลือกเพื่อหา
กิจกรรมที่เหมาะสมในการสํงเสริมสุขภาพเพื่อตอบสนองความต๎องการเฉพาะบุคคลได๎มากขึ้น โดย
แบํงเป็นกิจกรรมสํงเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตของผู๎สูงอายุ ประกอบด๎วยกิจกรรมการออกกําลัง
กาย กิจกรรมการสํงเสริมสุขภาพจิต และการจัดการความเครียด ในทํานองเดียวกันยังสอดคล๎องกัน
แนวคิดของ Erwin (1976 : 138) ที่กลําววํา การมีสํวนรํวม เป็นกระบวนการให๎ประชาชนเข๎ามามี
สํวนเกี่ยวข๎องในการดําเนินงานพัฒนา รํวมคิด ตัดสินใจ แก๎ปัญหาของตนเอง เน๎นการมีสํวนรํว ม
เกี่ยวข๎องอยํางแข็งขันของประชาชน ใช๎ความคิดสร๎างสรรค๑ และความชํานาญของประชาชนแก๎ไข
ปัญหารํวมกับการใช๎วิทยาการที่เหมาะสม และสนับสนุนติดตามผลการปฏิบัติ งาน และเจ๎าหน๎าที่ที่
เกี่ ย วข๎ อ งและยั ง สอดคล๎ อ งกั บ แนวคิ ด ของอคิ น รพี พั ฒ น๑ (2527) ที่ ก ลํ า ววํ า การมี สํ ว นรํ ว ม
ประกอบด๎วย การค๎นหาสาเหตุ ตลอดจนแนวทางแก๎ไขปัญหารํวมกัน การรํวมกันตัดสินใจ เลือก
แนวทาง และการวางแผนพัฒนาเพื่อการปัญหารํวมกัน การรํวมกันปฏิบัติงานในกิจกรรมการพัฒนา
ตามแผน และการเมินผลกิจกรรมการพัฒนารํวมกัน
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ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย
จากข๎ อ ค๎ น ดัง กลํ า วพบวํ า ผู๎ สู ง อายุ ต๎ อ งการกิ จ กรรมที่สํ ง เสริ ม การดู แ ลสุ ข ภาพกายด๎ ว ย
กิจกรรมการออกกําลังกาย โดยการใช๎อุปกรณ๑ที่ประดิษฐ๑ขึ้นเองจากวัสดุท๎องถิ่นที่หางําย จะเห็นได๎วํา
ผู๎สูงอายุมีภูมิปัญญาดั้งเดิม สามารถนํามาประยุกต๑ใช๎กํอให๎เกิดความคิดสร๎างสรรค๑ ดังนั้นกิจกรรมตําง
ๆ ที่จะสร๎างความสนใจในการเข๎ารํวมของผู๎สูงอายุ เพื่อรองรับสภาพรํางกาย อารมณ๑ และสังคมที่
เปลี่ย นไปตามวัย ควรพิจ ารณาเกี่ยวกับประเด็นการใช๎ภูมิปัญญาของผู๎สู งอายุ จะชํวยสํงเสริมให๎
ผู๎สูงอายุเกิดความภาคภูมิใจ การมองเห็นคุณคําในตนเอง และสนใจเข๎ารํวมกิจกรรม
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ในการศึกษาครั้งนี้ เป็ นการศึกษาเกี่ยวกับการสํ งเสริมสุขภาพด๎ว ยการออกกําลั งกาย
ดังนั้นการวิจัยครั้งตํอไปผู๎วิจัยควรศึกษาการสํงเสริมสุขภาพในประเด็นอื่น ๆ เพื่อให๎ครอบคลุมการมี
สุขภาพที่ดีทั้งทางรํางกาย จิตใจ และอารมณ๑ของผู๎สูงอายุ
2. ผู๎วิจั ยคนอื่นๆ อาจนําเอาวิธีวิจัยนี้ไปศึกษากับเขตพื้นที่อื่นๆ เพื่อสํ งเสริมสุ ขภาพของ
ผู๎สูงอายุตํอไป
กิตติกรรมประกาศ
งานวิ จั ย นี้ ไ ด๎ รั บ ทุ น อุ ด หนุ น การวิ จั ย จากสํ า นั ก งานสนั บ สนุ น สุ ข ภาวะชุ ม ชน กองทุ น
สนับสนุนการสร๎างเสริมสุขภาพ (สสส) และได๎รับความอนุเคราะห๑ในการให๎ข๎อมูลจากกลุํมผู๎สูงอายุ
เทศบาลตําบลวังชิ้น อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพรํ ทําให๎งานวิจัยฉบับนี้สําเร็จลุลํวงได๎ด๎วยดี คณะผู๎วิจัย
ขอขอบพระคุณ
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ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อฮาวายของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ศิลปากรวิทยาเขตเพชรบุรี
Factors affecting Hawaiian shirt decision of students at Silpakorn
University, Phetchaburi Campus
ธิดาทิพย๑ ปานโรชน๑1, ธาริต เทียมปาน2
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อาจารย๑สาขาการจัดการธุรกิจทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
นักศึกษาสาขาการจัดการธุรกิจทัว่ ไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิยาลัยศิลปากร
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2

บทคัดย่อ
การศึกษาวิจั ย เรื่ อง ปั จ จั ย ที่มี ผ ลกระทบตํอ การตัด สิ นใจเลื อกซื้ อเสื้ อฮาวายของนักศึ กษา
มหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตเพชรบุรีมีวัตถุประสงค๑เพื่อ 1. ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกซื้อ
เสื้อฮาวายของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร 2. ศึกษาปัจจัยที่สํงผลตํอการตัดสิ นใจเลือกซื้อเสื้อ
ฮาวายของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากรการศึกษาเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Data)
เครื่องมือที่ใช๎เก็บข๎อมูล คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) จากกลุํมตัวอยําง จํานวน 376 ราย ทํา
การวิเคราะห๑ โ ดยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใช๎วิธี การวิเคราะห๑ข๎อมูล จาก
แบบสอบถามด๎วยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ SPSS โดยใช๎สถิติพรรณนาแสดงในรูปคําร๎อยละ
คําเฉลี่ย และคําสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากนั้นจึงทําการทดสอบสมมติฐาน เพื่อเปรียบเทียบผลของ
ปัจจัยทางสังคม ปัจจัยสํวนประสมทางการตลาด ปัจจัยทางด๎านทัศนคติที่สํงผลกระบวนการตัดสินใจ
จากนักศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากรโดยเป็นตัวแทนของกลุํมที่มีพฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อฮาวาย
โดยใช๎การวิเคราะห๑การถดถอยอยํางงําย (Simple Regression) จากผลการวิจัยพบวํา 1) กลุํม
ตัวอยํางสํวนใหญํเป็นเพศหญิงศึกษาอยูํชั้นปีที่ 2 มีรายได๎ระหวําง 5,000 -10,000 บาท โดยเลือกซื้อ
เสื้อผ๎าฮาวาย 2-3 ครั้งขึ้นไป ครั้งละ 1 ชิ้น 2) ปัจจัยทางสังคม ปัจจัยสํวนประสมทางการตลาดและ
ปัจจัยทางด๎านทัศนคติสํงผลตํอการเลือกซื้อเสื้อฮาวายของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขต
เพชรบุรี
คาสาคัญ: สํงผลตํอการเลือกซื้อ, พฤติกรรมการเลือกซื้อ, เสื้อฮาวาย
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Abstract
Research Factors influencing the decision to buy Hawaiian shirts of students at
Silpakorn University, Phetchaburi Campus were: 1. To study the behavior of Hawaiian
shirts in Silpakorn University. Hawaii's students at Silpakorn University are studying
quantitative research. The quantitative data were collected from 376 questionnaires.
Descriptive statistics were used to analyze data from the questionnaire with the SPSS
statistical program using descriptive statistics. Percentage, mean and standard
deviation. Then test the hypothesis. To compare the effects of social factors.
Marketing Mix Factor The attitude factors that influence the decision-making process
of students at Silpakorn University are represented by the Hawaiian buying habits.
The results of the study revealed that 1) Most of the samples were females in the
second year, earning between 5,000 and 10,000 Baht. 2) Social factors. Marketing mix
factors. Attitudinal factors influencing the purchase of Hawaiian shirts by students at
Silpakorn University.
Keyword: Affect Buying, Buying Behavior, Hawaiian Shirts
บทนา
ในชํวงระยะเวลา 2 ถึง 3 ปีที่ผํานมาหลายทํานอาจจะสังเกตเห็นเหมือนกันวํา คนสํวนมากเริ่ม
หั น มาสนใจเสื้ อฮาวาย ในความเป็น จริง นั้น เสื้ อ ฮาวายอยูํคูํ กั บแฟชั่น บ๎า นเรามานานหลายสิ บ ปี
เพียงแตํในชํวงเวลาไมํกี่ปีที่ผํานมานี้เสื้อฮาวายได๎กลายเป็นอีกหนึ่งสิ่งพื้นฐานที่ทุกคนจะต๎องมีประจําตู๎
เสื้อผ๎าและสามารถนํามาสวมใสํได๎ในชีวิตประจําวันทั่วไป ในบทความนี้กระผมจะมาย๎อนประวัติถึง
ความเป็นมาของเสื้อฮาวายให๎ทุกทํานได๎ทราบเกี่ยวกับเสื้อฮาวาย เสื้อฮาวายมีต๎นกําเนิดมาตั้งแตํ
ในชํวงปีค.ศ. 1930 จนถึงปีค.ศ. 1935 เสื้อฮาวายเริ่มมีการผลิตและจัดจําหนํายอยํางเป็นทางการโดย
เริ่มต๎นจาก Mr. Koichiro Miyamoto เจ๎าของห๎องเสื้อMusa-Shiya the Shirtmaker Mr. Koichiro
Miyamotoเริ่มตัดเย็บเสื้อฮาวายในแบบ Tailor Made (คือสั่งทําเป็นพิเศษเฉพาะเพื่อใครคนหนึ่ง
หรืองานเฉพาะอยําง) Mr. Koichiro Miyamotoเป็นเจ๎าแรกและเจ๎าเดียวบนเกาะฮาวายโดยได๎พิมพ๑
ลายและตัดเย็บด๎วยผ๎ากิโมโนสีสันสดใสตามแบบฉบับของญี่ปุนแตํมี cutting(การตัดเย็บ) ที่สวมใสํ
สบายแบบชาวตะวันตก แตํความต๎องการของตลาดก็ไมํเพียงพอ ตํอมาร๎านWatumull's East India
Storeจึงได๎ทําการวําจ๎าง Designer ที่มีชื่อวํา Elsie Das ให๎ออกแบบลวดลายบนผ๎าไหมเพื่อผลิตเสื้อ
ฮาวายกวํา 15 แบบและทําการจัดจําหนํายในวงกว๎างซึ่งในภายหลังนั้นก็ได๎มีร๎านค๎าและผู๎จัดจําหนําย
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รายอื่นๆทยอยผลิตเสื้อฮาวายออกตามมา จนกระทั่งในปีค.ศ. 1936 นักธุรกิจที่มีชื่อวํา Ellery Chun
ได๎รํวมกับบริษัท King-Smith clothiers จดทะเบียนการค๎าเสื้อฮาวายภายใต๎ชื่อ Aloha shirt อยําง
เป็นทางการและถึงแม๎วําจะมีผู๎จัดจําหนํายรายยํอยอื่นๆในตลาดแตํเสื้อฮาวายภายใต๎ยี่ห๎อ Aloha
shirt ถือได๎วําเป็นแบรนด๑ที่ยิ่งใหญํและขายดีที่สุดในยุคนั้นในขณะที่เวลาผํานไปเสื้อฮาวายก็คํอยๆถูก
ปรั บเปลี่ย นวิธีการผลิ ตและวัตถุดิบตามยุคตามสมัยจากผ๎ ากิโ มโนสูํ ผ๎ าไหมไปจนถึงผ๎ าเรยอนจาก
กระดุมเงินเปลี่ยนเป็นกระดุมเปลือกมะพร๎าวจนกลายมาเป็นกระดุมหอยมุกในปัจจุบันเสื้อฮาวาย
ได๎รับความนิยมที่เกาะฮาวายมาก ในปีค.ศ. 1947 มีการประกาศให๎ทุกวันศุกร๑เป็นวันรณรงค๑ใสํเสื้อ
ฮาวายหรือที่เรียกกันวํา Aloha Friday ในปัจจุบันความนิยมของเสื้อ ฮาวายยังคงขยายขอบเขต
ออกไปโดยเฉพาะประเทศในทวีปเอเชียที่มีอุณหภูมิและสภาพภูมิอากาศใกล๎เคียงกับฮาวาย ญี่ปุนได๎
กลายเป็นหนึ่งในประเทศที่มีอิทธิพลตํอวงการเสื้อฮาวายในเรื่องของความนิยมละแบรนด๑หลายๆแบ
รนด๑ของญี่ปุนเลือกที่จะผลิตเสื้อฮาวายออกมาจําหนําย อาทิเชํน Sun surf, Sun friend, Red
Letter เป็นต๎น จากหนังสือชื่อ “ The Hawaiian Shirt “ ของ “Thomas Steele” ที่ตีพิมพ๑เมื่อปี
ค.ศ. 1984 ปัจจุบันสํงผลให๎มีเสื้อฮาวายเพิ่มขึ้นผู๎เลือกซื้อ ผู๎วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาพฤติกรรม และ
ปัจจัยที่มีผลกระทบตํอการตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อ ฮาวายของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขต
เพชรบุรีในปัจจุบัน
กรอบแนวคิดในการวิจัย
งานวิจัยครั้งนี้ผู๎วิจัยได๎ศึกษาแนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง สามารถนํามากําหนด
ความสัมพันธ๑ของตัวแปรตามกรอบแนวคิดการวิจัย ดังนี้
ตัวแปรอิสระ
ตัวแปรตาม
ปั จจัยทางสังคม
- กลุม่ อ้ างอิง
- ครอบครัว
- บทบาทและสถานะ
ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด
- ผลิตภัณฑ์
- ราคา
- ช่องทางการจาหน่าย
- การส่งเสริ มการตลาด
ปั จจัยทางด้ านทัศนคติ
- ความรู้ความเข้ าใจ
- ความชื่นชอบ
-พฤติกรรมหรื อประสบการณ์

กระบวนการตัดสินใจเลือกซื ้อเสื ้อฮาวาย
- การรับรู้ความต้ องการ
- การค้ นหาข้ อมูล
- การประเมินทางเลือก
- การตัดสินใจซื ้อ
- การประเมินผลหลังการซื ้อ
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อฮาวายของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยา
เขตเพชรบุรี
2. ศึกษาปัจจัยที่สํงผลตํอการตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อฮาวายของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตเพชรบุรี
ขอบเขตของการศึกษา
1. ขอบเขตด้านพื้นที่ที่ศึกษาและประชากร
พื้นที่และกลุํมเปูาหมายในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักศึกษาที่อยูํในพื้นที่มหาวิทยาลัยศิลปากร
และมีปัจจัยการเลือกซื้อเสื้อฮาวาย ซึ่งทราบจํานวนที่แนํนอน จึงคํานวณขนาดของกลุํมตัวอยํางโดยใช๎
สูตรของ Taro Yamane

เมื่อ

n คือ ขนาดกลุํมตัวอยําง
N คือ ขนาดประชากร
e คือ คลาดคลาดเคลื่อนของกลุํมตัวอยําง เชํน

ระดับความเชื่อมั่น90% สัดสํวนความคลาดเคลื่อนเทํากับ 0.10
ระดับความเชื่อมั่น95% สัดสํวนความคลาดเคลื่อนเทํากับ 0.05 (ปกตินิยมระดับความเชื่อมั่น 95%)
ระดับความเชื่อมั่น99% สัดสํวนความคลาดเคลื่อนเทํากับ 0.01
นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี มีจํานวน 6200 คน
จะได๎กลุํมตัวอยํางจํานวน (6200/1+6200+0.052) = 375.75757576 คน ผู๎วิจัยจึงเก็บข๎อมูลจาก
กลุํมตัวอยําง 376 คน
2. ขอบเขตด้านระยะเวลาและการเก็บรวบรวมข้อมูล
การศึ ก ษาพฤติ ก รรมและปั จ จั ย ที่ มี ผ ลกระทบตํ อ การตั ด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ เสื้ อ ฮาวายของนั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตเพชรบุรีนี้ใช๎เวลาโดยประมาณ 2 เดือน ตั้งแตํ เดือน เมษายน 2561
ถึง เดือน พฤษภาคม 2561
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3. ขอบเขตด้านเนื้อหา
การวิจัย ครั้ งนี้ มุํงศึกษาพฤติกรรม และปัจจั ยที่มีผ ลกระทบตํอการตัดสินใจเลื อกซื้อเสื้ อ
ฮาวายของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตเพชรบุรี
3.1 ตัวแปรอิสระ ได๎แกํ ปัจจัยทางสังคม คือ กลุํมอ๎างอิง ครอบครัวและบทบาทและสถานะ
, ปั จจัยสํว นประสมทางการตลาด คือ ผลิตภัณฑ๑ ราคา ชํองทางการจําหนําย และการสํ งเสริม
การตลาด และปั จจั ยทางด๎านทัศนคติ คือ ความรู๎ความเข๎าใจ ความชื่นชอบ และพฤติกรรมหรือ
ประสบการณ๑
3.2 ตัวแปรตาม ได๎แกํ กระบวนการตัดสินใจ คือ การรับรู๎ความต๎องการ การค๎นหาข๎อมูล
การประเมินทางเลือก การตัดสินใจซื้อ และการประเมินผลหลังการซื้อ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
จากงานวิจัยนางสาว ธนานันท๑ โตสัมพันธ๑มงคล(2558) เกี่ยวกับเรื่องการวิจัยเรื่อง
ปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลตํ อ การตั ด สิ น ใจซื้ อ เสื้ อ ผ๎ า แบรนด๑ ยู นิ โ คลํ (Uniqlo)

ของผู๎ บ ริ โ ภคในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบวําปัจจัยที่มีผ ลตํอการตัดสิ นใจซื้อเสื้อผ๎าแบรนด๑ยูนิ โคลํ ของ
ผู๎บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จํานวน 5 ปัจจัย โดยเรียงลําดับจากคําสัมประสิทธิ์
ของสมการถดถอย (Beta Coefficient) จากมากไปน๎อย คือ ปัจจัยด๎านบุคคลและบริการหลังการขาย
ปัจจัยด๎านราคา ปัจจัยด๎านผลิตภัณฑ๑ปัจจัยด๎านการสํงเสริมการตลาด และปัจจัยด๎านความสะดวก
รวดเร็วในการชําระเงิน ในขณะที่ปัจจัยด๎านรูปแบบ และความหลากหลายของสินค๎า ปัจจัยด๎านความ
สะดวกในการซื้อปัจจัยด๎านกายภาพและทําเลที่ตั้งของร๎าน และปัจจัยด๎านสื่อประชาสัมพันธ๑ออนไลน๑
ไมํ มีอิ ท ธิพ ลตํอ การตัด สิ น ใจซื้ อ เสื้ อ ผ๎ า แบรนด๑ ยู นิโ คลํ ของผู๎ บ ริ โ ภคในเขตกรุ ง เทพมหานครและ
ปริ มณฑล โดยตั ว แบบดั งกลํ า วสามารถนํ ามาอธิบ ายความสั ม พัน ธ๑ข องปั จจั ยที่ มีอิ ท ธิพ ลตํ อการ
ตัดสินใจซื้อเสื้อผ๎าแบรนด๑ยูนิโคลํ ของผู๎บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลได๎ร๎อยละ 22.4
จากงานวิ จั ย นางสาว ณั ญ ช๑ ค ณั ส ปานเสมศรี (2551) ผลจากการศึก ษาปั จจั ย ที่ มี ตํ อ
พฤติกรรมการซื้อเสื้อผ๎าแฟชั่นนําเข๎าจากตํางประเทศของวัยรุํนในสยามแสควร๑สรุปผลได๎ดังนี้
ข๎อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร๑
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ผลจากการศึกษาพบวํา วัยรุํนผู๎ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 385 คน สํวนใหญํเป็นเพศชาย อายุสํวน
ใหญํ อยูํที่ตั้งแตํ 20 ปี ขึ้นไป การศึกษาระดับปริญญาตรีรายได๎ตํอเดือน ต่ํากวําหรือเทํากับ 5,000
บาทและแหลํงที่มาของรายได๎มาจากครอบครัว
ข๎อมูลเกี่ยวกับปัจจัยสํวนประสมทางการตลาด
ผลการศึกษาปัจ จั ย สํว นประสมทางการตลาดที่มีผ ลตํอพฤติกรรมการซื้อเสื้ อผ๎าแฟชั่นนําเข๎าจาก
ตํางประเทศของวัยรุํนในสยามแสควร๑ จํานวน 385 คน โดยพิจารณาดังนี้
ปัจจัยสํวนประสมทางการตลาดที่มีผลตํอพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ๎าแฟชั่นนําเข๎าจากตํางประเทศ
ของวัยรุํนในสยามแสควร๑อยูํในระดับมาก คือ ด๎านผลิตภัณฑ๑และด๎านราคา
ปัจจัยสํวนประสมทางการตลาดที่มีผลตํอพฤติกรรมการซื้อเสื้ อผ๎าแฟชั่นนําเข๎าจากตํางประเทศ
ของวัยรุํนในสยามแสควร๑อยูํในระดับปานกลาง คือ ด๎านชํองทางจัดจําหนํายและด๎านการสํงเสริม
การตลาด
ข๎อมูลเกี่ยวกับกลุํมอ๎างอิงทางสังคม
ผลการศึกษาระดับอิทธิพลของกลุํมอ๎างอิงทางสังคมที่มีผลตํอพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ๎าแฟชั่นนําเข๎า
จากตํางประเทศของวัยรุํนในสยามแสควร๑ จํานวน 385 คน กลุํมอ๎างอิงทางสังคมโดยรวมมีอิทธิพลอยูํ
ในระดับปานกลาง
จากงานวิจัย นางสาว เพ็ญนิภา พรพัฒนนางกูร(2551) เกี่ยวกับทัศนคติและพฤติกรรม
การซื้อเสื้อผ๎าแฟชั่นนําเข๎าจากตํางประเทศของวัยรุํน สรุป พฤติกรรมการซื้อเสื้อผ๎าแฟชั่นนาเข๎าจาก
ตํางประเทศของวัยรุํน สํวนใหญํนิยมซื้อเสื้อผ๎าแฟชั่นตรายี่ห๎อ Esprit มากที่สุด เหตุที่เลือกซื้อเสื้อผ๎า
แฟชั่นนําเข๎าจากตํางประเทศเนื่องจากมีแบบ/ดีไซด๑ของเสื้อผ๎าที่ตรงกับความต๎องการ โดยสํวนใหญํ
แล๎ววัยรุํนมักจะซื้อเสื้อผ๎า เมื่อมีการลดราคาสินค๎า ซึ่งจะไปซื้อที่ห๎างสรรพสินค๎ามากที่สุดเฉลี่ยเดือน
ละ 1-2 ครั้ง โดยปริมาณที่ซื้อในแตํละครั้งประมาณ 1-2 ชิ้น เป็นเงินเฉลี่ย 1,000-5,000 บาท ในการ
ไปซื้อแตํล ะครั้ งมักจะไปซื้อเพียงคนเดียวมากที่สุด และจะเป็นผู๎ตัดสินใจเลือกซื้อเสื้ อผ๎าเอง สรุป
วัยรุํนสํวนมากมีทัศนคติด๎านการซื้อเสื้อผ๎าแฟชั่นนําเข๎าจากตํางประเทศของวัยรุํนวําเป็นสินค๎าที่มี
ความทันสมัยตามแฟชั่นและมีคุณภาพดีนอกจากนี้ยังเหมาะที่จะซื้อเป็นของขวัญชั้ นดีสําหรับเพื่อนฝูง
แตํวัยรุํนไมํได๎ให๎ความสําคัญในเรื่องของการสวมใสํแล๎วเป็นที่ยอมรับของเพื่อนฝูงและสังคม สรุป สํวน
ประสมการตลาดของเสื้อผ๎าแฟชั่นนําเข๎าจากตํางประเทศวัยรุํนพบวํา สํวนใหญํซื้อเสื้อผ๎าแฟชั่นนําเข๎า
จากตํางประเทศเพราะคุณภาพเหมาะสมกับราคา และพอใจที่มีปูายบอกราคาอยํางชัดเจน นอกจากนี้
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การจัดรูปแบบการตกแตํงร๎านที่ทันสมัยเข๎ากับฤดูกาล มีอุปกรณ๑ที่จําเป็นครบครัน และหาซื้อได๎งําย ก็
เป็นสํวนหนึ่งที่สร๎างความประทับให๎กับลูกค๎า และที่ขาดไมํได๎คือการสํงเสริมการตลอดที่เน๎นให๎เข๎าถึง
กลุํมลูกค๎า ต๎องมีความรวดเร็วฉั บไวทันตํอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีเชํน มีการลงโฆษณาทาง
อินเทอร๑เน็ต วิทยุโทรทัศน๑รวมถึงการถํายแบบลงปกนิตยสารซึ่งสวมใสํโดยดารา ตลอดจนมีการลด
ราคาสินค๎าเพื่อเพิ่มยอดขาย ทัศนคติมีความสัมพันธ๑ทางบวกกับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ๎านําเข๎าจาก
ตํางประเทศของวัยรุํน นั่นคื อ การมีทัศนคติที่ดีตํอการซื้อเสื้อผ๎าแฟชั่นนําเข๎าจากตํางประเทศของ
วัย รุํ น ได๎แกํเห็ น ด๎วยวําเสื้ อผ๎ าแฟชั่นนําเข๎าจากตํางประเทศมีคุณภาพดีมีความทนทาน คุณภาพ
เหมาะสมกับ ราคา มีความทัน สมัยตามแฟชั่น มีแบบใหมํๆให๎ เลื อกตลอดเวลา สวมใสํ แล๎ ว เป็นที่
ยอมรับจากเพื่อนฝู งและสั งคม เป็นที่นิยมกันในหมูํดารา นักร๎อง และนักแสดงวัยรุํน และซื้อเป็น
ของขวัญชั้นดีสําหรับเพื่อนฝูงได๎ทําให๎สํงผลตํอการมีพฤติกรรมในการซื้อเสื้อผ๎าแฟชั่นตํางประเทศ
สูงขึ้น
ในการวิจัยครั้งนี้ผู๎วิจัยได๎ใช๎แนวคิดข๎างต๎นเป็นแนวทางในการศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบตํอ
การตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อฮาวายของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตเพชรบุรี
วิธีการดาเนินการวิจัย
ผู๎วิจัยสนใจเลือกกลุํมเปูาหมาย (Target group) จากนักศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากรโดยเป็น
ตัวแทนของกลุํมที่มีพฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อฮาวาย
แหลํงข๎อมูลการวิจัย เนื่องจากผู๎วิจัยทราบกลุํมตัวอยํางที่แนํนอน จึงใช๎การกําหนดขนาด
ตัว อยํ างตามแนวทาง

Taro

Yamane และทําการเก็บข๎อมูลจากแหลํ งข๎อมูลสองแหลํ ง คือ

แหลํงข๎อมูลปฐมภูมิ โดยการใช๎แบบสอบถาม และแหลํงข๎อมูลทุติยภูมิ โดยการค๎นคว๎าจากวรรณกรรม
ที่เกี่ยวข๎อง ได๎แกํ หนังสือ งานวิจัย และบทความทางวิชาการ
ผู๎วิจัยใช๎แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข๎อมูล และจําแนกแบบสอบถาม
ออกเป็น 4 ตอนคือ แบบสอบถามปลายปิดเกี่ยวกับปัจจัยทางสังคม ปัจจัยสํวนประสมทางการตลาด
ปัจจัยทางด๎านทัศนคติ และกระบวนการตัดสินใจ แบบสอบถามดังกลําวพัฒนาขึ้นจากวิจัยที่เกี่ยวข๎อง
และทดสอบกับกลุํมตัวอยํางจากจากนักศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากรโดยเป็นตัวแทนของกลุํมที่มี
พฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อฮาวาย
การวิเคราะห๑ข๎อมูล ใช๎วิธีการวิเคราะห๑ข๎อมูลจากแบบสอบถามด๎วยโปรแกรมสําเร็จรูป
ทางสถิติ SPSS โดยใช๎สถิติพรรณนาแสดงในรูปคําร๎อยละ คําเฉลี่ย และคําสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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จากนั้นนําคําเฉลี่ยที่ได๎มาแปลความหมายโดยใช๎วิธีอิงเกณฑ๑ในการแปลความข๎อมูลออกเป็น 5 ระดับ
สําหรับ ปัจจัยทางสังคม ปัจจัยสํวนประสมทางการตลาด ปัจจัยทางด๎านทัศนคติ และกระบวนการ
ตัดสินใจ จากนั้นจึงทําการทดสอบสมมติ ฐาน เพื่อเปรียบเทียบผลของปัจจัยทางสังคม ปัจจัยสํวน
ประสมทางการตลาด ปั จ จั ย ทางด๎ า นทั ศ นคติ ที่ สํ ง ผลกระบวนการตั ด สิ น ใจจากนั ก ศึ ก ษาใน
มหาวิทยาลั ย ศิ ล ปากรโดยเป็ น ตัว แทนของกลุํ มที่มีพฤติก รรมการเลื อกซื้อเสื้ อฮาวาย โดยใช๎การ
วิเคราะห๑การถดถอยอยํางงําย (Simple Regression)
ผลการวิจัย
1. ข๎อมูลทั่วไปและพฤติกรรมเกี่ยวกับผู๎ตอบแบบสอบถามที่เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัย
ศิลปากรวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
จากการวิเคราะห๑ข๎อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู๎ตอบแบบสอบถามที่เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัย
ศิลปากรวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีโดยใช๎สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) พบวําจาก
ข๎อมูลกลุํมตัวอยําง 376 คน จําแนกตามเพศแบํงออกเป็น เพศหญิงร๎อยละ 73.6 เพศชายร๎อยละ
26.4
จําแนกตามสถานะแบํงออกเป็น นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ร๎อยละ 21.6 คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารร๎อยละ 2.4 คณะสัตวศาสตร๑และเทคโนโลยีการเกษตรร๎อยละ 76
จําแนกตามชั้นปีแบํงออกเป็น ชั้นปีที่ 1ร๎อยละ 20 ชั้นปีที่ 2ร๎อยละ 47.2 ชั้นปีที่ 3ร๎อยละ 23.2 ชั้นปี
ที่ 4ร๎อยละ 9.6
จําแนกตามรายได๎แบํงออกเป็น 1) ไมํเกิน5,000บาท ร๎อยละ 20.8 2) 5,000 - 10,000บาท ร๎อยละ
68.8 3) 10,000 – 15,000บาท ร๎อยละ 7.2 4) 15,000 – 20,000บาท ร๎อยละ 3.2
พฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อฮาวาย โดยที่ซื้อเสื้ออาวายมาแล๎ว 1 ครั้ง ร๎อยละ 13.6,2-3 ครั้ง ร๎อยละ
36.8,4-5 ครั้ง ร๎อยละ 24.8,5 ครั้งขึ้นไป ร๎อยละ 24.8 ซื้อเสื้อฮาวายในแตํละครั้ง 1ชิ้นร๎อยละ 72.8
ซื้อ2-3ชิ้นร๎อยละ 23.2 ซื้อ4-5ชิ้นร๎อยละ 2.4 ซื้อ5ชิ้นขึ้นไปร๎อยละ 1.6 โดยซื้อครั้งลําสุด ไมํกี่วันกํอน
ร๎อยละ 10.4 ไมํกี่อาทิตย๑กํอนร๎อยละ 30.4 ไมํกี่เดือนกํอนร๎อยละ 48 ไมํกี่ปีกํอนร๎อยละ 11.2 ได๎รับ
การแนะนําเรียงจากมากไปน๎อย 1.เพื่อน 2.คนรู๎จัก 3.ครอบครัว 4.ญาติ
2. ปัจจัยที่มีผลกระทบตํอการตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อฮาวายของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ศิลปากรวิทยาเขตเพชรบุรี
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เครือขํายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลําปางวิจยั ครั้งที่ 4

ตารางที่ 1 Model Summary ของปัจจัยทางสังคม
Model Summary
Mode
R
R Square Adjusted R Std. Error of
l
Square the Estimate
1
.759a
.612
.606
.6091
a. Predictors: (Constant), y

ตารางที่ 2 Anovaa ของปัจจัยทางสังคม

Model

Sum of
Squares
Regression
20.186
1
Residual
44.514
Total
64.700
a. Dependent Variable: x1
b. Predictors: (Constant), y

ANOVAa
df
1
120
121

Mean
Square
20.186
.371

F
54.418

Sig.
.000b

จากตางรางข๎างต๎น การวิเคราะห๑การถดถอยอยํางงําย (Simple Regression) เพื่อศึกษา
ปัจจัยทางสังคม สํงผลตํอการตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อฮาวายของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขต
เพชรบุรีผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยพบวําปัจจัยทางสังคมสํงผลทางบวกตํอการตัดสินใจเลือก
ซื้อเสื้อฮาวายของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตเพชรบุรี หมายความวํา ระดับปัจจัยทาง
สังคม 1 หนํวยสํงผลให๎การตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อฮาวายของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขต
เพชรบุรีจะเพิ่มขึ้น 0.729 โดยที่คํา Adjusted R Square = 0.606 ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 ดังนั้น
ปัจจัยทางสังคมสํงผลตํอการตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อฮาวายของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขต
เพชรบุรี แสดงสมการได๎ดังนี้
Y=0.782 + 0.729x1
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ตารางที่ 3 Model Summary ของปัจจัยสํวนประสมทางการตลาด
Model Summary
Mode
R
R Square Adjusted R Std. Error of
l
Square the Estimate
.882a
.739
.734 .3783778721
1
83949
a. Predictors: (Constant), y
ตารางที่ 4 Anovaa ของปัจจัยสํวนประสมทางการตลาด
Model

ANOVAa
df

Sum of
Mean
F
Sig.
Squares
Square
Regression
8.823
1
8.823 61.624
.000b
1
Residual
17.180
120
.143
Total
26.003
121
a. Dependent Variable: x2
b. Predictors: (Constant), y
จากตางรางข๎างต๎น การวิเคราะห๑การถดถอยอยํางงําย (Simple Regression) เพื่อศึกษา
ปัจจัยสํวนประสมทางการตลาด สํงผลตํอการตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อฮาวายของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ศิลปากรวิทยาเขตเพชรบุรี ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยพบวํา ปัจจัยสํวนประสมทางการตลาด
สํ ง ผลตํ อการตั ด สิ น ใจเลื อกซื้ อเสื้ อฮาวายของนัก ศึ กษามหาวิท ยาลั ย ศิล ปากรวิท ยาเขตเพชร บุ รี
หมายความวํา ระดับปัจจัยสํวนประสมทางการตลาด 1 หนํวยสํงผลให๎การตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อฮาวาย
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตเพชรบุรีจะเพิ่มขึ้น 0.482 โดยที่คํา Adjusted R
Square = 0.734 ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 ดังนั้นปัจจัยสํวนประสมทางการตลาดสํงผลตํอการตัดสินใจ
เลือกซื้อเสื้อฮาวายของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตเพชรบุรี แสดงสมการได๎ดังนี้
Y=2.009 + 0.482x1
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ตารางที่ 5 Model Summary ของปัจจัยทางด๎านทัศนคติ
Model Summary
Mode
R
R Square Adjusted R Std. Error of
l
Square the Estimate
.783a
.613
.609 .3582873419
1
14642
a. Predictors: (Constant), y
ตารางที่ 6 Anovaa ของปัจจัยทางด๎านทัศนคติ

Model

Sum of
Squares
Regression
24.350
1
Residual
15.404
Total
39.754
a. Dependent Variable: x3
b. Predictors: (Constant), y

ANOVAa
df
1
120
121

Mean
F
Square
24.350 189.687
.128

Sig.
.000b

จากตางรางข๎างต๎น การวิเคราะห๑การถดถอยอยํางงําย (Simple Regression) เพื่อศึกษา
ปัจจัยทางด๎านทัศคติ สํงผลตํอการตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อฮาวายของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตเพชรบุรี ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยพบวํา ปัจจัยทางด๎านทัศนคติสํงผลทางบวกตํอ
การตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อฮาวายของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตเพชรบุรี หมายความวํา
ระดับ ปั จ จั ย ทางด๎า นทัศนคติ 1

หนํว ยสํ ง ผลให๎ การตัดสิ นใจเลื อ กซื้อ เสื้ อฮาวายของนัก ศึกษา

มหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตเพชรบุรีจะเพิ่มขึ้น 0.801 โดยที่คํา Adjusted R Square = 0.609 ที่
ระดับนัยสําคัญ 0.05 ดังนั้นปัจจัยทางด๎านทัศนคติสํงผลตํอการตัดสินใจเลือกซื้ อเสื้อฮาวายของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตเพชรบุรี แสดงได๎ดังสมการดังนี้
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Y=0.782 + 0.801x1
สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจั ยพบวํา ปัจจัยทางสังคมสํงผลตํอการตัดสิ นใจเลื อกซื้อเสื้ อฮาวายของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตเพชรบุรี ซึ่งสอดคล๎อ งกับงานวิจัยของ ธนานันท๑ โตสัมพันธ๑
มงคล(2558) เกี่ ย วกั บ การวิ จั ย เรื่ อ งปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลตํ อ การตั ด สิ น ใจซื้ อ เสื้ อ ผ๎ า แบรนด๑ ยู นิ โ คลํ
(Uniqlo) ของผู๎บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยตํางๆ จากการหา
ปัจจัยที่มีผลตํอการเลือกซื้อเสื้อผ๎าแบรนด๑ ยูนิโคลํ (Uniqlo)

และจากผลการศึกษาพบวํา ปัจจัย

ทางด๎านบุคคลมีผลกับการเลือกซื้อเสื้อมากที่สุด รวมถึงกลุํมอ๎างอิง และสถานะอื่นๆ
ปั จ จั ย สํ ว นประสมทางการตลาดสํ งผลสํ งผลตํอการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อเสื้ อฮาวายของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตเพชรบุรี ซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัยของ ณัญช๑คณัส ปานเสม
ศรี(2551) ที่ศึกษาปัจจัยที่มีตํอพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ๎าแฟชั่นนําเข๎าจากตํางประเทศของวัยรุํนใน
สยามแสควร๑ ซึ่งผลที่ได๎คือ ปัจจัยสํวนประสมทางการตลาดที่มีผลตํอพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ๎าแฟชั่น
นําเข๎าจากตํางประเทศของวัยรุํนในสยามแสควร๑อยูํในระดับมาก คือ ด๎านผลิตภัณฑ๑และด๎านราคา
ปัจจัยด๎านทัศนคติสํงผลตํอการตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อฮาวายของนักศึกษามหาวิ ทยาลัย
ศิลปากรวิทยาเขตเพชรบุรี ซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัยของ เพ็ญนิภา พรพัฒนนางกูร(2551) เกี่ยวกับ
ทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ๎าแฟชั่นนําเข๎าจากตํางประเทศของวัยรุํน โดยที่ศึกษาพฤติกรรม
และปัจจัยด๎านทัศนคติ ปัจจัยด๎านสํวนประสมทางการตลาด และจากผลการศึกษาพบวํา ทัศนคติมี
ความสัมพันธ๑ทางบวกกับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ๎านําเข๎าจากตํางประเทศของวัยรุํน
ข้อเสนอแนะ
1. จากผลการวิ จั ย พบวํ าปั จ จัย ทางสั ง คมสํ งผลตํ อ การตั ด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ เสื้ อฮาวายของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตเพชรบุรี ดังนั้น ทางผู๎ประกอบการควรมีการสํงเสริมเกี่ยวกับ
สถาบันครอบครัวและความสัมพันธ๑ในรูปแบบตํางๆให๎มากขึ้น อาจจะมีกิจกรรมเกี่ยวกับครอบครัว
หรือความสัมพันธ๑อื่นๆ ให๎ได๎มีกิจกรรมทํารํวมกันเพื่อลุ๎นรับเสื้อฟรี เป็นต๎น
2. จากผลการวิจัยพบวําปัจจัยสํวนประสมทางการตลาดสํงตํอผลการตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อ
ฮาวายของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตเพชรบุรี ผู๎ประกอบการควรจัดโปรโมชั่นอยํา ง
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ตํอเนื่อง และเพิ่มชํองทางการจัดจําหนํายให๎กว๎างมากขึ้นและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับลูกค๎าให๎ได๎
หลากหลายมากขึ้น และเพิ่มชํองทางการโปรโมทร๎านค๎าของตนให๎เป็นที่รู๎จักมากขึ้น
3.

จากผลการวิจัยพบวําปัจจัยด๎านทัศนคติสํงผลตํอการตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อฮาวายของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตเพชรบุรี ดังนั้น ทางผู๎ประกอบการควรให๎ข๎อมูลที่ถูกต๎องและ
ครบถ๎วนแกํผู๎บริโภค เพื่อความเทําเทียมละความไว๎วางใจจากผู๎บริโภค
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. เนื่องจากในการวิจัยในครั้งนี้ผู๎วิจัยได๎ศึกษาเฉพาะปัจจัยทางสังคม ปัจจัยสํวนประสม
ทางการตลาดและปัจจัยด๎านทัศนคติในโอกาสตํอไปอาจทําการศึกษาในปัจจัยด๎านอื่นๆ เชํน ปัจจัย
ด๎านบุคคลและบริการหลังการขาย ปัจจัยด๎านความสะดวกรวดเร็วในการชําระเงิน เป็นต๎น
2. การวิจัยครั้งนี้ครอบคลุมเพียงคนกลุํมหนึ่งเทํานั้น ในครั้งหน๎าอาจจะศึกษากลุํมคนที่
กว๎างกวํานี้และหลากหลายมากกวํานี้ อาทิ เชํน เด็กประถม ผู๎ใหญํวัยทํางาน วัยชรา กลุํมชมรมตํางๆ
เป็นต๎น เพื่อหาข๎อเปรียบเทียบในเรื่องของความตํางของวัย
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค๑เพื่อศึกษาการรับรู๎แคมเปญปีทํองเที่ยววิถีไทย เก๐ไก๐อยํางยั่งยืนที่
สํงผลตํอความตั้งใจเดินทางทํองเที่ยวในประเทศไทย เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย คือ แบบสอบถามที่
ผํานการทดสอบความถูกต๎องของเนื้อหา และมีคําสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นของครอนบาคเทํากับ
0.836 การเก็บรวบรวมข๎อมูลมีกลุํมตัวอยํางที่ใช๎ คือ นักทํองเที่ยวในเขตกรุงเทพมหานครจํานวน 400
คน การวิเคราะห๑ข๎อมูลโดยใช๎การวิเคราะห๑การถดถอยพหุคูณ จากผลการศึกษา พบวําอิทธิพลการ
รับรู๎ด๎านกายภาพ ( x ) อิทธิพลการรับรู๎ด๎านคุณคํา ( x ) และอิทธิพลการรับรู๎ด๎านการสื่อสาร ( x )
สํงผลตํอความตั้งใจเดินทางทํองเที่ยวในประเทศไทยของนักทํองเที่ยวชาวไทย ขณะที่อิทธิพลการรับรู๎
ด๎านสถานที่ ( x ) และอิทธิพลการรับรู๎ด๎านจิตวิทยา ( x ) ไมํสํงผลตํอความตั้งใจเดินทางทํองเที่ยวใน
ประเทศไทยของนักทํองเที่ยวชาวไทย โดยสมการพยากรณ๑ คือ ̂ = 1.335 + (0.106)X1 + (0.148)X3
+ (0.298)X5
คาสาคัญ: การรับรู๎ แคมเปญการทํองเที่ยววิถีไทยเก๐ไก๐อยํางยั่งยืน ความตั้งใจเดินทางทํองเที่ยว
Abstract
The objective of this research was to study perception of Amazing Thailand
Tourism that affects the Intention to travel in Thailand of Thai travelers in Bangkok.
The research instrument was questionnaire that was tested the content validity and
its confidence Cronbach coefficient at 0.836. The sample population of this study is
400 Thai tourists in Bangkok. The results showed that Influence of the perception of
physical ( x ) Influence of the perception of value ( x ) and Influence of the
perception of communication ( x ) affected to Intention to travel in Thailand of Thai
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travelers in Bangkok. While Influence of the perception of tourist attraction ( x ) and
Influence of the perception of psychological ( x ) do not affect the Intention to travel
in Thailand of Thai travelers in Bangkok. The prediction equation was ̂ = 1.335 +
(0.106)X1 + (0.148)X3 + (0.298)X5
Keywords: Perception, Amazing Thailand Tourism, Intention to Travel
บทนา
อุ ต สาหกรรมทํ อ งเที่ ย ว เป็ น หนึ่ ง ในตั ว ขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ ที่ สํ า คั ญ ของประเทศไทย
เนื่องจากไทยเป็นประเทศที่มีแหลํงทํองเที่ยวที่หลากหลายทั้งทางด๎านศิลปะ วัฒนธรรม ธรรมชาติ ทํา
ให๎การทํองเที่ยวเป็นแหลํงรายได๎หลักของประเทศ การเติบโตของอุตสาหกรรมทํองเที่ยวในชํวงครึ่ง
แรกของปี 2561 มูลคําตลาดไทยเที่ยวไทย อยูํที่ประมาณ 515,000 ล๎านบาท ขยายตัวร๎อยละ 8.5
เมื่อเทียบกับชํวงเดียวกันของปีกํอนหน๎า ขณะที่จํานวนนักทํองเที่ยวไทยเดินทางเที่ยวในประเทศมี
ประมาณ 74.8 ล๎านคนตํอครั้ง เติบโตร๎อยละ 5.4 เมื่อเทียบกับชํวงเดียวกันของปีกํอน เป็นผลจาก
นโยบายสํงเสริมการทํองเที่ยวอยํางตํอเนื่องของรัฐบาล ที่ได๎จัดกิจกรรมสร๎างคุณคําและรักษาจุดเดํน
ของประเทศด๎านขนบธรรมเนียม ประเพณีวัฒนธรรมอัตลักษณ๑ความเป็นไทย และได๎กําหนดแผนการ
จัดทําแคมเปญทํองเที่ยววิถีไทยขึ้นมา (ศูนย๑วิจัยกสิกรไทย, 2561)
แคมเปญทํองเที่ยววิ ถีไทย เก๐ไก๐อยํางยั่งยืน เป็นหนึ่งในแคมเปญที่ตอบสนองนโยบายการ
ทํองเที่ยวของรัฐบาลภายในแคมเปญประกอบไปด๎วย 7 กิจกรรมหลัก ได๎แกํ การทํองเที่ยวเชิงกีฬา
(Sport Tourism) การทํองเที่ยวเชิงอาหาร (Gastronomy Tourism) การทํองเที่ยวทางน้ํา
(Maritime Tourism) การทํองเที่ยวเพื่อการแตํงงานและฮันนีมูน (Wedding and Honeymoon
Tourism) การทํองเที่ยวเชิงการแพทย๑และสุขภาพ (Medical and Wellness Tourism) การ
ทํองเที่ยวโดยชุมชน (Community Based Tourism) การทํองเที่ยวเพื่อพักผํอนหยํอนใจ (Leisure
Destination) ซึ่งเป็นกิจกรรมการทํองเที่ยวที่อยูํบนพื้นฐานของความเป็นเอกลักษณ๑ไทย แตํสามารถ
สร๎างมูลคําเพิ่มทางเศรษฐกิจและกระจายรายได๎สูํท๎องถิ่น ซึ่งเป็นการยกระดับวางรากฐานเศรษฐกิจ
ไทย (กระทรวงการทํองเที่ยวแหํงประเทศไทย, 2560)
กิ จ กรรมในแคมเปญทั้ ง 7 กิ จ กรรม ถู ก กํ า หนดขึ้ น เพื่ อ เน๎ น ย้ํ า ให๎ ก ารทํ อ งเที่ ย วเป็ น
อุต สาหกรรมที่ เกื้ อ กู ล เรื่ องความมั่ นคง เศรษฐกิ จ สั ง คม จิ ตวิ ท ยาและการตํ า งประเทศ ซึ่ง เป็ น
อุตสาหกรรมที่สามารถบูรณาการทุกภาคสํวนเพื่อนําประเทศไทยไปสูํการเป็นแหลํงทํองเที่ยวคุณภาพ
ที่เจริญเติบโตอยํางมีดุลยภาพบนพื้นฐานของความเป็นไทย สอดคล๎องกับกระแสความต๎องการของ
ประชากรโลก และเจตนารมย๑ของ UNWTO ที่มุํงเน๎นการเพิ่มสัดสํวนนักทํองเที่ยวที่มีคุณภาพ แตํ
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ยังคงรักษาฐานนักทํองเที่ยวตลาดเดิม โดยนํารายได๎สูํประชาชนทุกภาคสํวนอยํางยั่งยืนได๎ และยังชํวย
ให๎บรรลุวิสัยทัศน๑ให๎ประเทศไทยเป็นแหลํงทํองเที่ยวคุณภาพชั้นนําของโลกที่เติ บโตอยํางแข็งแรง
(กระทรวงการทํองเที่ยวแหํงประเทศไทย, 2560) ทั้งนี้การที่แคมเปญการทํองเที่ยววิธีไทย เก๐ไก๐อยําง
ยั่งยืนจะประสบความสําเร็จ การประชาสัมพันธ๑สร๎างการรับรู๎อยํางทั่วถึงไปยังกลุํมนักทํองเที่ยวมีจึง
ความสําคัญเป็นอยํางมาก
การประชาสัมพันธ๑แคมเปญเพื่อสร๎างให๎เกิดการรับรู๎ เป็นการรํวมมือกันหนํวยงานหลายภาค
สํ ว น ทั้ ง หนํ ว ยงานภาครั ฐ และกลุํ ม ธุ ร กิ จ ที่ เ กี่ ย วข๎ อ งกั บ การทํ อ งเที่ ย ว โดยรํ ว มกั น ทํ า ตลาด
ประชาสัมพันธ๑สร๎างการรับรู๎เกี่ยวกับแหลํงทํองเที่ยวในแคมเปญเพิ่มขึ้น ซึ่งการตลาดที่ใช๎ทําได๎หลาย
รูปแบบ อาทิ การสื่อสารและการจัดกิจกรรมการตลาดผํานเครือขํายสังคมออนไลน๑เพื่อสร๎างการรับรู๎
ให๎กับนักทํองเที่ยว (กระทรวงการทํองเที่ยวและกีฬา, 2560) โดยนําเสนอในด๎านกายภาพของ
แคมเปญ ด๎านสถานที่ทํองเที่ยวในแคมเปญ ด๎านคุณคําที่จะได๎รับจากการทํองเที่ยวในแคมเปญ ด๎าน
จิตวิทยาความพึงพอใจที่จะได๎รับ และยังมีการสํงเสริมในด๎านการสื่อสารเพื่อแจ๎งขําวสารกิจกรรม
ตํางๆ เพื่อให๎นักทํองเที่ยวเลือกเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางทํองเที่ยว
จากที่กลําวมาข๎างต๎น คณะผู๎วิจัยสนใจที่ศึกษาเรื่องการรับรู๎แคมเปญปีทํองเที่ยวไทยวิถีไทย
เก๐ไก๐อยํางยั่งยืนที่สํงผลตํอความตั้ งใจเดินทางทํองเที่ยวในประเทศไทยของนักทํองเที่ยวชาวไทย โดย
ศึกษาการรับรู๎แคมเปญปีทํองเที่ยวไทยวิถี เก๐ไก๐อยํางยั่งยืนซึ่งผลที่ได๎จากการวิจัยในครั้งนี้สามารถ
นําไปใช๎เป็นแนวทางให๎กับหนํวยงานหรือธุรกิจที่เกี่ยวข๎องกับการทํองเที่ยวในด๎านการวางแผนกลยุทธ๑
การประชาสัมพันธ๑ และการตลาด เพื่อสํงเสริมการทํองเที่ยวในประเทศไทยและชักจูงนักทํองเที่ยว
ชาวไทยให๎ทํองเที่ยวในประเทศไทยมากขึ้น
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาอิทธิพลของการรับรู๎ภาพลักษณ๑การทํองเที่ยวในด๎านกายภาพ สถานที่ทํองเที่ยว
ด๎านคุณคํา ด๎านจิตวิทยา และด๎านการสื่อสารของแคมเปญปีทํองเที่ยววิถีไทย เก๐ไก๐อยํางยั่งยืนที่สํงผล
ตํอความตั้งใจเดินทางทํองเที่ยวในประเทศไทยของนักทํองเที่ยวชาวไทย
สมมติฐานงานวิจัย
สมมติฐานข๎อที่ 1 อิทธิพลการรับรู๎แคมเปญปีทํองเที่ยววิถีไทย เก๐ไก๐อยํางยั่งยืนด๎านกายภาพ
สํงผลตํอความตั้งใจเดินทางทํองเที่ยวในประเทศไทยของนักทํองเที่ยวชาวไทย
สมมติฐานข๎อที่ 2 อิทธิพลการรับรู๎แคมเปญปีทํองเที่ยววิถีไทย เก๐ไก๐อยํางยั่งยืนด๎านสถานที่
ทํองเที่ยวสํงผลตํอความตั้งใจเดินทางทํองเที่ยวในประเทศไทยของนักทํองเที่ยวชาวไทย
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สมมติฐานข๎อที่ 3 อิทธิพลการรับรู๎แคมเปญปี ทํองเที่ยววิถีไทย เก๐ไก๐อยํางยั่งยืนด๎านคุณคํา
สํงผลตํอความตั้งใจเดินทางทํองเที่ยวในประเทศไทยของนักทํองเที่ยวชาวไทย
สมมติฐานข๎อที่ 4 อิทธิพลการรับรู๎แคมเปญปีทํองเที่ยววิถีไทย เก๐ไก๐อยํางยั่งยืนด๎านจิตวิทยา
สํงผลตํอความตั้งใจเดินทางทํองเที่ยวในประเทศไทยของนักทํองเที่ยวชาวไทย
สมมติฐ านข๎อที่ 5 อิทธิพลการรับรู๎แคมเปญปีทํองเที่ยววิถีไทย เก๐ไก๐อยํางยั่งยืนด๎านการ
สื่อสารสํงผลตํอความตั้งใจเดินทางทํองเที่ยวในประเทศไทยของนักทํองเที่ยวชาวไทย
วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษาวิจัยเรื่อง การรับรู๎แคมเปญปีทํองเที่ยววิถีไทย เก๐ไก๐อยํางยั่งยืนที่สํงผลตํอความ
ตั้งใจเดินทางทํองเที่ยวในประเทศไทยของนักทํองเที่ยวชาวไทยในครั้งนี้มีวิธีการศึกษาโดยใช๎ข๎อมูล
ปฐมภูมิศึกษาจากกลุํมประชากร และกลุํมตัวอยําง การกําหนดกลุํมตัวอยําง เนื่องจากไมํทราบจํานวน
ประชากรที่แนํนอนจึงใช๎สูตรคํานวณขนาดตัวอยํางแบบไมํทราบคําจํานวนประชากร
(Nonpopulation) โดยคําระดับความเชื่อมั่นร๎อยละ 95 และคําความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได๎ร๎อยละ 5
(กัลยา วานิชย๑บัญชา, 2551) กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้เทํากับ 385 ตัวอยําง และเก็บ
ตัว อยํางสํารองเพื่อปูองกันความคลาดเคลื่อนไว๎ 15 ตัวอยําง โดยคิดรวมเป็น 400 ตัวอยําง เลือกใช๎
วิธีสุํมตัวอยํางแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Sampling) เรียงลําดับโดยเลือกตัวอยํางแบบ
เฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling/Judgmental Sampling) และเลือกตัวอยํางแบบโควตา
(Quota Sampling) ทําการสํารวจโดยใช๎เครื่องมือแบบสอบถาม โดยในวิจัยนี้เน๎นนําเสนอผลการวิจัย
เชิงปริมาณ
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ขั้นตอนที่ 1 ประชากรที่ใช๎ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้คือประชากร แบํงเป็น 6 กลุํม ได๎แกํ
กลุํมที่ 1 กลุํมกรุงเทพกลาง จํานวน 9 เขต ได๎แกํ เขตพระนคร เขตดุสิต เขตปูอมปราบศัตรู
พําย เขตสัมพันธวงศ๑ เขตดินแดง เขตห๎วยขวาง เขตพญาไท เขตราชเทวี และเขตวังทองหลาง
กลุํมที่ 2 กลุํมกรุงเทพใต๎ จํานวน 10 เขต ได๎แกํ เขตปทุมวัน เขตบางรัก เขตสาทร เขตบาง
คอแหลม เขตยาน-นาวา เขตคลองเตย เขตวัฒนา เขตพระโขนง เขตสวนหลวง และเขตบางนา
กลุํมที่ 3 กลุํมกรุงเทพเหนือ จํานวน 7 เขต ได๎แกํ เขตจตุจักร เขตบางซื่อ เขตลาดพร๎าว เขต
หลักสี่ เขตดอนเมือง เขตสายไหม และเขตบางเขน
กลุํมที่ 4 กลุํมกรุงเทพตะวันออก จํานวน 9 เขต ได๎แกํ เขตบางกะปิ เขตสะพานสูง เขตบึงกุํม
เขตคันนายาว เขตลาดกระบัง เขตมีนบุรี เขตหนองจอก เขตคลองสามวา และเขตประเวศ
กลุํมที่ 5 กลุํมกรุงธนบุรีเหนือ จํานวน 8 เขต ได๎แกํ เขตธนบุรี เขตคลองสาน เขตจอมทอง
เขตบางกอกใหญํ เขตบางกอกน๎อย เขตบางพลัด เขตตลิ่งชัน และเขตทวีวัฒนา
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กลุํมที่ 6 กลุํมกรุงธนบุรีใต๎ จํานวน 7 เขต ได๎แกํ เขตภาษีเจริญ เขตบางแค เขตหนองแขม
เขตบางขุนเทียน เขตบางบอน เขตราษฎร๑บูรณะ และเขตทุํงครุ
ขั้นตอนที่ 2 คัดแยกตัวแทนกลุํม กลุํมละ 1 เขต โดยดูจากเขตที่มีประชากรสูงที่สุดในกลุํม
เป็นตัวแทนของกลุํมตัวอยําง ดังนี้
กลุํมที่ 1 กลุํมกรุงเทพกลาง จํานวน 9 เขต ประชากรสูงสุด คือ เขตดินแดง จํานวน
122,563 คน
กลุํมที่ 2 กลุํมกรุงเทพใต๎ จํานวน 10 เขต ประชากรสูงสุด คือ เขตสวนหลวง จํานวน
122,534 คน
กลุํมที่ 3 กลุํมกรุงเทพเหนือ จํานวน 7 เขต ประชากรสูงสุด คือ เขตสายไหม จํานวน
202,590 คน
กลุํมที่ 4 กลุํมกรุงเทพตะวันออก จํานวน 9 เขต ประชากรสูงสุด คือ เขตคลองสามวา
จํานวน 193,930 คน
กลุํมที่ 5 กลุํมกรุงธนบุรีเหนือ จํานวน 8 เขต ประชากรสูงสุด คือ เขตจอมทอง จํานวน
152,315 คน
กลุํมที่ 6 กลุํมกรุงธนบุรีใต๎ จํานวน 7 เขต ประชากรสูงสุด คือ เขตบางแค จํานวน 193,002
ขั้นตอนที่ 3 คํานวณสัดสํวนของกลุํมตัวอยําง เพื่อให๎ได๎ขนาดของกลุํมตัวอยํางแตํละเขต
เป็นไปตามสัดสํวนของประชากรในเขตนั้น ๆ โดยการคัดเลือกกลุํมตัวอยํางโควตา (Quota
Sampling) คํานวณได๎ดังนี้
จํานวนตัวอยําง จํานวนของกลุํมตัวอยํางแตํละกลุํม
จํานวนประชากร
400 จํานวนของกลุํมตัวอยํางแตํละกลุํม
แทนคําได๎ดังนี้
กลุํมที่ 1 กลุํมกรุงเทพกลาง ได๎แกํ เขตดินแดง จํานวน 50 ตัวอยําง
กลุํมที่ 2 กลุํมกรุงเทพใต๎ ได๎แกํ เขตสวนหลวง จํานวน 50 ตัวอยําง
กลุํมที่ 3 กลุํมกรุงเทพเหนือ ได๎แกํ เขตสายไหม จํานวน 82 ตัวอยําง
กลุํมที่ 4 กลุํมกรุงเทพตะวันออก ได๎แกํ เขตคลองสามวา จํานวน 79 ตัวอยําง
กลุมํ ที่ 5 กลุํมกรุงธนบุรีเหนือ ได๎แกํ เขตจอมทอง จํานวน 61 ตัวอยําง
กลุํมที่ 6 กลุํมกรุงธนบุรีใต๎ ได๎แกํ เขตบางแค จํานวน 78 ตัวอยําง
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
คณะผู๎ วิ จั ย ใช๎ เ ครื่ อ งมื อ แบบสอบถามในการเก็ บ รวบรวมข๎ อ มู ล จากกลุํ ม ตั ว อยํ า ง โดย
แบบสอบถามที่สร๎างขึ้นมีการอ๎างอิงจากงานวิจัยของพิจิตรา มงคลศรีพิพัฒน๑ (2559) ที่ทําการศึกษา
เรื่องพฤติกรรมการเปิดรับ และความพึงพอใจตํอสื่อประชาสัมพันธ๑โครงการเที่ยวไทยเทํกับพฤติกรรม
การตัดสิ น ใจทํองเที่ย วของนั กทํอ งเที่ยวไทย และงานวิจัยของพรชนก เหลื องอํอน ( 2559) ที่
ทําการศึกษาเรื่องการรับรู๎ภาพลักษณ๑การทํองเที่ยวที่สํงผลตํอความตั้งใจเดินทางไปทํองเที่ยวไต๎หวัน
ของนั ก ทํ อ งเที่ ย วไทยในเขตกรุ ง เทพมหานคร และมี ก ารตรวจสอบความเที่ ย งตรงของเนื้ อ หา
(Validity) นําแบบสอบถามที่สร๎างขึ้นเสนอตํออาจารย๑ที่ปรึกษา และผู๎ทรงคุณวุฒิจํานวน 3 ทําน ซึ่ง
เป็น ผู๎เชี่ยวชาญด๎านการตลาดทําการตรวจสอบความถูกต๎องและให๎คําแนะนําแก๎ไขจนได๎คํา IOC
มากกวํา 0 และได๎นําแบบสอบถามจํานวน 30 ชุดไปทําการทดสอบ (Pre-test) กับกลุํมตัวอยํางที่
ไมํใชํกลุํมตัวอยํางจริง แตํมีลักษณะประชากรใกล๎เคียงกับกลุํมตัวอยํางจริง จากนั้น นําข๎อมูลที่ได๎ไปหา
ความเชื่อมั่นโดยใช๎วิธีสัมประสิทธิ์แอลฟาของ Cronbach (Cronbach’s Alpha) คํานวณผําน
โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS ซึ่งผลการทดสอบความเชื่อมั่นของแบบทดสอบที่ใช๎ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้
ได๎คําระดับความเชื่อมั่นมากกวําหรือเทํากับ 0.7 ขึ้นไป (สุวิมล ติรกานันท๑, 2555)
โครงสร๎างคําถามในแบบสอบถาม ประกอบด๎วย 4 สํวน ได๎แกํ
สํวนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับด๎านประชากรศาสตร๑ของผู๎ตอบแบบสอบถาม เป็น
คําถามปลายปิด (Close end questions) เลือกตอบได๎คําตอบเดียว ประกอบไปด๎วยคําถามในเรื่อง
เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ และรายได๎เฉลี่ยตํอเดือน
สํ ว นที่ 2 แบบสอบถามข๎ อมูล เกี่ย วกับพฤติกรรมของนักทํ องเที่ย วชาวไทย เป็ น
คําถามปลายปิด (Close end questions) เลือกตอบได๎คําตอบเดียว จํานวน 5 ข๎อ
สํวนที่ 3 แบบสอบถามข๎อมูลเกี่ยวกับการรับรู๎แคมเปญการทํองเที่ยววิถีไทย เก๐ไก๐
อยํ างยั่งยืน ที่ สํ งผลตํอความตั้งใจเดินทางทํองเที่ยวในประเทศไทยของนักทํองเที่ยวชาวไทย เป็น
คําถามแบบ Interval scale จํานวน 24 ข๎อ ได๎คํา Cronbach’s Alpha = 0.
โดยคํา Cronbach’s Alpha ของแตํละด๎าน มีดังนี้
การรับรู๎ด๎านกายภาพ ได๎คํา Cronbach’s Alpha = 0.7
การรับรู๎ด๎านสถานที่
ได๎คํา Cronbach’s Alpha = 0. 7
การรับรู๎ด๎านคุณคํา
ได๎คํา Cronbach’s Alpha = 0. 0
การรับรู๎ด๎านจิตวิทยา ได๎คํา Cronbach’s Alpha = 0.70
การรับรู๎ด๎านการสื่อสาร ได๎คํา Cronbach’s Alpha = 0. 0
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สํวนที่ 4 แบบสอบถามข๎อมูลเกี่ยวกับ ความตั้งใจเดินทางทํองเที่ยวในประเทศไทย
ของนักทํองเที่ยวชาวไทย เป็นคําถามแบบ Interval scale จํานวน 4 ข๎อ ได๎คํา Cronbach’s Alpha
= 0.782
เกณฑ๑การให๎คะแนนคําถามแบบ Interval
ระดับคะแนน 5 หมายถึง เห็นด๎วยมากที่สุด
ระดับคะแนน 4 หมายถึง เห็นด๎วยมาก
ระดับคะแนน 3 หมายถึง เห็นด๎วยปานกลาง
ระดับคะแนน 2 หมายถึง เห็นด๎วยน๎อย
ระดับคะแนน 1 หมายถึง เห็นด๎วยน๎อยที่สุด
เกณฑ์การแปรผล
เป็นการวัดผลแบบมาตรสํวนประมาณคํา (Rating Scale) ของลิเคิร๑ท (Likert Scale) ใน
แบบสอบถาม โดยใช๎เกณฑ๑คําเฉลี่ยในการอภิปรายผล ซึ่งผลจากการคํานวณใช๎
ข๎อมูลที่มีคําสูง - ข๎อมูลที่มีคําต่ําสุด
สูตร ความกว๎างของอันตรภาคชั้น =
จํานวนชั้น
=
= 0.80
แสดงเกณฑ๑การแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ยในแบบสอบถามดังนี้
คะแนนเฉลี่ยระหวําง 4.21 - 5.00 เห็นด๎วยมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ยระหวําง 3.41 - 4.20 เห็นด๎วยมาก
คะแนนเฉลี่ยระหวําง 2.61 - 3.40 เห็นด๎วยปานกลาง
คะแนนเฉลี่ยระหวําง 1.81 - 2.60 เห็นด๎วยน๎อย
คะแนนเฉลี่ยระหวําง 1.00 - 1.80 เห็นด๎วยน๎อยที่สุด
ผลการวิจัย
ข้อมูลพื้นฐานของนักท่องเที่ยวและพฤติกรรมการท่องเที่ยว
ผลการวิ เ คราะห๑ ข๎ อ มู ล ด๎ า นลั ก ษณะประชากรศาสตร๑ ข องผู๎ ต อบแบบสอบถามของ
นักทํองเที่ยวชาวไทยที่สนใจเดินทางทํองเที่ยวจํานวน 400 คน พบวํา ผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํ
เป็นเพศหญิงจํานวน 301 คน คิดเป็นร๎อยละ 75.25 มีชํวงอายุตั้งแตํ 20 - 29 ปี จํานวน 354 คน คิด
เป็นร๎อยละ 88.75 ระดับการศึกษาสูงสุดอยูํในระดับปริญญาตรี จํานวน 274 คน คิดเป็นร๎อยละ
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68.50 เป็นนิสิตนักศึกษาจํานวน 263 คน คิดเป็นร๎อยละ 65.75 และรายได๎เฉลี่ยตํอเดือนอยูํที่ระดับ
น๎อยกวํา 15,000 บาท คิดเป็นร๎อยละ 68.00 ดังตาราง1
ตาราง1 ตารางแสดงจํานวนและร๎อยละของกลุํมตัวอยํางจําแนกตามข๎อมูลเบื้องต๎นของผู๎ตอบ
แบบสอบถาม(n=400)
ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบสอบถาม
จานวน
ร้อยละ
เพศ
หญิง
301
75.25
ชาย
99
24.75
อายุ
ต่ํากวํา 20 ปี
1
0.25
20 - 29 ปี
354
88.50
30 - 39 ปี
31
7.75
40 - 49 ปี
14
3.50
50 - 59 ปี
0
0.00
60 ปีขึ้นไป
0
0.00
ระดับการศึกษาสูงสุด
มัธยมศึกษาตอนต๎นหรือต่ํากวํา
16
4.00
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทํา
85
21.25
อนุปริญญาหรือเทียบเทํา
25
6.25
ปริญญาตรี
274
68.50
สูงกวําปริญญาตรี
0
0.00
อาชีพ
นิสิตนักศึกษา
263
65.75
ธุรกิจสํวนตัว/อิสระ
74
18.50
พนักงานบริษัทเอกชน
50
12.50
ข๎าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
13
3.25
เกษตรกร
0
0.00
อื่นๆ
0
0.00
รายได๎เฉลี่ยตํอเดือน
น๎อยกวํา 15,000 บาท
272
68.00
15,000 – 30,000 บาท
119
29.75
30,001 – 50,000 บาท
9
2.25
50,001 – 100,000 บาท
0
0.00
100,001 บาทขึ้นไป
0
0.00
รวม
400
100.00
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พฤติกรรมการทํองเที่ยวของนักทํองเที่ยวชาวไทยด๎านจํานวนครั้งในการทํองเที่ยวในหนึ่งปี
พบวําสํวนใหญํมีการทํองเที่ยวมากกวํา 4 ครั้ง จํานวน 138 คน คิดเป็นร๎อยละ 34.50 ทํองเที่ยวใน
ภาคเหนือ จํานวน 119 คน คิดเป็นร๎อยละ 29.75 บุคคลที่มีอิทธิพลตํอการตัดสินใจเดินทางทํองเที่ยว
คือครอบครัว จํานวน 138 คน คิดเป็นร๎อยละ 34.50 ระยะเวลาที่ใช๎ในการทํองเที่ยวแตํละครั้ง 3 - 4
วัน จํานวน 195 คน คิดเป็นร๎อยละ 48.75 มีคําใช๎จํายในการเดินทางไปทํองเที่ยวแตํละครั้ง 1,000 3,000 บาท จํานวน 189 คน คิดเป็นร๎อยละ 47.25 ดังตาราง2
ตาราง2 ตารางแสดงจํานวนและร๎อยละของกลุํมตัวอยํางจําแนกตามพฤติกรรมการทํองเที่ยว
(n=400)
พฤติกรรมการท่องเที่ยว
จานวน
ร้อยละ
จํานวนครั้งในการ
ไมํเคยเลย
0
0.00
ทํองเที่ยวในระยะเวลา 1 1 ครั้ง
34
8.50
ปี
2 ครั้ง
109
27.25
3 ครั้ง
96
24.00
4 ครั้ง
23
5.75
มากกวํา 4 ครั้ง
138
34.50
ภูมิภาคที่ชื่นชอบ
ภาคเหนือ
119
29.75
ภาคกลาง
107
26.75
ภาคตะวันตก
84
21.00
ภาคใต๎
76
19.00
ภาคตะวันออก
13
3.25
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1
0.25
บุคคลที่มีอิทธิพลตํอการ ครอบครัว
138
34.50
ตัดสินใจเดินทางไป
ตนเอง
128
32.00
ทํองเที่ยว
เพื่อน
108
27.00
คนรัก
26
6.50
ดารา/นักร๎อง
0
0.00
บุคคลที่มีชื่อเสียง
0
0.00
ระยะเวลาที่ใช๎ในการ

1 วัน

35

8.75
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พฤติกรรมการท่องเที่ยว
ทํองเที่ยวแตํละครั้ง

คําใช๎จํายที่ใช๎ในการ
เดินทางไปทํองเที่ยวตํอ
ครั้ง

รวม

2 - 3 วัน
3 - 4 วัน
5 - 6 วัน
7 วันขึ้นไป
น๎อยกวํา 1,000 บาท
1,000 – 3,000 บาท
3,001 – 5,000 บาท
5,001 – 10,000 บาท
10,001 บาทขึ้นไป

จานวน
126
195
18
26
50
189
131
27
3
400
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ร้อยละ
31.50
48.75
4.50
6.50
12.50
47.25
32.75
6.75
0.75
100.00

ข้อมูลวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู้แคมเปญปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืนที่
ส่งผลต่อความตั้งใจเดินทางทํองเที่ยวในประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชาวไทย
การรับรู๎ แคมเปญปี ทํองเที่ยววิถีไทย เก๐ไก๐อยํางยั่งยืนของผู๎ตอบแบบสอบถามได๎แกํ ด๎าน
กายภาพ ด๎านสถานที่ ด๎านคุณคํา ด๎านจิตวิทยา และด๎านการสื่อสารที่มีผลตํอ ความตั้งใจเดินทาง
ทํองเที่ยวในประเทศไทยของนักทํองเที่ยวชาวไทย พบวํา ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู๎โดยรวม
อยูํในระดับมาก (Mean = 4.08, S.D. = 0.42) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด๎าน พบวํา มีระดับความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู๎อยูํในระดับมาก จํานวน 5 ด๎าน ได๎แกํ ด๎านกายภาพ (Mean = 4.08, S.D. =
0.63) ด๎านสถานที่ (Mean = 4.13, S.D. = 0.63) ด๎านคุณคํา (Mean = 4.09, S.D. = 0.68) ด๎าน
จิตวิทยา (Mean = 4.09, S.D. = 0.63) และด๎านการสื่อสาร (Mean = 4.11, S.D. = 0.62) ดัง
ตาราง3
ตาราง3 แสดงผลข๎อมูลระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู๎แคมเปญปีทํองเที่ยววิถีไทย เก๐ไก๐อยําง
ยั่งยืน
(n=400)
การรับรู้แคมเปญปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน
Mean S.D. การแปล
ความหมา
ย
1. การรับรู๎ด๎านกายภาพ ผํานแคมเปญ ปีทํองเที่ยววิถีไทย เก๐ไก๐อยําง
ยั่งยืน
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การรับรู้แคมเปญปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน

Mean S.D.

1.1 แคมเปญสื่อถึงความปลอดภัยของสถานที่ทํองเที่ยว
1.2 แคมเปญบํงบอกถึงความสะดวกสบายในการเดินทางและเข๎าถึง
1.3 แคมเปญบํงบอกถึงคุณภาพและมาตรฐานของสถานที่ทํองเที่ยว
1.4 แคมเปญบํงบอกถึงการต๎อนรับและมิตรภาพของคนในพื้นที่
1.5 แคมเปญสื่อถึงอาหารประจําท๎องถิ่น
รวม
2. การรับรู๎ด๎านสถานที่ทํองเที่ยว ผํานแคมเปญ ปีทํองเที่ยววิถีไทย เก๐
ไก๐อยํางยั่งยืน
2.1 แคมเปญสื่อถึงวัฒนธรรมและประเพณีที่นําสนใจของสถานที่
ทํองเที่ยว
2.2 แคมเปญสื่อถึงประวัติศาสตร๑ที่นําศึกษาของสถานที่ทํองเที่ยว
2.3 แคมเปญสื่อถึงศิลปะที่งดงามของสถานที่ทํองเที่ยว
2.4 แคมเปญสื่อถึงธรรมชาติที่มีความสวยงามของสถานที่ทํองเที่ยว
2.5 แคมเปญสื่อถึงวิถีชีวิตของคนในพื้นที่
รวม
3. การรับรู๎ด๎านคุณคํา ผํานแคมเปญ ปีทํองเที่ยววิถีไทย เก๐ไก๐อยําง
ยั่งยืน
3.1 แคมเปญสื่อถึงความคุ๎มคํากับเงินที่จํายในการทํองเที่ยว
3.2 แคมเปญสื่อถึงความคุ๎มคําของประสบการณ๑ที่ได๎รับจากการ
ทํองเที่ยว
3.3 แคมเปญสื่อถึงความคุ๎มคํากับเวลาที่ใช๎ในการทํองเที่ยว
3.4 แคมเปญสื่อถึงความประทับใจที่ได๎รับจากการทํองเที่ยว
รวม
4. การรับรู๎ด๎านจิตวิทยา ผํานแคมเปญ ปีทํองเที่ยววิถีไทย เก๐ไก๐อยําง
ยั่งยืน
4.1 แคมเปญสื่อถึงความสุขที่จะได๎รับจากการทํองเที่ยว

4.03
4.04
4.04
4.21
4.10
4.08

0.89
0.85
0.86
0.83
0.87
0.63

4.14

0.86

4.10
4.11
4.18
4.11
4.13

0.85
0.90
0.86
0.89
0.63

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4.04

0.89

4.12

0.88

มาก
มาก

4.06
4.14
4.09

0.92
0.90
0.68

4.10

0.87
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มาก
มาก
มากที่สุด
มาก
มาก

มาก

มาก
มาก
มาก

มาก
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Mean S.D.

4.2 แคมเปญสื่อถึงความสนุกที่จะได๎รับจากการทํองเที่ยว
4.3 แคมเปญชํวยสร๎างทัศนคติที่ดีในการทํองเที่ยว
4.4 แคมเปญชํวยสร๎างแรงจูงใจในการทํองเที่ยว
4.5 แคมเปญชํวยสร๎างความเชื่อที่ดีในการทํองเที่ยว
รวม
5. ด๎านการสื่อสารผําน แคมเปญ ปีทํองเที่ยววิถีไทย เก๐ไก๐อยํางยั่งยืน
5.1 แคมเปญมีการนําเสนอภาพสถานที่ๆสวยงาม
5.2 แคมเปญได๎รับการประชาสัมพันธ๑อยํางตํอเนื่อง
5.3 แคมเปญแจ๎งข๎อมูลที่ทันสมัยและทันตํอเหตุการณ๑
5.4 แคมเปญชํวยสร๎างการจดจําสถานที่ทํองเที่ยวผํานสื่อตํางๆได๎
5.5 แคมเปญชํวยสร๎างการรับรู๎เกี่ยวกับสถานที่ทํองเที่ยว
รวม
รวมเฉลี่ย

4.10
4.05
4.09
4.12
4.09

0.92
0.89
0.89
0.89
0.63

การแปล
ความหมา
ย
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4.21
4.05
4.13
4.08
4.12
4.11
4.08

0.86
0.88
0.87
0.88
0.92
0.62
0.42

มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

ข้อมูลความตั้งใจเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชาวไทย
ความตั้งใจเดินทางทํองเที่ยวในประเทศไทยของนักทํองเที่ยวไทย พบวําระดับความคิดเห็น
โดยรวมอยูํในระดับมาก (Mean = 3.98, S.D. = 0.68) และเมื่อพิจารณาเป็นข๎อคําถามรายข๎อ พบวํา
ความตั้งใจเดินทางทํองเที่ยวในประเทศไทยของนักทํองเที่ยวไทย มีระดับความคิดเห็นอยูํในระดับมาก
จํานวน 4 ข๎อ ได๎แกํ ความต๎องการที่จะทํองเที่ยวหลังจากมีแคมเปญปีทํองเที่ยววิถีไทย เก๐ไก๐อยําง
ยั่งยืน (Mean = 3.99, S.D. = 0.93) มีการค๎นหาสถานที่ หรือข๎อมูลเพิ่มเติมหลังจากแคมเปญปี
ทํองเที่ยววิถีไทย เก๐ไก๐อยํางยั่งยืน (Mean = 3.97, S.D. = 0.92) แคมเปญปีทํองเที่ยววิถีไทย เก๐ไก๐
อยํางยั่งยืน มีสํวนชํวยในการวางแผนการเดินทางของทําน (Mean = 4.01, S.D. = 0.88) และมี
ตัดสินใจเดินทางทํองเที่ ยวหลังจากมีแคมเปญปีทํองเที่ยววิถีไทย เก๐ไก๐อยํางยั่งยืน (Mean = 3.96,
S.D. = 0.91)
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ข้อมูลการรับรู้แคมเปญปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืนที่ส่งผลต่อความตั้งใจเดินทางท่องเที่ยว
ในประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชาวไทย
ตาราง 4 แสดงการวิเคราะห๑ความแปรปรวนการถดถอยพหุคูณของอิทธิพลของการรับรู๎แคมเปญปี
ทํ อ งเที่ ย ววิ ถี ไ ทย เก๐ ไ ก๐ อ ยํ า งยั่ ง ยื น ที่ สํ ง ผลตํ อ ความตั้ ง ใจเดิ น ทางทํ อ งเที่ ย วในประเทศไทยของ
นักทํองเที่ยวชาวไทย
Model
Sum of
df
Mean
F
sig.
Squares
Square
Regression
32.713
5
6.543
17.166
.000b
Residual
150.165
394
.381
Total
182.878
399
จากการวิเคราะห๑ตาราง4 พบวํา การรับรู๎แคมเปญปีทํองเที่ยววิถีไทย เก๐ไก๐อยํางยั่งยืนที่สํงผล
ตํอความตั้งใจเดินทางทํองเที่ยวในประเทศไทยของนักทํองเที่ยวชาวไทย ทั้งหมด 5 ด๎าน ได๎แกํด๎าน
กายภาพ ด๎านสถานที่ ด๎านคุณคํา ด๎านจิตวิทยา และด๎านการสื่อสารที่สํงผลตํอ ความตั้งใจเดินทาง
ทํองเที่ยวในประเทศไทยของนักทํองเที่ยวชาวไทย เมื่อใช๎การวิเคราะห๑การถดถอยพหุคูณ ที่ระดับ
นัยสําคัญ 0.05 มีรายละเอียดการวิเคราะห๑ดังกลําว ดังตาราง5
ตาราง 5 แสดงผลการวิเคราะห๑ของอิทธิพลของการรับรู๎แคมเปญปีทํองเที่ยววิถีไทย เก๐ไก๐อยํางยั่งยืน
ที่สํงผลตํอความตั้งใจเดินทางทํองเที่ยวในประเทศไทยของนักทํองเที่ยวชาวไทย โดยใช๎การวิเคราะห๑
การถดถอยพหุคูณ
Model
ตัวแปร
B
Std.
Beta
t
sig.
Error
(Constant)
1.335 .306
4.365 .000
ด๎านกายภาพ
.106
.053
.098
1.994 .047
x
ด๎านสถานที่
.070
.055
.065
1.275 .203
x
ด๎านคุณคํา
.148
.055
.149
2.707 .007
x
ด๎านจิตวิทยา
.023
.061
.022
.383
.702
x
ด๎านการสื่อสาร
.298
.056
.273
5.319 .000
x
R = 0.423, = 0.179, Adjusted = 0.168, Std. Error of the Estimate = 0.61736
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จากตาราง5 พบวําอิทธิพลของการรับรู๎แคมเปญปีทํองเที่ยววิถีไทย เก๐ไก๐อยํางยั่งยืนที่สํงผล
ตํอความตั้งใจเดินทางทํองเที่ยวในประเทศไทยของนักทํองเที่ยวชาวไทย มีทั้งหมด 3 ด๎านได๎แกํด๎าน
กายภาพ ด๎านคุณคํา และด๎านการสื่อสาร ในขณะที่ด๎านสถานที่และด๎านจิตวิทยาไมํสํงผลตํอ ความ
ตัง้ ใจเดินทางทํองเที่ยวในประเทศไทยของนักทํองเที่ยวชาวไทย
ทั้งนี้จากการแสดงผลการวิเคราะห๑การถดถอยพหุคูณสามารถนํามาเขียนสมการอิทธิพลของ
การรั บ รู๎ แคมเปญปี ทํอ งเที่ ย ววิถี ไทย เก๐ไ ก๐อยํ างยั่ง ยืนที่ สํ งผลตํอ ความตั้ งใจเดินทางทํ องเที่ ยวใน
ประเทศไทยของผู๎ตอบแบบสอบถามทั้ง 3 ด๎าน ดังนี้
̂ = 1.335 + (0.106)X1 + (0.148)X3 + (0.298)X5
̂
แทน ความตั้งใจเดินทางทํองเที่ยวในประเทศไทย
X1
แทน การรับรู๎ด๎านกายภาพ
X3
แทน การรับรู๎ด๎านคุณคํา
X5
แทน การรับรู๎ด๎านการสื่อสาร
จากการวิเคราะห๑การถดถอยพหุคูณ พบวํา อิทธิพลของการรับรู๎แคมเปญปีทํองเที่ยววิถีไทย
เก๐ไก๐อยํางยั่งยืนทั้ง 3 ด๎าน ได๎แกํด๎านกายภาพ ด๎านคุณคํา และด๎านการสื่อสาร สํงผลตํอความตั้งใจ
เดินทางทํองเที่ยวในประเทศไทยของนักทํองเที่ยวชาวไทย โดยสามารถสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
การวิจัย ในตาราง6 ดังนี้
สรุปและอภิปรายผล
ผลการวิจัยเรื่องการรับรู๎แคมเปญปีทํองเที่ยววิถีไทย เก๐ไก๐อยํางยั่งยืนที่สํงผลตํอความตั้งใจ
เดิน ทางทํองเที่ย วในประเทศไทยของนักทํองเที่ยวชาวไทย พบวํา ผู๎ที่ส นใจเดินทางทํองเที่ยวใน
ประเทศไทยสํวนมากเป็นเพศหญิง อายุระหวําง 20 - 29 ปี เป็นนิสิตนักศึกษา การศึกษาสูงสุดอยูํใน
ระดับ ปริ ญญาตรี และมีร ายได๎เฉลี่ ยตํอเดือนต่ํากวํา 15,000 บาท โดยมีพฤติกรรมการทํองเที่ยว
มากกวํา 4 ครั้งตํอปี สํวนใหญํชอบเดินทางไปทํองเที่ยวในภาคเหนือของไทย บุคคลที่มีอิทธิพลตํอการ
ตัดสินใจเดินทางไปทํองเที่ยวคือครอบครัว ระยะเวลาที่เดินทางไปทํองเที่ยวแตํละครั้ง 2 -3 วัน และมี
คําใช๎จํายในการเดินทางไปทํองเที่ยวแตํละครั้ง 1,000 - 3,000 บาท
ในการวิจัยครั้งนี้มีปัจจัยด๎านการรับรู๎แคมเปญปีทํองเที่ยววิถีไทย เก๐ไก๐อยํางยั่งยืน ทั้งหมด 5
ด๎าน ประกอบด๎วย ด๎านกายภาพ ด๎านสถานที่ ด๎านคุณคํา ด๎านจิต วิทยา และด๎านการสื่อสาร ที่สํงผล
ตํอความตั้งใจเดินทางทํองเที่ยวใน ประเทศไทยของนักทํองเที่ยวชาวไทย ซึ่งสอดคล๎องกับทฤษฎีและ
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แนวคิด เกี่ยวกับความตั้งใจเดินทางไปทํองเที่ยวของ Ajzen (1991), Oliver (1997) และ
Swarbrooke & Horner (2007) และสอดคล๎องกับงานวิจัยของพรชนก เหลืองอํอน (2559) ที่
ทําการศึกษาเรื่องการรับรู๎ภาพลักษณ๑การทํองเที่ยวที่สํงผลตํอความตั้งใจเดินทางไปทํองเที่ยวไต๎หวัน
ของนักทํองเที่ยวชาวไทย การวิจัยครั้งนี้คณะผู๎วิจัยจึงได๎นําผลสรุปมาเชื่อมโยงกับแนวคิดทฤษฏีและ
งานวิจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข๎องเพื่ออภิปรายสมมุติฐาน ดังนี้
การรั บ รู๎ แคมเปญปี ทํ อ งเที่ ยววิ ถีไ ทย เก๐ไ ก๐ อยํ า งยั่ ง ยืน ด๎ านกายภาพสํ งผลตํอ ความตั้ง ใจ
เดินทางทํองเที่ยวในประเทศไทยของนักทํองเที่ยวชาวไทย เนื่องจากผู๎บริโภคที่ตอบแบบสอบถามสํวน
ใหญํมีความเห็น วําสถานที่ทํองเที่ยวในแคมเปญมีความปลอดภัย สะดวกสบายในการเดินทาง มี
คุณภาพและมาตรฐาน สิ่งแวดล๎อมผู๎คนเป็นมิตร และอาหารการกินท๎องถิ่นมีความนําสนใจ ผลที่กลําว
มาข๎างต๎นสอดคล๎องกับงานวิจัยของชดากร สถิตย๑ (2558) ที่ทําการศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลตํอ
การตัดสินใจของนักทํองเที่ยวไทยในการเลือกที่พักแรมเขตอําเภอวังน้ําเขียว จังหวัดนครราชสีมา
การรับรู๎แคมเปญปีทํองเที่ยววิถีไทย เก๐ไก๐อยํางยั่งยืนด๎านคุณคําสํงผลตํอความตั้งใจเดินทาง
ทํองเที่ยวในประเทศไทยของนักทํองเที่ยวชาวไทย เนื่องจากผู๎บริโภคที่ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํมี
ความเห็นวําแคมเปญนี้มีความคุ๎มคํากับเงินที่จําย คุ๎มคํากับประสบการณ๑ที่ได๎รับ ความคุ๎มคํากับเวลา
และได๎รับความประทับใจจากการเดินทางไปทํองเที่ยวตามแคมเปญ ผลที่กลําวมาข๎างต๎นสอดคล๎อง
กับงานวิจัยของเชี่ยนเหวิน หลี (2559) ที่ทําการศึกษาเรื่องการรับรู๎คุณคําด๎านราคาและการรับรู๎
คุณคําจากการทํองเที่ยวที่สํงผลตํอความพึงพอใจและความจงรักภักดีในการทํองเที่ยวประเทศจีนของ
นักทํองเที่ยวชาวไทย
การรับรู๎ แคมเปญปีทํองเที่ยววิถีไทย เก๐ไก๐อยํางยั่งยืนด๎านการสื่ อสารสํงผลตํอความตั้งใจ
เดินทางทํองเที่ยวในประเทศไทยของนักทํองเที่ยวชาวไทย เนื่องจากผู๎บริโภคที่ตอบแบบสอบถามสํวน
ใหญํมีความเห็นวําภายในแคมเปญมีการนําเสนอภาพสถานที่ๆสวยงาม ประชาสัมพันธ๑อยํางตํอเนื่อ ง
มีการแจ๎งข๎อมูลที่ทันสมัยและทันตํอเหตุการณ๑ สามารถสร๎างการจดจําสถานที่ทํองเที่ยวผํานสื่อตํางๆ
ได๎ และสร๎ างการรั บ รู๎ เกี่ย วกับ สถานที่ทํองเที่ยวได๎ ผลที่กลํ าวมาข๎างต๎นสอดคล๎ องกับทฤษฎีและ
แนวคิดเกี่ยวกับภาพลักษณ๑การทํองเที่ยวด๎านการสื่อสารของ Baloglu & McCleary 1999 และ
สอดคล๎องกับงานวิจัยของพรชนก เหลืองอํอน (2559) ที่ทําการศึกษาเรื่องการรับรู๎ภาพลักษณ๑การ
ทํ อ งเที่ ย วที่ สํ ง ผลตํ อ ความตั้ ง ใจเดิ น ทางไปทํ อ งเที่ ย วไต๎ ห วั น ของนั ก ทํ อ งเที่ ย วชาวไทยในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวํา การรับรู๎ด๎านการสื่อสารสํงผลตํอความตั้งใจเดินทางทํองเที่ยวใน
ประเทศไทยของนักทํองเที่ยวชาวไทย
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ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
จากการศึกษาอิทธิพลของการรับรู๎แคมเปญปีทํองเที่ยววิถีไทย เก๐ไก๐อยํางยั่งยืนที่สํงผลตํอ
ความตั้งใจเดิน ทางทํองเที่ย วในประเทศไทยของนักทํองเที่ยวชาวไทย พบวําระดับความคิดเห็ น
เกี่ยวกับการรับรู๎แคมเปญปีทํองเที่ยววิถีไทย เก๐ไก๐อยํางยั่งยืนของผู๎ตอบแบบสอบถาม ในด๎านสถานที่มี
คําเฉลี่ยของความคิดเห็นอยูํในระดับมากและสูงเป็นอันดับแรก ดังนั้นแคมเปญควรเน๎นการสื่อถึงการ
ต๎ อ นรั บ และมิ ต รภาพของคนในพื้ น ที่ ข องสถานที่ ทํ อ งเที่ ย ว ในด๎ า นการสื่ อ สาร ควรจั ด การ
ประชาสั มพัน ธ๑แ จ๎ งข๎อมูล ของแคมเปญอยํ างตํอเนื่องให๎ แกํนักทํอ งเที่ยว ในด๎านคุณคําควรทําให๎
นักทํองเที่ยวรู๎ถึงความคุ๎มคํากับเงินที่จําย ประสบการณ๑ที่ได๎รับ ความคุ๎มคําและความประทับใจในการ
ทํองเที่ยว ในด๎านจิตวิทยา ควรทําให๎นักทํองเที่ยวรับรู๎ถึงความสุข ความสนุกในการทํองเที่ยว และใน
ด๎านกายภาพที่มีคําเฉลี่ยอยูํในระดับสุดท๎าย ดังนั้นควรให๎ความสํา คัญกับสถานที่ทํองเที่ยวเป็นอยําง
มาก ให๎สถานที่ทํองเที่ยวมีความปลอดภัย สะดวกสบายในการเดินทาง มีคุณภาพและมาตรฐาน ทําให๎
สิ่งแวดล๎อมผู๎คนเป็นมิตร และอาหารการกินมีความนําสนใจ
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. ศึกษาเพิ่มเติม โดยการศึกษาตัวแปรอิสระที่มีความเกี่ยวข๎องเพื่อให๎ได๎ข๎อมูลที่หลากหลาย
และเป็นประโยชน๑ตํอหนํวยงานธุรกิจตําง ๆ ให๎สามารถนําไปใช๎ประโยชน๑ได๎มากยิ่งขึ้น
2. ขยายขอบเขตของการศึกษาไปยังกลุํมตัวอยําง นอกเหนือเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็น
แนวทางการในการ ตํอยอด พัฒนา แก๎ไขและปรับปรุงในพื้นที่อื่นอยํางครอบคลุม
3. การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาอิทธิพลของการรับรู๎แคมเปญปีทํองเที่ยววิถีไทย เก๐ไก๐อยําง
ยั่งยืนที่สํงผลตํอความตั้งใจเดินทางทํองเที่ยวในประเทศไทยของนักทํองเที่ยวชาวไทย ซึ่งขอบเขตใน
การศึกษาทําให๎ไมํอาจสะท๎อนถึงนักทํองเทีย่ วกลุํมอื่นได๎ จึงควรที่ทําการศึกษาขยายขอบเขตกลุํมอื่นๆ
เชํน กลุํมนักทํองเที่ยวชาวไทยที่อาศัยอยูํภูมิภาคตํางๆ ด๎วย
เอกสารอ้างอิง
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ทัศนคติต่อการซื้อสินค้าแฟชั่นและส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์
ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าแฟชั่นออนไลน์ของผู้บริโภค
Attitude toward purchasing fashion products and online marketing mix
affecting consumers’ purchasing decision of online fashion
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บทคัดย่อ
การศึกษาทัศนคติตํอการซื้อสินค๎าแฟชั่นและสํวนประสมการตลาดออนไลน๑ที่มีผลตํอการ
ตัดสิ น ใจซื้อสิ น ค๎ าแฟชั่น ของผู๎ บ ริ โ ภค มีจุดประสงค๑เพื่อศึกษาทั ศนติการซื้อและสํ ว นประสมทาง
การตลาดออนไลน๑ ที่มีผลตํอการตัดสิ นใจซื้อสินค๎าแฟชั่นออนไลน๑ของผู๎บริโภคในเขตอําเภอเมือง
จั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลก กลุํ ม ตั ว อยํ า งคื อ ประชาชนในจั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลกที่ มี อ ายุ 20 ปี ขึ้ น ไป และมี
ประสบการณ๑การซื้อสินค๎าแฟชั่นออนไลน๑จํานวน 400 ราย เก็บข๎อมูลโดยใช๎แบบสอบถามและใช๎การ
วิเคราะห๑สมการถดถอยเชิงพหุคูณ (Regression Analysis)
จากการศึกษาพบวําผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํเป็นเพศชาย มีอายุ 20 – 25 ปี สถานภาพ
โสด ระดับการศึกษาสูงสุดปริญญาตรี มีระดับรายได๎อยูํระหวําง 15,001 – 20,000 ปี มีการสั่งซื้อ
สินค๎าผํานชํองทางตํางๆ เมื่อเรียงลําดับจากมากที่สุดถึงน๎อยที่สุดได๎แกํ เฟสบุ๏ค (Facebook) อินสตา
แกรม (Instagram) เว็บ ไซต๑ของร๎ านค๎าโดยตรง เว็บไซต๑สํ าหรับวางขายสิ นค๎า และชํองทางอื่นๆ
ตามลําดับ ปัจจัยสํวนประสมทางการตลาดและทัศนคติตํอการตัดสินใจซื้อสินค๎าแฟชั่นออนไลน๑ของ
ผู๎บริโภคโดยรวมคําเฉลี่ยอยูํในระดับปานกลาง
การวิเคราะห๑สมการถดถอยเชิงพหุคูณเพื่อทดสอบสมมติฐานพบวํา ปัจจัยสํวนประสมทาง
การตลาดออนไลน๑โดยรวมมีผลตํอการตัดสินใจซื้อสินค๎าแฟชั่นออนไลน๑ ซึ่งปัจจัยด๎านชํองทางจัด
จําหนํายและปัจจัยความเป็นสํวนตัว มีอิทธิพลตํอการตัดสินใจซื้อสินค๎าแฟชั่นออนไลน๑อยูํร๎อยละ
35.1 ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ปัจจัยด๎านทั ศนคติตํอการตัดสินใจซื้อสินค๎าแฟชั่นออนไลน๑
โดยรวมมีผ ลตํอการตัดสิ น ใจซื้อสิ นค๎าแฟชั่นออนไลน๑ ซึ่งปัจจัยด๎านการยึดติดกับแฟชั่นและด๎าน
ชื่อเสียงของตราสินค๎า มีผลตํอการตัดสินซื้อสินค๎าแฟชั่นออนไลน๑อยูํร๎อยละ 9 ณ ระดับนัยสําคัญทาง
สถิติ 0.05
คาสาคัญ: ทัศนคติตํอการซื้อ สํวนประสมการตลาดออนไลน๑ การตัดสินใจซื้อ สินค๎าแฟชั่น
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Abstract
The purpose of this research is to examine the attitude towards the
consumers’ purchase decision of fashion products and online marketing mixes that
influence their purchasing decision of online shopping in Phitsanulok. The samples
were consumers in Phitsanulok aged 20 years old and above who have ever had
online shopping experiences. Data were collected for 400 people by questionnaires
and using statistical data analysis named regression analysis.
The study found that the majority of respondents were male aged between
20-25 years old. The income level is between 15,001 - 20,000 Baht per month. The
respondents preferred to shop online ranking from most to least purchasing channel
is Facebook, Instagram, Online store and shopping website. The marketing mix and
attitude toward consumers' decision to purchase online fashion products were at a
moderate level.
According to the Regression Analysis, the online marketing mixes that
influences the consumers’ purchasing decision were distribution channel and privacy
factors. These factors influenced consumer’s decision making of online shopping by
. % at 0.0 significant levels. For the attitude towards the consumers’ purchase
decision, the result showed fashion involvement and brand consciousness influenced
their decision making by 9% at 0.05 significant levels.
Keywords: Purchasing attitude, Online marketing mixes, Purchasing decision, Fashion
product
บทนา
การตลาดเป็ น หนึ่งในสิ่ งที่มีความสํ าคัญอยํางมากในการทําธุรกิจโดยเฉพาะอยํางยิ่งเป็น
ชํองทางที่ใช๎ในการติดตํอสื่อสารกับกลุํมลูกค๎า การตลาดยังเป็นการกระทําที่ผํานกระบวนการคิดให๎
เกิดกิจกรรมที่ทําให๎ธุรกิจบรรลุวัตถุประสงค๑ที่จะเป็นประโยชน๑ตํอกิจการและผู๎บริโภค (เกริกฤทธิ์ อัม
พะวัต, ม.ป.ป) ในอดีตการตลาดจะมุํงเน๎นไปที่กลุํมเปูาหมายจํานวนมาก แตํเนื่องจากรูปแบบการ
สื่อสารและชํองทางการนําเสนอสิ นค๎าที่เปลี่ยนแปลงไป ทําให๎ การทําการตลาดสามารถเข๎าถึงตัว
บุ คคลได๎ม ากขึ้ น จนกลายเป็ น การพั ฒ นาแนวคิดการสื่ อ สารการตลาดในรูปแบบใหมํ ที่เรี ยกวํ า
การตลาดแบบผสมผสาน (ภิญญา ลีฬหบุญเอี่ยม, 2550) การตลาดจึงต๎องมีความครอบคลุมและ
เข๎ า ถึ ง กลุํ ม เปู า หมายได๎ อ ยํ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพนอกจากนี้ ก ารศึ ก ษาพฤติ ก รรมของกลุํ ม เปู า หมาย
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โดยเฉพาะผํานสื่อโซเชียลมีเดีย ทําให๎สามารถรับรู๎ได๎ถึงความต๎องการของลูกค๎าวําเป็นอยํางไร การ
ติดตามเทรนด๑จ ะชํว ยลดปั ญหาสิ นค๎าที่ไมํตรงตามความต๎องการได๎ (ศูนย๑วิจัยกสิ กรไทย, 2559)
เครื่องมือการสื่อสารออนไลน๑จึงเป็นเครื่องมือการตลาดทั้งสองทางของผู๎ผลิตและผู๎บริโภค
สําหรับประเทศไทย มีผู๎ใช๎งานอินเทอร๑เน็ตอยูํจํานวนมากจากปี 2558 มีจํานวนวํา 39.47
ล๎านคน และมีจํานวนเพิ่มขึ้นเป็น 43.87 ล๎านคน ในปี 2559 (ศูนย๑เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส๑และ
คอมพิวเตอร๑แหํงชาติ, 2560) ซึ่งสํวนของการใช๎บริการพาณิชย๑อิเล็กทรอนิกส๑ (E-Commerce) นั้น
จากการสํารวจและคาดการณ๑พบวํา ตั้งแตํปี 2557 มีมูลค๎าการค๎าแบบ E-Commerce ที่มีมูลคํากวํา
2,033.49 ล๎านบาท และมีการเติบโตเพิ่มขึ้นเป็น 2,523.99 ล๎านบาท ในปี 2559 (กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม,2559) ดังจะเห็นได๎จากแผนภาพที่ 1 ข๎างลํางนี้ที่แสดงมูลคําการซื้อขายผําน
พาณิชย๑อิเล็กทรอนิกส๑ (E-Commerce)

แผนภาพที่ 1 แสดงปริมาณมูลคําการซื้อขายผํานพาณิชย๑อิเล็กทรอนิกส๑ (E-Commerce)
ที่มา : กระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม (2559)

ในการทําธุรกิจซื้อขายออนไลน๑ปัจจุบันมีการขายสินค๎าอยูํมากมายหลายประเภท ซึ่งในปี
2559 มีการขยายตัวกวํา 15% สินค๎าแฟชั่นยังเป็นสินค๎าที่ได๎รับความนิยมอยํางมากเป็นอันดับที่ 1
โดยการใช๎งานในตลาด E-Commerce ในไทยที่นิยมคือการทําธุรกิจผํานทางเฟสบุ๏คมากถึง 92.1%
(ศูนย๑วิจัยกสิกรไทย, 2559) นอกจากนี้ด๎วยการที่พื้นที่ Social Media มีการค๎าขายได๎แบบไมํมี
คําใช๎จําย มีการใช๎งานที่งําย เข๎าถึงกลุํมลูกค๎าที่หลากหลาย และมีการชําระเงินผํานระบบ
อิเล็กทรอนิกส๑ (E-Payment) ที่สะดวก จึงทําให๎เป็นชํองทางการขายที่ได๎รับความนิยมและเหมาะสม
เป็นอยํางมาก (ปัทมาสน๑ ชนะรัชชรักษ๑, 2559) นอกจากนี้องค๑ประกอบของร๎านค๎าออนไลน๑ ก็มี
ความสําคัญในการเลือกซื้อสินค๎าเชํนกัน ทั้งปัจจัยด๎านผลิตภัณฑ๑ ด๎านราคา ด๎านชํองทางการจัด
จําหนําย ด๎านการสํงเสริมการตลาด ด๎านการให๎บริการสํวนบุคคลและด๎านความเป็นสํวนตัวในมุมมอง
ของผู๎บริโภค (นันทพรพงษ๑ พรรณนากุล,2558) ทั้งนี้ยังเป็นการสร๎างความมีประสิทธิภาพและ
เอกลักษณ๑ในเชิงกลยุทธ๑ทางการแขํงขันอีกด๎วย (พนิดา อํอนลออ , 2559)
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การตัดสินใจซื้อสินค๎าจําเป็นต๎องมีการพิจารณาจากเหตุผลและปัจจัยตํางๆรวมกัน
ทั้ง
อิทธิพลที่ได๎รับจากสิ่งแวดล๎อมภายนอกและยังต๎องพิจารณาการตอบสนองของผู๎บริโภคตํออิทธิพลที่
เข๎ามาเกี่ยวข๎องกับกระบวนการทางจิตวิทยา (อดุลย๑ จาตุรงคกุลและดลยา จาตุรงคกุล, 2545) ทั้งใน
แงํของการเปลี่ยนแปลงทางนวัตกรรมทางแฟชั่น (พัชชรินทร๑ อดออม, 2559) ที่มีการปรับเปลี่ยน
เสมอ รวมไปถึงชื่อเสียงของตราสินค๎า การเปรียบเทียบทางสังคม แนวคิดวัตถุนิยมและความสนใจใน
แฟชั่นของแตํละบุคคล (Zhang & Kim, 2013) จะมีผลตํอทัศนคติในการเลือกซื้อสินค๎าแฟชั่น จาก
การศึกษาของ Zhang & Kim (2013) ที่ได๎ศึกษาปัจจัยที่สํงผลตํอความตั้งใจซื้อสินค๎าในกลุํมแฟชั่น
ซึ่งได๎แกํชื่อเสียงของตราสินค๎าแนวความคิดวัตถุนิยมการเปรียบเทียบทางสังคมการยึดติดกับแฟชั่น
และการวิวัฒนาการทางแฟชั่น ซึ่งเป็นปัจจัยทางด๎านทัศนคติของตัวบุคคลที่เกิดขึ้นจากแนวคิด ความ
ชื่นชอบ ประกอบกับประสบการณ๑ และข๎อมูลภายในของผู๎บริโภคแตํละคน และปัจจัยสํวนประสม
ทางการตลาดออนไลน๑ อันได๎แกํ ด๎านผลิตภัณฑ๑ ด๎านราคา ด๎านชํองทางจัดจําหนําย ด๎านการสํงเสริม
การตลาด ด๎านการให๎บริการสํวนบุคคล และด๎านการรักษาความเป็นสํวนตัวยังเป็นอีกปัจจัยที่สํงผล
ตํอการตัดสินใจซื้อสินค๎าออนไลน๑ดังนั้นปัจจัยสํวนประสมทางการตลาดนี้จึงมีความนําสนใจในการ
นํามาศึกษารํวมกับปัจจัยด๎านทัศนคติดังที่ได๎กลําวไปข๎างต๎นอีกด๎วย
สําหรับจังหวัดพิษณุโลกเป็นจังหวัดที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ
มีประชากรมากถึง
851,357คน (World population review, 2560) เป็นจุดศูนย๑กลางของภูมิภาคทางด๎านการ
คมนาคมทางบก และมีสนามบินประจําจังหวัดนอกจากนี้ยังเป็นจังหวัดที่มีสถานศึกษาขนาดใหญํและ
มหาวิทยาลัยตั้งอยูํมีปริมาณการขยายตัวของเศรษฐกิจกวําร๎อยละ 3.7 ทั้งยังมีโครงการกระตุ๎นการ
ลงทุนและสํงเสริมความเป็นอยูํออกมาอยํางตํอเนื่องอีกด๎วย (สํานักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก, 2559)
ด๎วยเหตุดังกลําวจึงทําให๎จังหวัดพิษณุโลกมีประชากรมากกวําจังหวัดใกล๎เคียง ความต๎องการสินค๎าจึง
สูงขึ้นตามไปด๎วย ทั้งอาหาร สินค๎า รวมไปถึงสินค๎าในกลุํมแฟชั่น นอกจากนี้การขนสํงในปัจจุบันยัง
สร๎างความสะดวกสบายในการจัดสํงสินค๎าจากแหลํงผลิตหรือแหลํงกระจายสินค๎า ให๎ไปสํงยังบ๎านของ
ลูกค๎าอยํางรวดเร็วมากขึ้น ประกอบกับการพัฒนาด๎านเทคโนโลยีการรับขําวสารและเลือกซื้อสินค๎า
ออนไลน๑ และการทําธุรกรรมทางการเงินที่สะดวกสบายมากขึ้น การซื้อของผํานระบบออนไลน๑จึงมี
ปริมาณเพิ่มมากขึ้นดังข๎อมูลที่ได๎กลําวไปในข๎างต๎น
ด๎วยเหตุนี้ปริมาณการค๎าผํานระบบพาณิชย๑
อิเล็กทรอนิกส๑ในจังหวัดพิษณุโลกจึงมีประมาณสูงเพิ่มขึ้นไปด๎วย ผู๎วิจัยจึงเล็งเห็นความนําสนใจใน
การศึกษาทัศนคติตํอการซื้อสินค๎าแฟชั่นและสํวนประสมทางการตลาดออนไลน๑ที่มีผลตํอการตัดสินใจ
ซื้อสินค๎าแฟชั่นออนไลน๑ของผู๎บริโภคในจังหวัดพิษณุโลกเพื่อประโยชน๑ในการพัฒนาการค๎าสินค๎าผําน
ชํองทางออนไลน๑ตํอไป
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปัจจัยสํวนประสมทางการตลาดออนไลน๑ที่มีผลตํอการตัดสินใจซื้อสินค๎าแฟชั่น
ออนไลน๑ของผู๎บริโภคในเขตอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
2. เพื่อศึกษาทัศนคติตํอการซื้อของผู๎บริโภคที่มีผลตํอการตัดสินใจซื้อสินค๎าแฟชั่นออนไลน๑ของ
ผู๎บริโภคในเขตอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
สมมติฐานการวิจัย
1. ปัจจัยสํวนประสมทางการตลาดออนไลน๑ มีผลตํอการตัดสินใจซื้อสินค๎าแฟชั่นออนไลน๑ของ
ผู๎บริโภค
2. ทัศนคติการซื้อ มีผลตํอการตัดสินใจซื้อสินค๎าแฟชั่นออนไลน๑ของผู๎บริโภค
กรอบแนวคิดของการวิจัย
ตัวแปรต้น

ตัวแปรตาม

ส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ (6Ps)
ผลิตภัณฑ๑
ราคา
ชํองทางจัดจําหนําย
การสํงเสริมการตลาด
การให๎บริการสํวนบุคคล
ความเป็นสํวนตัว
การตัดสินใจซื้อสินค๎าแฟชั่นออนไลน๑ของผู๎บริโภค
ทัศนคติต่อการซื้อสินค้าแฟชั่น
ชื่อเสียงของตราสินค๎า
วัตถุนิยม
การเปรียบเทียบทางสังคม
นวัตกรรมของแฟชั่น
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
การยึดติดกับแฟชั่น

แนวคิดเกี่ยวกับทัศนคติการซื้อ
Zhang & Kim (2013) ได๎ให๎ข๎อสรุปแนวคิดด๎านทัศนคติตํอความตั้งใจในการซื้อสินค๎าแฟชั่น
ออนไลน๑ คือการประเมิน ความพึงพอใจและไมํพึงพอใจของแตํล ะบุคคล ซึ่งเป็นแนวโน๎มของการ
ปฏิบัติที่มีผลตํอสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มีอิทธิพลตํอความเชื่อ ซึ่งจะมีผลตํอทัศนคติอีกทอดหนึ่ง แล๎วทัศนคตินี้
มีผลตํอการตัดสินใจซื้อโดยได๎กําหนดปัจจัยทางทัศนคติดังตํอไปนี้
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1.แนวคิดวัตถุนิยม (Materialism) เป็นแนวความคิดที่ยึดการใช๎ชีวิตโดยความสุขที่เกิดจาก
สิ่งของ หรือการครอบครองวัตถุ หรือสิ่งของที่ได๎รับการยอมรับ
2.การเปรียบเทียบทางสังคม (Social Comparison) เป็นการเปรียบเทียบระหวํางตนเอง กับ
ผู๎ที่อยูํในสังคม ทั้งรอบข๎างและผู๎ที่นับถือ การเปรียบเทียบนี้จะมีผลทางทัศนคติในแตํล ะ
ระดับความพึงพอใจและจะมีผลตํอการตัดสินใจซื้อหรือใช๎สิ่งของตามที่ตนเคารพนับถือ ชื่น
ชม หรืออยูํรอบข๎าง
3.นวัตกรรมทางแฟชั่น (Fashion Innovativeness) หมายถึงการพัฒนาหรือการสร๎างสิ่งใหมํ
ในทางแฟชั่น หรือดัดแปลงสิ่งที่มีอยูํให๎เกิดขึ้นมาใหมํ เพื่อให๎ ได๎สิ่ งใหมํๆขึ้นในทางแฟชั่น
ดังนั้น นวัตกรรมแฟชั่นเป็นรูปแบบแฟชั่นใหมํ ซึ่งเป็นสิ่งใหมํหรือถูกนําเสนอในลักษณะตําง
รูปแบบนี้จะถูกรับรู๎ได๎โดยตัวบุคคลและอาจได๎รั บการยอมรับหรือไมํได๎รับการยอมรับจากตัว
บุคคลซึ่งเป็นผู๎บริโภคได๎
4.การยึดติดกับแฟชั่น (Fashion Involvement) เป็นแนวความคิดที่ยึดติดกับแฟชั่นใด
แฟชั่นหนึ่ง ที่เป็นลักษณะของการตามกระแสของแฟชั่น
5.ชื่อเสีย งของตราสินค๎า (Brand consciousness) เป็นสิ่งลูกค๎าใช๎ในการเปรียบเทียบ
คุณภาพของสินค๎าระหวํางกัน ตราสินค๎าที่มีชื่อเสียงมากกวํา จะสามารถตั้งราคาที่สูงกวําและ
ลูกค๎ามักจะยอมจํายปริมาณที่มากกวํา สําหรับตราสินค๎าที่มีชื่อเสียงหรือเป็นที่รู๎จักมากกวํา
เพื่อให๎ได๎เป็นเจ๎าของ นอกจากนี้ การครอบครองสินค๎าที่มีชื่อเสียง จะเป็นตัวบํงบอกสถานะ
ทางสังคมของผู๎ใช๎งานอีกด๎วย
แนวคิดส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ (6Ps)
เดิมนั้ น สํ ว นประสมทางการตลาดจะมุํงไปในการขายแบบปกติทั่ว ไป จะพิจารณาปัจจั ย
การตลาดทั้งหมด 4 ด๎าน หรือ 4Ps ได๎แกํ ด๎านผลิตภัณฑ๑ (Product) ด๎านราคา (Price) ด๎านชํองทาง
การจัดจําหนําย (Place) และด๎านการสํงเสริมการตลาด (Promotion) แตํในการขายแบบออนไลน๑
นั้ น จํ า เป็ น ต๎ อ งมี ก ารเพิ่ ม องค๑ ป ระกอบอี ก 2 ด๎ า น นั่ น คื อ ด๎ า นการให๎ บ ริ ก ารแบบเจาะจง
(Personalization) และด๎านการรักษาความเป็นสํวนตัว (Privacy) เพื่อให๎ส ามารถประยุกต๑และมี
ความเหมาะสมกับ การขายแบบใหมํที่มีการใช๎เทคโนโลยี มีองค๑ประกอบดังนี้ (ลภัส วัฒ น๑ ศุภ ผล
กุลนันทร๑,2558)
1.ผลิตภัณฑ๑ (Product) เป็นสิ่งที่สร๎างความพึงพอใจให๎กับผู๎บริโภคโดยตรง เพราะเป็นสิ่งที่
ตอบสนองความต๎องการของผู๎บริโภค ผลิตภัณฑ๑อาจมีตัวตนหรือไมํมีก็ได๎ ดังนั้นร๎านค๎าจึงต๎อง
สร๎างผลิตภัณฑ๑ ให๎มีคุณภาพเป็นที่ไว๎วางใจ ภายใต๎ชื่อผลิตภัณฑ๑หรือยี่ห๎อสินค๎า ให๎เป็นที่รับรู๎
ให๎เป็นมาตรฐานเดียวกัน
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2.ราคา (Price) เป็นมูลคําของผลิตภัณฑ๑ที่เป็นตัวเงิน ราคาจะถูกตั้งขึ้นโดยผู๎ขายเพื่อกําหนด
มูลคําของผลิตภัณฑ๑ในตลาด ในมุมมองของผู๎บริโภค จะเปรียบเทียบความต๎องการและมูลคํา
ผลิ ต ภั ณ ฑ๑ เ ที ย บกั บ ราคา วํ า มี ค วามเหมาะสมกั น หรื อ ไมํ ดั ง นั้ น ในการตั้ ง ราคาที่ ดี แ ละ
เหมาะสม
3.ชํองทางการจัดจําหนําย (Place/Distribution) การขายผํานชํองทางออนไลน๑ในปัจจุบัน
จําเป็นต๎องมีชํองทางการจัดจําหนํายที่มากกวําในอดีต ชํองทางการจัดจําหนํายจึงกลายเป็น
เป็นโครงสร๎างชํองทางในการเคลื่อนย๎ายผลิตภัณฑ๑ไปยังตลาด หรือการนําสินค๎าจากผู๎ผลิตไป
ยังผู๎บริโภค การจัดการด๎านชํองทางการจัดจําหนําย จะมุํงเน๎นการสร๎างความสะดวกสบายใน
การเข๎าถึงสินค๎าให๎กับกลุํมลูกค๎าเปูาหมาย เพื่อให๎มีการเข๎าถึงที่กระจายและครอบคลุมมาก
ที่สุด
4.การสํงเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึงการติดตํอสื่อสารระหวํางผู๎ขายและผู๎ซื้อ เพื่อ
สร๎างทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อ การสื่อสารอาจเป็นการสื่อสารทางตรงระหวํางทั้งสองฝุาย
เป็นการเสนอขายผลิตภัณฑ๑ ความคิด หรือแม๎กระทั่งการโฆษณาประชาสัมพันธ๑โดยการผําน
สื่อและชํองทางตํางๆ โดยมุํงเน๎นให๎ติดตํอสื่อสารกับกลุํมเปูาหมายให๎มีประสิทธิภาพดีที่สุด
5.การให๎บริการสํวนบุคคล (Personalization) เป็นการเน๎นให๎บริการที่มีความเฉพาะเจาะจง
ในลูกค๎าแตํละคน ในลักษณะตํางๆ อาจมีการเก็บข๎อมมูลและให๎บริการ คําแนะนํา ข๎อเสนอ
พิเศษตามความสนใจหรือตามข๎อมูล ที่เคยใช๎มา เพื่อให๎ งํายตํอการใช๎บริการและอีกทั้งยัง
เพื่อให๎ลูกค๎ามีความประทับใจในการใช๎บริการอีกด๎วย
6.การรักษาความเป็ นสํ วนตัว (Privacy) เป็นการเก็บข๎อมูลผู๎ ใช๎บริการเป็นความลั บ โดย
ผู๎ประกอบการจําเป็นต๎องมีการปกปิดข๎อมูลสํวนบุคคลไมํให๎ออกสูํภายนอก และยังเป็นต๎อง
สร๎างระบบที่มีความปลอดภัยในระหวํางการใช๎บริการ ทั้งในการติดตํอ สื่อสารและการทํา
ธุรกรรมทางการเงิน
การตัดสินใจซื้อ
ในการตัดสินใจซื้อนั้ นคนเรามีแนวคิดที่ใช๎ในการตัดสิ นใจที่ตํางกัน ทําให๎มีความต๎องการ
สิ น ค๎ าแตกตํา งกั น ไป แตํอ ยํ า งไรก็ ตามแม๎วํ าความต๎อ งการจะมีค วามตํ างกั น แตํ ห ลั กการซึ่ง เป็ น
กระบวนการในการตัดสินใจจะมีรูปแบบเดียวกัน แบํงออกเป็น 5 ขั้นตอนคือ (ฉัตยาพร เสมอใจ และ
มัทนียา สมมิ, 2545)
1.การตระหนักถึงปัญหา (Problem Recognition) เป็นจุดที่มีความแตกตํางระหวํางสภาพ
ที่จริงและสภาพในอุดมคติ หรือเป็นสภาพความแตกตํางระหวํางสภาพที่ปรารถนาจะให๎มี
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เกิดขึ้น (Desired State of Affairs) กับสภาพแท๎จริงที่เป็นอยูํ (Actual State of Affairs)
ชํองวํางดังกลําวทําให๎ผู๎บริโภคตระหนักตื่นตัวและมองเห็นความต๎องการตํางๆ
2.การแสวงหาข๎อมูล (Search for Information) เป็นขั้นตอนหลังจากการตระหนักถึงปัญหา
โดยผู๎บริโภคจะทําการแสวงหาข๎อมูล สืบค๎นด๎วยวิธีการตํา งๆ ทั้งข๎อมูลที่อยูํในความทรงจํา
และข๎อมูลจากภาพนอก (ชูชัย สมิทธิไกร, 2553)
3.การประเมินทางเลือก (Evaluation) เป็นการประเมินทางเลือกของสินค๎าในแงํมุมตํางๆ
จากขั้นตอนที่ 2 ที่ผํานมา ทั้งด๎านราคา คุณภาพ อาจรวมไปถึงความนิยมหรือความศรัทธาใน
แตํละยี่ห๎อ ของตราสินค๎าที่มีความเหมาะสมตํอผู๎บริโภค
4.การตัดสินใจซื้อ (Decision Marking) หลังจากการใช๎เวลาในการศึกษาข๎อมูล และประเมิน
ทางเลือก ผู๎บริโภคจะทําการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค๎านั้น
5.ทัศนคติหลังการซื้อ-การใช๎ (Post-attitudes) เป็ น มุ ม มองของผู๎ บ ริ โ ภค ตํ อ สิ น ค๎ า ที่
ตนเองได๎ใช๎ไป วํามีความรู๎สึกหรือมีทัศนคติอยํางไร ความเห็นเหลํานี้จะเป็นข๎อมูลที่ใช๎ในการ
ตัดสินใจเมื่อเกิดปัญหาสินค๎าที่ใช๎อยูํหมดไปหรือต๎องการสินค๎าใหมํขึ้นมาทดแทน ผู๎บริโภคจะ
ใช๎ข๎อมูลและประสบการณ๑เกําเหลํานี้ในการตัดสินใจ
วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช๎ในการศึกษาครั้งนี้คือประชากรผู๎เคยซื้อสินค๎าออนไลน๑ที่อาศัยอยูํในเขตจังหวัด
พิษณุโลก ที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไปซึ่งไมํทราบจํานวน และทําการเลือกกลุํมตัวอยํางจากประชากรของ
W.G Cochran (1953) จะได๎กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการศึกษาจํานวน 400 ราย
สําหรับการเลือกนั้นจะเลือกพื้นที่ที่ใช๎ในการศึกษาเพื่อเลือกกลุํมตัวอยํางอีกครั้งหนึ่ง จากนั้น
จะทําการสุํมสํารวจกลุํมตัวอยํางจากพื้นที่ที่ได๎เพื่อทําการเก็บข๎อมูลตํอไป โดยต๎องมีเงื่อนไขดังนี้คือ
เป็นผู๎ที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป และเป็นผู๎ที่มีประสบการณ๑การซื้อสินค๎าผํานชํองทางออนไลน๑อยํางน๎อย 1
ครั้ง
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
ในการเก็บรวบรวมข๎อมูล จะใช๎จะใช๎แบบสอบถามในการเก็บข๎อมูล ซึ่งแบํงสํวนประกอบของ
ข๎อคําถามดังนี้คือ
สํวนที่ 1 ความเห็นด๎านปัจจัยสํวนประสมทางการตลาดออนไลน๑ (6Ps) เป็นข๎อคําถามระดับ
ความคิดเห็นแบํงลําดับจากน๎อยที่สุดไปยังมากที่สุด สํวนประสมทางการตลาดออนไลน๑ ได๎แกํ ปัจจัย
ด๎านผลิตภัณฑ๑ (Product) ปัจจัยด๎านราคา (Price) ปัจจัยด๎านชํองทางการจัดจําหนําย (Place) ปัจจัย
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ด๎านการสํงเสริ มการตลาด (Promotion) ปัจจั ยด๎านการให๎ บริการสํ ว นบุคคล (Personalization)
และปัจจัยความเป็นสํวนตัว (Privacy)
สํวนที่ 2 ข๎อคําถามเกี่ยวกับทัศนคติในการเลือกซื้อสินค๎าแฟชั่นผํานชํองทางออนไลน๑ เป็น
คําถามระดับความคิดเห็นจากน๎อยที่สุดไปยังมากที่สุด ทัศนคติการซื้อสินค๎า ประกอบด๎วย ด๎านความ
มี ชื่ อ เสี ย งของตราสิ น ค๎ า (Brand
Consciousness) ด๎ า นวั ต ถุ นิ ย ม (Materialism) ด๎ า นการ
เปรี ย บเที ย บทางสั ง คม (Social
Comparison) ด๎ า นนวั ต กรรมของแฟชั่ น (Fashion
Innovativeness) และด๎านการยึดติดกับแฟชั่น (Fashion Involvement)
สํวนที่ 3 ข๎อคําถามเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อสินค๎าแฟชั่นผํานชํองทางออนไลน๑ ซึ่งจะวัดระดับ
การตัดสินใจจากน๎อยที่สุดไปยังมากที่สุด ซึ่งเป็นตัวแปรตามของการศึกษาในครั้งนี้
สําหรับแบบสอบถามสํวนที่ 1 ถึง 3 นั้นจะใช๎การเก็บข๎อมูลให๎ผู๎ตอบแบบสอบถามเลือกระดับ
ความเห็นในรูปแบบ Likert’s scale เพื่อให๎เรียงลําดับความเห็นตามลําดับคะแนนจากน๎อยที่สุด (1)
ไปยังมากที่สุด (5)
สํวนที่ 4 ข๎อมูลทั่วไปของผู๎ตอบแบบ ใช๎สําหรับเก็บข๎อมูลทั่วไปของผู๎ตอบแบบสอบถามได๎แกํ
เพศ สถานภาพ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด ระดับรายได๎ และชํองทางในการซื้อสินค๎าออนไลน๑ ข๎อ
คําถามในสํวนนี้จะใช๎การเก็บข๎อมูลแบบเลือกตอบ (Check List)
การทดสอบเครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูล
หลังจากที่ได๎ทําการออกแบบแบบสอบถามซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช๎ในการเก็บข๎อมูลแล๎ว จะนํา
แบบสอบถามดังกลําวไปทําการตรวจสอบคุณสมบัติของของข๎อคําถามโดยใช๎ดัชนีความสอดคล๎อง
(Item-Objective Congruency Index: IOC) โดยให๎ผู๎ทรงคุณวุฒิรํวมตรวจสอบจํานวน 3 ทําน กํอน
นําไปเก็บตัวอยํางข๎อมูล ข๎อคําถามซึ่งเป็นแบบสอบถามที่ได๎ผํานการตรวจสอบโดยผู๎ทรงคุณวุฒิแล๎วมี
คํา IOC ตั้งแตํ 0.67-1.0 ถือวําเหมาะสมจึงถูกนําไปเก็บข๎อมูล เพื่อนําผลของข๎อมูลไปวิเคราะห๑ความ
เชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามโดยการหาคํา Cronbach’s Alpha จากข๎อมูลที่ทําการเก็บมี
คําเกิน 0.7 ในทุกตัวแปร
เครื่องมือทางสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ ใ ช๎ ส ถิ ติ เ ชิ ง พรรณนา ได๎ แ กํ คํ า เฉลี่ ย ร๎ อ ยละ ในการวิ เ คราะห๑ ร ะดั บ
ความเห็นสํวนประสมทางการตลาดออนไลน๑ ทัศนคติตํอการซื้อสินค๎าออนไลน๑ และข๎อมูลพื้นฐานของ
ผู๎ตอบแบบสอบถาม ได๎แกํ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษาสูงสุด ระดับรายได๎ และชํองทางใน
การซื้อสินค๎าออนไลน๑ และใช๎สถิติเชิงอนุมานได๎แกํ สมการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression)
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ในการทดสอบสมมติฐ านและหาความสั มพันธ๑ของปัจจัยสํ ว นประสมทางการตลาดออนไลน๑และ
ทัศนคติตํอการตัดสินใจซื้อสินค๎าตํอการตัดสินใจซื้อสินค๎าแฟชั่นผํานชํองทางออนไลน๑
ผลการวิจัย
ตอนที่ 1 การวิเคราะห๑ด๎านสํวนประสมทางการตลาดออนไลน๑ที่มีผลตํอการตัดสินใจซื้อสินค๎า
แฟชั่นผํานชํองทางออนไลน๑
ตารางที่ 1 แสดงการวิเคราะห๑ด๎านสํวนประสมทางการตลาดออนไลน๑ที่มีผลตํอการตัดสินใจซื้อสินค๎า
แฟชั่นผํานชํองทางออนไลน๑
ระดับความสําคัญ
ปัจจัยสํวนประสมทางการตลาด
การแปลผล
ลําดับ
S.D.
ออนไลน๑
x
ด๎านผลิตภัณฑ๑
3.126
.799
ปานกลาง
4
ด๎านราคา
3.064
.777
ปานกลาง
5
ด๎านชํองทางจัดจําหนําย
3.271
.786
ปานกลาง
2
การสํงเสริมการตลาด
3.050
.880
ปานกลาง
6
การให๎บริการสํวนบุคคล
3.186
.809
ปานกลาง
3
ด๎านความเป็นสํวนตัว
3.384
.918
ปานกลาง
1
จากตารางที่ 1 พบวําผู๎ตอบแบบสอบถามมีระดับความเห็นรวมเฉลี่ยอยูํในระดับปานกลาง
เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อพบวําระดับความเห็นเรียงจากมากที่สุดไปยังน๎อยที่สุดได๎แกํ ด๎านการรักษา
ความเป็นสํวนตัว (x = 3.384 , S.D. = 0.918) ด๎านชํองทางจัดจําหนําย (x = 3.271 , S.D. = 0.786)
ด๎านการให๎บริการสํวนบุคคล (x = 3.186 , S.D. = 0.809) ด๎านผลิตภัณฑ๑ (x = 3.126 , S.D. =
0.799) ด๎านราคา (x = 3.064 , S.D. = 0.777) และด๎านการสํงเสริมการตลาด (x = 3.050 , S.D. =
0.880) ตามลําดับ
ตอน 2 การวิเคราะห๑ด๎านทัศนคติตํอการซื้อสินค๎าแฟชั่นผํานชํองทางออนไลน๑
ตารางที่ 2 แสดงการวิเคราะห๑ด๎านทัศนคติตํอการซื้อสินค๎าแฟชั่นผํานชํองทางออนไลน๑
ทัศนคติตํอการซื้อสินค๎าแฟชั่นตํอการ
ระดับความสําคัญ
การแปล
ตัดสินใจซื้อสินค๎าแฟชั่นออนไลน๑ของ
S.D.
x
ผล
ผู๎บริโภค
วัตถุนิยม
3.158
.771
ปานกลาง
การเปรียบเทียบทางสังคม
2.659
.894
ปานกลาง

ลําดับ
1
4
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นวัตกรรมทางแฟชั่น
2.694
1.016
ปานกลาง
3
การยึดติดกับแฟชั่น
2.641
.991
ปานกลาง
5
ชื่อเสียงของตราสินค๎า
2.996
.866
ปานกลาง
2
จากตารางที่ 2 พบวําเมื่อวิเคราะห๑ทัศนคติตํอการซื้อสินค๎าแฟชั่นออนไลน๑พบวํา ผู๎ตอบ
แบบสอบถามมีระดับความเห็นรวมเฉลี่ยอยูํในระดับปานกลางหากพิจารณาเป็นรายข๎อพบวําระดับ
ความเห็นด๎านทัศนคติเมื่อเรียงลําดับมากมากที่สุดไปยังน๎อยที่สุด ได๎แกํ แนวคิดวัตถุนิยม (x = 3.158
, S.D. = 0.771) ชื่อเสียงของตราสินค๎า (x = 2.996 , S.D. = 0.866) นวัตกรรมของแฟชั่น (x =
2.694 , S.D. = 1.016) การเปรียบเทียบทางสังคม (x = 2.659 , S.D. = 0.894) และการยึดติดกับ
แฟชั่น (x = 2.641 , S.D. = 0.991) ตามลําดับ

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

ตอนที่ 3 การวิเคราะห๑การตัดสินใจซื้อสินค๎าแฟชั่นผํานขํองทางออนไลน๑
ตารางที่ 3 แสดงการวิเคราะห๑ความเห็นของการตัดสินใจซื้อสินค๎าแฟชั่นผํานชํองทางออนไลน๑
ระดับความเห็น
ความเห็นด๎านการตัดสินใจซื้อสินค๎าแฟชั่น
การแปลผล ลําดับ
ผํานชํองทางออนไลน๑
Mean
S.D.
การซื้อสินค๎าแฟชั่นออนไลน๑จะพิจารณาถึงความจําเป็นใน
5
การใช๎
หากต๎องการซื้อสินค๎า จะพิจารณาการซื้อผํานชํองทาง
3.69
1.071 เห็นด๎วยมาก 9
ออนไลน๑เป็นอันดับแรก
จะพิจารณาถึงความพึงพอใจหลังจากตัดสินใจซื้อสินค๎า
3.50
1.069 เห็นด๎วยมาก 7
แฟชั่นผํานชํองทางออนไลน๑ เพื่อใช๎ในการตัดสินใจซื้อ
สินค๎าในครั้งตํอไป
3.65
1.059 เห็นด๎วยมาก 8
มีความยินดีที่จะรอการจัดสํงสินค๎า กับความสะดวกที่ไมํ
3
ต๎องเดินทางไปซื้อด๎วยตนเอง
3.55
.891 เห็นด๎วยมาก 6
จะเลือกซื้อสินค๎าออนไลน๑ จากผู๎ที่มีความนําเชื่อถือมาก
3.75
.938 เห็นด๎วยมาก
ที่สุดเสมอ
3.67
.945 เห็นด๎วยมาก 2
การซื้อสินค๎าออนไลน๑จะสร๎างความสะดวกมากกวําการซื้อ
แบบปกติ
3.76
.956 เห็นด๎วยมาก
มักจะพิจารณาคุณภาพ รูปลักษณ๑ การใช๎งาน อยํางรอบ
ด๎านทุกครั้งกํอนการซื้อสินค๎าเสมอ
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ตารางที่ 3 แสดงการวิเคราะห๑ความเห็นของการตัดสินใจซื้อสินค๎าแฟชั่นผํานชํองทางออนไลน๑ (ตํอ)
ความเห็นด๎านการตัดสินใจซื้อสินค๎าแฟชั่น
ระดับความเห็น
การแปลผล ลําดับ
ผํานชํองทางออนไลน๑
8. มักจะหาข๎อมูลสินค๎าจากผู๎ขายมากกวํา 1 ราย กํอนทําการ
ตัดสินใจซื้อเสมอ
3.71
1.123 เห็นด๎วยมาก 4
9. จะเลือกซื้อสินค๎าออนไลน๑ตํอเมื่อไมํสามารถหาซื้อได๎จาก
ร๎านค๎าทั่วไป
3.80
1.039 เห็นด๎วยมาก 1
มุมมองการตัดสินใจซื้อสินค๎าแฟชั่น
3.67
.5922 เห็นด๎วยมาก
ผํานชํองทางออนไลน๑โดยรวม
จากตารางที่ 3 แสดงการวิเคราะห๑ความเห็นของการตัดสินใจซื้อสินค๎าแฟชั่นผํานชํองทาง
ออนไลน๑ พบวํา ผู๎ตอบแบบสอบถามมีความเห็นด๎านมุมมองการตัดสินใจซื้อสินค๎าแฟชั่นผํานชํองทาง
ออนไลน๑โ ดยรวมโดยรวมอยูํ ในระดับมาก โดยมีคําเฉลี่ ยเทํากับ 3.67 เมื่อพิจารณารายข๎อพบวํา
แนวคิดที่มีระดับความเห็ นด๎ว ยเรี ยงลํ าดับจากมากที่สุดถึงน๎อยที่สุด ได๎แกํ (1) จะเลือกซื้อสินค๎า
ออนไลน๑ตํอเมื่อไมํสามารถหาซื้อได๎จากร๎านค๎าทั่วไป (2) มักจะพิจารณาคุณภาพ รูปลักษณ๑ การใช๎งาน
อยํางรอบด๎านทุกครั้งกํอนการซื้อสินค๎าเสมอ (3) จะเลือกซื้อสินค๎าออนไลน๑ จากผู๎ที่มีความนําเชื่อถือ
มากที่สุดเสมอ (4) มักจะหาข๎อมูลสินค๎าจากผู๎ขายมากกวํา 1 ราย กํอนทําการตัดสินใจซื้อเสมอ (5)
การซื้อสินค๎าแฟชั่นออนไลน๑จะพิจารณาถึงความจําเป็นในการใช๎ (6) การซื้อสินค๎าออนไลน๑จะสร๎าง
ความสะดวกมากกวําการซื้อแบบปกติ (7) จะพิจารณาถึงความพึงพอใจหลังจากตัดสินใจซื้อสินค๎า
แฟชั่นผํานชํองทางออนไลน๑ เพื่อใช๎ในการตัดสินใจซื้อสินค๎าในครั้งตํ อไป (8) มีความยินดีที่จะรอการ
จัดสํงสินค๎า กับความสะดวกที่ไมํต๎องเดินทางไปซื้อด๎วยตนเอ (9) หากต๎องการซื้อสินค๎า จะพิจารณา
การซื้อผํานชํองทางออนไลน๑เป็นอันดับแรก ซึ่งมีความเฉลี่ยความเห็นเทํากับ 3.80, 3.76, 3.75, 3.71,
3.69, 3.67, 3.65, 3.55 และ 3.50 ตามลําดั บ ซึ่งระดับความเห็นทั้งหมดของความเห็นของการ
ตัดสินใจซื้อสินค๎าแฟชั่นผํานชํองทางออนไลน๑อยูํในระดับเห็นด๎วยมาก
ตอน 4 การวิเคราะห๑ข๎อมูลทั่วไปของผู๎ตอบแบบสอบถาม
ด๎านข๎อมูลทั่วไปของผู๎ตอบแบบสอบถามพบวํา ผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํเป็นเพศชาย
จํานวน 201 ราย คิดเป็นร๎อยละ 50.2 มีชํวงอายุระหวําง 20 – 25 ปี จํานวน 179 ราย คิดเป็นร๎อย
ละ 44.8 มีสถานภาพโสด จํานวน 272 ราย คิดเป็นร๎อยละ 68.0 ระดับการศึกษาปริญญาตรี จํานวน
249 ราย คิดเป็นร๎อยละ 62.3 มีรายได๎เฉลี่ยตํอเดือน 15,001 – 20,000 บาท จํานวน 172 ราย คิด
เป็น ร๎อยละ 43.0 ซึ่งลั กษณะการซื้อสิ นค๎าแฟชั่นออนไลน๑ จะใช๎วิธีการสั่ งซื้อผํ านชํองทางเฟสบุ๏ค
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(Facebook) มากที่ สุ ด คิ ด เป็ น ร๎ อ ยละ 40.3 รองลงมาได๎ แ กํ การสั่ ง ซื้ อ ผํ า นอิ น สตราแกรม
(Instagram) คิดเป็น ร๎ อยละ 27.6 เว็บไซต๑ร๎านค๎าโดยตรง คิดเป็นร๎อยละ 17.6 เว็บไซต๑สําหรับ
วางขายสินค๎า คิดเป็นร๎อยละ 14.0 และชํองทางอื่นๆ คิดเป็นร๎อยละ 5 ตามลําดับ
ตอน 5 การรวิเคราะห๑ข๎อมูลเชิงอนุมานเพื่อทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 การวิเคราะห๑สถิติเชิงอนุมานของความสัมพันธ๑ระหวํางปัจจัยสํวนประสมทาง
การตลาดออนไลน๑ตํอการตัดสินใจซื้อสินค๎าออนไลน๑ของผู๎บริโภค ใช๎การวิเคราะห๑สมการถดถอยแบบ
พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เพื่อหาความสัมพันธ๑ของปัจจัยสํวนประสมทางการตลาด
ได๎แกํ ปัจจัยสํวนประสมทางการตลาดออนไลน๑ ซึ่งได๎แกํ ปัจจัยทางด๎านผลิตภัณฑ๑ (Product) ปัจจัย
ด๎านราคา (Price) ปัจจัยด๎านชํองทางการจัดจําหนําย (Place) ปัจจัยด๎านการสํงเสริมการตลาด
(Promotion) ปัจจัยการให๎บริการสํวนบุคคล (Personalization) และปัจจัยความเป็นสํวนตัว
(Privacy) กับการตัดสินใจซื้อสินค๎าแฟชั่นออนไลน๑ของผู๎บริโภค ณ ระดับความเชื่อมั่น 95%
ตารางที่ 4 แสดงการวิเคราะห๑ปัจจัยสํวนประสมทางการตลาดออนไลน๑ที่มีผลตํอการตัดสินใจซื้อ
สินค๎าแฟชั่นออนไลน๑ของผู๎บริโภค
ตัวแปรพยากรณ๑
B
Std.Error β
T
Pvalue
(Constant)
2.136
.123
17.304
.000
ด๎านผลิตภัณฑ๑
.011
.040
.015
.271
.787
ด๎านราคา
.017
.044
.022
.381
.704
ด๎านชํองทางจัดจําหนําย
.154
.042
.205 3.709 .000*
การสํงเสริมการตลาด
.018
.039
.026
.454
.650
การให๎บริการสํวนบุคคล
-.047
.030 -.079 -1.557
.120
ด๎านความเป็นสํวนตัว
.309
.034
.480 9.079 .000*
R = .593 𝑅 = .351 Adjust 𝑅 = .342
หมายเหตุ B = Unstandardized Coefficients, β = Standardized Beta Coefficients
จากตารางที่ 4 พบวํา ปัจจัยสํวนประสมทางการตลาดออนไลน๑ที่มีผลตํอการตัดสินใจซื้อ
สินค๎าแฟชั่นออนไลน๑ของผู๎บริโภค อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีทั้งหมด 2 ปัจจัย คือ ด๎าน
ชํองทางการจั ดจํ าหนํ ายและด๎านความเป็นสํ ว นตัว ซึ่ง การตัดสิ นใจซื้อสิ นค๎าแฟชั่ นออนไลน๑ของ
ผู๎บริโภค (Y) เทํากับ 0.593 หรือร๎อยละ 59.3 และมีอํานาจการพยากรณ๑คําการตัดสินใจซื้อสินค๎า
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แฟชั่นออนไลน๑ของผู๎บริโภค (Y) รวมกันได๎ (𝑅 = .342) หรือร๎อยละ 34.2 สามารถเขียนสมการได๎
ดังนี้
Y = 2.136 + (0.154)𝑃 + (0.309)
ดังนั้นจากคําสัมประสิทธิ์ดังกลําว ปัจจัยสํวนประสมทางการตลาดที่มีตํอการซื้อสินค๎าแฟชั่น
ที่มีผลตํอการตัดสินใจซื้อสินค๎าแฟชั่นออนไลน๑ของผู๎บริโภค ณ ระดับนัยสําคัญ 0.05 จะสามารถ
อภิปรายผลได๎ดังนี้
ปัจ จั ย สํ ว นประสมทางการตลาดออนไลน๑ ด๎านชํองทางการจัดจําหนําย (𝑃 ) เพิ่มขึ้น 1
หนํ ว ย จะมีผ ลตํอการตัด สิ น ใจซื้อสิ น ค๎าแฟชั่นออนไลน๑ข องผู๎ บ ริโ ภค เพิ่ม ขึ้น 0.154 หนํว ย เมื่ อ
กําหนดให๎ปัจจัยสํวนประสมทางการตลาดออนไลน๑ในด๎านอื่นๆอีก 5 ด๎านคงที่
ปัจจัยสํวนประสมทางการตลาดออนไลน๑ ด๎านความเป็นสํวนตัว (𝑃 ) เพิ่มขึ้น 1 หนํวย จะมี
ผลตํอการตัดสินใจซื้อสินค๎าแฟชั่นออนไลน๑ของผู๎บริโภค เพิ่มขึ้น 0.309 หนํวย เมื่อกําหนดให๎ปัจจัย
สํวนประสมทางการตลาดออนไลน๑ในด๎านอื่นๆอีก 5 ด๎านคงที่
สมมติฐานที่ 2 การวิเคราะห๑สถิติเชิงอนุมานของความสัมพั นธ๑ระหวํางทัศนคติตํอการซื้อ
สินค๎าแฟชั่นตํอการตัดสินใจซื้อสินค๎าออนไลน๑ของผู๎บริโภคใช๎การวิเคราะห๑สมการถดถอยแบบพหุคูณ
(MultipleRegression Analysis) เพื่อหาความสัมพันธ๑ของปัจจัยสํวนประสมทางการตลาด ได๎แกํ
ปัจจัยสํวนประสมทางการตลาดออนไลน๑ ซึ่งได๎แกํ ปัจจัยทางด๎านผลิตภัณฑ๑ (Product) ปัจจัยด๎าน
ราคา (Price) ปั จ จั ย ด๎ า นชํ อ งทางการจั ด จํ า หนํ า ย (Place) ปั จ จั ย ด๎ า นการสํ ง เสริ ม การตลาด
(Promotion) ปั จ จั ย การให๎ บ ริ ก ารสํ ว นบุ ค คล (Personalization) และปั จั ย ความเป็ น สํ ว นตั ว
(Privacy) กับการตัดสินใจซื้อสินค๎าแฟชั่นออนไลน๑ของผู๎บริโภค ณ ระดับความเชื่อมั่น 95%
ตารางที่ 5 แสดงการวิเคราะห๑สถิติเชิงอนุมานของความสัมพันธ๑ระหวํางทัศนคติตํอการซื้อสินค๎า
แฟชั่นตํอการตัดสินใจซื้อสินค๎าออนไลน๑ของผู๎บริโภค
ตัวแปรพยากรณ๑
B
Std.Err
T
β
or
(Constant)
3.05
.128
23.630
วัตถุนิยม
.079
.046
.103 1.718
การเปรียบเทียบทางสังคม
.004
.051
.006
.077
นวัตกรรมทางแฟชั่น
.059
.046
.101 1.268
การยึดติดกับแฟชั่น
-.111
.048
-.186 -2.327

Pvalue
.000
.087
.939
.205
.020*
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ชื่อเสียงของตราสินค๎า
.173
.048
.252 3.614
R = .300 𝑅 = .090 Adjust 𝑅 = .078
หมายเหตุ B = Unstandardized Coefficients, β = Standardized Beta Coefficients
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.000*

จากตารางที่ 5 พบวํา ปัจจัยทัศนคติที่มีผลตํอการซื้อสินค๎าแฟชั่นออนไลน๑ของผู๎บริโภค อยําง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีทั้งหมด 2 ปัจจัย คือ การยึดติดกับแฟชั่นและชื่อเสียงของตรา
สินค๎า ซึ่งการตัดสินใจซื้อสินค๎าแฟชั่นออนไลน๑ของผู๎บริโภค (Y) เทํากับ 0.300 หรือร๎อยละ 30 และมี
อํานาจการพยากรณ๑คําการตัดสินใจซื้อสินค๎าแฟชั่นออนไลน๑ของผู๎บริโภค (Y) รวมกันได๎ (𝑅 =
.090) หรือร๎อยละ 9 สามารถเขียนสมการได๎ดังนี้
Y = 3.05 + (-0.111)

+ (0.173)

ดังนั้นจากคําสัมประสิทธิ์ดังกลําว ทัศนคติตํอการซื้อสินค๎าแฟชั่นที่มีผลตํอการตัดสินใจซื้อ
สินค๎าแฟชั่นออนไลน๑ของผู๎บริโภค ณ ระดับนัยสําคัญ 0.05 จะสามารถอภิปรายผลได๎ดังนี้
ปัจจัยทัศนคติตํอการซื้อสินค๎าแฟชั่นในด๎านการยึดติดกับแฟชั่น ( ) เพิ่มขึ้น 1 หนํวย จะมี
ผลตํอการตัดสินใจซื้อสินค๎าแฟชั่นออนไลน๑ของผู๎บริโภค ลดลง 0.111 หนํวย เมื่อกําหนดให๎ทัศนคติ
ตํอการซื้อสินค๎าแฟชั่นในด๎านอื่นๆอีก 4 ด๎านคงที่
ปัจจัยทัศนคติตํอการซื้อสินค๎าแฟชั่นในด๎านชื่อเสียงของตราสินค๎า ( ) เพิ่มขึ้น 1 หนํวย
จะมีผลตํอการตัดสินใจซื้อสินค๎าแฟชั่นออนไลน๑ของผู๎บริโภค เพิ่มขึ้น 0.173 หนํวย เมื่อกําหนดให๎
ทัศนคติตํอการซื้อสินค๎าแฟชั่นในด๎านอื่นๆอีก 4 ด๎านคงที่
สรุปและอภิปรายผล
อภิปรายผล
จากการศึกษาพบวํา ผู๎ซื้อสินค๎าแฟชั่นผํานชํองทางออนไลน๑สํวนใหญํเป็นเพศชาย คิดเป็น
ร๎อยละ 50.2 มีชํวงอายุระหวําง 20 – 25 ปี คิดเป็นร๎อยละ 44.8 มีสถานภาพโสด คิดเป็นร๎อยละ
68.0 ระดับการศึกษาและรายได๎เฉลี่ยตํอเดือนที่เป็นสํวนมาก มีความสอดคล๎องกับ พิชามญชุ๑ มะลิ
ขาว (2554) ที่ได๎ศึกษาปัจจัยที่สํงผลตํอพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ๎ าแฟชั่นสตรีผํานสื่อสังคมออนไลน๑
เฟซบุ๏ค และ เสาวนีย๑ ใจมูล (2554) ที่ได๎ศึกษาพฤติกรรมของคนวัยทํางานในอําเภอเมืองเชียงใหมํใน
การซื้อเครื่องสําอางออนไลน๑ที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี ซึ่งมีระดับการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็น
ร๎อยละ 62.3 ของการศึกษาครั้งนี้และมีรายได๎เฉลี่ยตํอเดือน 15,001 – 20,000 บาท คิดเป็นร๎อยละ

การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
เครือขํายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลําปางวิจยั ครั้งที่ 4

43.0 ของการศึกษาในครั้งนี้ ลักษณะการซื้อสินค๎าแฟชั่นออนไลน๑ จะใช๎วิธีการสั่งซื้อผํานชํองทาง
เฟสบุ๏ค (Facebook) มากที่สุด คิดเป็นร๎อยละ 40.3 รองลงมาได๎ แกํ การสั่งซื้อผํานอินสตราแกรม
(Instagram) คิดเป็น ร๎ อยละ 27.6 เว็บไซต๑ร๎านค๎าโดยตรง คิดเป็นร๎อยละ 17.6 เว็บไซต๑สําหรับ
วางขายสินค๎า คิดเป็นร๎อยละ 14.0 และชํองทางอื่นๆ คิดเป็นร๎อยละ 5 ตามลําดับ
ปัจจัยสํวนประสมทางการตลาดออนไลน๑โดยรวมมีผลตํอการตัดสินใจซื้อสินค๎าแฟชั่นออนไลน๑
เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎านแล๎ว จะพบวํา ปัจจัยชํองทางการจัดจําหนําย มีผลตํอการตัดสินใจซื้อสินค๎า
แฟชั่น ออนไลน๑ ของผู๎ บ ริ โภค สอดคล๎องกับชามญชุ๑ มะลิขาว (2554) ที่ได๎ศึกษาปัจจัยที่สํงผลตํอ
พฤติกรรมการซื้อเสื้อผ๎าแฟชั่นสตรีผํานสื่อสังคมออนไลน๑เฟซบุ๏ค พบวําการสั่งซื้อเสื้อผ๎าสามารถทําได๎
สะดวกรวดเร็ว และสอดคล๎องกับ ณัฐชยา พิบูลย๑ไพโรจน๑ (2557) ที่ได๎ศึกษาปัจจัยที่สํงผลตํอการ
ตัดสินใจซื้อสินค๎าผํานแอพลิเคชั่นบนสมาร๑ทโฟน ซึ่งพบวําการขายสินค๎าควรให๎ผู๎ซื้อเลือกรับสินค๎าได๎
หลายชํองทางและมีความสะดวกรวดเร็วในการจั ดสํงสินค๎านอกจากนี้ชํองทางการจัดจําหนํายสินค๎า
ออนไลน๑ยังอาจเป็นอีกชํองทางที่เป็นตัวเลือกให๎กับผู๎บริโภคที่ทําให๎มีความหลากหลายในการเลือกซื้อ
และลดอุปสรรคด๎านการเดินทางให๎กับผู๎ซื้อจึงทําให๎ชํองทางการจัดจําหนํายมีผลตํอการตัดสินใจซื้อ
สินค๎าแฟชั่นออนไลน๑
นอกจากนี้ ปั จจั ย สํว นประสมทางการตลาดออนไลน๑ด๎านความเป็นสํ ว นตัว ยังมีผลตํอการ
ตัดสินใจซื้อสินค๎าแฟชั่นออนไลน๑ของผู๎บริโภค ซึ่งสอดคล๎องกับ เสาวนีย๑ ใจมูล (2554) ที่ได๎ศึกษา
พฤติกรรมของคนวัยทํางานในอําเภอเมืองเชียงใหมํในการซื้อเครื่องสําอางออนไลน๑ ซึ่งพบวํา การเก็บ
ข๎อมูลลูกค๎า เชํน รายชื่อลูกค๎า หมายเลขบัตรเครดิต ที่อยูํ หมายเลขโทรศัพท๑ เป็นสิ่งที่ผู๎บริโภคให๎
ความสําคัญ เชํนเดียวกับ ณัฐชยา พิบูลย๑ไพโรจน๑ (2557) ที่ได๎ศึกษาปัจจัยที่สํงผลตํอการตัดสินใจซื้อ
สินค๎าผํานแอพลิเคชั่นบนสมาร๑ทโฟนซึ่งพบวํา ผู๎ขายต๎องเก็บรักษาข๎อมูลสํวนตัว ของลูกค๎าให๎เป็น
ความลับ และต๎องให๎เชื่อถือได๎วําข๎อมูลสํวนตัวจะไมํถูกลักลอบ โดยเฉพาะขั้นตอนการสั่งสินค๎าและ
ชําระคําสินค๎า ด๎วยเหตุนี้อาจทําให๎ความเป็นสํวนตัวของการซื้อสินค๎าแฟชั่นผํานชํองทางออนไลน๑มีผล
ตํอการตัดสินใจซื้อสินค๎าดังกลําว นอกจากนี้วิธีการจัดสํงสิ นค๎าและการบรรจุหีบหํอที่มิดชิดอาจมีผล
ด๎านการรักษาความเป็นสํวนตัวที่จะสํงผลให๎ตัดสินใจซื้อสินค๎าแฟชั่นผํานชํองทางออนไลน๑ได๎เชํนกัน
ปัจจัยทัศนคติที่มีผลตํอการตัดสินใจซื้อสินค๎าแฟชั่นของผู๎บริโภค พบวํา ทัศนคติด๎านการยึด
ติดกับแฟชั่นและด๎านชื่อเสียงของตราสินค๎ามีผลตํอการตัดสินใจซื้อสินค๎าแฟชั่นออนไลน๑ของผู๎บริโภค
และยังมีความสอดคล๎องกับการศึกษาของ Zhang & Kim (2013) ที่ได๎ศึกษาเรื่อง การบริโภคสินค๎า
แฟชั่นหรูในจีน: ปัจจัยที่สํงผลตํอทัศนคติและความต๎องการซื้อสินค๎า โดยมีวัตถุประสงค๑การศึกษาเพื่อ
ศึกษาอิทธิพลตํอทัศนคติ และการตั้งใจซื้อของผู๎บริโภคชาวจีนในการซื้อสินค๎าแฟชั่น โดยใช๎กลุํ ม
ประชากรคือผู๎บริโภคสินค๎าชาวจีน ซึ่บพบวําความต๎องการในตัวสินค๎าจะชํวยสร๎างแรงกระตุ๎นในการ
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ซื้อสินค๎านั้นๆ และชื่อเสียงที่ดีของตราสินค๎าจะชํวยสํงเสริมให๎สินค๎าเป็นที่ต๎องการของผู๎บริโภค ทํา ให๎
สินค๎าถูกเป็นที่ต๎องการของตลาด
เหตุที่งานวิจัยมีผลออกมาดังนี้อาจจะเป็นเพราะการยึดติดกับแฟชั่นเป็นการพิจารณาในตัว
สิ น ค๎ า ผู๎ บ ริ โ ภคอาจใช๎ ค วามตระหนั ก ถึ ง ความต๎ อ งการที่ แ ท๎ จ ริ ง หรื อ การตั ด สิ น ใจที่ แ ท๎ จ ริ ง ที่ ไ มํ
จําเป็นต๎องยึดตามกระแสหรือตามแบบแผนของคนทั่วไปในการซื้ อสินค๎า เชํน ผู๎บริโภคไมํมีความ
จําเป็นต๎องซื้อสินค๎าตามคนอื่นทั่วไป แตํสามารถซื้อได๎ตามความต๎องการของตนเองที่มีอิสระในการ
เลือกสินค๎ามากกวําโดยไมํจําเป็นต๎องสนใจสิ่งเร๎าหรือสิ่งจูงใจรอบข๎าง นอกจากนี้การซื้อสินค๎าแฟชั่น
ผํานชํองทางออนไลน๑ อาจมีทางเลือกในการซื้อ สินค๎าที่หลากหลายมากกวําการซื้อจากร๎านค๎าทั่วไป
ทําให๎ผู๎บริโภคไมํได๎พิจารณาจากกระแสแฟชั่นที่เป็นที่นิยมในขณะนั้น แตํเป็นการซื้อภายใต๎ความชื่น
ชอบหรือความต๎องการที่แท๎จริงของอรรถประโยชน๑ของสินค๎านั้น ทําให๎ทิศทางของทัศนคติด๎านการ
ยึดติดกับแฟชั่น จึงมีลักษณะที่ สวนทางกับการตัดสินใจซื้อสินค๎าออนไลน๑ของผู๎บริโภค และปัจจัย
ชื่อเสียงของตราสินค๎าที่เป็นที่ต๎องการจะทําให๎ผู๎บริโภคสนใจเลือกซื้อสินค๎าในตราสินค๎านั้นๆ ไมํวําจะ
ชํองทางใดๆ ก็ตามรวมไปถึงชํองทางออนไลน๑ ทําให๎ชื่อเสียงของตราสินค๎ามีผลตํอการตัดสินใจซื้อ
สินค๎าของผู๎บริโภคไปในทิศทางเดียวกัน
ข้อสรุป
จากการศึกษาทัศนคติตํอการซื้อสินค๎าแฟชั่นและสํวนประสมทางการตลาดออนไลน๑ที่มีผลตํอ
การตัดสินใจซื้อสินค๎าแฟชั่นของผู๎บริโภค พบวําปัจจัยด๎านสํวนประสมทางการตลาดออนไลน๑ที่มีผลตํอ
การตัดสินใจซื้อสินค๎าแฟชั่น ได๎แกํ ปัจจัยด๎านชํองทางการจัดจําหนําย ซึ่งผู๎ขายควรมีการติดตํอซื้อขาย
สิ น ค๎ ากับ ผู๎ บ ริ โ ภคด๎ว ยความรวดเร็ว มี การสั่ งซื้ อสิ นค๎า อยํา งรวดเร็ว และชํองทางการชํา ระเงิน ที่
หลากหลายให๎ผู๎บริโภคได๎เลือก รวมถึงควรมีการจัดสํงสินค๎าที่รวดเร็ว และปัจจัยด๎านความเป็นสํวนตัว
ที่ผู๎ขายจําเป็นต๎องเก็บข๎อมูลตํางๆ ทั้งข๎อมูลสํวนตัว ข๎อมูลการทําธุรกรรมทางการเงินของลูกค๎าอยําง
เป็นความลับ และไมํให๎มีการถูกนําไปเผยแพรํ ทั้งนี้ผู๎ขายจําเป็นต๎องสร๎างความเชื่อใจให๎กับลูกค๎า
เพื่อให๎ เกิ ดความมั่ น ใจในการซื้อ นอกจากนี้ปั จจัยทั ศนคติที่มี ผ ลตํ อการตัดสิ นใจซื้อ สิ นค๎า แฟชั่ น
ออนไลน๑ ได๎แกํ ปัจจัยด๎านการยึดติดกับแฟชั่น และ ด๎านชื่อเสียงของตราสินค๎าที่สินค๎าเป็นที่รู๎จัก รวม
ไปถึงการสร๎างตราสินค๎าให๎มีความนําเชื่อถือและมีมาตรฐาน จะทําให๎ผู๎บริโภคมีความมั่นใจและมีผล
ตํอการตัดสินใจซื้อสินค๎าในทิศทางเดียวกัน
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ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ
ในการศึกษาควรใช๎ข๎อมูลที่เก็บในพื้นที่ที่มีความหลากหลาย เชํน การเก็บข๎อมูลโดยกระจาย
ทั่วประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อให๎สามารถทราบความคิดเห็นของคนไทยโดยรวมได๎ นอกจากนี้แบบเก็บ
ข๎อมูลยังสามารถพัฒนาโดยเก็บข๎อมูลในเชิงคุณภาพประกอบ เพื่อจะสามารถเข๎าถึงข๎อมูลเชิงจิตวิทยา
ใด๎มากขึ้น อาจใช๎ทฤษฎีเชิงจิตวิทยาเข๎าชํวยในการสร๎างและออกแบบเครื่องมือในการเก็บข๎อมูล
ข้อเสนอแนะในการนาไปประยุกต์ใช้
ผู๎ขายสินค๎าสามารถนําข๎อมูลที่ได๎ไปประยุกต๑ใช๎ในการเข๎าถึงและเพิ่มความสามารถในการ
แขํงขัน โดยพิจารณาถึงความสอดคล๎อ งของงานวิจัยกับธุรกิจที่ตนเองได๎ดําเนินอยูํ ทั้งนี้ลักษณะของ
สินค๎าที่แตกตํางกันอาจสํงผลให๎มุมมองและทัศนคติของลูกค๎ามีความตํางกันกับงานวิจัยนี้ แตํอยํางไรก็
ตาม ยังอาจมีข๎อมูลบางสํวนที่สามารถประยุกต๑ใช๎กับธุรกิจและสามารถเพิ่มศักยภาพได๎เชํนกัน
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยในครั้งต่อไป
ในมุมมองผู๎บริโภคตํอการซื้อสินค๎าแฟชั่นออนไลน๑ยังคงมีปัจจัยมากมายอีกหลายด๎าน เชํน
กลุํมอ๎างอิง บรรทัดฐานทางสังคม เป็นต๎น ซึ่งล๎วนเป็นปัจจัยที่สํงผลตํอการตัดสินใจซื้อสินค๎าทั้งสิ้น
หากทําการศึกษาตัว แปรที่สํงผลตํอการตัดสิ นใจซื้อให๎ ละเอียดขึ้ นจะทําให๎ ส ามารถพยากรณ๑การ
ตัดสินใจซื้อสินค๎าได๎อยํางชัดเจนมากยิ่งขึ้น และกลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการศึกษาครั้งนี้สามารถใช๎กลุํม
ตัวอยํางที่เก็บข๎อมูลจากหลากหลายพื้นที่สามารถทําให๎ได๎ข๎อมูลจากการวิเคราะห๑ที่หลากหลาย
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ปัจจัยที่มีผลต่อการออมเงินเพื่อเตรียมความพร้อมการเกษียณอายุของพนักงาน
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บทคัดย่อ
การศึกษางานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค๑ 1) เพื่อศึกษาการออมเงินเพื่อเตรียมความพร๎อมในการ
เกษียณอายุของพนักงานธนาคารพาณิชย๑ใน อําเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 2) เพื่อศึกษาความรู๎พื้นฐาน
ทางการเงินที่มีผลตํอการออมเงินเพื่อเตรียมความพร๎อมในการเกษียณอายุงานของพนักงานธนาคาร
พาณิชย๑ใน อําเภอเมือง จังหวัดพิจิตร และ 3) เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการออมเงินเพื่อเตรียม
ความพร๎อมในการเกษียณอายุงานของพนักงานธนาคารพาณิชย๑ใน อําเภอเมือง จังหวัดพิจิตร กลุํม
ตัวอยํางได๎แกํ พนักงานธนาคารพาณิชย๑ในอําเภอเมือง จังหวัดพิจิตร ใช๎วิธีการสุํมตัวอยํางอยํางงําย
จากกลุํมตัวอยําง จํานวน 133 คน ปรากฏผลการวิจัยดังนี้
ระดับการเตรียมความพร๎อมด๎านเศรษฐกิจในการเกษียณอายุของพนักงานธนาคารพาณิชย๑
ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดพิจิตรพบวํา ภาพรวม พนักงานธนาคารพาณิชย๑ในเขตอําเภอเมือง จังหวัด
พิจิตร มีการเตรียมความพร๎อมอยูํในระดับมาก (คําเฉลี่ยเทํากับ 3.90)
ผลการเปรี ย บเทีย บระดับการเตรียมความพร๎อมด๎านเศรษฐกิจในการเกษี ยณอายุของ
พนักงานธนาคารพาณิชย๑ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดพิจิตรจําแนกตามเพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา ตามระยะเวลาในการทํางานธนาคารแหํงนี้ ระยะเวลาในการปฏิบัติงานที่ธนาคารแหํงอื่น
รายจํายประจําเดือนของพนั กงาน พบวํา ไมํแตกตํางกัน มีเพียงรายได๎ตํอเดือนของพนักงาน พบวํา
ภาพรวมแตกตํางกัน อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
พฤติกรรมการออมเงินในรูปแบบของเงินฝากเพื่อเตรียมความพร๎อมกํอนการเกษียณ ของ
พนักงานธนาคารพาณิชย๑ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดพิจิตร อันดับ 1 คือ การเก็บในรูปแบบเงินฝาก
จํานวน 132 คน คิดเป็นร๎อยละ 74.58 การออมเงินในรูปแบบของตราสารหนี้เพื่อเตรียมความพร๎อม
กํอนการเกษียณ ของพนักงานธนาคารพาณิชย๑ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดพิจิตรอันดับที่ 1 พันธบัตร
รัฐบาล จํานวน 94 คนร๎อยละ 53.11
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ความรู๎พื้นฐานทางการเงินเพื่ อเตรียมความพร๎อมการเกษียณอายุของพนักงานธนาคาร
พาณิชย๑ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดพิจิตรคะแนนความรู๎พื้นฐานทางการเงินเพื่อเตรียมความพร๎อมการ
เกษียณอายุของพนักงานธนาคารพาณิชย๑ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดพิจิตรสํวนใหญํพนักงานมีความรู๎
ที่คะแนน 4 คะแนน จํานวน 51 คน คิดเป็นร๎อยละ 28.81
ผลการหาความสั มพั น ธ๑ร ะหวํ างความรู๎ พื้นฐานทางการเงิ นเพื่ อเตรียมความพร๎อ มการ
เกษียณอายุของพนักงานธนาคารพาณิชย๑ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดพิจิตรกับ การเตรียมความพร๎อม
ด๎านเศรษฐกิจในการเกษียณอายุของพนักงานธนาคารพาณิชย๑ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดพิจิตร พบวํ า
มีความสัมพันธ๑กันอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (r=.174)
ปัญหาและอุปสรรคในการออมเงินเพื่อเตรียมความพร้อมในการเกษียณอายุ
สรุปปัญหาและอุปสรรคในการออมเงินเพื่อเตรียมความพร๎อมในการเกษียณอายุปัญหาสํวน
ใหญํ คือ มีคําใช๎จํายที่ไมํคาดคิดเกิดขึ้นทําให๎ต๎องดึ งเงินออมออกมาใช๎จําย รวมถึงมีภาระในการผํอน
บ๎าน ผํอนรถ รวมถึงคําใช๎จํายในชีวิตประจําวัน คําครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้นในปัจจุบัน อีกทั้งปัญหาทาง
เศรษฐกิจที่ไมํอาจควบคุมได๎ เชํน อัตราเงินเฟื้อ คําใช๎จํายในครอบครัว ชํวงอายุ พนักงานสํวนใหญํมี
การออมเงินเพื่อเตรียมความพร๎อมในการเกษียณอายุบ๎าง โดยวิธีแตกตํางกันไป
คาสาคัญ
1. การออมเงิน การออม คือ รายได๎เมื่อหักรายจํายแล๎วจะมีสํวนซึ่งเหลืออยูํ สํวนของ
รายได๎ที่เหลืออยูํซึ่งไมํได๎ถูกใช๎สอยออกไปนี้เรียกวํา เงินออม
2. รูปแบบการออมเงิน หมายถึง วิธีการเก็บสะสมเงินออมในลักษณะที่เป็นรูปตัวเงิน
และการซื้อสินทรัพย๑ในลักษณะตํางๆ
3. รู ปแบบการเตรี ยมความพร้ อ มเพื่อเกษี ยณ หมายถึ ง การเสนอรู ปแบบแนวทาง
ข๎อเสนอแนะในการดําเนินชีวิตของผู๎ที่จะเกษียณควรต๎องปฏิบัติ หรือมีการเตรียม/วางแผนปฏิบัติกํอน
การเกษียณอายุ เพื่อเป็นทุน
5. พนักงานธนาคารพาณิชย์ ผู๎ประกอบวิชาชีพรับจ๎างในสถาบันการเงิน หมายถึง การ
ประกอบธุรกิจประเภทรับฝากเงินที่ต๎องจํายคืนเมื่อทวงถาม หรือเมื่อสิ้นระยะเวลาอันได๎กําหนดไว๎
และใช๎ประโยชน๑จากเงินนั้นในทางหนึ่งหรือหลายทาง เชํน การให๎กู๎ยืม ซื้อขายหรือเก็บเงินตามตั๋ว
เงิน หรือตราสารเปลี่ยนมืออื่นใด ซื้อหรือขายเงินตราตํางประเทศ ทั้งนี้จะประกอบธุรกิจประเภทอื่นๆ
อันเป็นประเพณีของธนาคารพาณิชย๑ด๎วยก็ได๎ สําหรับธนาคารพาณิชย๑ คือ ธนาคารที่ได๎รับอนุญาตให๎
ประกอบการธนาคารพาณิชย๑ และหมายความรวมถึงสาขาของธนาคารตํางประเทศที่ได๎รับอนุญาตให๎
ประกอบการธนาคารพาณิชย๑ด๎วย
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6. ความรู้พื้นฐานทางการเงิน ความรู๎ที่มีเกี่ยวกับการเงิน คือ ศึกษาการใช๎ทรัพยากร
ตํางๆที่อยูํอยํางจํากัดให๎ได๎ประโยชน๑สูงสุดมีสํวนชํวยในการกําหนดนโยบายทางการเงิน กฎหมายภาษี
อากร กฎหมายแพํงและพาณิชย๑ และข๎อกําหนดตํางๆจากรัฐบาลใน การทําธุรกิจกระบวนการคิดและ
พฤติกรรมของมนุษย๑ และรูปแบบความสัมพันธ๑ระหวํางบุคคล การรวมรวมข๎อมูลตํางๆ เพื่อนํามา
วิเคราะห๑และตัดสินใจ และสถิตชํวยในการศึกษาการดําเนินงานทางการเงินของธุรกิจในอดีต และ
แนวโน๎มของธุรกิจในอนาคต
7. ตราสารหนี้ หมายถึง ตราสารทางการเงินที่แสดงความเป็นหนี้ ซึ่งเป็นภาระผูกพันทาง
กฎหมายระหวําง เจ๎าหนี้ กับ ลูกหนี้ เจ๎าหนี้คือผู๎ซื้อตราสารหนี้หรือผู๎ลงทุน สํวนลูกหนี้คือผู๎ออกตรา
สารหนี้ โดยผู๎ซื้อตราสารหนี้จะได๎รับผลตอบแทนในรูปของดอกเบี้ยหรือสํวนลดจากราคาตรา ตาม
อัตราและเวลาที่ตกลงกัน และมีสิทธิได๎รับชําระหนี้กํอนผู๎ถือหุ๎น
8.ธนาคารพาณิชย์
1. ธนาคารกรุงเทพ
2. ธนาคารกรุงไทย
3. ธนาคารกสิกรไทย
4. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
5. ธนาคารไทยพาณิชย๑
6. ธนาคารทหารไทย
7. ธนาคารอาคารสงเคราะห๑
8. ธนาคารธนชาต
9. ธนาคารออมสิน
10.ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอมแหํงประเทศไทย
11. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ๑การเกษตร
12. ธนาคารอิสลามแหํงประเภทไทย
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Abstract
The purposes of this study were: 1) to study of saving for preparation
beforethe retirement of bank employees in Mueang Phichit, , 2) to study basic
financial knowledge affect to savingfor preparation before the retirement of bank
employees in Mueang Phichit, 3) to study problems and obstacles in saving for
preparation before the retirementof bank employees in Mueang District Phichit, A
sample was selected from bank employees in Mueang DistrictPhichit. Use simple
random sampling medthod. From a sample 177 people. The results are as follows.
Levels of economic preparedness for retirement of bank employeesin
Mueang District Phichit, it was found that bank employeesin Mueang District
Phichithave the preparation is at a high level. (The average was 3.90)
Comparison resultslevels of economic preparedness for retirement of bank
employeesin Mueang District Phichit, analyze by gender, age, status, education, work
period in this bank, work period in another bank and monthly expensesit was found
that it not different, only monthly income in different, therewas statistically
significant at 0.05 level. Money savings behavior in the form of deposits for
preparation beforethe retirement of bank employees in Mueang District Phichit, 1st is
the deposits form at 74.58 percent, Savings in the form ofdebt instruments, 1 st is
government bondsat 53.11 percent.
Basic financial knowledge to preparation before the retirement of bank
employees in Mueang District Phichit, score of basic financial knowledge to
preparation before the retirement of bank employees in Mueang District Phichit,
most of the employees had
knowledge that scored 4 points, at 28.81 percent.
Resultof the relationship between financial knowledgeto preparation before
the retirement of bank employees in Mueang District Phichit, and economic
preparednessto preparation before the retirement of bank employees in Mueang
District Phichit, there was statistically significant at 0.05 level.(r=0.174)
Problems and obstacles in saving for preparation before the retirement
Summary problems and obstacles in saving for preparation before the
retirement, most of the problems are unexpected cost has caused the need to pull
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out the savings, is the obligations and liabilities to pay for the car and house, the
cost of living has increased,including the economic problems that can not be
controlled,for examplerate of inflation and family expenses.
Most bank employees have some saving to preparation before the
retirement,by different way.
Keywords: saving, financial education, retirement
บทนา
สังคมโลกปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปอยํางรวดเร็ว มีการเพิ่มขึ้นของประชากรในอัตราที่ ต่ํา
มาก อาจเป็นเพราะสภาพเศรษฐกิจปัจจุบันไมํเอื้อตํอตํอการมีบุต ร หรือเพิ่มประชากรเทําที่ควร การ
แขํงขันในสังคมมีอัตราเพิ่มมากขึ้น ทําให๎ประชากรต๎องปรับตัวให๎เข๎ากับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน
การดําเนินชีวิตในปัจจุบันก็จะไมํเรียบงํายเหมือนแตํกํอน เมื่อก๎าวสูํวัยทํางานก็พบปัญหา
อัตราการวํางงานสูง และเมื่อก๎าวสูํวัยเกษียณอายุ ก็พบวําไมํสามรถหารายได๎เลี้ยงตนเองได๎ ดังนั้น
แล๎ ว เงิ น ออมจะมี ค วามสํ า คั ญ มาก เพราะจะชํ ว ยทํ า ให๎ ชี วิ ต ชํ ว งบั้ น ปลายมี คุ ณ ภาพ มี ค วามสุ ข
เนื่องจากมีเงินสํารองในการดํารงชีวิต
การออม คือการสร้างวินัยทางการเงิน ที่ต้องเร่งสร้างความรู้ให้ประชากรไทย เพื่อรองรับ
สังคมผู้สูงอายุ ทํามกลางสังคมไทยที่กําลังเคลื่อนเข๎าสูํความเป็นสังคมผู๎สูงอายุ เรื่องราวของการสร๎าง
ระบบความสาธารณูปโภคที่เอื้อตํอการใช๎ชีวิตของประชากรวัยเกษียณ ที่จะต๎องพัฒนาให๎มีความ
ทันสมัยสะดวกสบายมากขึ้น จะต๎องมาพร๎อมกับบริการทางการแพทย๑ และการรักษาพยาบาลที่มี
ความเจริญก๎าวหน๎า แตํหลายๆ คน อาจจะลืมไปวํา เรื่องราวของการออมเพื่อวัยเกษียณ ถือเป็นอีก
หนึ่งวาระสําคัญที่สังคมไทยจะต๎องเรํงสร๎างความรู๎ และสร๎างความตระหนักรู๎ให๎เกิดขึ้นในประชากรวัย
ทํางานที่เราปฏิเสธไมํได๎วํา ในวันหนึ่งก็จะต๎องเดินเข๎าสูํวัยเกษียณเชํนเดียวกัน
ในขณะเดี ย วกัน การออมเงิน ของคนไทยในปั จจุ บัน มี เทคโนโลยี ของการให๎ บ ริก ารทาง
การเงิน เชํน บริการเบิกถอนเงินอัตโนมัติ บริการบัตรเครดิต ทาให๎มีความคลํองตัวใน การใช๎เงินมาก
ขึ้น ทําให๎การออมน๎อยลง ขาดวินัยในการออมเงิน และจะสํงผลให๎มีปัญหาการออมเงินในสังคมไทย
ประชากรไทยสํ ว นใหญํมีร ายได๎ต่ํา เนื่องจากประชากรสํ วนใหญํเป็นเกษตรกร และ ผู๎ ใช๎แรงงาน
รายได๎สํวนใหญํใช๎ในการบริโภคเป็นหลัก การเก็บออมจึงมีน๎อย ประชากรขาดความรู๎เรื่องการออม
และการลงทุน ขาดความรู๎ในการจัดทาบัญชี ครัวเรือน ไมํมีการวางแผนการใช๎จําย และขาดความรู๎ใน
การแสวงหารายได๎ ให๎มากขึ้น ประชากรสํวนใหญํอยูํในภาคเกษตรกรรม ซึ่งมีรายได๎ต่ํา จึงเก็บออมได๎
น๎อย อีกทั้งระบบการให๎สวัสดิการหลังการเกษียณอายุถ๎าประเทศใดวางแผนไมํดีจะทําให๎ ประชาชน
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จะมีเงินออมเงินไว๎ใช๎ไมํสูงนัก เพราะคาดวําเงินสํวนหนึ่งจะได๎จากรัฐ ประเทศที่ระบบสวัสดิการไมํดี
ประชาชนจะต๎องเพิ่มการออมในชํวงวัยทางานให๎มากขึ้นกวําเดิม
เรื่องราวของการออมเพื่อวัยเกษียณ ถือเป็นอีกหนึ่งวาระสําคัญที่สังคมไทยจะต๎องเรํงสร๎าง
ความรู๎ และสร๎างความตระหนักรู๎ ให๎เกิดขึ้นในประชากรวัยทํางานที่เราปฏิเสธไมํได๎วํา ในวันหนึ่งก็
จะต๎องเดินเข๎าสูํวัยเกษียณเชํนเดียวกัน คนวัยหนุํมสาวอาจยังไมํเคยคิดวํา เมื่อตัวเองเกษียณแล๎ว
ต๎องมีเงินเทําไหรํจึงจะพอใช๎หลังจากเกษียณ แตํละคนจะมีจํานวนเงินที่ตนเองต๎องการใช๎หลังเกษียณ
ไมํเทํากัน ซึ่งปัจจัยที่ทําให๎แตํละคนแตกตํางกันคือ คุณภาพชีวิตที่ต๎องการ ยิ่งคุณภาพชีวิตดี ยิ่งต๎องใช๎
เงินจํานวนมากขึ้น รวมถึงลักษณะนิสัยการใช๎เงิน และความสามารถในการหารายได๎ในชํวงวัยทํางาน
จากความสํ าคั ญของการออมเงินเพื่ อเตรีย มความพร๎อมเพื่อเข๎า สูํ วัยเกษียณดัง ที่กลํ า ว
มาแล๎ว ประกอบกับการศึกษาเอกสารงานวิจัยที่ผํานมา ผู๎วิจัยจึงสนใจศึกษาปัจจัยที่มีผลตํอการออม
เงินเพื่อเตรียมความพร๎อมการเกษียณอายุของพนักงานธนาคารพาณิชย๑ในเขต อําเภอเมือง จังหวัด
พิจิตร โดยเลือกศึกษาพนักงานธนาคารพาณิชย๑ เพราะ ต๎องการศึกษาพฤติกรรมทางการเงินวํามี การ
เตรียมความพร๎อมระดับไหน สํวนใหญํแล๎วผลตอบแทนจากการทํางานธนาคารคํอนข๎างสูง แตํที่ผําน
มาได๎พบเจอปัญหามากมายเกิดขึ้นในเรื่องการออมเงิน ซึ่งผู๎วิจัย ศึกษาในครั้งนี้จะสามารถนําไปเป็น
แนวทางการปฏิบัติตัวของพนักงานได๎วางแผนการเตรียมความพร๎อมหลังเกษียณอายุตํอไปในอนาคต
จังหวัดพิจิตร เป็นจังหวัดที่มีขนาดเล็ก เป็นจังหวัดที่ไมํมีความวุํนวาย จังหวัดพิจิตรไมํได๎
เป็นจังหวัดทางผํานนั้นหมายถึงเป็นจังหวัดที่ต๎องตั้งใจเข๎ามาเทํานั้น ลักษณะการใช๎ชีวิตของคนใน
จั ง หวั ด พิ จิ ต รจึ ง เป็ น ไปด๎ ว ยความเรี ย บงํ า ย ผู๎ ค นไมํ มี ค วามฟุุ ม เฟื อ ยมากนั ก คนสํ ว นใหญํ ใ ช๎
จักรยานยนต๑เป็นยานพาหนะวิธีชีวิตของผู๎คนในจังหวัดพิจิตรสํวนมากเป็นเกษตรกร เนื่องจากเป็น
จังหวัดที่มีพื้นที่ทําการเกษตรเป็นอันดับต๎น ๆ ของประเทศมีแหลํงน้ําที่อุดมสมบูรณ๑ อีกทั้งยังเป็น
จังหวัดนําอยูํเป็นอันดับ 4 ของประเทศเมื่อปี 2559 จังหวัดพิจิตรมีธนาคารพาณิชย๑ทั้งหมด 12 แหํง
ได๎แกํ ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารทหารไทย, ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารไทย
พาณิชย๑,ธนาคารกรุงศรีอยุธยา,ธนาคารอาคารสงเคราะห๑ , ธนาคารออมสิน, ธนาคารธนชาติ ,
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอมแหํ งประเทศไทย ,ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ๑การเกษตร ,ธนาคารอิสลามแหํงประเทศไทย รวมพนักงานทั้งสิ้น 102 ราย
เมื่อพูดถึงภาพลักษณ๑ของพนักงานธนาคารกับการทํางานที่อยูํในอําเภอเมืองเล็ก ๆ ในจังหวัด
พิจิตร จะเห็นวําพนักงานธนาคารมีความนิยมในการเลือกใช๎สิ่งของที่เกินความจําเป็นเลื อกที่จะขับ
รถยนต๑มากกวําจักรยานยนต๑ มีการใช๎ชีวิตที่หรูหราพนักงานธนาคารเป็นอาชีพที่ต๎องพบปะผู๎คน
ตลอดเวลาจึงต๎องดูแลตัวเองให๎ดูดีอยํางสม่ําเสมอ เพื่อความประทับใจในการให๎บริการ จะต๎องใช๎จําย
กับการดูแลตัวเองมากกวําปกติ จะดูแปลกตาจากคนที่ทําอาชีพอื่น ๆ มีเงินเดือนสูง มีโบนัส รวมทั้ง
จะต๎องมีสิ่งของเพื่อแสดงตนให๎เกิดความนํานับถือ ยกตัวอยํางเชํนรถยนต๑ กระเป๋า นาฬิกา รวมไปถึง
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เสื้อผ๎าที่สวมใสํ จะต๎องมีสิ่งของเหลํานี้เพื่อฐานะทางสังคมของตัวพนักงานเอง การที่มีสิ่งเหลํานี้จึงทํา
ให๎ พนั กงานไมํใสํ ใจในด๎านการออมเงิน จากประสบการณ๑ที่ผู๎ วิ จัยสั มผั ส คือ พนักงานธนาคารให๎
ความสําคัญในการออมเงินน๎อยมาก ดังนั้นผู๎วิจัยจึงมีความประสงค๑ที่จะศึกษาปัจจัยที่มีผลตํอการออม
เงินเพื่อเตรียมความพร๎อมการเกษียณอายุของพนักงานธนาคารพาณิชย๑ในเขต อําเภอเมือง จังหวัด
พิจิตร
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการออมเงินเพื่อเตรียมความพร๎อมในการเกษียณอายุของพนักงานธนาคาร
พาณิชย๑ใน อ.เมือง จ.พิจิตร
2. เพื่อศึกษาความรู๎พื้นฐานทางการเงินที่มีผลตํอการออมเงินเพื่อเตรียมความพร๎อมในการ
เกษียณอายุงานของพนักงานธนาคารพาณิชย๑ใน อ.เมือง จ.พิจิตร
3. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการออมเงินเพื่อเตรียมความพร๎อมในการเกษียณอายุ
งานของพนักงานธนาคารพาณิชย๑ใน อ.เมือง จ.พิจิตร
กรอบแนวคิด
ตัวแปรอิสระ

ปัจจัยส่วนบุคคล
- เพศ
- ระดับการศึกษา
- ช่วงอายุ
- สถานภาพ
-รายได้ต่อเดือน
- รายจ่ายต่อเดือน

ความรู้พื้นฐานทางการเงิน

ตัวแปรตาม

การออมเงินเพื่อการเตรียมความพร้อมการ
เกษียณอายุ
 ระดับการเตรียมความพร้อมด้าน
เศรษฐกิจเพื่อการเกษียณอายุ
 พฤติกรรมการออมเงินเพื่อการเตรียม
ความพร้อมการเกษียณอายุ
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วิธีดาเนินการวิจัย
1. ข๎อมูล เชิงปริ มาณ การวิเคราะห๑ ข๎อมูล ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ใช๎โ ปรแกรมสํ าเร็จรูป
สําหรับการวิจัย ในการวิเคราะห๑ข๎อมูลโดยใช๎สถิติในการวิเคราะห๑ข๎อมูล ดังนี้
1.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใช๎บรรยายปัจจัยด๎านประชากรด๎าน
เศรษฐกิจ และทัศนคติในการเตรี ยมความพร๎อมเพื่อ เกษียณอายุ และการเตรียมความพร๎อมเพื่อ
เกษียณอายุรวมถึงสภาพทั่วไปของกลุํมประชากร โดยใช๎การแจกแจงความถี่คําร๎อยละคําต่ําสุด
คําสูงสุดคําเฉลี่ยเลขคณิต คําเบี่ยงเบนมาตรฐาน
1.2 สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใช๎สําหรับทดสอบสมมติฐานซึ่งการ
วิเคราะห๑ข๎อมูล คือ
t-test, ANOVA และ Pearson Correlation ใช๎สําหรับเปรียบเทียบความแตกตํางของคําเฉลี่ย
ระหวํางตัวแปร 2 กลุํม กับการเตรียมความพร๎อมเพื่อเกษียณอายุ
2. ข้อมูลเชิงคุณภาพ
การวิเคราะห๑ข๎อมูลในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ใช๎วิธีก ารสัมภาษณ๑พนักงานธนาคารพาณิชย๑
ในเขต อําเภอเมือง จั งหวัดพิจิ ตร จํานวน 10 คน ซึ่งผู๎ วิจัยได๎กําหนดแนวคําถามไว๎ลํ ว งหน๎า
(Interview Guide) ตามประเด็นคําถามที่ตั้งไว๎จนข๎อมูลอิ่มตัว (Saturation) ได๎ข๎อมูลที่มีความหมาย
ครบถ๎วน สามารถตอบคําถามงานวิจัยและวัตถุประสงค๑ในการวิจัยได๎ ประกอบด๎วย แนวคําถาม 2
ประเด็นใหญํ คือ ข๎อมูลเกี่ยวกับการออมเงินเพื่อเตรียมความพร๎อมในการเกษียณอายุของพนักงาน
ธนาคารพาณิชย๑ และ ปัญหาและอุปสรรคในการออมเงินเพื่อเตรียมความพร๎อมในการเกษียณอายุ
ผลการวิจัย
การนําเสนอผลการวิเคราะห๑ข๎อมูลเรื่อง ปัจจัยที่มีผลตํอการออมเงินเพื่อเตรียมความพร๎อม
การเกษียณอายุของพนักงานธนาคารพาณิชย๑ในเขต อําเภอเมือง จังหวัดพิจิตร โดยใช๎แบบสอบถาม
เป็นเครื่องมือในการเก็บข๎อมูลจากกลุํมตัวอยํางจํานวน 177 คน โดยผู๎วิจัยได๎เก็บข๎อมูลและทําการ
กรอกลงคอมพิ ว เตอร๑ เ พื่อทํ าการวิเ คราะห๑ โ ดยใช๎โ ปรแกรมสํ าเร็ จรูป ทางสถิติ ผลออกมาได๎กลุํ ม
ตัวอยําง 133 ฉบับ สําหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร๑ซึ่งผลลัพธ๑ที่ได๎นั้นจะขอทําการนําเสนอผล
การศึกษาและวิเคราะห๑ข๎อมูล คน ออกเป็น 3 ตอนดังตํอไปนี้
ตอนที่ 1 การวิเคราะห๑ข๎อมูลสํวนบุคคลของกลุํมตัวอยําง ได๎แกํ เพศ อายุ สถานภาพ
สมรส การศึกษาสูงสุด ระยะเวลาในการทํางานธนาคารแหํงนี้ ระยะเวลา ในการทํางานธนาคารอื่น
รายได๎ตํอเดือน และ รายจํายตํอเดือน
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ตอนที่ 2 การวิเคราะห๑ระดับการเตรียมความพร๎อมด๎านเศรษฐกิจ
ตอนที่ 3 การวิเคราะห๑เกี่ยวกับพฤติกรรมการออมเงิน
ตอนที่ 4 การวิเคราะห๑เกี่ยวกับความรู๎พื้นฐานทางการเงิน
โดยใช๎สัญลักษณ๑ในการแทนคําที่ใช๎วิเคราะห๑ดังตํอไปนี้
แทนผู๎ตอบคําถามที่เป็นกลุํมตัวอยําง
̅
แทนคําเฉลี่ย
แทนคําเบี่ยงเบนมาตรฐาน
แทนคําใช๎พิจารณา t-Distribution
แทนระดับนัยสําคัญทางสถิติจากการทดสอบสมมุติฐาน
*
แทนนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
* * แทนนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
ตาราง1 แสดงการออมเงินในรูปแบบของเงินฝากเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเกษียณ ของ
พนักงานธนาคารพาณิชย์ ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดพิจิตร (ตอบได๎มากกวํา 1 ข๎อ)

ที่
1
2
3
4

ข๎อความ
ประกันชีวิตแบบเงินได๎ประจํา
เงินฝาก
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
การลงทุนอื่น ๆ

n =177
จํานวน ร๎อย
ละ
111 62.71
132 74.58
124 70.06
9
5.08

ลําดับ
3
1
2
4

จากตาราง1 การออมเงินในรูปแบบของเงินฝากเพื่อเตรียมความพร๎อมกํอนการเกษียณ ของ
พนักงานธนาคารพาณิชย๑ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดพิจิตร อันดับ 1 คือการเก็บในรูปแบบเงินฝาก
จํานวน 132 คน คิดเป็นร๎อยละ 74.58 รองลงมาคือ กองทุนสํารองเลี้ยงชีพจํานวน 124 คน คิดเป็น
ร๎อยละ 70.06 การประกันชีวิตแบบเงินได๎ประจําเป็น 111 คน คิดเป็นร๎อยละ 62.71 และการลงทุน
รูปแบบอื่น ๆเป็น 9 คน คิดเป็นร๎อยละ 5.08 ตามลําดับ
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ตาราง2 แสดงการออมเงินในรูปแบบของตราสารหนี้เพื่อเตรียมความพร้อมก่อน การเกษียณ ของ
พนักงานธนาคารพาณิชย์ ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดพิจิตร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
n =177
ที่
ข๎อความ
ลําดับ
จํานวน ร๎อย
ละ
1 พันธบัตรรัฐบาล
94 53.11
1
2 พันธบัตรรัฐวิสาหกิจประเภทออมทรัพย๑
45 25.42
3
3 ตั๋วแลกคลัง
14 7.91
4
4 หุ๎นกู๎
46 25.99
2
จากตาราง2 พบวําการออมเงินในรูปแบบของตราสารหนี้เพื่อเตรียมความพร๎อมกํอนการ
เกษียณ ของพนักงานธนาคารพาณิชย๑ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดพิจิตร อันดับที่ 1 พันธบัตรรัฐบาล
จํานวน 94 คน คิดเป็น ร๎อยละ 53.11 รองลงมาคือ หุ๎นกู๎ จํานวน 46 คน คิดเป็นร๎อยละ 25.99
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจประเภทออมทรัพย๑จํานวน 45 คน คิดเป็นร๎อยละ 25.42 และตั๋วแลกคลัง จํานวน
14 คน คิดเป็นร๎อยละ 7.91 ตามลําดับ
ตาราง3 ตารางแสดงคะแนนความรู้พื้นฐานทางการเงินเพื่อเตรียมความพร้อมการเกษียณอายุของ
พนักงานธนาคารพาณิชย์ ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดพิจิตร
n =177
ที่
คะแนน
จํานวน
ร๎อยละ
ลําดับ
1 0
2
1.13 7
2 1
9
5.08 6
3 2
27
15.25 3
4 3
49
27.68 2
5 4
51
28.81 1
6 5
21
11.86 4
7 6
16
9.04 5
8 7
1
0.56 8
9 8
1
0.56 8
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จากตารา คะแนนความรู๎พื้นฐานทางการเงินเพื่อเตรียมความพร๎อมการเกษียณอายุของ
พนักงานธนาคารพาณิชย๑ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดพิจิตร สํวนใหญํพนักงานมีความรู๎ที่คะแนน 4
คะแนน ร๎อยละ 28.81จํานวน 51 คน รองลงมาคือ คะแนน 3 คะแนน ร๎อยละ 27.68 จํานวน 49 คน
คะแนน 2 คะแนน ร๎อยละ 15.25จํานวน 27 คน คะแนน 5 คะแนน ร๎อยละ 11.86 จํานวน 21 คน
คะแนน 6 คะแนน ร๎อยละ 9.04 จํานวน 16 คน คะแนน 1 คะแนน ร๎อยละ 5.08 จํานวน 9 คน
คะแนน 0 คะแนน ร๎อยละ 1.13 จํานวน 2 คน และคะแนน 7 คะแนน 8 คะแนน ร๎อยละ 0.56
จํานวน 2 คน ตามลําดับ
ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้พื้นฐานทางการเงินเพื่อเตรียมความพร้อมการเกษียณอายุของพนัก
งาธนาคารพาณิชย์ ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดพิจิตร กับ การเตรียมความพร้อมด้านเศรษฐกิจใน
การเกษียณอายุของพนักงานธนาคารพาณิชย์ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดพิจิตร
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177
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** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

จากตาราง 23 ความสัมพันธ๑ระหวํางความรู๎พื้นฐานทางการเงินเพื่อเตรียมความพร๎อมการ
เกษียณอายุของพนักงานธนาคารพาณิชย๑ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดพิจิตร กับ การเตรียมความพร๎อม
ด๎านเศรษฐกิจในการเกษียณอายุของพนักงานธนาคารพาณิชย๑ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดพิจิตร พบวํา
มีความสัมพันธ๑กันอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 r=.174)เมื่อพิจารณารายข๎อพบวํา ข๎อ 2.5
ทํานเตรียมความรู๎เรื่องการลงทุนในธุรกิจตําง ๆ เพื่อเพิ่ มรายได๎ เชํน การลงทุนในตลาดหลักทรัพย๑
การลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล ความรู๎เกี่ยวกับอาชีพสํารองเป็นต๎น มีความสัมพันธ๑กับความรู๎พื้นฐาน
ทางการเงินเพื่อเตรียมความพร๎อมการเกษียณอายุของพนักงานธนาคารพาณิชย๑ ในเขตอําเภอเมือง
จังหวัดพิจิตร มีความสัมพันธ๑กันอยํางมีนัย สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r=.248) สํวนข๎ออื่น ๆ ไมํมี
ความสัมพันธ๑กัน
ข้อมูลที่ได้ จากการสัมภาษณ์ใ นหัวข้อ ปัจจัยที่มีผลต่อการออมเงินเพื่อเตรียมความพร้ อมการ
เกษียณอายุของพนักงานธนาคารพาณิชย์ อาเภอเมือง จังหวัดพิจิตร
1. ปัญหาและอุปสรรคในการออมเงินเพื่อเตรียมความพร้อมในการเกษียณอายุ
1.1 สรุปปัญหาและอุปสรรคในการออมเงินเพื่อเตรียมความพร๎อมในการเกษียณอายุ
ปัญหาสํวนใหญํ คือ มีคําใช๎จํายที่ไมํคาดคิดเกิดขึ้นทําให๎ต๎องดึงเงินออมออกมาใช๎จําย รวมถึงมีภาระ
ในการผํอนบ๎าน ผํอนรถ รวมถึงคําใช๎จํายในชีวิตประจําวัน คําครองชีพ ที่เพิ่มสูงขึ้นในปัจจุบัน อีกทั้ง
ปัญหาทางเศรษฐกิจที่ไมํอาจควบคุมได๎ เชํน อัตราเงินเฟื้อ
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1.2 ครอบครัวเป็นปัญหาและอุปสรรคที่สํงผลตํอการออมเงินเพื่อเตรียมความพร๎อมใน
การเกษียณอายุหรือไมํคํอนข๎างมีปัญหา เพราะมีคําใช๎จํายในครอบครัวคํอยข๎างสูง เชํน คําเดินทาง คํา
เลําเรียนบุตร หลาน คํารักษาพยาบาล เป็นอุปสรรคในการเก็บออมเพราะต๎องชํวยเหลือครอบครัว
1.3 ชํวงอายุเป็นปัญหาและอุปสรรคที่สํงผลตํอการออมเงินเพื่อเตรียมความพร๎อมใน
การเกษียณอายุหรือไมํ สํวนใหญํที่เป็นปัญหา คือ เป็นชํวงอายุที่ชอบเที่ยว ใช๎จํายเงินในการทํองเที่ยว
มากไปมาสามารถออมเงินได๎ อีกทั้งในชํวงอายุที่กําลังสร๎างเนื้อสร๎างตัว ต๎องมีบ๎าน มีรถ สร๎างฐานะ
ครอบครัวทําให๎เป็นอุปสรรคกับการออมเงินเพราะเป็นชํวงที่ต๎องลงทุนกับอสังหาริมทรัพย๑ อีกทั้งชํวง
อายุยังน๎อยที่ยังมีรายได๎ไมํมากพอที่จะตั้งเปูาหมายในการเก็บออม สํ วนคนที่มีอายุมากขึ้นก็มีปัญหา
สุขภาพ เงินสํวนใหญํก็ไปเสียกับการรักษาพยาบาลตัวเองทําให๎เป็นปัญหากับการออมเงินอยํางมาก
สํวนที่ตอบวําไมํเป็น คิดวํา ความมีวินัย และความรับผิดชอบ เป็นปัจจัยสําคัญที่สุดไมํเกี่ยวกับอายุ
2. การออมเงินเพื่อเตรียมความพร้อมในการเกษียณอายุ
2.1 ในชํวงวัยรุํนทํานมีการออมเงินหรือไมํ
มีการออมบ๎าง โดยมีการแบํงเงินเป็น 4 สํวน เก็บออม 1 สํวน บางคนออมโดยการ
ซื้อประกันชีวิต ซื้อกองทุน ฝากประจํา
สํวนใหญํไมํมีการออม บางคนมีเหตุผลเนื่องจากครอบครัวคํอนข๎างต๎องลงทุนใน
ธุรกิจ จําเป็นต๎องชํวยเหลือครอบครัว บางคนอยูํในชํวงวัยกําลังต๎องการซื้อ ต๎องการจําย
2.2 ทํานคิดวําทํานมีการวางแผนการใช๎เงินอยํางไรเพื่อจะมีเงินออมไว๎ใช๎ในวัยเกษียณ
มีการวางแผนการออมโดยการซื้อประกั น และกองทุ นตํา ง ๆ ไว๎ เพื่ อใช๎ ในวั ย
เกษียณ
มีการออมโดยการลงทุนใน RMF/LTF สม่ําเสมอทุ กเดือน และใช๎จํายอยําง
ประหยัดเพื่อให๎เหลือเงินฝากประจําทุกเดือน
มีการออมโดยกองทุนเลี้ยงชีพของสถาบันที่ทํางานอยูํ ประกันสังคม ประกันชีวิต
ใช๎จํายอยํางประหยัด เพื่อให๎เหลือเงินออม
ออมโดยการฝากประจํา และกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
วางแผนการใช๎จํายรายเดือน วางแผนการเก็บเงินรายเดือน
สร๎างวินัยในการออม 60% ใช๎ 40%
วางแผนการใช๎จําย เก็บออม และลงทุน
ออมโดยกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ แบํงเงินไว๎หลายๆ ที่เพื่อปูองกันความเสี่ยง
กองทุนเพํอลดหยํอนภาษี RMF/LTF กองทุนสํารองเลี้ยงชีพของหนํวยงาน ประกัน
ชีวิต กองทุนเปิดตําง ๆ ออมในหุ๎น
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สรุปและอภิปรายผล
พฤติกรรมการออมเงินในรูปแบบของเงินฝากเพื่อเตรียมความพร๎อมกํอนการเกษียณ ของ
พนักงานธนาคารพาณิชย๑ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดพิจิตร อันดับ 1 คือ การเก็บในรูปแบบเงินฝาก
คิดเป็นร๎อยละ 74.58 การออมเงินในรูปแบบของตราสารหนี้เพื่อเตรียมความพร๎อมกํอนการเกษียณ
ของพนักงานธนาคารพาณิชย๑ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดพิจิตร อันดับที่ 1 พันธบัตรรัฐบาล ร๎อยละ
53.11
ความรู๎พื้นฐานทางการเงินเพื่อเตรียมความพร๎อมการเกษียณอายุของพนักงานธนาคาร
พาณิชย๑ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดพิจิตร คะแนนความรู๎พื้นฐานทางการเงินเพื่อเตรียมความพร๎อมการ
เกษียณอายุของพนักงานธนาคารพาณิชย๑ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดพิจิตร สํวนใหญํพนักงานมีความรู๎
ที่คะแนน 4 คะแนน ร๎อยละ 28.81
ผลการหาความสั มพั น ธ๑ร ะหวํ างความรู๎ พื้นฐานทางการเงิ นเพื่ อเตรียมความพร๎อ มการ
เกษียณอายุของพนักงานธนาคารพาณิชย๑ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดพิจิตร กับ การเตรียมความพร๎อม
ด๎านเศรษฐกิจในการเกษียณอายุของพนักงานธนาคารพาณิชย๑ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดพิจิตร พบวํา
มีความสัมพันธ๑กันอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (r=.174)
ปัญหาและอุปสรรคในการออมเงินเพื่อเตรียมความพร้อมในการเกษียณอายุ
สรุปปัญหาและอุปสรรคในการออมเงินเพื่อเตรียมความพร๎อมในการเกษียณอายุ ปัญหา
สํวนใหญํ คือ มีคําใช๎จํายที่ไมํคาดคิดเกิดขึ้นทําให๎ต๎องดึงเงินออมออกมาใช๎จําย รวมถึงมีภาระในการ
ผํอนบ๎าน ผํอนรถ รวมถึงคําใช๎จํายในชีวิตประจําวัน คําครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้นในปัจจุบัน อีกทั้งปัญหา
ทางเศรษฐกิจที่ไมํอาจควบคุมได๎ เชํน อัตราเงินเฟื้อ คําใช๎จํายในครอบครัว ชํวงอายุพนักงานสํวน
ใหญํมีการออมเงินเพื่อเตรียมความพร๎อมในการเกษียณอายุบ๎าง โดยวิธีแตกตํางกันไป
อภิปรายผล
จากการวิจัยพบวําความรู๎พื้นฐานทางการเงินเพื่อเตรียมความพร๎อมการเกษียณอายุของ
พนักงานธนาคารพาณิชย๑ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดพิจิตร คะแนนความรู๎พื้นฐานทางการเงินเพื่อ
เตรียมความพร๎อมการเกษียณอายุของพนักงานธนาคารพาณิชย๑ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดพิจิตร
สํวนใหญํพนักงานมีความรู๎ที่คะแนน 4 คะแนน ร๎อยละ 28.81 ซึ่งเป็นความรู๎ระดับปานกลาง
สอดคล๎องกับผลการวิจัยของ ณภัชศา ธาราชีวิต (2558) ที่ได๎ทําการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิผลตํอ
พฤติกรรมการออมเงินสํวนบุคคลเพื่อการเกษียณ ซึ่งพบวําพนักงานเอกชน มีความรู๎พื้นฐานทาง
การเงินอยูํในระดับปานกลางด๎วยเชํนกัน ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะความรู๎ความเข๎าใจทางการเงินเป็น เรื่อง
เฉพาะเจาะจง และเป็นเรื่องที่มีรายละเอียดมาก หากบุคคลผู๎นั้นไมํมีความสนใจและใสํใจก็มักจะไมํหา
ศึกษาหาความรู๎ในเรื่องดังกลําว
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จากผลการวิจัยพบวํา ผลการหาความสัมพันธ๑ระหวํางความรู๎พื้นฐานทางการเงินเพื่อเตรียม
ความพร๎อมการเกษียณอายุของพนักงานธนาคารพาณิชย๑ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดพิจิตร กับ การ
เตรียมความพร๎อมด๎านเศรษฐกิจในการเกษียณอายุของพนักงานธนาคารพาณิชย๑ในเขตอําเภอเมือง
จั ง หวั ด พิ จิ ต ร พบวํ า มี ค วามสั ม พั น ธ๑ กั น อยํ า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .05 (r=.174) เป็ น
ความสัมพันธ๑ทางบวก กลําวคือ ผู๎ที่มีความรู๎พื้นฐานทางการเงินมากทําให๎มีการเตรียมความพร๎อมการ
เกษียณอายุมากด๎วยเชํนกัน ทั้งนี้สอดคล๎องกับผลการวิจัยของ ณภัชศา ธาราริน (2558) ที่ได๎ทําการ
วิจัยเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลตํอพฤติกรรมการออมสํวนบุคคลเพื่อการเกษียณ ที่พบวํา ความรู๎ความ
เข๎าใจทางการออมเงิน สํงผลในการใช๎จํายเงินในชีวิตประจําวันด๎วยความระมัดระวังมีการวางแผนใน
แตํละชํวงของชีวิตมากยิ่งขึ้นด๎วย
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
1.1 ปั จ จั ย ที่สํ งผลตํ อการเตรีย มความพร๎อ มการเกษี ยณอายุข องพนั กงานธนาคาร
พาณิชย๑ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดพิจิตร คือ รายได๎ที่แตกตํางกันของพนักงานทําให๎การเตรียมความ
พร๎อมแตกตํางกัน ดังนั้น ควรสํงเสริม สนับสนุน หรือจัดกิจกรรมเพื่อให๎ความรู๎หรื อกิจกรรมเพื่อเปิด
โอกาสให๎พนักงานได๎เพิ่มรายได๎หรือสํงเสริมให๎เกิดรายได๎ในครอบครัวเพิ่มมากยิ่งขึ้น
1.2 ความรู๎พื้นฐานทางการเงินมีความสัมพันธ๑ทางบวกกับการเตรียมความพร๎อมนั่น
หมายความวําหากพนักงานมีความรู๎พื้นฐานทางการเงินมากก็จะทําให๎การเตรียมความพร๎อมมีมาก
เชํน เดีย วกัน ดังนั้ นควรมีการเพิ่มพูนความรู๎พื้นฐานทางการเงินให๎ กับพนักงานให๎ มากยิ่งขึ้นทั้งใน
รูปแบบการสํงไปอบรม การจัดโครงการอบรม สัมมนา เพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู๎ทางด๎านการเงิน
ให๎กับพนักงานอยํางตํอเนื่อง และสม่ําเสมอ
2. ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรทําวิจัยเรื่อง รูปแบบการวางแผนด๎านการเงินไว๎ลํวงหน๎ากํอนการเกษียณอายุที่
เหมาะสมกับพนักงานธนาคารพาณิชย๑ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดพิจิตร
2.2 ควรทําวิจัยเรื่อง รูปแบบการออมเงินที่ดีที่สุดสําหรับพนักงานธนาคารพาณิชย๑ ใน
เขตอําเภอเมือง จังหวัดพิจิตร
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การศึ ก ษามี วั ต ถุ ป ระสงค๑ เ พื่ อ ศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ สํ ง ผลตํ อ จํ า นวนนั ก เรี ย นที่ ศึ ก ษาตํ อ ระดั บ
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ให๎ มี จํ า นวนนั ก เรี ย นระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ลดลง 2) ผลการเรี ย นเฉลี่ ย ของนั ก เรี ย น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 พบวําหากนักเรียนมีคะแนนผลการเรียนที่ดีขึ้นจะสํงผลทําให๎มีจํานวนนักเรียน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพลดลง
การศึกษามีข๎อเสนอแนะวํา 1) กระทรวงศึกษาธิการควรจัดสรรงบประมาณเพื่อชํวยเหลือ
สําหรับผู๎ต๎องการเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2) สถานศึกษาควรมีการแนะแนวทางการศึกษา
ตํอให๎กับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อเป็นแนวทางการตัดสินใจเลือกเรียนระหวํางมัธยมศึกษา
ตอนปลายกับศึกษาตํอระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 3) งานวิจัยครั้งตํอไปควรศึกษาด๎วยการเก็บ
ข๎อมูลแบบปฐมภูมิเพื่อนําผลการศึกษามาวิเคราะห๑ให๎ตรงกับสภาพที่มีความแตกตํางกันของแตํละ
จังหวัด
คาสาคัญ: ปัจจัย จํานวน ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
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Abstract
The purpose of this study was to investigate the factors influencing the
number of students attending vocational education. Data was collected as Panel
Data, combination between time series data and cross-sectional data. Data was from
the year 2011 to 2015 for a total of 5 years. Data were analyzed using the Panel Data
analysis. The results showed that the factors affecting the number of students in the
study were 1) Gross Provincial Product (GPP) per capita, namely if the GPP per capita
increased, the number of vocational students decreased, and 2) the average grade of
the students studying junior high school, namely if the students had better grades,
the number of students in the vocational certificate decreased.
The results from the studies have suggested that 1) The Ministry of
Education should allocate budgets to assist those who want to study for vocational
certificate 2) The school should provide education guidance to the students
studying junior high schools as a guideline for choosing between upper secondary
school and vocational education. 3) The next research should be conducted by
primary data collection since the results of the study in different areas would be
different.
Keywords: Keywords: factors, number, vocational, certificate,
บทนา
การอาชีวศึกษาเป็นกระบวนการศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากําลังคนในด๎านวิชาชีพระดับฝีมือ
ระดั บ เทคนิ ค ระดั บ เทคโนโลยี การจั ด การการอาชี ว ศึ ก ษาจึ ง เป็ น การศึ ก ษาในด๎ า นวิ ช าชี พ ที่
สอดคล๎องกับแผนการศึกษาแหํงชาติและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ เพื่อผลิตและพัฒนา
กําลังคนในด๎านวิชาชีพ รวมถึงเป็นการยกระดับการศึกษาวิชาชีพให๎สูงขึ้นเพื่อให๎สอดคล๎องกับความ
ต๎องการของตลาดแรงงาน (พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551)
แรงงานที่จบการศึกษาจากสถาบันอาชีวศึกษามีความสําคัญอยํางมากตํอภาคอุตสาหกรรม
โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมการผลิตที่ใช๎เครื่องจักรและทุนเป็นสําคัญ นอกจากแรงงานอาชีวศึกษา
จะมีทักษะเป็นที่ยอมรับจากผู๎จ๎างงานแล๎ว แรงงานที่จบจากสถาบันอาชีวศึกษายังชํวยเติมชํองวํางการ
ขาดแคลนแรงงานในภาคอุตสาหกรรมการผลิต และมีบทบาทสําคัญตํอการเพิ่ มผลิตภาพการผลิต
ของแรงงานโดยรวม แตํปัจจุบันกําลังเกิดปัญหาความขาดแคลนแรงงานที่จบการศึกษาจากสถาบัน
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อาชีวศึกษา โดยลักษณะของความขาดแคลนแรงงานอาชีวศึกษา เป็นการขาดแคลนแรงงานเชิง
ปริ ม าณไมํ ไ ด๎ ข าดแคลนแรงงานเชิ ง คุ ณ ภาพ (พิ ริ ย ะ ผลพิ รุ ฬ ห๑ , 2557) โดยผู๎ จ บจากสถาบั น
อาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จะ
เข๎าสูํตลาดแรงงานเพียงร๎อยละ 25 โดยร๎อยละ 75 จะเข๎าเรียนตํอระดับปริญญาตรีเพื่อให๎ได๎รับ
เดือนที่สูงขึ้น
การศึกษาโครงสร๎างการใช๎กําลังคนหรือการจ๎างงานของสถานประกอบการมีอัตราสํวนของ
การใช๎กําลังคนหรือการจ๎างงานของสถานประกอบการ มีอัต ราสํวนของกําลังคนในระดับสูง ร๎อยละ
10 ระดับ กลางหรื อระดับ ปฏิบั ติการ ร๎อยละ 70 และระดับต่ํา ร๎อยละ 20 ความต๎องการ
กําลังคนสํวนใหญํจึงเป็นความต๎องการกําลังคนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แผนการศึกษาแหํงชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552 - 2559)
ด๎านการผลิตและการพัฒนากําลังคนให๎สอดคล๎องกับความต๎องการของประเทศจึงกําหนดนโยบาย
เพิ่ ม สั ด สํ ว นนั ก เรี ย นอาชี ว ศึ ก ษา โดยกํ า หนดเปู า หมายสั ด สํ ว นผู๎ เ รี ย นอาชี ว ศึ ก ษาระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ตํอนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญให๎มีสัดสํวนเป็น
60 : 40 ในปี พ.ศ. 2559 แตํมีการปรับลดเปูาหมายลงในปี พ.ศ. 2556 โดยกําหนดสัดสํวนใหมํให๎
มีอัตราสํวนเป็น 50 : 50
ตารางที่ 1
แสดงสัดสํว นนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตํอสัดสํวนนักเรียนอาชีวศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปี พ.ศ. 2554 - 2558
ปี พ.ศ.
นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4
นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น
(ร๎อยละ)
ปีที่ 1
(ร๎อยละ)
2554
64.6
35.4
2555
65.8
34.2
2556
67.2
32.8
2557
67.7
32.3
2558
67.3
32.7
ที่มา: รายงานผลการจัดการศึกษาตามแผนการศึกษาแหํงชาติฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2552 – 2559)
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จากตารางที่ 1 ตารางแสดงสัดสํวนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญตํอสัดสํวน
นักเรียนอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปี พ.ศ. 2554 - 2558 พบวํา ปี พ.ศ. 2554 มี
สัดสํวนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญตํอสัดสํวนนักเรียนอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) เทํากับ 64.6 : 35.4 และพบวํามีสัดสํวนนักเรียนอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) ลดลงอยํางตํอเนื่องจนถึงปี พ.ศ. 2557 และปี พ.ศ. 2558 มีสัดสํวนเพิ่มขึ้นเพียง
เล็กน๎อยจากปี พ.ศ. 2557 โดยมีสัดสํวนเทํากับ 67.3 : 32.7
ตารางที่ 2 แสดงสัดสํวนนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตํอสัดสํวนนักเรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพที่มีสัดสํวนสูงสุด 8 อันดับ ในระดับจังหวัด ปี พ.ศ. 2554 - 2558
อันดับ จังหวัด
2554
2555
2556
2557
2558
ม.4 : ปวช. ม.4 : ปวช. ม.4 : ปวช. ม.4 : ปวช. ม.4 : ปวช.
1
1
1
1
1
1 ระยอง
25 : 75
26 : 74
54 : 46
54 : 46
55 : 45
2 นครนายก
38 : 62
37 : 63
40 : 60
65 : 35
56 : 44
3 ภูเก็ต
44 : 56
51 : 49
55 : 45
55 : 45
55 : 45
4 ฉะเชิงเทรา
44 : 56
49 : 51
56 : 44
56 : 44
55 : 45
5 พระนครศรีอยุธยา 45 : 55
48 : 52
54 : 46
55 : 45
55 : 49
6 ชลบุรี
50 : 50
47 : 53
46 : 54
52 : 48
47 : 53
7 สระบุรี
46 : 54
51 : 49
52 : 48
49 : 51
47 : 53
8 หนองคาย
55 : 45
61 : 39
50 : 50
60 : 40
56 : 44
ที่มา : จากการคํานวณสัดสํวนโดยผู๎วิจัย
จากตารางที่ 2 ตารางแสดงสัดสํวนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญตํอสัดสํวน
นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพที่มีสัดสํวนสูงสุดในระดับจังหวัด 8 อันดับ ปี พ.ศ. 2554 –
2558
พบวําจังหวัดที่มีสัดสํวนนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพสูงที่สุดคือจังหวัดระยอง
รองลงมาคือนครนายก และภูเก็ตตามลําดับ แม๎วําปี พ.ศ. 2554 ระยองมีนักเรียนอาชีวศึกษาตํอ
นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึง 75 : 25 แตํจะเห็นวําสัดสํวนได๎ลดลงอยํางตํอเนื่องจนกระทั่งน๎อย
กวํา 50% ในปี พ.ศ. 2556 เป็นต๎นไป ซึ่งพบสถานการณ๑ใกล๎เคียงกันในจังหวัดนครนายกและ
ภู เ ก็ ต ทั้ ง นี้ ใ นสํ ว นของจั ง หวั ด ชลบุ รี แ ละสละบุ รี นั้ น มี จํ า นวนนั ก เรี ย นอาชี ว ศึ ก ษาตํ อ นั ก เรี ย น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ประมาณครึ่งตํอครึ่งอยํางตํอเนื่อง แตํก็ไมํเคยขึ้นไปถึง 60%
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จากปั ญหาการผลิ ตและพั ฒ นากําลั งคนให๎ ส อดคล๎ อ งกั บความต๎ องการของประเทศตาม
แผนการศึกษาแหํงชาติฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552 – 2559) การดําเนินการระดับประเทศพบวํา
จังหวัดสํวนใหญํไมํสามารถดําเนินการเพิ่มสัดสํวนนักเรียนอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) ได๎ตามเปูาหมายที่วางไว๎ได๎แตํเมื่อพิจารณาระดับจังหวัดพบวํามีจังหวัดที่สามารถดําเนินการ
และมีสัดสํวนนักเรียนอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ตามเปูาหมายที่วางไว๎ได๎ ทํา
ให๎ผู๎วิจัยสนใจศึกษาถึงปัจจัยที่สํงผลตํอจํานวนนักเรียนที่ศึกษาตํอในระดับประกาศนียบัตรวิชาชี พ
(ปวช.) เพื่อให๎ได๎ข๎อมูลเบื้องต๎นในการพิจารณาทางนโยบายตํอไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาปัจจัยที่สํงผลตํอจํานวนนักเรียนที่ศึกษาตํอในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

วิธีดาเนินการวิจัย
ข๎อมูลที่ใช๎สําหรับการศึกษาครั้งนี้ใช๎ข๎อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ของประเทศไทย
จํานวน 75 จังหวัด (ไมํรวมกรุงเทพมหานครและจังหวัดบึงกาฬ) ใช๎ข๎อมูลตั้งแตํปี พ.ศ.2554 –
2558 รวมระยะเวลา 5 ปี ประกอบด๎วย 1) จํานวนนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่
1 2) สัดสํวนนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 ตํอนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปี
ที่ 4 3) ผลิติภัณฑ๑มวลรวมตํอหัวของจังหวัด 4) จํานวนปีการศึกษาเฉลี่ย 5) คะแนนสอบ O –
NET เฉลี่ยของนักเรียนมัธยมศึกษาที่ 3 6) จํานวนประชากรอายุ 15 ปี 7) จํานวนโรงเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลาย 8) จํานวนโรงเรียนอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ข๎อมูลที่ใช๎เก็บ
รวบรวมจาก 1) ระบบสารสนเทศการบริหารจัดการการศึกษา (EIS) 2) สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ 3) ระบบคลังข๎อมูลกลางด๎านการศึกษา 4) ระบบสถิติทางการ
ทะเบียนปกครอง ของกระทรวงมหาดไทย 5) รายงานประเมินผลคุณภาพผู๎เรียนระดับชาติ ปี พ.ศ.
2554 และข๎อมูลการประกาศของสํานักทดสอบแหํงชาติ (องค๑กรมาหาชน)
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กรอบแนวคิดการวิจัย

จานวนนักเรี ยนประกาศนียบัตรวิชาชีพวิชาชีพ

สัดส่วนนักเรี ยนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
วิชาชีพ

1.ผลิตภัณฑ๑มวลรวมจังหวัดตํอหัว
2.จํานวนปีการศึกษาเฉลีย่
3. คะแนนสอบ O – NET เฉลี่ยของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3
4. ประชากรอายุ 15 ปี

5. โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
6. โรงเรียนอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

แบบจาลองที่ใช้ศึกษา
𝑃𝑃𝑃

𝑃 𝑃
แบบจําลองที่ 1

𝑅

𝑃𝑃𝑃

𝑃 𝑃
แบบจําลองที่ 2

Svoc1 คือ จํานวนนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 (คน)
Rvoc1 คือ สั ด สํ ว นนั ก เรี ย นระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น ปี ที่ 1 ตํ อ สั ด สํ ว นนั ก เรี ย น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ร๎อยละ)
PPP คือ ผลิตภัณฑ๑มวลรวมจังหวัดตํอหัว (บาท)
AYS คือ จํานวนปีการศึกษาเฉลี่ย (ปี)
ONET คือ คะแนนสอบ O – NET เฉลี่ยของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 (คะแนน)
POP คือ ประชากรอายุ 15 ปี (คน)
HIS คือ โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย (แหํง)
VOS คือ โรงเรียนอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (แหํง)
i
คือ จํานวนจังหวัดที่ศึกษา i = 1 … 75
t
คือ จํานวนปีที่ศึกษา t = 1 … 5
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วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
การศึกษาครั้งนี้ใช๎วิธีการวิเคราะห๑ข๎อมูลด๎วยวิธีการ Panel Data โดยลักษณะของข๎อมูล
แบบ Panel Data จะมีลักษณะข๎อมูลที่มีการผสมผสานกันกับข๎อมูล 2 รูปแบบคือ ข๎อมูลแบบ
ภาคตัดขวาง (Cross Section Data) เป็นข๎อมูลที่เก็บรวบรวมชํวงเวลาใดเวลาหนึ่ง และข๎อมูล
อนุกรมเวลา (Time Series Data) เป็นข๎อมูลที่เก็บตํอเนื่องตามชํวงเวลา โดยวิธีการวิเคราะห๑ข๎อมูล
Panel Data มี 3 ขั้นตอน
1. Pool OLS Regression Model เป็นการวิเคราะห๑ที่กําหนดให๎คําสัมประสิทธิ์ของ
คํา คงที่ (Intercept) และคํา ความชัน (Slope) มีคํ าคงที่ ตัว แปรทุ กตั ว มี คํา เทํ ากั นทุ กตั ว และทุ ก
ชํวงเวลา โดยการประมาณการไมํได๎ประมาณคําความแตกตํางของแตํละจังหวัดและชํวงเวลาที่ศึกษา
ละเลยอิทธิพลของปัจจัยตํอตัวแปรตามที่ไมํสามารถสังเกตได๎ (Unobserved Effect) ของแตํละ
จังหวัด โดยทําให๎เกิดปัญหา Heterogeneity Bias เพราะละเลยผลกระทบที่เรียกวํา Timeinvariant Unobserved Effect
โดยที่

คือ ตัวแปรตาม (dependent variable)
คือ ตัวแปรอิสระ (independent variable)
คือ ตัวแปรอิสระที่มีลักษณะเฉพาะ (omitted variable)
คือ คําความคลาดเคลื่อน (error term)
คือ คําสัมประสิทธิ์ =
…n
คือ หนํวยสํารวจ (ตัวอยําง) =
…n
คือ เวลา
2. Fixed Effects Model เป็นการวิเคราะห๑ความสัมพันธ๑ระหวํางตัวแปรตามกับตัวแปร
อิสระโดยกําจัดตัวแปรที่มีลักษณะเฉพาะของแตํละจังหวัดที่ไมํสามารถสังเกตเห็นได๎ (unobserved
effects ; ) เป็นตัวแปรที่มีอิทธิพลคงที่ไมํแปรผันไปตามเวลา (Time –Invariant) โดยที่ตัวแปร
ถูกกําจัดออกไปโดยการลบกันของคําตัวแปรแตํละตัวอยํางและคําเฉลี่ยของตัวแปรในแตํละ
ตัวอยํางและตัวสํวนหารของเวลาที่สามารถนํามาประมาณคําความชัน ( ) และเมื่อกําจัดตัวแปร
ออกไปแล๎วมาประมาณการด๎วยวิธี ordinary least squares : OLS จะได๎ผลการประมาณ
คําที่ไมํเอนเอียง
3. Random Effects Mode เป็นการวิเคราะห๑ที่มีสมมติฐานสําคัญคือตัวแปรที่มี
ลักษณะเฉพาะของแตํละจังหวัดที่ไมํสามารถสังเกตเห็นได๎ (unobserved effects ; ) จะต๎อง
ไมํสัมพันธ๑กับตัวแปรอิสระในสมการ เพราะมีการแฝงตัวอยูํนอกสมการ โดยตัวแปร
เป็นตัว
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แปรสุํมเมื่อนําไปรวมกับ
จะกลายเป็นคําความคลาดเคลื่อน
แบบจําลอง Random
Effects ต๎องใช๎วิธีการวิเคราะห๑ด๎วย FGLS เพื่อแก๎ไขปัญหาให๎เป็นไปตามสมติฐานและให๎ได๎คํา
สัมประสิทธิ์คงที่
การทดสอบแบบจําลองด๎วย Hausman Test เป็นการทดสอบเพื่อตัดสินใจเลือกใช๎
แบบจําลองที่เหมาะสมสําหรับการศึกษา โดยจะทดสอบวํา Unobserved Effects
และตัว
แปรอิสระมีความสัมพันธ๑ระหวํางกันหรือไมํ โดยมีวิธีการตั้งสมมุติฐานดังนี้
และตัวแปรอิสระไมํมีความสัมพันธ๑กันใช๎
Random Effects
และตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ๑กันใช๎
Fixed Effects
ผลการวิจัย
1. ผลการทดสอบ Panel Unit Root Test โดยจะทดสอบวําข๎อมูลที่ใช๎ศึกษามีลักษณะ
นิ่ง (Stationary) หรือมีลักษณะที่ไมํนิ่ง (Non Stationary) เพื่อหลีกเลี่ยงข๎อมูลที่มีคําเฉลี่ย
(Mean) และความแปรปรวน (Variances) ที่ไมํคงที่ในแตํละชํวงเวลาที่ตํางกัน
ตารางที่ 2 แสดงผลทดสอบความนิ่งของข๎อมูล Panel Unit Root Test
ตัวแปร
ผลการทดสอบความนิ่งของ
ระดับความนิ่ง
ข๎อมูล
Svoc1
0.0000
Stationary
Rvoc1
0.0000
Stationary
PPP
0.0000
Stationary
AYS
0.0000
Stationary
ONET
0.0000
Stationary
POP
0.9999
Non Stationary
HIS
1.0000
Non Stationary
VOS
1.0000
Non Stationary
จากตารางที่ 2 ตารางแสดงผลการทดสอบ Panel Unit Root Test จํานวน 8 ตัว
แปร โดยตัวแปรที่มีลักษณะนิ่ง (Stationary) จะมีคํา P – Value น๎อยกวํา 0.05 ผลของการ
ทดสอบพบวํามีตัวแปรจํานวน 5 ตัว ที่มีลักษณะนิ่ง (Stationary) คือ ตัวแปรจํานวนนักเรียน
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ระดับ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชีพ (Svoc1) ตั ว แปรสั ดสํ ว นนั กเรีย นระดับ ประกาศนี ยบั ต รวิ ช าชี พ
(Rvoc1) ตัว แปรผลิ ต ภัณฑ๑ มวลรวมตํอหั ว ของจัง หวัด (PPP) ตัว แปรจํ านวนปีก ารศึ กษาเฉลี่ ย
(AYS) ตัวแปรคะแนนสอบ O – NET เฉลี่ยของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ONET) และพบวํามีตัว
แปรจํานวน 3 ตัวแปร ที่มีลักษณะไมํนิ่ง (Non Stationary) คือตัวแปรจํานวนประชากรอายุ 15
ปี (POP) ตัวแปรจํานวนโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย (HIS) ตัวแปรโรงเรียนอาชีวศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (VOS) ผู๎วิจัยจึงต๎องตัดตัวแปรที่มีลักษณะไมํนิ่ง (Non Stationary) หรือ
ตัวแปรที่มี Unit Root ออกจากการประมาณการ
ตารางที่ 3 ผลการทดสอบคําสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ๑ของตัวแปรอิสระ
ตัวแปร
PPP
AYS
ONET
PPP
1.000
AYS
0.3555
1.0000
ONET
0.1064
0.1977
1.0000
ผลการทดสอบคํ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ๑ ข องตั ว แปรอิ ส ระทั้ ง 3 ตั ว แปร พบวํ า คํ า
สัมประสิทธิ์ของตัวแปรอิสระที่ใช๎สําหรับการศึกษามีคําน๎อยกวํา 0.5 ทําให๎สามารถนําตัวแปรไปใช๎
ประมาณการได๎โดยไมํเกิดปัญหา Multicollinearity
แบบจาลองที่ใช้สาหรับการประมาณการ
𝑃𝑃𝑃
𝑅
Svoc1
Rvoc1
PPP
AYS
ONET
i
t

คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ

𝑃𝑃𝑃

แบบจําลองที่ 1
แบบจําลองที่ 2

จํานวนนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (คน)
สัดสํวนนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ร๎อยละ)
ผลิตภัณฑ๑มวลรวมจังหวัดตํอหัว (บาท)
จํานวนปีการศึกษาเฉลี่ย (ปี)
คะแนนสอบ O – NET เฉลี่ยของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 (คะแนน)
จํานวนจังหวัดที่ศึกษา I = … 7
จํานวนปีที่ศึกษา T = …
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2. ผลการประมาณการ Panel Data
ตารางที่ 4
แสดงผลการประมาณการแบบจําลองที่ 1 แบบจําลองจํานวนนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ตัวแปร
Pooled OLS
Fixed Effects
Random Effects
Coefficient
P
Coefficient
P
Coefficient
P
PPP
.0008478 0.311 -.0067357 0.001 -.0018804 0.157
AYS
549.6164 0.000 75.65783 0.436 122.1459 0.198
ONET
23.39159 0.590 -32.9828 0.011 -32.8058 0.011
Constant
-2228.542 0.172 4421.169 0.000 3364.668 0.000
Number of obs
375
375
375
R-square Overall
0.0154
0.0044
R-square
0.0581
Adj R-square
0.0504
Root MES
2076
F-Statistic
7.62
5.99
8.41
Prob (F-Statistic)
0.0001
0.0006
0.0382
Heteroskedasticity
0.0000
Hausman Test
0.0013
*ตัวแปรตามคือจํานวนนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (Svoc1)
*ตัวแปรที่มีนัยสําคัญทางสถิติมีคํา P น๎อยกวํา 0.05
จากตารางที่ 4 ตารางแสดงผลการประมาณการแบบจําลองที่ 1 แบบจําลองจํานวน
นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ผลการประมาณการขั้นตอน Pooled OLS Regression
Model พบวําตัวแปรจํานวนปีการศึกษาเฉลี่ย (AYS) มีนัยสําคัญทางสถิติ มีคํา Coefficient
เทํากับ 549.61 ตัวแปรมีความสัมพันธ๑ไปในทิศทางเดียวกับตัวแปรตาม แปลความหมายได๎วํา ถ๎า
จํ านวนปี การศึกษาเฉลี่ ย ของแตํล ะจังหวัดเพิ่มขึ้น 1 ปี จะสํ งผลทําให๎ มีจํานวนนักเรียนระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (Svoc1) เพิ่มขึ้นจังหวัดละ 550 คน โดยแบบจําลองมีความสามารถใน
การประมาณการได๎ร๎อยละ 5.8 และแบบจําลองมีความคลาดเคลื่อนเทํากับ 2076
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ผลการทดสอบด๎วย Hausman Test มีคําเทํากับ 0.0013 ทําให๎ขั้นตอนที่เหมาะสมของ
แบบจําลองจํานวนนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพคือขั้นตอน Fixed Effects Model ผล
การศึกษาพบวํา ตัวแปรผลิตภัณฑ๑มวลรวมจังหวัดตํอหัว (PPP)
มีนัยสําคัญทางสถิติ มีคํา
Coefficient เทํากับ -.0067357 ตัวแปรมีความสัมพันธ๑ไปในทิศทางตรงกันข๎ามกับตัวแปรตาม
แปลความหมายได๎วํา เมื่อผลิตภัณฑ๑มวลรวมจังหวัดตํอหัว (PPP) ของแตํละจังหวัดเพิ่มขึ้น 1
บาท จะทําให๎จํานวนนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (Svoc1) ของแตํละจังหวัดมีจํานวน
ลดลง 0.006 คน ตัวแปรคะแนนสอบ O – NET เฉลี่ยของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนัยสําคัญ
ทางสถิติ มีคํา Coefficient เทํากับ -32.98 ตัวแปรมีความสัมพันธ๑ไปในทิศทางตรงกันข๎ามกับตัว
แปรตาม แปลความหมายได๎วํา เมื่อคะแนนสอบ O – NET เฉลี่ยของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3
(ONET) ของแตํละจังหวัดเพิ่มขึ้น 1 คะแนน จะสํงผลทําให๎จํานวนนักเรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (Svoc1) ของแตํละจังหวัดมีจํานวนลดลง 32.98 คน แบบจําลองมีความสามารถในการ
ประมาณการได๎ร๎อยละ 1.5
ตารางที่ 5 แสดงผลการประมาณการแบบจําลองที่ 2
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ตัวแปร

แบบจําลองสัดสํวนนักเรียนระดับ

แบบจําลอง Pooled
Fixed Effects
Random Effects
Coefficient
P
Coefficient
P
Coefficient
P
PPP
.0000185
0.000
-.0000208
0.208
-.0000145 0.032
AYS
.7199206
0.274
-.1688679
0.835
.1430737
0.841
ONET
.6369373
0.001
.0230813
0.830
.060808
0.571
Constant
5.280318
0.478
37.714
0.000
29.06055
0.000
Number of obs
375
375
375
R-square Overall
0.0846
0.0938
R-square
0.1160
Adj R-square
0.1088
Root MES
9.43735
F-Statistic
16.22
0.57
5.50
Prob (F-Statistic)
0.000
0.6341
0.1386
Heteroskedasticity
0.0000
Hausman Test
-12.95
*ตัวแปรตามคือจํานวนนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (Rvoc1)
*ตัวแปรที่มีนัยสําคัญทางสถิติมีคํา P น๎อยกวํา 0.05
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จากตารางที่ 5 ตารางแสดงผลการประมาณการแบบจําลองที่ 2 แบบจําลองสัดสํวน
นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ผลการประมาณการ ขั้นตอน Pooled OLS Regression
พบวําตัวแปรที่มีนัยสําคัญทางสถิติ 2 ตัวแปรคือ ตัวแปรผลิตภัณฑ๑มวลรวมจังหวัดตํอหัว (PPP) มี
คํา coefficient เทํากับ .0000185 ตัวแปรมีความสัมพันธ๑ไปในทิศทางเดียวกับตัวแปรอิสระ แปล
ความหมายวํา ถ๎าผลิตภัณฑ๑มวลรวมตํอหัวของแตํละจังหวัดเพิ่มขึ้น 1 บาท จะสํงผลทําให๎สัดสํวน
นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (Rvoc1) ของแตํละจังหวัดมีสัดสํวนเพิ่มขึ้นร๎อยละ 0.00001
ตัวแปรคะแนนสอบ O – NET เฉลี่ยของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ONET) มีคํา coefficient
เทํากับ .6369373 ตัวแปรมีความสัมพันธ๑ไปในทิศ ทางเดียวกับตัวแปรตาม แปลความหมายได๎วํา
ถ๎าคะแนนสอบ O – NET ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ONET) ของแตํละจังหวัดเพิ่มขึ้น 1
คะแนน จะสํงผลทําให๎สัดสํวนนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (Rvoc1) ของแตํละจังหวัด
เพิ่มขึ้นร๎อยละ 0.63 แบบจําลองมีความสามารถในการประมาณการได๎ร๎อยละ 11 และมีความ
คลาดเคลื่อนเทํากับ 9.43735
ผลการทดสอบ Hausman Test มีคําเทํากับ -12.95 ขั้นตอนที่เหมาะสมของแบบจําลอง
สัดสํวนนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพคือขั้นตอน Fixed Effects Model โดยพบวําตัวแปร
อิสระของแบบจําลองสัดสํวนนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นตอน Fixed Effects Model
ไมํมีนัยสําคัญสําคัญทางสถิติ
สรุปและอภิปรายผล
การศึ ก ษามี วั ต ถุ ป ระสงค๑ เ พื่ อ ศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ สํ ง ผลตํ อ จํ า นวนนั ก เรี ย นที่ ศึ ก ษาตํ อ ระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ศึกษาโดยใช๎ข๎อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ใช๎ข๎อมูลตั้งแตํปี
พ.ศ.2554 – 2558 รวมระยะเวลา 5 ปี วิเคราะห๑ข๎อมูลด๎วยวิธีการ Panel Data ผลการศึกษา
พบวําแบบจําลองที่เหมาะสมสําหรับการศึกษาคือแบบจําลองที่ 1 แบบจําลองจํานวนนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ และขั้นตอนที่เหมาะสมมากที่สุดคื อขั้นตอน Fixed Effects Model โดย
ผลการศึกษาพบวําปัจจัยที่สํงผลตํอจํานวนนักเรียนที่ศึกษาตํอระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
คือ ผลิตภัณฑ๑มวลรวมจังหวัดตํอหัว และผลคะแนนสอบ O – NET ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่
3
รายได๎เฉลี่ยของประชากรสํงผลตํอจํานวนนักเรียนที่ศึกษาตํอระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
โดยผลการศึกษาครั้งนี้พบวําถ๎ารายได๎เฉลี่ยของประชากรเพิ่มขึ้นจะสํงผลทําให๎จํานวนนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพลดลง โดยนักเรียนสํวนใหญํจะเลือกเรียนตํอระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสาย
สามัญมากกวําระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ผู๎ ปกครองที่มีรายได๎มากจะเลือกสํงให๎บุตรหลานเรียน
ตํอระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ โดยผลการศึกษาครั้งนี้สามารถสรุปได๎วําสถานะทาง
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เศรษฐกิจมีผลตํอการตัดสินใจเรียนตํอในระดับอาชีวศึกษา โดยมีความสัมพันธ๑กันในทิศทางตรงกัน
ข๎าม
ผลการเรี ย นมีผ ลตํอ จํ านวนนัก เรีย นที่ศึก ษาตํ อระดั บประกาศนียบั ตรวิ ช าชีพ โดยผล
การศึกษาพบวําผลการศึกษาที่ดีขึ้นจะสํงผลทําให๎จํานวนนักเรียนที่ศึกษาตํอระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพลดลง เพราะลักษณะหลักสูตรการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจะเน๎นการเรียนทางด๎าน
ทฤษฎีและต๎องมีทักษะทางด๎าน วิทยาศาสตร๑ คณิตศาสตร๑ และภาษาที่ดี แตํหากมีผลการศึกษาที่
ไมํดีพอจะเลือกเรียนตํอระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ เพราะลักษณะการเรียนสายอาชีพจะเน๎น
ภาคปฏิบัติ และเมื่อจบการศึกษาสามารถศึกษาตํอระดับที่สูงขึ้นได๎เหมือนกับเรียนสายสามัญ ทําให๎
นักเรียนที่มีผลการเรียนต่ําจะเลือกเรียนตํอระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพกํอนแล๎วนําวุฒิการศึกษาไป
เรียนตํอในระดับที่สูงขึ้นภายหลัง
ข้อเสนอแนะ
1. กระทรวงศึกษาธิการควรจัดสรรงบประมาณเพื่อชํวยเหลือนักเรียนที่มีความต๎องการ
เรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพโดยตรง ด๎วยผลการศึกษาให๎ข๎อสรุปวํารายได๎มีความสัมพันธ๑ใน
ทิศ ทางตรงกั น ข๎า มกั บ จํ า นวนนั กเรี ย นที่ ศึ ก ษาตํอ ระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ หรื อ อี ก นั ย คื อ
ครัวเรือนที่มีรายได๎น๎อยมีแนวโน๎มที่จะเรียนอาชีวศึกษามากกวําครัวเรือนที่มีรายได๎มาก ด๎วยการเข๎า
เรียนมีต๎นทุนสูงกวําการเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ นักเรียนที่อาศัยอยูํในพื้นที่หํางไกล
จากสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาจะไมํสามารถเข๎าเรียนได๎ รวมถึงครอบครัวที่ไมํมีความพร๎อมจะไมํ
สามารถสํงบุตรหลานให๎เข๎าไปเรียนในพื้นที่หํางไกลได๎ ทําให๎ต๎องเลือกเรียนตํอระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย กระทรวงศึกษาควรจัดสรรเงินทุนเพื่อเป็นคําใช๎จํายเพื่อให๎นักเรียนที่อยูํในพื้นที่หํางไกลจาก
สถานศึกษาเพื่อให๎สามารถเข๎าเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพได๎
2. สถานศึกษาควรมีการแนะแนวทางการศึกษาตํออาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิช าชี พให๎ กั บ นั กเรี ย นมัธ ยมศึก ษาปีที่ 3 เพื่ อ เป็ นข๎ อมู ล สํ า หรั บตั ดสิ นใจเลื อกเรี ยนตํอ ระหวํ า ง
มัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญกับอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และต๎องนําเสนอถึง
แนวทางความก๎าวหน๎าของการเรียนตํอระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพรวมถึงแนวทางการเรียนตํอ
หลังจากเรียนจบ จากผลการศึกษาที่แสดงให๎เห็นความสัมพันธ๑ในทิศทางเดียวกันระหวํางคะแนน O
– NET กับจํานวนนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ รวมทั้งรายได๎ที่มีผลในทางตรงกันข๎าม การ
แนะแนวกับนักเรียนและผู๎ปกครอง เพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติของครัวเรือนที่มีรายได๎มากและในกลุํม
เด็กทําคะแนนได๎ดีควรจะจัดความสําคัญเป็นลําดับแรกๆ
3. การศึกษาครั้งตํอไปควรศึกษาโดยใช๎วิธีการเก็บข๎อมูลการศึกษาแบบปฐมภูมิ (Primary
Data) เพราะลักษณะของพื้นที่แตํละจังหวัดมีความแตกตํางกัน รวมถึงความต๎องการของแตํละพื้นที่
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ไมํเหมือนกันทําให๎การเก็บข๎อมูล โดยควรเก็บข๎อมูลจากนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยตรง เพื่อ
รับรู๎ถึงความต๎องการและสาเหตุที่เป็นปัญหาตํอการเข๎าเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ทําให๎
การศึกษาแบบปฐมภูมิ (Primary Data) จะสามารถนําผลของการศึกษามาใช๎วิเคราะห๑ได๎ใกล๎เคียง
กับความเป็นจริงมากกวํา
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บทคัดย่อ
วัต ถุ ป ระสงค๑ ใ นการศึ ก ษานี้ เพื่ อ วิ เ คราะห๑ ห าแผนการผลิ ต พื ช ที่ เ หมาะสมสํ าหรั บ กลุํ ม
เกษตรกรผู๎ใช๎น้ําบาดาล บ๎านหนองเขาควาย จังหวัดพิษณุโลก โดยใช๎ตัวแบบโปรแกรมเชิงเส๎น ที่มี
ฟังก๑ชัน วัตถุป ระสงค๑เพื่อให๎ ได๎ร ายรับสู งสุ ดจากกิจกรรมการผลิ ต 35 กิจกรรม ในชํว งปีการผลิ ต
2559/60 – 2560/61 ภายใต๎ข๎อจํากัดและปัจจัยการผลิตที่สําคัญในพื้นที่ โดยแผนการผลิตได๎แนะนํา
ให๎ กลุํมเกษตรกรผู๎ใช๎น้ําบาดาล ทําการปลูกพืชไรํทั้งระยะสั้นคือ ข๎าวนาปี, ถั่วเขียวผิวมันและข๎าวโพด
หวาน สํวนพืชสวนให๎ทําการปลูก พริก , ผักคะน๎าและผักกวางตุ๎ง ซึ่งแผนการผลิตที่เหมาะสมนี้จะทํา
ให๎ ทรัพยากรน้ําบาดาลในพื้นที่อยูํในระดับปลอดภัยและสร๎างรายรับสูงสุดให๎กับกลุํมเกษตรกรผู๎ใช๎น้ํา
บาดาล นอกจากนี้ผลการวิเคราะห๑ การเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรน้ําบาดาลที่มีผลตํอแผนการผลิต
ของกลุํมเกษตรกรผู๎ใช๎น้ําบาดาล พบวําเมื่อปริมาณน้ําบาดาล ที่เป็นปัจจัยในการผลิตลดลง ร๎อยละ 5
แผนการผลิตได๎แนะนําให๎ลดพื้นที่การปลูกข๎าวนาปีและพริก และหากปรับปริมาณน้ําบาดาลลดลง
ร๎อยละ 10 แผนการผลิตได๎แนะนําให๎ลดพื้นที่การผลิตข๎าวนาปรัง ,พริก ทําให๎กลุํมเกษตรกรผู๎ใช๎น้ํา
บาดาลมีแนวทางและสามารถปรับรูปแบบแผนการผลิตได๎อยํางเทําทันตํอการเปลี่ยนแปลง
คาสาคัญ: แผนการผลิต โปรแกรมเชิงเส๎น น้ําบาดาล
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Abstract
The purpose of this study is to analyze the appropriate crop production plan
for a group of farmers who use groundwater at Nong Khao Kheai Village, Ban Nong
Khao Kheai Village, Bang Rakam Muang Mai Subdistrict municipality, Bang Rakam
district, Phitsanulok province. The study has been done by using linear programming
which has the objective function to maximize revenue from production including 35
activities during production years 2016/17 to 2017/18 under constraints and key
production factors in the area.
The production plan recommended that farmers use groundwater for the
short-term crops such as wet season rice, green beans, sweet corn, and horticultural
crops; chillies, kales and Chinese cabbages. With the appropriate production plan,
the groundwater resources are at a safe level and generate maximum revenue for
groundwater users. In addition, the results of the analysis of groundwater resources
affecting the production plan of a group of farmers who use groundwater found that
when the groundwater was reduced by 5%, the production plan suggested that wet
season rice, sweet corn and chillies should be reduced. If the groundwater was
reduced by 10%, the production plan suggested reducing the production of wet
season rice, kales and Chinese cabbages.
The appropriate production plan gives the group of farmers who use groundwater a
chance to adjust their production plan to changes.
Keywords: production plan, linear programming, groundwater
บทนา
การทําเกษตรกรรมที่ผํานมาของประเทศไทย พบวําเกษตรกรสํวนใหญํยังคงทําการเพาะปลูก
ด๎วยระบบพึ่งพาธรรมชาติ ทําให๎ต๎องเผชิญกับความไมํแนํนอนของสภาพของดินฟูาอากาศ ตลอดจน
ความผันแปรของปริมาณน้ําฝนที่ตกในแตํฤดูกาล ซึ่งปริมาณน้ําฝนทีได๎รับจะมีความเกี่ยวพันไปถึง
ระดับของปริมาณน้ําในแหลํงน้ําตามธรรมชาติและแหลํงน้ําที่ มนุษย๑สร๎างขึ้น ดังนั้นกระบวนการนํา
ทรัพยากรน้ําซึ่งเป็นปัจจัยการผลิตที่สําคัญในการเพาะปลูก มาใช๎ประโยชน๑ทางการเกษตรนั้น จะมี
ความแตกตํางกันออกไปตามลักษณะภูมิประเทศและระบบการชลประทานของแตํละพื้นที่ นอกจาก
ความไมํแนํนอนทางธรรมชาติที่เกษตรกรต๎องพึ่งพาแล๎ว เกษตรกรยังต๎องเผชิญกับความผันผวนของ
ราคาสิ น ค๎ า เกษตร จากลั ก ษณะของผลผลิ ต ทางการเกษตรที่ จ ะเข๎ า สูํ ต ลาดพร๎ อ มๆกั น ทํ า ให๎ ผู๎
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เพาะปลูกต๎องยอมรับราคาสินค๎า(Price taker)และขายผลผลิตไปตามราคาตลาดเทํานั้น แม๎การ
ชํวยเหลื อจากภาครั ฐจะมีนโยบายหรือมาตรการตํางๆเข๎ามาชํวยเหลื อทางกลไกราคาโดยตรงตํอ
เกษตรกรแตํกลไกการเข๎าชํวยเหลือเหลํานั้น กลับทําให๎เกษตรกรเกิดความเข๎าใจคาดเคลื่อนในราคา
ขายสินค๎าและการใช๎ต๎นทุนที่เป็นปัจจัยในการผลิต จนนําไปสูํการวางแผนการผลิตที่ไมํสอดคล๎องตาม
ความเป็นจริงในระยะยาวผนวกกับพฤติกรรมการตัดสินใจเพาะปลูกของเกษตรกรที่มักจะวางแผนการ
ผลิตในฤดูการตํอไป จากราคาที่ได๎รับในฤดูการปัจจุบัน ทําให๎เกษตรต๎องเผชิญกับความเสี่ยงของ
รายได๎ที่จะได๎รับจากการเพาะปลูกอยูํเสมอ
หมูํบ๎านหนองเขาควาย เทศบาลตําบลบางระกําเมืองใหมํ อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก
เป็นอีกหนึ่ งหมูํบ๎านที่จําเป็น ต๎องอาศัยทรั พยากรจากแหลํงน้ําธรรมชาติเพื่อใช๎การผลิต เนื่องจาก
หมูํบ๎านตั้งอยูํนอกพื้นที่ระบบชลประทานและประชากรสํวนใหญํในหมูํบ๎านประกอบอาชีพการเกษตร
กวําร๎อยละ 60 จาก 288 ครัวเรือน ทําให๎ต๎องพึ่งพิงแหลํงทรัพยากรน้ําบาดาล เป็นปัจจัยในการ
เพาะปลูกจํานวนมาก โดยมีพืชที่ทําการเพาะปลูกหลักทั้งในและนอกฤดูฝนคือ ข๎าวและพืชผัก
จากสภาพการเพาะปลูกข๎าวในหมูํบ๎านหนองเขาควาย พ.ศ.2552 ถึงปี พ.ศ. 2556 เกษตรกร
ได๎รับแรงจูงใจทางด๎านราคาข๎าว ตามนโยบายภาครัฐ ทําให๎มีการขยายจํานวนแปลงเพาะปลูกในพื้นที่
หมูํบ๎านเพิ่มมากขึ้น โดยมีอัตราการขยายตัวของพื้นที่ เพาะปลูกข๎าว เฉลี่ยร๎อยละ 4.23 ตํอปี สํวน
พื้นที่ทําการเพาะปลูกพืชสวนอื่นๆ มีการขยายตัวเฉลี่ยร๎อยละ 1.78 ตํอปี ทําให๎ในพื้นที่เกิดการใช๎
ทรัพยากรน้ําบาดาล ในปริมาณที่เพิ่มสูงขึ้นอยํางตํอเนื่อง ตามการขยายตัวของพื้นที่เพาะปลูกไปด๎วย
โดยการสํารวจสมดุลและศักยภาพน้ําบาดาลของกรมทรัพยากรน้ําบาดาล ในพื้นที่บ๎านหนองเขาควาย
โดยทําการพิจารณาปริมาณการใช๎น้ําบาดาลและปริมาณน้ําบาดาลที่สามารถเพิ่มเติมรายปี ชํวงปี
พ.ศ. 2553 ถึงปี พ.ศ. 2555 พบวําสถานการณ๑น้ําบาดาลในพื้นที่แม๎จะยังอยูํในระดับที่ปลอดภัย
(Safe yield) แตํเนื่องจากรูปแบบการใช๎น้ําบาดาลเพื่อทําการเกษตรในพื้นที่ เป็นการใช๎น้ําบาดาลจาก
แอํงบาดาลระดับตื้น (ระดับน้ําไร๎แรงดัน ; Un-Confine Aquifer) เมื่อมีอัตราการใช๎น้ําบาดาลที่เพิ่ม
สูงขึ้นจากการขยายตัวของพื้นที่เพาะปลูกตามที่กลําวมา สํงผลให๎เกิดปัญหาระดับความลึกของน้ํา
บาดาลที่จะนําขึ้น มาใช๎โยชน๑ มีความลึกเพิ่มขึ้น ควบคูํไปกับอัตราเร็วการไหลเติมของน้ําบาดาลเข๎าสูํ
บํอสูบมีอัตราช๎าลง ทําให๎เกษตรกรในพื้นที่ต๎องรับผลกระทบทั้งทางด๎านต๎นทุนการผลิต จากการทรุด
บํ อ บาดาลให๎ มี ค วามลึ ก เพิ่ ม ขึ้ น , คํ า ใช๎ จํ า ยในการบํ า รุ ง รั ก ษาหั ว สู บ น้ํ า หรื อ หั ว ปั๊ ม ซั บ เมอร๑ ส
(Submersible Pumps) ,คําใช๎จํายเปุาทํอบาดาลที่เพิ่มขึ้นจากตะกรันทรายที่พบมากขึ้นเมื่อต๎องทรุด
บํอบาดาล สํวนผลกระทบด๎านการบริหารจัดการ คือ เกษตรกรไมํสามารถกําหนดระยะเวลาในที่ต๎อง
ใช๎ในกิจกรรมการสูบน้ําบาดาล เนื่องจากน้ําบาดาลมีอัตราการไหลเติมเข๎าบํอสูบไมํแนํนอน
ชํ ว ง
ทําการเพาะปลูกข๎าวนาปรังในพื้นที่ พบวําเกษตรกรต๎องทรุดบํอบาดาลลงไปอีก 12 เมตรถึง 25 เมตร
และปริมาณน้ําบาดาลที่ไหลเติมเข๎าบํอมีอัตราไหลช๎ากวําปกติที่เกษตรกรคาดไว๎มาก ทําให๎ปริมาณน้ํา
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บาดาลที่เกษตรกรได๎รับมีความไมํเหมาะสมตํอการเจริญเติบโตของพืช เกษตรกรบางรายเลือ กใสํปุ๋ย
แก๎ไขอาการขาดน้ําของต๎นข๎าวหรือในเกษตรกรบางรายจ๎างรถสูบน้ํา นําน้ําจากแหลํงน้ําอื่นมาใช๎เสริม
ทําให๎มีต๎นทุนการเพาะปลูกเพิ่มขึ้น สํวนแปลงเพาะปลูกที่ไมํสามารถทําการปรับหรือแก๎ไขอาการขาด
น้ําของพืช ก็จําเป็นต๎องเผชิญกับการลดลงของปริมาณผลผลิต สร๎างความเสียหายให๎ แกํเกษตรกรและ
มีผลกระทบไปถึงผู๎ใช๎น้ําบาดาลเพื่ออุปโภคและบริโภครายอื่นในพื้นที่อีก ด๎วยเหตุนี้กรมทรัพยากรน้ํา
บาดาลจึงได๎คัดเลือกหมูํบ๎านหนองเขาควาย เข๎าเป็นหมูํบ๎านในโครงการนํารํอง “การศึกษาการพัฒนา
น้ําบาดาลเพื่อการเกษตร” มีวัตถุประสงค๑พัฒนาศักยภาพการใช๎น้ําบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ให๎
เป็นการใช๎งานน้ําบาดาลในระดับลึก (Confine Aquifer) โดยทําการขุดเจาะบํอบาดาลระดับลึกให๎
จํานวน 16 บํ อ พร๎ อมจั ดสร๎ างสถานีสํ าหรับจํายน้ํา 8 สถานี และจัดตั้ง “กลุํ มผู๎ ใช๎น้ําบาดาลเพื่อ
การเกษตรบ๎านหนองเขาควาย” เพื่อเข๎ามาดําเนินการบริหารจัดการ สร๎างข๎อตกลงรํวมกันในการใช๎
ทรัพยากรน้ําบาดาล
ดั้งนั้ น การศึกษาหาแผนการผลิ ตทางการเกษตรจะเป็นข๎อมูล ชํว ยในการตัดสิ นใจในการ
บริ ห ารจั ด การตลอดจนกํ า หนดทิ ศ ทางการใช๎ ท รั พ ยากร ทํ า ให๎ ก ารใช๎ ท รั พ ยากรเป็ น ไปอยํ า งมี
ประสิ ทธิภ าพและเกิดผลประโยชน๑สูงสุ ด โดยใช๎แบบจําลองทางคณิตศาสตร๑ ลิเนียร๑โปรแกรมมิ่ง
(Linear Programming)หาแผนการผลิตที่เหมาะสม ซึ่งแผนการผลิตที่ทําศึกษานี้จะแสดงถึง การ
คํานึ งในการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยูํอยํางจํากัดในพื้นที่เชํน ที่ดินที่ส ามารถนํามาใช๎ในการผลิ ต ,
ปริมาณทรัพยากรน้ําบาดาลที่สามารถนําใช๎ โดยไมํสร๎างผลกระทบในระยะยาว และปัจจัยข๎อจํากัด
อื่นๆที่เกี่ยวข๎อง ควบคูํไปกับการนําเสนอ ผลการตอบสนองตํอการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรที่เป็น
ปัจจัยการผลิต ณ ระดับที่เกษตรกรผู๎ทําการเพาะปลูกยอมรับได๎ ทําให๎กลุํมเกษตรกรมีแนวทางที่
เหมาะสมสําหรับบริหาร และปรับตัวอยํางมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อ วางแผนการผลิ ตพื ช ภายใต๎ เงื่อ นไขข๎อจํ ากัดด๎ านปั จจัย การผลิ ต และเงื่อ นไขที่
เกี่ยวข๎องในพื้นที่บ๎ านหนองเขาควาย เทศบาลตําบลบางระกําเมืองใหมํ อําเภอบางระกํา จังหวัด
พิษณุโลก โดยใช๎แบบจําลองลิเนียร๑โปรแกรมมิ่ง(Linear Programming) เพื่อให๎เกษตรรับรายได๎รวม
สูงสุดจากรอบการเพาะปลูก 2559/60 ถึง 25560/61
2. เพื่อประเมินผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรน้ําบาดาลที่มีผลตํอแผนการ
ผลิตของ กลุํมผู๎ใช๎น้ําบาดาลในหมูํบ๎านหนองเขาควาย อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก
วิธีดาเนินการวิจัยและการเก็บรวบรวมข้อมูล
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ข้อมูลปฐมภูมิ ใช๎การสัมภาษณ๑ กรรมการและสมาชิก กลุํมผู๎ใช๎น้ําบาดาลเพื่อการเกษตร
เพื่อให๎ทราบถึงลักษณะสภาพทั่วไปทางการผลิต รูปแบบในการผลิตและการเพาะปลูกพืช ตลอดจน
ข๎อตกลงในการใช๎ทรัพยากรน้ําบาดาลของชุมชนในพื้นที่หมูํบ๎ านหนองเขาควาย เพื่อนํามาใช๎กําหนด
รูปแบบ กิจกรรมการเพราะปลูก
ข้อมูลทุติยภูมิ เก็บรวบรวมจากเอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ๑ที่เกี่ยวข๎อง และหนํวยงาน
ราชการตํางๆ เชํน กรมสํงเสริมการเกษตร กรมทรัพยากรน้ําบาดาล กรมชลประทาน สํานักงาน
เกษตรอําเภอ อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก และศูนย๑อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนลําง
จังหวัดพิษณุโลก
แบบจาลองที่ใช้ในการศึกษา
นําข๎อมูลที่รวบรวมมาสร๎างเป็นสมการวัตถุประสงค๑ ด๎วยวิธีการ ลิเนียร๑โปรแกรมมิ่ง (Linear
Programming) โดยมีวั ต ถุ ป ระสงค๑ เพื่ อให๎ ก ลุํ ม ผู๎ ใ ช๎น้ํ า บาดาลเพื่อ การเกษตรมี ร ายได๎ สู งสุ ด จาก
กิจ กรรมการเพาะปลู ก พร๎ อมกั บ กํา หนดตัว แปรของปั ญหาในสมการให๎ เ ป็นการใช๎พื้ นที่ ในแตํล ะ
กิจกรรมการผลิต ดังนี้
ฟังก๑ชันวัตถุประสงค๑ (Objective function)
(Maximize)

∑

Z
คือ ผลรวมรายรับเหนือต๎นทุนเงินสดจากกิจกรรมการผลิตจํานวน 35 กิจกรรม ที่ทํา
การผลิตในรอบ
การผลิต 2559/60 และรอบปีการผลิต 2560/61 (หนํวย: บาท)
C01...C35 คือ รายรับเหนือต๎นทุนเงินสดในกิจกรรมการผลิตชนิดที่ j คํานวณจาก รายได๎จาก
การขายผลผลิตพืช
ชนิดที่ j (หนํวย: บาทตํอไรํ) หักออกด๎วยต๎นทุนเงินสดใน
การผลิตพืชชนิด ที่ j (หนํวย: บาทตํอไรํ)
ภายใต๎ข๎อจํากัดและเงื่อนไข (Constraint functions)

[

<=

]
[

]

[

โดยaij คือ คําสัมประสิทธ๑ของการใช๎ปัจจัยการผลิต i ที่อยูํใน กิจกรรมการผลิตที่ j (j=
bi คือ ข๎อจํากัด หรือเงือนไขในการใช๎ปัจจัยการผลิตที่ i (i=

…7 )

]
…. )
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มีรายละเอียดของข๎อจํากัดในการผลิตดังนี้
ข๎อจํากัดด๎านปัจจัย ที่ดิน หมายถึง จํานวนที่ดินของสมาชิกในโครงการผู๎ใช๎น้ําบาดาลเพื่อ
การเกษตร ที่สามารถนํามาทําการเพาะปลูกได๎ในแตํละเดือน(หนํวย:ไรํ/เดือน) แสดงรายละเอียดดังนี้
b01...b12คือ ข๎อจํากัดสูงสุดของจํานวนที่ดินที่สามารถใช๎ในการผลิตแตํละเดือน ตั้งแตํเดือน
พฤศจิกายน (b01) ถึงเดือนตุลาคม (b12) รอบการเพาะปลูก 2559/60
b13...b24 คือ ข๎อจํากัดสูงสุดของจํานวนที่ดินที่สามารถใช๎ในการผลิตแตํละเดือน ตั้งแตํเดือน
พฤศจิกายน (b13) ถึงเดือนตุลาคม (b24) รอบการเพาะปลูก 2560/61
ข๎อจํากัดด๎านปัจจัยแรงงาน หมายถึง จํานวนชั่วโมงทํางานที่สามารถใช๎ในกิจกรรมการ
เพาะปลูกในแตํละเดือน ของเกษตรกรผู๎ใช๎น้ําบาดาล (หนํวย: ชั่วโมง/เดือน)
b25...b36คือ ข๎อจํากัดสูงสุดของชั่วโมงทํางานที่สามารถใช๎ในกิจกรรมการผลิตในแตํละเดือน
ตั้งแตํเดือนพฤศจิกายน (b25) ถึงเดือนตุลาคม (b36) รอบการผลิต 2559/60
b37...b48 คือ ข๎อจํากัดสูงสุดของชั่วโมงทํางานที่สามารถใช๎ในกิจกรรมการผลิตในแตํละเดือน
ตั้งแตํเดือนพฤศจิกายน (b37) ถึงเดือนตุลาคม (b48) รอบการผลิต 2560/61
ข๎อจํากัดด๎านปัจจัยทรัพยากรน้ําบาดาล หมายถึงปริมาณน้ําบาดาลที่ได๎รับจากโครงการ ที่
สามารถนํามาใช๎เพื่อการผลิตได๎ในแตํละเดือน (หนํวย: ลบ.ม./เดือน ) แสดงรายละเอียดดังนี้
b49...b60คือ ข๎อจํากัดสูงสุดของปริมาณน้ําบาดาลที่สามารถใช๎ในกิจกรรมการผลิตในแตํละ
เดือนตั้งแตํเดือนพฤศจิกายน (b73) ถึงเดือนตุลาคม(b84)รอบการเพาะปลูก 2559/60
b61...b72คือ ข๎อจํากัดสูงสุดของปริมาณน้ําบาดาลที่สามารถใช๎ในกิจกรรมการผลิตในแตํละ
เดือนตั้งแตํเดือนพฤศจิกายน (b61) ถึงเดือนตุลาคม(b72)รอบการเพาะปลูก 2560/61
โดยมีความหมายของกิจกรรมการผลิตคือ
X1, X2 คือ กิจกรรมการผลิต ข๎าวนาปี รอบการเพาะปลูกปี 2559/60 และ 2560/61
X3, X4 คือ กิจกรรมการผลิต ข๎าวนาปรัง รอบการเพาะปลูกปี 2559/60 และ 2560/61
X5, X6 คือ กิจกรรมการผลิต มันสําปะหลัง รอบการเพาะปลูกปี 2559/60 และ 2560/61
X7, X8 คือ กิจกรรมการผลิต ข๎าวโพดหวานรอบการเพาะปลูกปี 2559/60 และ 2560/61
X9
คือ กิจกรรมการผลิต อ๎อยโรงงาน เป็นกิจกรรมการผลิตที่แผนกําหนดให๎ สามารถ
เก็บผลผลิตได๎2รอบคือ รอบการผลิต 2559/60 และ 2560/61ตามลักษณะการเพาะปลูก
X10, X11 คือ กิจกรรมการผลิต ถั่วเขียวผิวมัน รอบการเพาะปลูกปี 2559/60 และ 2560/61
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X12, X13
X14, X15
X16, X17
X18, X19
X20…X23
X24…X27
X28…X31
X32…X35

คือ กิจกรรมการผลิต พริกรุํน 1และ2 รอบการเพาะปลูกปี 2559/60
คือ กิจกรรมการผลิต พริกรุํน 1และ2 รอบการเพาะปลูกปี 2560/61
คือ กิจกรรมการผลิต ถั่วฝักยาว รอบการเพาะปลูกปี 2559/60และ 2560/61
คือ กิจกรรมการผลิต มะเขือเปราะ รอบการเพาะปลูกปี 2559/60และ 2560/61
คือ กิจกรรมการผลิต ผักคะน๎า รุํน1, 2, 3, 4 รอบการเพาะปลูกปี 2559/60
คือ กิจกรรมการผลิต ผักคะน๎า รุํน1, 2, 3, 4 รอบการเพาะปลูกปี 2560/61
คือ กิจกรรมการผลิต ผักกวางตุ๎ง รุํน1, 2, 3, 4 รอบการเพาะปลูกปี 2559/60
คือ กิจกรรมการผลิต ผักกวางตุ๎ง รุํน1, 2, 3, 4 รอบการเพาะปลูกปี 2560/61

การกาหนดข้อจากัดที่ใช้ในการศึกษา
ข๎อจํากัดของจํานวนที่ดิน หมายถึงจํานวนที่ดิน ที่สามารถนํามาใช๎ในกิจกรรมการผลิตของ
กลุํมผู๎ใช๎น้ําบาดาลเพื่อการเกษตร มีจํานวน 1,172 ไรํ จากจํานวนที่ดินของสมาชิกที่เข๎ารํวมโครงการ
1,294 ไรํ โดยหักจากสํวนที่อยูํอาศัยและสํวนที่ใช๎ประโยชน๑อื่นๆจํานวน 104, 18 ไรํตามลําดับ
ข๎อจํ ากัด จํานวนแรงงาน หมายถึงจํานวนแรงงานสู งสุ ดที่ส ามารถใช๎ในกิจกรรมผลิ ตแตํล ะเดือน
(หนํวย : ชั่วโมง) โดยกําหนดแรงงานชาย มีคํา 1 หนํวย แรงงานหญิงมีคํา 0.8 หนํวย และผู๎ประกอบ
อาชีพเกษตรกรแบบไมํเต็มเวลาแรงงานเทํากับ 0.2 หนํวย (แรงงาน 1 หนํวย เทํากับ 1 วันทํางาน) 1
วันทํางานสามารถทํางานได๎ละ 8 ชั่วโมง ซึ่งแผนการผลิตที่ศึกษานี้ กําหนดให๎แรงงานภายในกลุํม
สามารถเคลื่อนย๎ายภายในกลุํมสมาชิกได๎ แตํไมํสามารถนําแรงภายนอกกลุํมสมาชิกเกษตรกรผู๎ใช๎น้ํา
บาดาล นํามาใช๎มาในการผลิตได๎เพื่อทําให๎เกิดข๎อจํากัดทางด๎านแรงงานที่ใช๎ในแผนการผลิต (ตารางที่
1)
ตารางที่1 จํานวนแรงที่ใช๎ในแผนการผลิต
จํานวน
(คน)

จํานวน
เทียบเทํา
(คน)

117
74
76
267

117
59.2
15.2
191.4

ประเภท
ทําเกษตรเต็มเวลา
เพศชาย
เพศหญิง
ทําเกษตรไมํเต็มเวลา
รวม

จํานวนชั่วโมงการทํางานรวม (ชั่วโมง)
เดือนที
เดือนที
เดือนที
(1 วัน = 8 ชั่วโมง) มี31วัน
มี30วัน
มี28วัน
ชั่วโมง – วัน

936
473.6
121.6
1,531.20

29,016
14,681.6
3,769.6
47,467.2

28,080
14,208
3,648
45,936

26,208
13,260
3,404.8
42,873.6
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ทรัพยากรน้ําบาดาลในพื้นที่
การศึกษาครั้ งนี้ กําหนดให๎ กิจกรรมการเพาะปลู กสามารถนําน้ําบาดาล จากระบบสํ งน้ํ า
บาดาลในโครงการนํารํองน้ําบาดาลเพื่อการเกษตร ที่กรมทรัพยากรน้ําบาดาล สร๎างขึ้นในพื้นที่ศึกษา
ซึ่งเป็นน้ําบาดาลจากระดับลึก มาใช๎เป็นปัจจัยในการวางแผนการผลิตได๎เทํานั้น ไมํนับรวมกับปริมาณ
น้ําบาดาลของเกษตรกรที่มีอยูํกํอนเดิม ซึ่งเป็นน้ําบาดาลจากระดับตื้น สําหรับศักยภาพน้ําบาดาลของ
ระบบสํงน้ําบาดาลเพื่อการเกษตรของกรมทรัพยากรน้ําบาดาลในพื้นที่บ๎านหนองเขาควาย มีศักยภาพ
การให๎น้ําบาดาลต่ําสุดอยูํที่อัตรา 25 ลูกบาศก๑เมตรตํอชั่วโมงและสูงสุดไมํเกินที่ 30 ลูกบาศก๑เมตรตํอ
ชั่วโมง สูบจํายน้ําบาดาลให๎สมาชิกติดตํอกันได๎สูงสุด 12 ชั่วโมงตํอวัน ตามข๎อตกลงของกลุํมผู๎ใช๎น้ํา
บาดาลเพื่อการเกษตร ดังนั้นในการศึกษาจึงเลือกใช๎อัตราการสูบน้ําที่ 27 ลูกบาศก๑เมตรตํอชั่วโมงมา
เป็นตัวแทนในการคํานวณ
ตารางที่ 2 ปริมาณน้ําบาดาลที่ได๎รับตํอวัน
จํานวน
บํอสูบ
16

อัตราการสูบน้ํา
ตํอ บํอสูบ1
(ลบ(ม./ชั่วโมง.
27

จํานวนชั่วโมงสูงสุดในการจําย
น้ําตํอวัน
(ชั่วโมงวัน/)
12

ปริมาณน้ําบาดาล
ที่ได๎รับสูงสุดจาก 16 บํอสูบ
(ลบ(ม./วัน.
5,184

ผลการศึกษาและวิจารณ์
แผนการผลิตที่เหมาะสมที่ได๎จากแบบจําลอง ลิเนียร๑โปรแกรมมิ่ง (Linear Programming
Model) เป็นแบบจําลองที่ประกอบไปด๎วยกิจกรรมผลิต จํานวน 35 กิจกรรม และข๎อจํากัดด๎านปัจจัย
การผลิต 107ข๎อ เพื่อหารายรับสูงสุด บนระยะเวลาในการผลิตชํวง 2 ปี โดยสมมติให๎ราคาขายสินค๎า
จากกิจกรรมการผลิตและปัจจัยการผลิตคงที่ พบวําเกษตรที่เข๎ารํวมเป็นสมาชิกในโครงการมีรายรับ
เหนือต๎นทุนเงินสดสูงสุดจํานวน 15,080,670 บาท และมีรูปแบบการเพาะปลูกที่แผนการผลิตแนะนํา
สรุปได๎ดังนี้
รอบการผลิต 2559/60 แผนการผลิตแนะนําให๎ทําการผลิต ข๎าวนาปี จํานวน 807.43 ไรํ
ข๎าวโพดหวาน จํานวน 133 ไรํ ถั่วเขียวผิวมัน จํานวน 141.88 ไรํ สํวนของการผลิตพืชสวน แผนการ
การผลิตแนะนําให๎กลุํมเกษตรกรทําการเพาะปลูกพริกรุํน 1 จํานวน 661.56 ไรํ ผักคะน๎ารุํน 3,
จํานวน 48.61 ไรํ สํวนผักกวางตุ๎งแผนการผลิตแนะนําให๎ทําการผลิต รุํน 1 ถึง รุํน 4 จํานวน
235.57, 235.57, 315.96 และ 364.57 ไรํ
รอบการผลิต 25560/61 แผนการผลิตแนะนําให๎ทําการผลิต ข๎าวนาปี จํานวน 935.63ไรํ
เพิ่มปริมาณการผลิตจากปีกํอน 128.20 ไรํ แนะนําให๎ทําการผลิตข๎าวโพดหวนลดลงเหลือ 71.87 ไรํ
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และแนะนําให๎ทําการผลิตถั่วเขียวผิวมันจํานวนใกล๎เคียงกับรอบกํอ นที่ 140.82 ไรํ สํวนการผลิตพืช
สวนแผนการผลิ ตได๎แนะนะให๎ ทําการผลิต พริกรุํน 1และรุํน 2 จํานวน 729 ไรํและ11.19 ไรํ
โดยรอบผลิตนี้แผนการผลิตแนะนําให๎ปลูกผักคะน๎ารุํน 1, รุํน3และรุํน4 จํานวน 229.67, 225.18
และ 225.18 ไรํและแนะนําให๎กลุํมเกษตรกรทําการผลิตผักกวางตุ๎งรุํนที่ 2 จํานวน 184.79 ไรํ
สํวนของการใช๎ปัจจัยการผลิตในแผนการผลิตที่เหมาะสมนี้ มีการใช๎ปัจจัยการผลิต 3 ด๎านมี
รายละเอีย ดดังนี้ ปั จ จั ย การผลิ ตทางด๎านที่ดินรอบการผลิ ต 2559/60 จํานวนที่ดินถูกใช๎จนเต็ ม
ข๎อจํากัด ยกเว๎นในเดือน พฤศจิกายน, เมษายนและพฤษภาคม ซึ่งเดือนเหลํานั้นไมํมีกิจกรรมการผลิต
ที่เลือกเข๎ามาในแผนการผลิตทําให๎เกิดพื้นที่สํวนเหลือ รอบการผลิต 2560/61 จํานวนที่ดิน ถูกใช๎จน
เต็มข๎อจํากัดยกเว๎นในเดือน พฤศจิกายน, กุมภาพันธ๑, มีนาคม, เมษายนและพฤษภาคม แม๎วําชํวง
เดือนดั่งกลําวจะมีกิจกรรมการผลิต คะน๎ารุํน 2 และการผลิตกวางตุ๎งรุํน 2 ที่สามารถผลิตได๎ แตํ
จําเป็นต๎องพิจารณาควบคูํไปกับปัจจัยการผลิตอื่น วํามีทรัพยากรพอที่จะทําการผลิตหรือไมํ ดังนั้น
การวางแผนการใช๎ที่ดินจึงมีความสําคัญ เพาะทรัพยากรที่ดินนั้นเปลี่ยนแปลงได๎ยากกและมีร าคาสูง
กวําทรัพยากรอื่น
ตารางที่ 3 คําสํวนเหลือของการใช๎ทรัพยากรที่ดิน
เดือน
พฤศจิกายน
ธันวาคม
มกราคม
กุมภาพันธ๑
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม

จํานวนที่ดินที่สามารถ
ใช๎ได๎สูงสุด (ไรํ/เดือน)
1,172
1,172
1,172
1,172
1,172
1,172
1,172
1,172
1,172
1,172
1,172
1,172

รอบการผลิต 2559/60
(ไรํ/เดือน)
141.88
0.00
0.00
0.00
0.00
274.88
807.43
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

(หนํวย: ไรํตํอเดือน)
รอบการผลิต 2560/61
ไรํ/เดือน))
140.82
0
0
44.87
116.75
257.57
935.62
0
0
0
0
0
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สําหรับการใช๎ปัจจัยการผลิตแรงงานพบวํา ในการผลิตรอบการผลิต 2559/60 พบการใช๎
แรงงานมากที่ในเดือน กุมภาพันธ๑ รองลงมาคือ เดือนมิถุนายม สํวนเดือนที่มีการใช๎ทรัพยากรแรงงาน
ในการผลิตน๎อยที่สุดคือ เดือนพฤษภาคม
สํวนรอบการผลิต 2560/61 พบการใช๎แรงงานมากที่ในเดือน กุมภาพันธ๑ รองลงมาคือ เดือนมิถุนายม
สํวนเดือนที่มีการใช๎ทรัพยากรแรงงานในการผลิตน๎อยที่สุดคือ เดือนพฤษภาคม เชํนเดียวกับรอบการ
ผลิต 2559/60 จากปริมาณสํวนเหลือของแรงงานทั้ง 2 รอบการผลิต พบวํา สภาพแรงงานของ
สมาชิกเกษตรกรกลุํมผู๎ใช๎น้ําบาดาลเพียงพอตํอการผลิตในกลุํม
ตารางที่ 4 คําสํวนเหลือของการใช๎ทรัพยากรแรงงาน
เดือน
พฤศจิกายน
ธันวาคม
มกราคม
กุมภาพันธ๑
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม

จํานวนชั่วโมงสูงสุดในการ
ทํางาน (ชั่วโมง/เดือน)
45,936.0
47,467.2
47,467.2
42,873.6
47,467.2
45,936.0
47,467.2
45,936.0
47,467.2
47,467.2
45,936.0
47,467.2

รอบการผลิต 2559/60
(ชั่วโมง/เดือน)
30,053.34
33,304.63
33,440.34
18,551.11
32,948.09
32,104.91
42,241.68
24,728.61
40,193.01
34,867.43
33,681.03
34,041.24

(หนํวย: ชั่วโมงตํอเดือน)
รอบการผลิต 2560/61
(ชั่วโมง/เดือน)
31,311.43
33,542.25
32,856.42
20,180.96
33,556.14
32,647.13
44,066.51
28,356.53
40,040.75
37,118.94
39,406.31
32,723.19

สําหรับการใช๎ปัจจัยการผลิตทรัพยากรน้ําบาดาล รอบการผลิต 2559/60 น้ําบาดาลถูกใช๎
เต็มประสิทธิภาพในการผลิตให๎กับสมาชิกในโครงการ เดือน พฤศจิกายน และ เดือน กุมภาพันธ๑ สํวน
รอบการผลิต 2560/61 ปริมาณน้ําบาดาลที่สมาชิกได๎รับ ถูกใช๎จนเต็มประสิทธิภาพในการผลิต ใน
เดือนพฤศจิกายน, เดือนกุมภาพันธ๑และเดือนมิถุนายน
สํวนในเดือน กรกฎาคม ถึงเดือน ตุลาคม ที่มีการทํากิจกรรมการผลิตข๎าวนาปีของทั้ง 2 รอบ
การเพาะปลูก แตํกลับมีการใช๎น้ําบาดาลในปริมาณที่น๎อยหรือไมํใช๎น้ําบาดลในการเพาะปลูกเลยใน
เดือนตุล าคม เนื่ องจากปริ มาณของฝนใช๎การในพื้นมีศักยภาพเพียงพอตํอการเพราะปลู ก ทําให๎
เกษตรกรไมํต๎องพึ่งพิงปัจจัยการผลิตจากแหลํงน้ําบาดาล
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ตารางที่ 5 คําสํวนเหลือของการใช๎ทรัพยากรน้ําบาดาล
เดือน
พฤศจิกายน
ธันวาคม
มกราคม
กุมภาพันธ๑
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม

ปริมาณน้ําบาดาลที่
สามารถใช๎ได๎สูงสุด
155,520
160,704
160,704
145,152
160,704
155,520
160,704
155,520
160,704
160,704
155,520
160,704

(หนํวย: ลูกบาศก๑เมตร/เดือน)

รอบการผลิต 2559/60 รอบการผลิต 2560/61
(ลูกบาศก๑เมตร/เดือน) ลูกบาศก๑เมตร/เดือน))
0.00
0.00
9,578.00
13,522.99
44,548.19
34,488.37
0.00
0.00
23,471.90
20,578.59
112,500.90
108,416.80
130,981.50
143,300.60
141,53.69
0.00
145,976.50
143,638.10
113,081.00
124,150.30
143,726.10
150,234.50
160,704.00
160,704.00

ในสํ ว นการประเมิ น ผลกระทบจากการเปลี่ ย นแปลงของทรั พ ยากรน้ํ า บาดาลที่ มี ผ ลตํ อ
แผนการผลิตที่เหมาะสมของกลุํมผู๎ใช๎น้ําบาดาลในหมูํบ๎านหนองเขาควายนั้น เป็นการศึกษาเกี่ยวกับ
การเปลี่ยนแปลงของจํานวนปัจจัยการผลิตน้ําบาดาลที่เป็นทรัพยากรสําคัญของหมูํบ๎าน ซึ่งสามารถ
ลดปริมาณลงได๎เมื่อมีการใช๎ทรัพยากรอยํางตํอเนื่อง ผลของการวิเคราะห๑มุํงเน๎นให๎เห็นทางเลือก หาก
มีการลดลงของระดับปริ มาณน้ํ าบาดาล เกษตรกรผู๎ ใช๎น้ําบาดาลควรปรับลดกิจกรรมการผลิตใด
กํอนหลัง เพื่อชํวยในการตัดสินใจของเกษตรกร ผลการศึกษาวิเคราะห๑ในสํวนนี้จะประกอบด๎วย ผล
ของการจําลองลดปัจจัยการผลิตน้ําบาดาลลง ร๎อยละ 5 ของปริมาณที่ได๎รับตํอเดือนและ ผลการ
เปลี่ยนแปลงเมื่อลดปัจจัยการผลิตน้ําบาดาลลงร๎อยละ 10 พบวําเมื่อทําการลดปริมาณน้ําบาดาลลง
ร๎อยละ 5 แผนจะแนะนําให๎เกษตรลดผลิตข๎าวโพดหวาน 12 ไรํ พริกรุํน1 11 ไรํ และผักกวางตุ๎ง รุํน14 224 ไรํ รอบการผลิต 2560/61 แผนการผลิตแนะนําให๎ลดการผลิต ข๎าวนาปี 62 ผักคะน๎ารุํน 1 69
ไรํ และผักกวางตุ๎งรุํนที่ 3 ทั้งหมด สําหรับการจําลองปรับลดปริมาณน้ําบาดาลที่ร๎อยละ 10 แผนจะ
แนะนําให๎เกษตรกรลดการผลิตลงในพืชทุกชนิดโดยเน๎นไปที่การผลิตผักกวางตุ๎งที่ทําการลดการผลิต
ลงกวําร๎อยละ 40 ในรอบการผลิต 2559/60 สํวนรอบการผลิต 2560/61 แผนการผลิตแนะนําให๎
เกษตรกรลดการผลิต ข๎าวนาปีลง 113 ไรํลดการผลิต พริกรุํน 1 ลง 184 ไรํ เมื่อนํารายได๎ที่ลดลงมา
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เฉลี่ยกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรจะพบวํารายได๎จากแผนการผลิตจะลดลง ร๎อย 0.69
เมื่อปริมาณน้ําบาดาลที่เกษตรกรได๎รับ ลดลงร๎อยละ 1 หรือมีความหมายวํา หากปริมาณน้ําบาดาล
ลดลง ร๎อยละ1 จะทําให๎ รายได๎จากแผนการผลิตลงลง 104,056 บาท จากผลการวิเคราะห๑นี้ พบวํา
เมื่อทรัพยากรน้ําบาดาลในพื้นที่ได๎รับผลกระทบ แนวทางเลือกคือการปรับตัวของเกษตรกร คือการลด
การผลิตหรือควบคุมการผลิต ผักกวางตุ๎ง,ผักคะน๎าและข๎าวนาปี นอกจากนี้เกษตรกรสามารถทําการ
เพาะปลูกหรือหาทางเลือกในกิจกรรมการผลิตชนิดอื่นเข๎ามาทดแทนได๎เนื่องจากยังมีปัจจัยสํวนเหลือ
ทั้งแรงงานและพื้นที่ในการเพาะปลูก
ข้อเสนอแนะในการวิจัย
1. การศึกษาด๎วยแบบจําลองในครั้ง มีเปูาหมายเพื่อหาแผนการผลิตให๎กับกลุํมเกษตรกร
แผนที่ได๎จึงเป็นภาพรวมให๎กับกลุํมเกษตรกรนั้นๆ วําสามารถทําการผลิต อะไร จํานวนเทําใดได๎บาง
รูปแบบการผลิตที่กําหนดในแผนจึงจําเป็นต๎องเหมือนกัน ซึ่งอาจตํางจากสภาพการเพราะปลูกจริง ที่
เกษตรกรมีประสบการณ๑ในไรํฟาร๑ม ทําให๎ไมํจําเป็นต๎องใช๎ปัจจัยการผลิตตามคําสัมประสิทธิ์ที่กําหนด
2. การกําหนดคําสัมประสิทธิ์ของตัวแปรในสมการวัตถุประสงค๑ ที่มีกิจกรรมการเพาะปลูก 2
รอบการผลิตคําที่กําหนด จึงคงที่ไมํได๎เปลี่ยนแปลงตามฤดูการหรือลักษณะราคาสินค๎าเกษตร
3. คําสัมประสิ ทธิ์ความต๎องการใช๎น้ําของพืช เป็นคําเกําที่ทดลองกับพืช 40 ชนิด แตํไมํ
ครอบคลุมชนิดพืชประชาชนนิยมบริโภคในปัจจุบัน โดยเฉพาะพืชผัก นอกจากชนิดพืชแล๎ว สภาพ
อากาศในปัจจุบันก็มีสภาพแตกตํางจากในอดีต จึงเห็นสมควรสนับสนุํนให๎ผู๎ที่เกี่ยวข๎อง ทําการศึกษา
ปรับปรุงคําสัมประสิทธ๑ความต๎องการใช๎น้ําของพืช ให๎มีเหมาะสมกับสถานภาพปัจจุบัน
ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป
ในการศึกษาครั้งนี้ ได๎เลือกกิจกรรมการผลิตพืชระยะสั้น (ผัก,ข๎าวนาปรัง) ระยะกลาง(ข๎าวนา
ปี,พริก,ถั่วฝักยาว) และระยาว(อ๎อย 2 ปี มันสําปะหลัง 1 ปี) เข๎ามาในแผนการผลิต แตํไมํรวมถึงการ
ทําสวนผลไม๎ ดังนั้นในการศึกษาครั้งตํอไป ควรคํานึงถึงการทําสวนผลไม๎และพืชสวนระยะยาว เชํน
กล๎วย,มะนาว, ตะไคร๎ เขามาในแผนการผลิตด๎วย เพื่อให๎แผนมีความเหมาสม และสะท๎อนสภาพการ
เพาะปลูกที่แท๎จริงของแตํละพื้นที่
เอกสารอ้างอิง
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บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยเรื่อง “พฤติกรรมการใช๎บริการและความพึงพอใจของผู๎โดยสารตํอการใช๎
บริการทําอากาศยานนครพนม” เป็นการวิจัยเชิงปริมาณแบบสํารวจ เพื่อศึกษาพฤติกรรมและความ
พึงพอใจของผู๎โดยสารตํอการใช๎บริการของทําอากาศยานนครพนม ศึกษาความสัมพันธ๑ระหวํางปัจจัย
สํ ว นบุ ค คลกั บ พฤติ ก รรมของผู๎ โ ดยสารตํ อ การใช๎ บ ริ ก ารของทํ า อากาศยานนครพนม และเพื่ อ
เปรียบเทียบความแตกตํางระหวํางความพึงพอใจของผู๎โดยสารตํอการใช๎บริการของทําอากาศยาน
นครพนมจําแนกตามปัจจัยสํวนบุคคล
ผลการวิจัยพบวํา ปัจจัยสํวนบุคคลของผู๎โดยสารทําอากาศยานนครพนมสํวนใหญํเป็นเพศ
หญิง มีอายุ 31-40 ปี สถานภาพสมรส โดยสํวนใหญํจบการศึกษาในระดับ ปริญญาตรี ประกอบอาชีพ
ข๎าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ และมีรายได๎ตํอเดือน 20,001-30,000 บาทมากที่สุด กลุํมตัวอยําง
สํวนใหญํใช๎บริการทําอากาศยานนครพนม 1-3 ครั้ง/ปี วัตถุประสงค๑ในการเดินทางสํวนใหญํเพื่อการ
ทํองเที่ยว นิยมซื้อบัตรโดยสารจากเว็บไซต๑ และสํวนใหญํจะเช็ค อินผํานชํองทางอินเตอร๑เน็ต กลุํม
ตัวอยํางมีความพึงพอใจในการใช๎บริการทําอากาศยานนครพนมโดยรวมในระดับมาก (  =4.11) ใน
ด๎านการให๎ บริการอยํางตํอเนื่อง เทําเทียมกัน รวดเร็วทันเวลา ก๎าวหน๎า และพอเพียง ตามลําดับ
ความสัมพันธ๑ระหวํางปัจจัยสํวนบุคคลกับพฤติกรรมของผู๎โดยสารตํอการใช๎บริการของทําอากาศยาน
นครพนมที่ระดับนัยสํ าคัญทางสถิติ 0.05 พบวํา 1) ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได๎ตํอเดือนมี
ความสัมพันธ๑กับความถี่ในการใช๎บริการทําอากาศยานนครพนม 2) อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และ
รายได๎ตํอเดือน มีความสั มพันธ๑กับวัตถุ ประสงค๑ในการเดินทาง 3) อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ มี
ความสัมพันธ๑กับชํองทางการซื้อบัตรโดยสาร และ 4) อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ
รายได๎ตํอเดือน มีความสัมพันธ๑กับชํองทางในการเช็คอิน
คาสาคัญ : พฤติกรรมการใช๎บริการ ความพึงพอใจของผู๎โดยสาร ทําอากาศยานนครพนม
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Abstract
The objective of this quantitative research was to investigate
passenger behavior and satisfaction affect to service of Nakhon Phanom Airport. This
study was a quantitative survey. To study behaviors and satisfactions of passenger
toward Nakhon Phanom Airport’s services. To study relationship between personal
factors and behaviors of passenger toward Nakhon Phanom Airport’s services and to
compare the different between satisfactions of passenger toward Nakhon Phanom
Airport’s services divided by personal factors.
The results of this study showed that the respondents mostly were females;
those aged 31- 0 years; singles; those graduated with a bachelor’s degree;
government officials/ state enterprise officers; and those with monthly income of
20,001-30,000 Baht. The respondents mostly used Nakhon Phanom Airport’s service
for 1-3 times per year. The purpose of visiting was for travel. They preferred buying
air ticket via an agent website. They did check-in via Internet. The respondents’
satisfaction with Nakhon Phanom Airport’s service was at a high level (  =4.11). They
were highly satisfied with consistent service, equal service, fast service, advanced
service, and adequate service, respectively. In terms of the relationship between
personal factors and passengers’ behavior of using Nakhon Phanom Airport’s service
with a given statistical significance level of 0.05, it was found that 1) education level,
occupation, and monthly income were related to the frequency of using Nakhon
Phanom Airport’s service ) age education level occupation, and monthly income
were related to the purpose of visiting, 3) age, education level, and occupation were
related to the channel to buy air ticket, and 4) age, marital status, education level,
occupation, and monthly income were related to the check-in channel.
Keywords: passenger behavior, satisfaction affect, Nakhon Phanom Airport
บทนา
จังหวัดนครพนม เป็นจังหวัดเล็กๆ ริมฝั่งแมํน้ําโขงในดินแดนที่ราบสูง ซึ่งอดีตเป็นศูนย๑กลาง
ของอาณาจักรศรีโคตรบูรณ๑อันรุํงเรือง การคมนาคม และขนสํงของจังหวัดนครพนม สามารถติ ดตํอได๎
3 ทาง คือ 1)ทางบก โดยมีทางหลวงแผํนดิน และทางหลวงจังหวัด สําหรับใช๎เดินทางติดตํอกับจังหวัด
ใกล๎เคียงได๎สะดวก 2)ทางอากาศ ซึ่งมีสนามบินสําหรับขนสํงผู๎โดยสาร และสินค๎า ซึ่งสถานที่ตั้งอยูํ
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หํางจากจังหวัดประมาณ 15 กิโลเมตร ตามเส๎นทางนครพนม-สกลนคร และ 3)ทางน้ํา มีเรือยนต๑ข๎าม
ฟากระหวํางประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (จังหวัดนครพนม, 2561)
การเดินทางทางอากาศมีความสําคัญและได๎รับความนิยมมากในปัจจุบัน เนื่องจากสะดวก
รวดเร็ว ทําให๎ผู๎โดยสารมาใช๎บริการทําอากาศนครพนมเป็นจํานวนมากและเพิ่มขึ้นทุกปี ดังภาพที่ 1
แผนภูมิเปรียบเทียบจํานวนผู๎ใช๎บริการสนามบินนครพนม ปี 2554-2559
แผนภูมิเปรียบเทียบจานวนผู้ใช้บริการสนามบินนครพนม (ปี 2554-2559)
400,000
200,000
-

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559
ออก (คน) 17,954 75,545 97,730 110,583 110,583 149,447 186,711
เข ้า (คน)

17,785

รวม (คน)

35,739 148,684 196,035 220,060 220,060 298,015 372,026

73,139

98,305 109,477 109,477 148,568 185,315

ภาพที่ 1 แผนภูมิเปรียบเทียบจํานวนผู๎ใช๎บริการสนามบินนครพนม ปี 2554-2559
(ที่มา : สถิติขนสํงทางอากาศ ทําอากาศยานจังหวัดนครพนม ปี 2561
https://minisite.airports.go.th/nakhonphanom/)

จากสถิติการใช๎บริการสนามบินนครพนมที่มีแนวโน๎มสูงขึ้นทุกปี และความต๎องการในการ
ใช๎บริการมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นตํอเนื่อง ผู๎ศึกษาจึงต๎องการศึกษาถึงพฤติกรรม และความพึงพอใจของ
ผู๎ใช๎บริการตํอการใช๎บริการทําอากาศยานนครพนมวํามีลักษณะเป็นอยํางไร
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของผู๎โดยสารตํอการใช๎บริการของทําอากาศยาน
นครพนม
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ๑ระหวํางปัจจัยสํวนบุคคลกับพฤติกรรมของผู๎โดยสารตํอการใช๎
บริการของทําอากาศยานนครพนม
3. เพื่อเปรียบเทียบความแตกตํางระหวํางความพึงพอใจของผู๎โดยสารตํอการใช๎บ ริการของ
ทําอากาศยานนครพนมจําแนกตามปัจจัยสํวนบุคคล
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ
(Independent Variables)
ปัจจัยส่วนบุคคล
เพศ
อายุ
สถานภาพการสมรส
ระดับการศึกษา
อาชีพ
รายได๎ตํอเดือน

ตัวแปรตาม
(Dependent Variables)
พฤติกรรมการใช้บริการท่าอากาศยานนครพนม
ความถี่ในการใช๎บริการ
วัตถุประสงค๑ในการเดินทาง
ชํองทางในการซื้อบัตรโดยสาร
ชํองทางในการเช็คอิน

ความพึงพอใจของผู้โดยสาร
การให๎บริการอยํางเทําเทียมกัน
การให๎บริการอยํางรวดเร็วทันเวลา
การให๎บริการอยํางพอเพียง
การให๎บริการอยํางตํอเนื่อง
การให๎บริการอยํางก๎าวหน๎า

สมมติฐานการวิจัย
สมมติฐ านที่ 1 ปั จ จั ย สํว นบุคคลมีความสั มพันธ๑กับพฤติกรรมการใช๎บริการทําอากาศยาน
นครพนม
สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยสํวนบุคคลที่แตกตํางกัน มีความพึงพอใจในการใช๎บริการทําอากาศยาน
นครพนมแตกตํางกัน
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ประโยชน๑ตํอองค๑กรผู๎ให๎บริการทําอากาศยานนําผลการวิจัยไปใช๎ในการปรับปรุง พัฒนา
คุณภาพการให๎บริการ
2. ประโยชน๑ตํอพนักงานผู๎ ให๎บริการในทําอากาศยานนําผลวิจัยไปใช๎ในการปรับปรุงพัฒนา
ตนในด๎านการให๎บริการ
3. ประโยชน๑ตํอ นักศึกษา นักวิจัย ผู๎สนใจในการนําผลการวิจัยไปใช๎ในการตํอยอดงานวิจัย
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ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
1. แนวคิด และทฤษฎีความพึงพอใจ
ความพึงพอใจนั้นเป็นความรู๎สึกที่ดี สามารถตอบสนองความต๎องการทั้งด๎านรํางกายและ
จิตใจ บุคคลทุกคนมีความต๎องการหลายสิ่งหลายอยํางหลายระดับ หากได๎รับการตอบสนองก็จะเกิด
ความพึงพอใจ ทฤษฎีที่เกี่ยวข๎องกับความต๎องการที่สํงผลตํอความพึงพอใจของบุคคล คือ ทฤษฎีความ
ต๎องการ (Need Theories) ทฤษฎีลําดับความต๎องการ (Hierachy of Needs Theory) เป็นทฤษฎีที่
พัฒนาขึ้นโดย อับราฮัม มาสโลว๑ (Abrahum Maslow) นักจิตวิทยาแหํงมหาวิทยาลัยแบรนดีส๑ ระบุ
วํา บุคคลมีความต๎องการเรียงลําดับจากระดับพื้นฐานที่สุดไปยังระดับสูงสุด กรอบความคิดที่สําคัญ
ของทฤษฎีนี้ มี 3 ประการ คือ 1) บุคคลเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความต๎องการ ความต๎องการมีอิทธิพลหรือ
เป็นเหตุจูงใจตํอพฤติกรรม ความต๎องการที่ยังไมํได๎รับการสนองตอบเทํานั้นที่เป็นเหตุจูงใจ 2) ความ
ต๎องการของบุ คคลเป็ น ลํ าดับ ชั้น เรียงตามความสํ าคัญจาก ความต๎องการพื้นฐาน ไปจนถึงความ
ต๎องการที่ซับซ๎อน 3) เมื่อความต๎องการลําดับต่ําได๎รับการสนองตอบอยํางดีแล๎ว บุคคลจะก๎าวไปสูํ
ความต๎องการลําดับที่สูงขึ้นตํอไป
มาสโลว๑ (1943) เห็นวําความต๎องการของมนุษย๑จัดแบํงได๎เป็น 5 ระดับจากระดับต่ําไปสูง
ดังนี้
1. ความต๎องการทางรํางกาย (Physiological Needs)
2. ความต๎องการความมั่นคงปลอดภัย (Safety Needs)
3. ความต๎องการทางสังคม (Social Needs)
4. ความต๎องการเกียรติยศชื่อเสียง (Esteem Needs)
5. ความต๎องการเติมความสมบูรณ๑ให๎ชีวิต (Self-actualization Needs)
Kotler (1997, p. 40) กลําวไว๎วํา ความพึงพอใจเป็นแนวคิดที่เกี่ยวข๎องกับความรู๎สึกหลัง
การซื้ อ หรื อ การรั บ บริ ก ารของบุ คคล ซึ่ง เป็ นผลมาจากการเปรีย บเทีย บระหวํา งการรับ รู๎ตํ อการ
ปฏิบัติงานของผู๎ใช๎บริการหรือประสิทธิภาพของสินค๎า (Perceived Performance) กับการให๎บริการ
ที่เขาคาดหวัง (Expected Performance) กรณีผ ลที่ได๎รับจากสินค๎าหรือบริการ (Product
Performance) นั้นต่ํากวําความคาดหวังของลูกค๎าเป็นผลให๎ลูกค๎าเกิดความไมํพึงพอใจ (Dissatisfied
Customer) แตํถ๎าระดับของผลที่ได๎รับจากสินค๎าหรือบริการที่ตรงกับความคาดหวังของลูกค๎าที่ตั้งไว๎
ก็จะเป็นผลให๎ลูกค๎าเกิดความประทับใจ (Delighted Customer) ผู๎ให๎บริการจะต๎องทําให๎ผลิตภัณฑ๑
นั้นแตกตํางจากคูํแขํง สิ่งสําคัญสิ่งหนึ่งในการสร๎างความแตกตํางของธุรกิจการให๎บริการก็คือ การ
รักษาระดับการให๎บริการที่เหนือกวําคูํแขํงขัน โดยเสนอคุณภาพการให๎บริการตามที่ลูกค๎าได๎คาดหวัง
ไว๎ โดยลูกค๎าสามารถรู๎สึกได๎ 3 ระดับ ดังนี้
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ลูกค๎าเกิดความรูส๎ ึกยินดีหรือพอใจมาก
การรับรูส๎ ิ่งที่เกิดขึ้น

เทํากับความคาดหวัง

ลูกค๎าเกิดความรูส๎ ึกพอใจ

ลูกค๎าเกิดความรูส๎ ึกไมํพอใจ

การวัดความพึงพอใจ ลักษณะของผู๎บริโภคโดยเฉพาะอยํางยิ่งปัจจัยทางประชากรศาสตร๑
เป็นปัจจัยทั่วไปที่เป็นตัวบํงชี้และใช๎กําหนดความพึงพอใจในหลายแงํมุม (Zeithaml, 1990) ซึ่งมี
ความแตกตํางกันออกไป การรับรู๎คุณภาพในการบริการของผู๎บริโภคจะถูกแบํงภายใต๎พื้นฐานของ
ปัจจัยทางประชากรศาสตร๑ เชํน เพศ อายุ และรายได๎ เป็นต๎น ซึ่งนําไปสูํความพึงพอใจที่แตกตํางกัน
ไปในแตํละบุคคลหรือแตกตํางกันไปตามแตํละกลุํมเปูาหมายทางการตลาด ผู๎บริโภคที่มีความพึงพอใจ
ในระดับเดียวกัน อาจมีปัจจัยทางประชากรศาสตร๑ ที่แตกตํางกัน ซึ่งสํงผลไปยังพฤติกรรมของการซื้อ
ซ้ําที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต จะเห็นได๎วํา ตลาดและกลุํมเปูาหมายทางตลาดเป็นปัจจัยที่สําคัญในการวัด
ความพึงพอใจของผู๎ใช๎บริการหรือผู๎บริโภคที่เกิดขึ้น (Anderson and Mittal, 2000)
มิลเล็ต (1954) ได๎กลําวถึงความพึงพอใจในงานบริการหรือความสามารถที่จะพิจารณาวํา
บริการนั้นเป็นที่พอใจหรือไมํ โดยวัดจาก
1. การให๎บริการอยํางเทําเทียม (Equitable Service) หมายถึง การให๎บริการที่มีความ
ยุติธรรม ดูแลจัดระเบียบกํอน-หลัง
2. การบริการที่รวดเร็ว ทันตํอเวลา (Time Service) หมายถึง การให๎บริการตามความ
จําเป็นรีบดํวน เหมาะสม ถูกต๎อง ไมํช๎าจนเกินไป
3. การให๎บริการอยํางพอเพียง (Ample Service) หมายถึง ความต๎องการเพียงพอทั้งใน
ด๎านบุคลากร สถานที่ และวัสดุอุปกรณ๑ตํางๆ
4. การให๎บริการอยํางตํอเนื่อง (Continuous Service) หมายถึง การดูแลลูกค๎าตั้งแตํ
ขั้นตอนแรกที่มาใช๎บริการจนถึงขั้นตอนสุดท๎าย
5. การให๎บริการที่มีความก๎าวหน๎า (Progressive Service) หมายถึง การพัฒนางาน
บริการด๎านปริมาณคุณภาพ โดยมีความทันสมัย ขยายตัว เจริญก๎าวหน๎าไปเรื่อยๆ
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2. แนวคิด และทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค
พฤติกรรมผู๎บริโภค หมายถึง การกระทําของผู๎บริโภคในการซื้อ การใช๎สินค๎าและบริการ
เพื่อตอบสนองความต๎องการของตัว เอง โดยถ๎าเกิดความประทับใจในสิ นค๎าหรือบริการนั้นๆ จะ
กลับมาซื้อหรือใช๎ซ้ํา
ปัจจัยที่มีอิทธิพลตํอพฤติกรรมการซื้อของผู๎บริโภค (Solomon, 2002 อ๎างถึงใน วรรณวิมล
ปีบกระโทก, 2558)
แบํงออกเป็น 3 ประการ คือ
(1) ปั จจัยภายในหรือปัจจัยทางด๎ านจิตวิทยา ประกอบด๎วย ความต๎องการ การจูงใจ
บุคลิกภาพ การรับรู๎ การเรียนรู๎ ทัศนคติ
(2) ปั จจั ยภายนอกหรือปัจจัยด๎านสังคม ประกอบด๎ว ยกลุํ มอ๎างอิง ครอบครัว บุคคลใน
ครอบครัว วัฒนธรรม วัฒนธรรมกลุํมยํอย ชนชั้นทางสังคม
(3) ปัจจัยสํวนบุคคล ประกอบด๎วย อายุ วงจรชีวิตครอบครัว อาชีพ โอกาสทางเศรษฐกิจ
การศึกษา และรูปแบบการดํารงชีวิต
การศึกษาเรื่องพฤติกรรมผู๎บริโภค มีประโยชน๑ทางการตลาด 5 ประการดังนี้ (ชยพล เมฆ
หมอก, 2559)
(1) ชํวยให๎นักการตลาดได๎เข๎าใจถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลตํอการตัดสินใจซื้อสินค๎าของผู๎บริโภค
(2) ชํวยให๎ผู๎ที่เกี่ยวข๎องสามารถหาหนทางในการแก๎ไขพฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อสินค๎า
ของผู๎บริโภคในสังคมได๎ถูกต๎อง
(3) ชํวยให๎การพัฒนาการตลาดและการพัฒนาผลิตภัณฑ๑สามารถทําได๎ดีขึ้น
(4) เพื่อประโยชน๑ ในการแบํงสํ ว นทางการตลาด เพื่อการตอบสนองความต๎องการของ
ผู๎บริโภคโดยให๎ตรงกับชนิดของสินค๎าที่ต๎องการ
(5) ชํวยในการปรับปรุงกลยุทธ๑ทางการตลาดของธุรกิจตํางๆ เพื่อสร๎างความได๎เปรียบคูํแขํง
ขัน
3. แนวคิด และทฤษฎีการบริการ
การบริการ หมายถึง การปฏิบัติการใดๆ ในการให๎บริการแกํลูกค๎า โดยมีเปูาหมายเพื่อ
ตอบสนองความต๎องการของลูกค๎า สร๎างความพึงพอใจสูงสุดแกํลูกค๎า
ลักษณะของการบริการ
บริการมีลักษณะสําคัญ 4 ประการ คือ มองไมํเห็น จับต๎องไมํได๎ คุณภาพไมํแนํนอน ขึ้นอยูํ
กับตัวผู๎รับบริการ (Kotler, 1994, p.464 อ๎างถึงใน ชลธิชา ศรีบํารุง, 2557)
ลักษณะสําคัญของการให๎บริการ 4 ประการ ได๎แกํ
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(1) ไมํสามารถจับต๎องได๎ (Intangibility) บริการนั้นไมํสามารถจับต๎องได๎ ฉะนั้น กิจการต๎อง
หาหลักประกันที่แสดงถึงคุณภาพและประโยชน๑จากบริการ ดังนี้ สถานที่ (Place) บุคคล (People)
เครื่องมือ (Equipment) วัสดุสื่อสาร (Communication material) สัญลักษณ๑ (Symbols) ราคา
(Price)
(2) ไมํสามารถแบํงแยกการให๎บริการได๎ (Inseparability) การให๎บริการนั้นเป็นทั้งการผลิต
และการบริโภคในขณะเดียวกันด๎วย ผู๎ขายแตํละรายจะมีลักษณะเฉพาะตัว ที่ไมํสามารถให๎คนอื่น
ให๎บริการแทนได๎เพราะจะต๎องผลิตและบริโภคในเวลาเดียวกัน เป็นผลให๎การขายบริการอยูํในวงจํากัด
ในเรื่องของเวลา
(3) ไมํแนํนอน (Variability) ลักษณะของการบริการที่ไมํแนํนอน โดยขึ้นอยูํกับวําผู๎ขาย
บริการ จะเป็นใครจะให๎บริการเมื่อใด ที่ไหน และอยํางไร
(4) ไมํสามารถเก็บไว๎ได๎ (Perish ability) การบริการไมํสามารถเก็บไว๎ได๎เหมือนสินค๎าอื่นๆ
เปูาหมายของการบริการ
Millett (1954, 397 อ๎างถึงใน วรรณวิมล ปีบกระโทก, 2558) กลําววํา เปูาหมายที่สําคัญ
ของงานบริการ คือ การสร๎างความพอใจในการให๎บริการแกํผู๎รับบริการโดยมีหลักดังนี้ 1) การ
ให๎บริการอยํางเสมอภาค 2) การให๎บริการที่ตรงเวลา 3) การให๎บริการอยํางพอเพียง 4) การให๎บริการ
อยํางก๎าวหน๎า
4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
(1) รัฐนันท๑ พุกภักดี (2557) ได๎ศึกษาวิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจของผู๎ใช๎บริการชาวไทยที่มี
ตํอสายการบินไทย” เป็นการศึกษาถึงระดับความพึงพอใจของผู๎ใช๎บริการชาวไทยที่มีตํอสายการบิน
ไทย โดยจําแนกตามแนวคิดสํวนประสมทางการตลาดของธุรกิจบริการ รวมถึงการเปรียบเทียบระดับ
ความพึงพอใจของผู๎ใช๎บริการชาวไทยที่มีตํอสายการบินไทย โดยจําแนกตามปัจจัยสํวนบุคคลและ
พฤติกรรมการใช๎บริการสายการบิน ซึ่งจากการศึกษาด๎านพฤติกรรมการใช๎บริการ พบวํา โดยสํวน
ใหญํใช๎บริการสายการบิน 4-6 ครั้ง/ปี ซึ่งมีวัตถุประสงค๑ในการเดินทางเพื่อติดตํอธุรกิจ โดยสํวนใหญํ
ใช๎บริการเส๎นทางการบินภายในประเทศ นอกจากนี้แล๎วยังพบวํา ผู๎ใช๎บริการสายการบินสํวนใหญํซื้อ
บัตรโดยสารผํ านทางตัวแทนจํ าหนําย ผลการทดสอบสมมติฐ านพบวํา ระดับความพึงพอใจของ
ผู๎ใช๎บริการชาวไทยโดยจําแนกตามสํวนประสมการตลาดโดยรวมอยูํในระดับมากทั้งหมด ในด๎านการ
บริการมีคําเฉลี่ยด๎านความรวดเร็วในการชํวยเหลือและให๎บริการแกํลูกค๎าสูงสุด
(2) วรรณวิมล ปีบกระโทก (2558) ได๎ศึกษาวิจัยเรื่อง “การศึกษาพฤติกรรมและความพึง
พอใจของผู๎ โ ดยสารชาวไทยที่ มี ตํ อ การให๎ บ ริ ก ารสายการบิ น ต๎ น ทุ น ต่ํ า เส๎ น ทางภายในประเทศ
กรณีศึกษา สายการบินนกแอร๑” เป็นการศึกษาถึงพฤติกรรมของผู๎โดยสารที่มีตํอการใช๎บริการสายการ
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บินต๎นทุนต่ําเส๎นทางภายในประเทศกรณีศึกษา สายการบินนกแอร๑ และศึกษาการให๎ระดับความพึง
พอใจของสํ ว นประสมทางการตลาดของผู๎ โ ดยสาร ที่มีตํอการให๎ บริการของสายการบินต๎นทุนต่ํา
เส๎นทางภายในประเทศกรณีศึกษาสายการบินนกแอร๑ โดยใช๎แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข๎อมูล
ผลการศึกษาพบวํา กลุํมตัวอยํางที่เลือกใช๎บริการสายการบินต๎นทุนต่ํา สายการบินนกแอร๑ เป็นเพศ
หญิงมากกวําเพศชาย อายุ 20-30 ปี สถานภาพโสด การศึกษาในระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพ
ข๎าราชการ/รัฐวิสาหกิจ รายได๎ตํอเดือน 10,001-20,001 บาท เมื่อพิจารณาสํวนประสมทางการตลาด
พบวํา ด๎านที่มีคําเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ด๎านบุคลากร รองลงมา ด๎านราคา ด๎านชํองทางการจัดจําหนําย
ด๎านกระบวนการ ด๎านการสํงเสริมการตลาด ด๎านกายภาพและด๎านผลิตภัณฑ๑ ตามลําดับ ซึ่งกลุํม
ตัวอยํางที่มีสถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได๎ตํอเดือนแตกตํางกันจะให๎ความสําคัญของ
สํวนประสมทางการตลาดที่แตกตํางกัน อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติระดับที่ 0.05
(3) มนทกานต๑ พิระพงศ๑ (2559) ได๎ศึกษาวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีอิทธิพลความพึงพอใจของ
ผู๎ใช๎บริการสายการบินต๎นทุนต่ํา สายการบินนกแอร๑ ในเขตกรุงเทพมหานคร” มีวัตถุประสงค๑เพื่อ
ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลความพึงพอใจของผู๎ใช๎บริการสายการบินต๎นทุนต่ํา สายการบินนกแอร๑ ในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวํา ปัจจัยทางด๎านประชากรศาสตร๑ เพศ อาชีพ ระดับการศึกษา และ
รายได๎เฉลี่ ยตํอเดือนของผู๎ ใช๎บ ริ การมีอิทธิพลตํอความพึงพอใจที่ ไมํแตกตํางกัน ยกเว๎น อายุของ
ผู๎ใช๎บริการมีอิทธิพลตํอความพึงพอใจที่แตกตํางอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในสํวนของ
ปัจจัยด๎านการรับรู๎คุณภาพ ปัจจัยด๎านการรับรู๎คุณคํามีอิทธิพลตํอความพึงพอใจ ในระดับคํอนข๎างสูง
ในทิศทางเดีย วกัน และปัจ จัยด๎านการร๎องเรียนมีอิทธิพลตํอความพึงพอใจในระดับต่ํา ในทิศทาง
ตรงกันข๎าม
(4) จิตตพัฒน๑ พรหมพงษ๑ (2558) ได๎ศึกษาวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีอิทธิพลตํอความพึงพอใจใน
การใช๎บริการทําอากาศยานสุวรรณภูมิ ” มีวัตถุประสงค๑เพื่อศึกษาวํา ปัจจัยใดสํงผลตํอความพึงพอใจ
ในการใช๎บริการทําอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่งแบํงปัจจัยเป็นสองสํวน ได๎แกํ ปัจจัยด๎านผู๎รับบริการและ
ปัจจัยด๎านผู๎ให๎บริการ โดยปัจจัยผู๎รับบริการประกอบด๎วย ปัจจัยด๎านจิตวิทยา คือ ปัจจัยด๎านความ
คาดหวัง และปัจจัยด๎านประชากรศาสตร๑ คือ เพศ อายุ รายได๎เฉลี่ยและอาชีพ สําหรับปัจจัยด๎านผู๎
ให๎บริการประกอบไปด๎วย ปัจจัยด๎านผลิตภัณฑ๑ (ทําอากาศยาน) ด๎านบริการ ด๎านความปลอดภัย ด๎าน
สิ่งแวดล๎อมและการให๎บริการอื่นๆ ซึ่งเป็นตัวแปรอิสระในการศึกษา เพื่อให๎ทราบถึงปัจจัยที่แท๎จริงที่
สํ ง ผลตํ อ ความพึ ง พอใจในการใช๎ บ ริ ก ารทํ า อากาศยานสุ ว รรณภู มิ โดยผลการวิ จั ย ปั จ จั ย ด๎ า น
ประชากรศาสตร๑ พบวํา สําหรับรายได๎เฉลี่ยตํอเดือนน๎อยกวําหรือเทํากับ 25,000 บาท มีความพึง
พอใจในการใช๎บริการทําอากาศยานสุวรรณภูมิสูงที่สุด อาชีพนักเรียนหรือนักศึกษามีความพึงพอใจใน
การใช๎บริการทําอากาศยานสุวรรณภูมิสูงที่สุด และสําหรับปัจจัยด๎านจิตวิทยา พบวํา ปัจจัยที่สํงผลตํอ
ความพึงพอใจในการใช๎บริการทําอากาศยานสุวรรณภูมิมากที่สุด ได๎แกํ ปัจจัยด๎านสิ่งแวดล๎อม
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(5) มณีรัตน๑ รัตนพันธ๑ (2559) ได๎ศึกษาวิจัยเรื่อง “ความคาดหวังและความพึงพอใจของ
ผู๎ใช๎บริการสายการบินไทยแอร๑เอเชีย ” มีวัตถุประสงค๑เพื่อศึกษาระดับความคาดหวังและความพึง
พอใจที่มีตํอปัจ จัยสํ วนประสมทางการตลาดในการรับบริการสายการบินไทยแอร๑เอเชีย และเพื่อ
เปรียบเทียบความคาดหวังและความพึงพอใจของผู๎ใช๎บริการที่มีตํอการบริการของสายการบินไทยแอร๑
เอเชีย โดยจําแนกตามปัจจัยสํวนบุคคล ผลการศึกษาพบวํา ระดับความคาดหวังของผู๎รับบริการสาย
การบินไทยแอร๑เอเชียในภาพรวมอยูํในระดับมาก และระดับความพึงพอใจของผู๎รับบริการในภาพรวม
อยูํในระดับมากที่สุด
(6) ณัฐฐา เจริญรัตน๑ธารา (2557) ได๎ศึกษาวิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจและความต๎องการของ
ผู๎โดยสารสายการบินไทยสมายล๑” มีวัตถุประสงค๑เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู๎โดยสารในการใช๎
บริการสายการบินไทยสมายล๑ และเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการให๎บริการผู๎โดยสารได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น โดยผลการศึกษาพบวํา ความพึงพอใจในการใช๎บริการภาพรวมอยูํในระดับมาก
โดยแยกเป็นรายข๎อดังนี้ ผู๎โดยสารพึงพอใจในปัจจัยด๎านผลิตภัณฑ๑และปัจจัยด๎านราคามากที่สุด และ
ผู๎โดยสารมีความเชื่อมั่นในสายการบินไทยสมายล๑อยํางมาก สําหรับข๎อเสนอแนะควรมีการกระจาย
ขําวสารให๎ทั่วถึงและพัฒนาระบบอินเทอร๑เน็ตให๎มีความเสถียรมากขึ้น
วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษาวิจั ย เรื่ องพฤติกรรมการใช๎บริการและความพึงพอใจของผู๎ โ ดยสารตํอการใช๎
บริการทําอากาศยานนครพนม เป็นการวิจัยเชิงปริมาณแบบสํารวจ (Survey Research) ซึ่งมุํงเน๎น
ศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของ
ผู๎โดยสารตํอการใช๎บริการทําอากาศยานนครพนม
1. ขอบเขตการวิจัย
การดําเนินการวิจัยในครั้งนี้ เป็ นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช๎แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ
จํานวน 400 ฉบับ
- ประชากร
ประชากรที่ใช๎ในการทําวิจัยครั้งนี้ คือ ผู๎โดยสารที่มาใช๎บริการของทําอากาศยานนครพนม
ปี 2559 จํานวน 372,026 คน (ทําอากาศยานจังหวัดนครพนม, 2561)
- กลุ่มตัวอย่าง
กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู๎โดยสารที่ใช๎บริการของทําอากาศยานนครพนม
จํานวน 400 คน ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% (Yamane, 1967:p.886)
- เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
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การสร๎างเครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย ผู๎ศึกษาได๎ดําเนินการสร๎างแบบสอบถาม ดังนี้
(1) สร๎างแบบสอบถามโดยตัวแปรสังเกตได๎ทุกตัวในกรอบแนวคิด และสอดคล๎อง
กับวัตถุประสงค๑ โดยผํานการพิจารณาของอาจารย๑ที่ปรึกษา
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยสํวนบุคคลของผู๎ตอบแบบสอบถาม ลักษณะเป็น
แบบตรวจสอบรายการ (Check List) จําแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา
อาชีพ รายได๎ตํอเดือน
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามพฤติกรรมการใช๎บริการทําอากาศยาน ได๎แกํ ความถี่ในการใน
การใช๎บริการ วัตถุประสงค๑ในการเดินทาง ชํองทางในการซื้อบัตรโดยสาร ชํองทางในการเช็คอิน
ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู๎โดยสาร โดยมีลักษณะเป็นแบบ
มาตราสํวนการประเมินคํา (Rating Scale) 5 ระดับคะแนนดังนี้ 5 หมายถึงมากที่สุด 4 หมายถึง
มาก 3 หมายถึงปานกลาง 2 หมายถึงน๎อย 1 หมายถึงน๎อยที่สุด และการแปลความหมายคําเฉลี่ย ผู๎
ศึกษาใช๎เกณฑ๑แปลความหมายดังนี้
4.21 – 5.00 ระดับความพึงพอใจมากที่สุด 3.41 – 4.20 ระดับความพึงพอใจมาก 2.61 –
3.40 ระดับความพึงพอใจปานกลาง 1.81 – 2.60 ระดับความพึงพอใจน๎อย 1.00 – 1.80 ระดับ
ความพึงพอใจน๎อยที่สุด
ตอนที่ 4 เป็นแบบสอบถามปลายเปิด (Open Question) เกี่ยวกับ ข๎อเสนอแนะความ
คิดเห็นเพิ่มเติม
(2) นําแบบสอบถามที่ได๎เสนอผู๎เชี่ยวชาญ 3 ทําน แล๎วตรวจความเที่ยงตรงของข๎อ
คําถาม ข๎อคําถามทุกข๎อในแบบสอบถามมีคําดัชนีความสอดคล๎อง ระหวํางเนื้อหาในข๎อคําถามกับ
วัตถุประสงค๑ที่ตั้งไว๎ มีคําอยูํระหวําง 0.67 ถึง 1.00 ซึ่งผํานเกณฑ๑ 0.50 ขึ้นไป
(3) นําแบบสอบถามที่ได๎ปรับแก๎ตามคํา แนะนําของผู๎เชี่ยวชาญแล๎ว ไปทดสอบกํอน
นําไปใช๎จริง (Try out) กับกลุํมผู๎โดยสารตํอการใช๎บริการของทําอากาศยานนครพนมจํานวน 30 คน
เพื่อทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถามในสํวนที่วัดความพึงพอใจของผู๎โดยสารตํอการใช๎บริการ
ของทําอากาศยานนครพนม โดยใช๎สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาช
(Cronbach, 1990) พร๎อมทั้งปรับปรุงข๎อผิดพลาดเพื่อที่จะนําไปใช๎เก็บข๎อมูลรวบรวมข๎อมูลจริงตํอไป
ผลการทดสอบเครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช๎ ใ นการศึ ก ษา พบวํ า แบบสอบถามในสํ ว นที่ วั ด ความพึ ง พอใจของ
ผู๎ โ ดยสารตํ อการใช๎บ ริ การของทําอากาศยานนครพนมมีคํ าความเชื่ อมั่นอยูํระหวําง 0.7399 ถึ ง
0.9144 และโดยรวมเทํากับ 0.9552 ซึ่งมีคําความเชื่อมั่น ตั้งแตํ 0.70 ขึ้นไป (Cronbach, 1990) จึงมี
ความเหมาะสมที่จะนําไปใช๎ในการเก็บข๎อมูลจริงตํอไป
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- การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู๎ศึกษาทําการเก็บรวบรวมข๎อมูลโดยใช๎แบบสอบถาม จัดทําหนังสือเรียนผู๎อํานวยการทํา
อากาศยานนครพนมเพื่อขออนุญาตเข๎าเก็บข๎อมูล และดําเนินการเข๎าเก็บข๎อมูลด๎วยตนเองพร๎อม
ผู๎ชํวยเก็บข๎อมูลอีก 5 คน กํอนทําการเก็บได๎มีการซักซ๎อมความเข๎าใจในข๎อคําถามทุกข๎อจนเป็นที่
เข๎าใจ จึงนําไปเก็บข๎อมูลจากผู๎โดยสารที่มาใช๎บริการทํา อากาศยานนครพนมจนครบถ๎วนตามจํานวน
ที่วางแผนไว๎
- การวิเคราะห์ข้อมูล ผู๎ศึกษาได๎ใช๎สถิตในการวิเคราะห๑ข๎อมูลดังตํอไปนี้
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ใช๎บรรยายลักษณะของข๎อมูลที่เก็บมาได๎จาก
แบบสอบถามตอนที่ 1 ตอนที่ 2 และตอนที่ 3 โดยใช๎คําสถิติในการวิ เคราะห๑ ได๎แกํ ความถี่ ร๎อยละ
คําเฉลี่ยเลขคณิต และสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) ได๎แกํ
(1) Chi-square Test จะใช๎ทดสอบความสัมพันธ๑ระหวํางปัจจัยสํวนบุคคลเกี่ยวกับ
เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายได๎ตํอเดือนกั บพฤติกรรมการใช๎บริการทํา
อากาศยานนครพนม
(2) t-test (Independent Sample t-test) ซึ่งจะใช๎ทดสอบเปรียบเทียบคําเฉลี่ย
ความแตกตํางระหวํางประชากร 2 กลุํมที่เป็นอิสระตํอกัน เชํน ปัจจัยสํวนบุคคลเกี่ยวกับเพศกับความ
พึงพอใจในการใช๎บริการทําอากาศยานนครพนม
(3) F-test (One-way ANOVA) ใช๎ในการทดสอบทดสอบเปรียบเทียบคําเฉลี่ยความ
แตกตํางระหวํางประชากรตั้งแตํ 3 กลุํมขึ้นไป โดยเปรียบเทียบคํา เฉลี่ยความแตกตํางรายคูํโดยวิธี
LSD (Least Significant Different) เชํน ปัจจัยสํวนบุคคลกับความพึงพอใจในการใช๎บริการทํา
อากาศยานนครพนม
ผลการวิจัย
ปัจจัยสํวนบุคคลของผู๎โดยสารทําอากาศยานนครพนมจํานวนทั้งสิ้น 400 คน พบวํากลุํ ม
ตัวอยํางสํวนใหญํเป็นเพศหญิง จํานวน 214 คน คิดเป็นร๎อยละ 53.5 มีอายุ 31-40 ปี จํานวน 112
คน คิดเป็นร๎อยละ 28.0 อยูํในสถานภาพสมรสจํานวน 190 คน คิดเป็นร๎อยละ 47.5 โดยสํวนใหญํจบ
การศึกษาในระดับ ปริญญาตรี จํานวน 235 คน คิดเป็นร๎อยละ 58.5 ประกอบอาชีพ ข๎าราชการ/
พนักงานรัฐวิสาหกิจ จํานวนมากที่สุด 137 คน คิดเป็นร๎อยละ 34.3 และมีรายได๎ตํอเดือน 20,00130,000 บาทมากที่สุดจํานวน 112 คน คิดเป็นร๎อยละ 28.0
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วัตถุประสงค์การวิจัยที่ 1 เพื่อศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้โดยสารต่อการใช้
บริการของท่าอากาศยานนครพนม
พฤติกรรมของผู๎โดยสารตํอการใช๎บริการของทําอากาศยานนครพนม พบวํา กลุํมตัวอยําง
สํวนใหญํใช๎บริการ 1-3 ครั้ง/ปี จํานวน 268 คนคิดเป็นร๎อยละ 67 มี วัตถุประสงค๑ในการเดินทางเพื่อ
การทํองเที่ยว โดยสํวนใหญํจํานวน 187 คน คิดเป็นร๎อยละ 46.8 ซื้อบัตรโดยสารจากชํองทางเว็บไซต๑
ที่เป็นตัวแทนจําหนํายบัตรโดยสารจํานวน 239 คน คิดเป็นร๎อยละ 59.8 และสํวนใหญํจะเช็คอินผําน
ชํองทางอินเตอร๑เน็ต จํานวน 178 คน คิดเป็นร๎อยละ 44.5
ความพึงพอใจของผู๎โดยสารตํอการใช๎บริการของทําอากาศยานนครพนม พบวํา กลุํมตัวอยําง
มีความพึงพอใจในการใช๎บริการในระดับมาก (  = 4.11) โดยมีความพึงพอใจระดับมากในด๎านการ
ให๎ บ ริ ก ารอยํ า งตํ อ เนื่ อ ง (  =4.16) รองลงมาการให๎ บ ริ ก ารอยํ า งเทํ า เที ย มกั น (  =4.12) การ
ให๎บริการอยํางรวดเร็วทันเวลา (  =4.11) การให๎บริการอยํางก๎าวหน๎า (  =4.10) และการให๎บริการ
อยํางพอเพียง (  =4.08) ตามลําดับ
วัตถุประสงค์การวิจัยที่ 2 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรม
ของผู้โดยสารต่อการใช้บริการของท่าอากาศยานนครพนม
ปัจจัยสํวนบุคคล
ผลกาทดสอบ
เพศ อายุ
สถานภาพการ
ระดับ
อาชีพ รายได๎ตํอ
สมมติฐาน
สมรส
การศึกษา
เดือน
พฤติกรรมการใช้
บริการ
























ค ว า ม ถี่ ใ น ก า ร ใ ช๎
บริการ
วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค๑ ก า ร
เดินทาง
ชํ อ ง ท า ง ซื้ อ บั ต ร
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ความสัมพันธ๑ระหวํางปัจจัยสํวนบุคคลกับพฤติกรรมของผู๎โดยสารตํอการใช๎บริการของทํา
อากาศยานนครพนมที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 พบวํา 1) ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได๎ตํอ
เดือนมีความสัมพันธ๑กับความถี่ในการใช๎บริการทําอากาศยานนครพนม จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว๎
นั่นคือ ไมํวําจะจบการศึกษาระดับไหน อาชีพอะไร และรายได๎ตํอเดือนเทําไร มีผลตํอความถี่ในการมา
ใช๎บริการ อาทิเชํน โดยกลุํมผู๎โดยสารทุกระดับการศึกษา ผู๎กลุํมโดยสารทุกกลุํมอาชีพ กลุํมผู๎โดยสาร
รายได๎ตํอเดือนทุกชํวงรายได๎แตํไมํเกิน 40,000 บาท สํวนใหญํใช๎บริการ 1-3 ครั้ง/ปี โดยสํวนน๎อยผู๎ที่
จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช./ต่ํากวํา และปริญญาโท สํวนน๎อยผู๎ที่เป็นนักเรียน/นักศึกษา
และสํ ว นน๎ อยผู๎ ที่มีร ายได๎ตํอเดือนมากกวํา 40,000บาท จะใช๎บริการ 4-7 ครั้ง/ปี สํ วนเพศ อายุ
สถานภาพสมรสจะพบวําไมํมีความสัมพันธ๑ จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว๎ 2) อายุ ระดับการศึกษา
อาชีพ และรายได๎ตํอเดือน มีความสัมพันธ๑กับวัตถุประสงค๑ในการเดินทางมาทําอากาศยานนครพนม
จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว๎ นั่นคือ ไมํวําอายุเทําไร การศึกษาระดับไหน อาชีพอะไร และรายได๎ตํอ
เดือนเทําไร การเดินทางมาทําอากาศยานนครพนมจะมีวัตถุประสงค๑เสมออาจจะมาเพื่อไปทํองเที่ยว
ติดตํอธุระ เยี่ยมครอบครัวญาติหรือเพื่อน ประชุมสัมมนา เป็นต๎น อาทิเชํน กลุํมผู๎โดยสารทุ กชํวงอายุ
สํวนใหญํวัตถุประสงค๑ในการเดินทางคือการทํองเที่ยว สํวนน๎อยของผู๎ที่มีอายุ 41-50 ปี และมากกวํา
50 ปีจะเดินทางมาด๎วยวัตถุประสงค๑เพื่อประชุมสัมมนา กลุํมผู๎โดยสารทุกระดับการศึกษาแตํไมํเกิน
ปริญญาตรี กลุํมผู๎โดยสารอาชีพนักเรียน/นักศึกษา พนักงานบริษัทเอกชน ธุรกิจสํวนตัว พํอบ๎าน/
แมํบ๎าน สํวนใหญํมีวัตถุประสงค๑ในการเดินทางคือการทํองเที่ยว และกลุํมผู๎โดยสารทุกชํวงรายได๎ตํอ
เดือนแตํไมํเกิน 40,000 บาทสํวนใหญํมีวัตถุประสงค๑ในการเดินทางคือการทํองเที่ยว สํวนผู๎มีรายได๎
ตํอเดือนมากกวํา 40,000 บาทสํวนใหญํมีวัตถุประสงค๑ในการเดินทางคือการติดตํอธุรกิจ เป็นต๎น สํวน
เพศ สถานภาพสมรสจะพบวําไมํมีความสัมพันธ๑ จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว๎ 3) อายุ ระดับการศึกษา
อาชีพ มีความสัมพันธ๑กับชํองทางการซื้อบัตรโดยสารทําอากาศยานนครพนม จึงยอมรับสมมติฐาน
ที่ตั้งไว๎ นั่ น คือ ไมํวําอายุ เทําไร การศึ กษาระดับไหน อาชีพอะไร จะซื้อบัตรโดยสารผํ านตัว แทน
เว็บไซต๑ หรือซื้อที่ทําอากาศยานนครพนม อาทิเชํน กลุํมผู๎โดยสารทุกชํวงอายุ ทุกระดับการศึกษา
ตั้งแตํปวส./อนุปริญญาจนถึงปริญญาโท อาชีพนักเรียน/นักศึกษา ข๎าราชการ/รัฐวิสาหกิจ พนักงาน
บริษัทเอกชน ธุรกิจสํวนตัว สํวนใหญํจะซื้อบัตรโดยสารผํานชํองทางเว็บไซต๑ สํวนน๎อยของผู๎โดยสาร
ทุกชํวงอายุแตํไมํเกิน 50 ปี และผู๎ที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช./ต่ํากวํา สํ วน
ใหญํจะซื้อบัตรโดยสารที่ทําอากาศยานฯ เป็นต๎น สํวนเพศ สถานภาพสมรส รายได๎ตํอเดือน จะพบวํา
ไมํมีความสัมพันธ๑ จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว๎ และ 4) อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ
รายได๎ตํอเดือน มีความสัมพันธ๑กับชํองทางในการเช็คอิน จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว๎ นั่นคือ ไมํวําอายุ
เทําไร สถานภาพสมรสอยํางไร การศึกษาระดับไหน อาชีพอะไร รายได๎ตํอเดือนเทําไร สํวนใหญํจะ
เช็คอินผํานเว็บไซต๑ สํวนเพศ จะพบวําไมํมีความสัมพันธ๑ จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว๎
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วัต ถุประสงค์การวิจัยที่ 3 เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่า งระหว่างความพึงพอใจของ
ผู้โดยสารต่อการใช้บริการของท่าอากาศยานนครพนมจาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
ปัจจัยสํวนบุคคล
ผลกาทดสอบ
เพศ อายุ สถานภาพการ
ระดับ
อาชีพ รายได๎ตํอ
สมมติฐาน
สมรส
การศึกษา
เดือน
ความพึงพอใจบริการ



การให๎บริการเทําเทียม






กัน
การให๎บริการอยําง

















รวดเร็ว
การให๎บริการอยําง
พอเพียง
การให๎บริการอยําง
ตํอเนื่อง
การให๎บริการอยําง
ก๎าวหน๎า
การเปรียบเทียบความแตกตํางระหวํางความพึงพอใจของผู๎โดยสารตํอการใช๎บริการของทํา
อากาศยานนครพนมจําแนกตามปัจจัยสํวนบุคคล พบวํา 1) เพศแตกตํางกัน มีความพึงพอใจใน การ
ใช๎บ ริ การทําอากาศยานนครพนมในด๎านการให๎ บริการอยํางเทําเทียมกัน รวดเร็ว ทันเวลา อยําง
พอเพียง อยํางตํอเนื่อง อยํางก๎าวหน๎า และโดยรวมไมํแตกตํางกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว๎ 2) อายุ
แตกตํางกัน มีความพึงพอใจในการใช๎บริการทําอากาศยานนครพนมในด๎านการให๎บริการอยํางเทํา
เทียมกัน รวดเร็วทันเวลา อยํางพอเพียง อยํางตํอเนื่อง อยํางก๎ าวหน๎า และโดยรวมแตกตํางกัน จึง
ยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว๎ นั่นคือ กลุํมตัวอยํางอายุน๎อยมีความพึงพอใจในการใช๎บริการทําอากาศยาน
ในด๎านตํางๆ อาจจะมากกวําหรือน๎อยกวํากลุํมตัวอยํางอายุมาก ทําอากาศยานนครพนมควรนําผล
การศึกษาไปใช๎ประโยชน๑ในการสร๎างความประทับใจหรือพึงพอใจให๎กับผู๎โดยสารทุกกลุํมอายุ เพื่อให๎
ผู๎โดยสารมีความพึงพอใจมากถึงมากที่สุดเหมือนกันทุกกลุํมอายุ 3) สถานภาพสมรสแตกตํางกัน มี
ความพึงพอใจในการใช๎บริการทําอากาศยานนครพนมในด๎านการให๎บริ การอยํางเทําเทียมกัน การ
ให๎บริการรวดเร็วทันเวลา การให๎บริการอยํางพอเพียง การให๎บริการอยํางตํอเนื่อง การให๎บริการอยําง
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ก๎าวหน๎า และโดยรวม ไมํแตกตํางกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว๎ 4) ระดับการศึกษาแตกตํางกัน มี
ความพึงพอใจในการใช๎บริการทําอากาศยานนครพนมในด๎านการให๎บริการอยํางเทําเทียมกัน รวดเร็ว
ทันเวลา อยํางพอเพียง อยํางตํอเนื่อง อยํางก๎าวหน๎า และโดยรวมไมํแตกตํางกัน จึงปฏิเสธสมมติฐาน
ที่ตั้งไว๎ 5) อาชีพแตกตํางกัน มีความพึงพอใจในการใช๎บริการทําอากาศยานนครพนมในด๎านการ
ให๎ บ ริ ก ารอยํ า งเทํ า เที ย มกั น แตกตํ า งกั น จึ ง ยอมรับ สมมติ ฐ านที่ตั้ งไว๎ นั่ น คือ ยกตั ว อยํ าง อาชี พ
ข๎าราชการ มีความพึงพอใจในการให๎บริการอยํางเทําเทียมกันไมํเทํากัน อาจจะมากกวําหรือน๎อยกวํา
อาชีพพนักงานบริษัท ดังนั้ น ทําอากาศยานนครพนมควรใสํใจในการให๎ บริการอยํางเทําเทียมกัน
เพื่ อ ให๎ ผู๎ โ ดยสารทุ ก อาชี พ มีค วามพึ ง พอใจและรู๎ สึ ก ได๎วํ า ทํ า อากาศยานนครพนมไมํ เ ลื อ กปฏิ บั ติ
ให๎ บ ริ การเหมือนกั น หรื อเทํ าเทีย มกั นในทุกอาชีพ สํ ว นด๎านการให๎ บริก ารรวดเร็ว ทันเวลา อยํ า ง
พอเพียง อยํางตํอเนื่อง อยํางก๎าวหน๎า และโดยรวมจะพบวําไมํแตกตํางกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว๎
และ 6) รายได๎ตํอเดือนแตกตํางกั น มีความพึงพอใจในการใช๎บริการทําอากาศยานนครพนมในด๎าน
การให๎บริการรวดเร็ วทันเวลา อยํางพอเพียง อยํางตํอเนื่อง อยํางก๎าวหน๎า และโดยรวมจะพบวํา
แตกตํางกัน จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว๎ นั่นคือ ผู๎โดยสารมีรายได๎ตํอเดือนไมํเทํากัน มีความพึงพอใจ
ในด๎านการใช๎บริการทําอากาศยานนครพนมในด๎านตํางๆ ไมํเทํากันอาจจะมากหรือน๎อย ตัวอยํางเชํน
ผู๎โดยสารที่มีรายได๎น๎อยมีความพึงพอใจตํอการให๎บริการอยํางรวดเร็ว พอเพียง ตํอเนื่อง ก๎าวหน๎า
น๎อยกวําผู๎มีรายได๎มาก เป็นต๎น ดังนั้น ทําอากาศยานนครพนมควรนําผลการวิจัยไปใช๎ประโยชน๑ใน
การสร๎างความพึงพอใจ ใสํใจ ให๎ความดูแลแกํผู๎โดยสารทุกระดับทุกคน สํวนด๎านการให๎บริการอยําง
เทําเทียมกันจะพบวําไมํแตกตํางกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว๎
สรุป และอภิปรายผล
จากผลการวิจัยผู๎ศึกษาได๎นําประเด็นสําคัญมาใช๎ในการอภิปรายผลดังนี้
1. จากผลการวิจัย พฤติกรรมของผู๎โดยสารตํ อการใช๎บริการของทําอากาศยานนครพนม
พบวํา กลุํมตัวอยํางสํวนใหญํใช๎บริการ 1-3 ครั้ง/ปี มีวัตถุประสงค๑ในการเดินทางเพื่อการทํองเที่ยว ซื้อ
บัตรโดยสารจากชํองทางเว็บไซต๑ที่เป็นตัว แทนจําหนํายบัตรโดยสาร และสํ วนใหญํจะเช็คอินผําน
ชํองทางอินเตอร๑เน็ต ที่เป็นเชํนนี้เพราะพฤติกรรมผู๎บริโภคนั้น เป็นการกระทําของผู๎บริโภคในการซื้อ
การใช๎สินค๎าและบริการ เพื่อตอบสนองความต๎องการของตัวเอง โดยถ๎าเกิดความประทับใจในสินค๎า
หรือบริการนั้นๆ จะกลับมาซื้อซ้ํา ซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัยของวรรณวิมล ปีบกระโทก เรื่องการศึกษา
พฤติกรรมและความพึงพอใจของผู๎โดยสารชาวไทยที่มีตํอการให๎บริการสายการบินต๎นทุนต่ําเส๎นทาง
ภายในประเทศ กรณีศึกษา สายการบินนกแอร๑ โดยศึกษาถึงพฤติกรรมของกลุํมตัวอยํางที่มีตํอการใช๎
บริ การสายการบิน ต๎น ทุนต่ําเส๎ น ทางภายในประเทศ กรณีศึกษา สายการบินนกแอร๑ พบวํา กลุํ ม
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ตัวอยํางสํวนใหญํมีวัตถุประสงค๑ในเดินทางเพื่อทํองเที่ยวมากที่สุด ความถี่ในการใช๎บริการไมํเกิน 5
ครั้งตํอปี และสํวนใหญํซื้อบัตรโดยสารผํานชํองทางเว็บไซต๑/แอบพลิเคชั่น
2. จากผลการวิจัย ความพึงพอใจของผู๎โดยสารตํอการใช๎บริการของทําอากาศยานนครพนม
พบวํา กลุํมตัวอยํางมีความพึงพอใจในการใช๎บริการในระดับมากในด๎าน การให๎บริการอยํางตํอเนื่อง
รองลงมาการให๎บริการอยํางเทําเทียมกัน การให๎บริการอยํางรวดเร็วทันเวลา การให๎บริการอยําง
ก๎าวหน๎า และการให๎บริการอยํางพอเพียง ตามลําดับ ซึ่งสอดคล๎องกับ งานวิจัยของ วราพัณณ๑ ถิระ
ภิรมย๑ไชย (2555) ได๎ศึกษาถึงความคาดหวังและการรับรู๎ของลูกค๎าตํอการให๎บริการของทําอากาศยาน
ดอนเมือง พบวํา กลุํมตัวอยํางที่มาใช๎บริการทําอากาศยานดอนเมืองมีการรับรู๎หรือพึงพอใจตํอการ
ให๎บริการอยูํในระดับมากในด๎าน การให๎บริการอยํางเทําเทียมกัน อยํางรวดเร็วทันเวลา อยํางก๎าวหน๎า
อยํางพอเพียง และการให๎บริการอยํางตํอเนื่อง และสอดคล๎องกับทฤษฎีของ มิลเล็ต (1954) โดย
กลําวถึงความพึงพอใจในงานบริการหรือความสามารถที่จะพิจารณาวําบริการนั้นเป็นที่พอใจหรือไมํ
โดยวัดจาก การให๎บริการอยํางเทําเทียม อยํางรวดเร็วทันเวลา อยํางพอเพียง อยํางตํอเนื่อง และการ
ให๎บ ริการอยํางก๎าวหน๎ า และผู๎โดยสารสํ วนใหญํมีความพึงพอใจตํอการใช๎บริการอยูํในระดับมาก
แสดงวํา ผู๎โดยสารมีความรู๎สึกและทัศนคติที่ดีตํอสินค๎าหรือบริการที่ได๎รับการตอบสนองมากกวําหรือ
เทํากับ ที่คาดหวังไว๎ สํ งผลให๎ มีความสุ ข เกิดความประทับใจ กลั บมาใช๎สิ นค๎าหรื อบริการอีกครั้ง
สอดคล๎องกับทฤษฎีของ มาสโลว๑ (1943) ระบุวํา บุคคลมีความต๎องการหากได๎รับการตอบสนองก็จะ
เกิดความพึงพอใจ โดยเรียงลําดับจากระดับพื้นฐานที่ต่ําสุดไปยังระดับสูงสุด มี 5 ระดับ คือ ความ
ต๎อ งการทางรํ างกาย ความมั่น คงปลอดภั ย สั ง คม เกี ยรติ ยศชื่ อ เสี ย ง และความสมบูร ณ๑ ในชี วิ ต
ตามลําดับ
3. จากผลการวิจัย ความสัมพันธ๑ระหวํางปัจจัยสํวนบุคคลกับพฤติกรรมของผู๎โดยสารตํอการ
ใช๎บริการของทําอากาศยานนครพนม ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 พบวํา 1) ระดับการศึกษา
อาชีพ และรายได๎ตํอเดือนมีความสัมพันธ๑กับความถี่ในการใช๎บริการทําอากาศยานนครพนม 2) อายุ
ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได๎ตํอเดือน มีความสั มพันธ๑กับวัตถุประสงค๑ในการเดินทางมาทํา
อากาศยานนครพนม 3) อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ มีความสัมพันธ๑กับชํองทางการซื้อบัตรโดยสาร
ทําอากาศยานนครพนม และ 4) อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายได๎ ตํอเดือน มี
ความสัมพันธ๑กับชํองทางในการเช็คอิน ซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัยของ วรรณวิมล ปีบกระโทก (2558)
เรื่องการศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของผู๎โดยสารชาวไทยที่มีตํอการให๎บริการสายการบิน
ต๎นทุนต่ําเส๎นทางภายในประเทศ กรณีศึกษา สายการบินนกแอร๑ พบวํา อายุ สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได๎ตํอเดือน มีความสัมพันธ๑วัตถุประสงค๑ในการเดินทาง ความถี่ในการใช๎บริการ
ชํองทางชําระเงิน คําบั ตรโดยสาร และสอดคล๎ องกับปัจ จัยที่มีอิทธิพลตํอพฤติกรรมของผู๎ บริโ ภค
(Solomon, 2002 อ๎างถึงใน วรรณวิมล ปีบกระโทก, 2558, หน๎า 9-13) แบํงออกเป็น 3 ประการ คือ
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1) ปัจ จัยภายใน 2) ปั จจัยภายนอก 3) ปัจจัยสํวนบุคคล ประกอบด๎วย อายุ วงจรชีวิตครอบครัว
อาชีพ โอกาสทางเศรษฐกิจ การศึกษา และรูปแบบการดํารงชีวิต
4. จากผลการวิจัย การเปรียบเทียบความแตกตํางระหวํางความพึงพอใจของผู๎โดยสารตํอการ
ใช๎บริการของทําอากาศยานนครพนมจําแนกตามปัจจัยสํวนบุคคลที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
พบวํา 1) เพศ สถานภาพสมรส และระดับการศึกษาแตกตํางกัน มีความพึงพอใจในการใช๎บริการทํา
อากาศยานนครพนมในด๎านการให๎บริการอยํางเทําเทียม รวดเร็วทันเวลา อยํางพอเพียง อยํางตํอเนื่อง
อยํางก๎าวหน๎า และโดยรวมไมํแตกตํางกัน 2) อายุแตกตํางกัน มีความพึงพอใจในการใช๎บริการทํา
อากาศยานนครพนมในด๎าน การให๎บริการอยํางเทําเทียมกัน รวดเร็วทันเวลา อยํางพอเพียง อยําง
ตํอเนื่ อง อยํางก๎าวหน๎ า และโดยรวมแตกตํางกัน 3) อาชีพแตกตํางกัน มีความพึงพอใจในการใช๎
บริการ ทําอากาศยานนครพนมในด๎านการให๎บริการอยํางเทําเทียมกันแตกตํางกัน และ 5) รายได๎ตํอ
เดือนแตกตํางกันมีความพึงพอใจในการใช๎บริการทําอากาศยานนครพนมในด๎านการให๎บริการรวดเร็ว
ทัน เวลา อยํ างพอเพีย ง อยํ างตํอเนื่อง อยํางก๎าวหน๎า และโดยรวมแตกตํางกัน ซึ่งสอดคล๎ องกั บ
งานวิจัยของ วราพัณณ๑ ถิระภิรมย๑ไชย (2555) ได๎ศึกษาถึงความคาดหวังและการรับรู๎ของลูกค๎าตํอการ
ให๎บริการของทําอากาศยานดอนเมือง พบวํา อายุ อาชีพ รายได๎ตํอเดือนที่แตกตํางกันมีการรับรู๎และ
พึงพอใจตํอการใช๎บริการในด๎านการให๎บริการอยํางเทําเทียมกัน รวดเร็วทันเวลา อยํางพอเพียง อยําง
ตํอเนื่อง อยํางก๎าวหน๎าแตกตํางกัน และสอดคล๎องกับ Kotler (1994) การบริการมีลักษณะสําคัญ 4
ประการ คือ มองไมํเห็น จับต๎องไมํได๎ คุณภาพไมํแนํนอน ขึ้นอยูํกับตัวผู๎รับบริการ และสอดคล๎องกับ
การวัดความพึงพอใจ ลักษณะของผู๎บริโภคโดยเฉพาะอยํางยิ่งปัจจัยทางประชากรศาสตร๑ เป็นปัจจัย
ทั่วไปที่เป็ นตัว บํงชี้และใช๎กําหนดความพึงพอใจในหลายแงํมุม (Zeithamal, 1990) ซึ่งมีความ
แตกตํางกันออกไป การรับรู๎คุณภาพในการบริการของผู๎บริโภคจะถูกแบํงภายใต๎พื้นฐานของปัจจัยทาง
ประชากรศาสตร๑ เชํน เพศ อายุ และรายได๎ เป็นต๎น ซึ่งนําไปสูํความพึงพอใจที่แตกตํางกันไปในแตํละ
บุคคลหรือแตกตํางกันไปตามแตํละกลุํมเปูาหมายทางการตลาด ผู๎บริโภคที่มีความพึงพอใจในระดับ
เดียวกัน อาจมีปัจจัยทางประชากรศาสตร๑ ที่แตกตํางกัน ซึ่งสํงผลไปยังพฤติกรรมของการซื้อซ้ําที่อาจ
เกิดขึ้นในอนาคต จะเห็นได๎วํา ตลาดและกลุํมเปูาหมายทางตลาดเป็นปัจจัยที่สําคัญในการวัดความพึ ง
พอใจของผู๎ใช๎บริการหรือผู๎บริโภคที่เกิดขึ้น (Anderson and Mittal, 2000)
ข้อเสนอแนะ
การวิจัยครั้งนี้ได๎นําเสนอข๎อเสนอแนะเป็น 2 สํวนดังนี้
ข้อเสนอแนะในเชิงปฏิบัติ
1. จากผลการวิ จั ย พบวํ า พฤติ ก รรมของผู๎ โ ดยสารตํ อ การใช๎ บ ริ ก ารของทํ า อากาศยาน
นครพนม พบวํา กลุํมตัวอยํางสํวนใหญํใช๎บริการ 1-3 ครั้ง/ปี มีวัตถุประสงค๑ในการเดินทางเพื่อการ
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ทํองเที่ยว ดังนั้นในเว็บไซต๑ของทําอากาศยานนครพนม ควรเพิ่มสถานที่ทํองเที่ยวสําคัญๆ ร๎านอาหาร
ที่พั ก โรงแรม ของจั ง หวั ด ตํา งๆ เพื่ อ ให๎ ผู๎ โ ดยสารเข๎ ามาค๎ นหา เยี่ ย มชมในเว็ บ ไซต๑ และเป็น การ
ประชาสัมพันธ๑ทําอากาศยานนครพนมอีกชํองทางหนึ่ง
2. จากผลการวิจัยพบวํา ความพึงพอใจของผู๎โดยสารตํอการใช๎บริการของทําอากาศยาน
นครพนม พบวํา กลุํมตัวอยํางมีความพึงพอใจในการใช๎บริการในระดับมากในด๎าน การให๎บริการอยําง
ตํอเนื่อง รองลงมาการให๎บริการอยํางเทําเทียมกัน การให๎บริการอยํางรวดเร็วทันเวลา การให๎บริการ
อยํางก๎าวหน๎า และการให๎บริการอยํางพอเพียง ตามลําดับ ดังนั้น ทําอากาศยานนครพนม ควร
ปรับปรุงพัฒนาการให๎บริการดังกลําว เพื่อให๎ผู๎โดยสารมีความพึงพอใจมากขึ้นจนถึงมากที่สุด
3. จากผลการวิจัยพบวํา ความพึงพอใจของผู๎โดยสารตํอ การใช๎บริการของทําอากาศยาน
นครพนม ในด๎านการให๎บริการอยํางพอเพียง คือ มีจํานวนพนักงานเพียงพอในการให๎บริการกับลูกค๎า
บริเวณที่จอดรถสําหรับลูกค๎ามีเพียงพอ มีสิ่งอํานวยความสะดวกเพียงพอกับลูกค๎า เชํน จํานวนที่นั่ง
รอเวลาขึ้นเครื่อง แสงสวํางภายในอาคาร ห๎องน้ํา ภายในอาคารสามารถรองรับผู๎โดยสารได๎เป็น
จํานวนมาก เครื่องมือ เทคโนโลยีตํางๆ มีจํานวนเพียงพอในการให๎บริการลูกค๎า มีจุดรักษาความ
ปลอดภัยกับลูกค๎าที่มาใช๎บริการ มีความพึงพอใจในระดับมากแตํน๎อยที่สุดของการบริการทั้งหมด
ดังนั้น ทําอากาศยานนครพนม ควรปรับปรุงการให๎บริการดังกลําว ด๎วยการเพิ่มจํานวนพนักงาน เพิ่ม
บริเวณที่จอด เพิ่มสิ่งอํานวยความสะดวกตํางๆ ให๎เพียงพอกับต๎องการ เพื่อให๎ผู๎โดยสารมีความพึง
พอใจมากที่สุด
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. มีการตํอยอดงานวิจัยในเชิงคุณภาพ เพื่อให๎ได๎ข๎อมูลเชิงลึก นํามาปรับปรุงและเพิ่ มความ
พึงพอใจของผู๎ใช๎บริการ/ผู๎โดยสารในคุณภาพการบริการให๎มากขึ้น เนื่องจากการทําวิจัยเชิงคุณภาพ
ผู๎วิจัยสามารถลงลึกในรายละเอียดของงานวิจัยตามที่ต๎องการ เพราะเป็นการวิจัยกลุํมตัวอยํางขนาด
เล็กอีกทั้งยังมีความยืดหยุํนในการออกแบบของเครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัยสําหรับการเก็บข๎อมูลและการ
ดําเนินการวิจัย
2. มีการตํอยอดงานวิจัยด๎วยการขยายขอบเขตการวิจัยในกลุํมผู๎โดยสาร ทั้งชาวไทยและ
ชาวตํางชาติ เพื่อนําข๎อมูลที่ได๎มาปรับปรุง พัฒนา และวางแผนการให๎บริการ ให๎สอดคล๎องกับความ
ต๎องการ ยกระดับความพึงพอใจให๎ลูกค๎ากลับมาใช๎บริการซ้ําอีกครั้ง
3. มีการตํอยอดงานวิจัยด๎วยการเพิ่มปัจจัยสํวนบุคคล คือ เพิ่มภูมิลําเนา โดยแยกผู๎โดยสาร
เป็นคนในพื้นที่ (จังหวัดนครพนม) และนอกพื้นที่ (จังหวัดอื่น) เพื่อให๎ได๎ผลการวิจัยที่เป็นมุมมองของ
คนในพื้นที่กับนอกพื้นที่แตกตํางกันอยํางไร
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ศึกษาข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสินค้าทางการเกษตรของ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 2. ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางด้านสินค้าเกษตรของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจน
ได้รับมาตรฐานสินค้าและต่อยอดผลิตภัณฑ์ให้ทันสมัยและมีความหลากหลาย โดยการมีส่วนร่วมของ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนฅนรักษ์...แม่หนองหลวง โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพทั้งการทบทวนเอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่สารวจข้อมูลพร้อมสัมภาษณ์ประธานวิสาหกิจชุมชนฅนรักษ์...แม่
หนองหลวงทั้งประวัติความเป็นมา ความต้องการของกลุ่ม รวมถึงรูปลักษณ์และแบบฉลากที่ กลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนต้องการ ผลการศึกษาพบว่า ฉลากสินค้าข้าวไรซ์เบอรี่ลาดับที่ 3 คือ ฉลากสินค้าที่ถูก
เลือกเข้ารับการคัดสรรดาวสินค้า OTOP ของกรมพัฒนาชุมชน และผ่านการคัดสรรดาว OTOP ที่ 3
ดาว นอกจากนั้นแล้วผู้วิจัยยังร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ จัดทาแผนธุรกิจเพื่อใช้เป็นส่วนประกอบใน
การรับคัดสรรดาวสินค้า OTOP และยังดาเนินการต่อยอดผลิตภัณฑ์สินค้าจากที่เคยมีปริมาณ 1
กิโลกรัมและ 500 กรัม เป็น 250 กรัม ตามความต้องการของผู้บริโภคในเขตเมือง โดยเฉพาะผู้บริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานครและยังดาเนินการจัดทาฉลากสินค้าข้าวทับทิมชุมแพ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่
ของกลุ่มเพื่อใช้ในการออกบูธจาหน่ายผลิตภัณฑ์ข้าวเกษตรปลอดภัยอีกด้วย
คาสาคัญ: ความสามารถในการแข่งขัน เกษตรปลอดภัย วิสาหกิจชุมชน ผลิตภัณฑ์
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Abstract
The objectives of this research are 1. To study basic information of
agricultural product of community enterprise. 2. To design and develop agricultural
product for community standard. And promote the product for modernity and
diversity by the participation product. Qualitative research and reviewing related
documents and research are used in this research including with field interview in
details of history, background, needs, feature and style from Kon Ruk…Mae Nong
Luong that community enterprise are desired to. The study indicated third rice berry
label is the product label selected as OTOP star products of Community
Development Department. And they are get Three Star Award of Community
Development Department too. In particular, both cooperation of researchers and
community enterprise make a business plan to use as a component in selecting
OTOP stars products. And they continue the production which, in the past, there was
1 kilogram and 500 grams to 250 grams in order to satisfy the urban needs, especially
for Bangkok consumers. And also continue to labeling organic Tub Tim Chum Prae
rice which is the newly safe and agricultural product from the group to sell at the
booths
Keywords: Competitive Capability, Safe Agriculture, Community Enterprise, Product
บทนา
สินค้าเกษตรอินทรีย์ในประเทศไทยเริ่มฟื้นตัวหรือถูกให้ความสาคัญตั้งแต่ราวปี พ.ศ. 2546
เมื่อมีการจัดการประชุมนานาชาติเกษตรอินทรีย์ในประเทศไทย โดยสมาพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ
(IFORM) และองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture
Organization-FAO) โดยมูลนิธิสายใยแผ่นดินหรือกรีนเนท การมีกิจกรรมเกษตรอินทรีย์ในครั้งนั้ น
เป็ น การกระตุ้ น ให้ เ กิ ด ความสนใจทั้ ง ในด้ า นการผลิ ต การบริ โ ภคและการผลั ก ดั น นโยบายด้ า น
การเกษตรอินทรีย์อย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น รัฐบาลไทยได้สนับสนุนยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์ให้
เป็นวาระแห่งชาติตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2548 เพื่อให้เกิดความปลอดภัยทั้งต่อผู้บริโภคและผู้ผลิต
โดยการจูงใจให้ลดการใช้สารเคมีในการผลิตและเพื่อเตรียมความพร้อมของประเทศไทยในการเป็น
ครัวโลก ซึ่งถือว่าเป็นก้าวสาคัญในการจูงใจเกษตรกรให้หันมาทาเกษตรแบบอินทรีย์เพื่อผลิตอาหารที่
มีคุณภาพและปลอดภัย (กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ, 2559) จากนโยบายดังกล่าวทาให้ในปี 2549
ประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกพืชอินทรีย์ทั่วประเทศทั้งสิ้ น 140.96 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.103 ของพื้นที่
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เกษตรกรรมทั้งหมดของประเทศ และมีฟาร์มอินทรีย์ทั้งสิ้น 7,564 แห่ง หรือร้อยละ 0.148 จาก
จ านวนฟาร์ มทั้งหมดที่ผ ลิ ตสิ น ค้าเกษตร สิ นค้า เกษตรอินทรีย์นั้นมีอุปสรรคปัญหาที่ส าคัญๆ อยู่
ด้วยกัน 2 ด้าน คือ ด้านการเตรียมตัวของเกษตรกรที่ต้องการเปลี่ยนจากการทาเกษตรอุตสาหกรรม
หรือเกษตรเคมีมาเป็นเกษตรอินทรีย์ และด้านเครื่องหมายรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ในส่วนของ
ด้า นเครื่ อ งหมายรั บ รองมาตรฐานเกษตรอิ น ทรีย์ นั้ น มี ขั้ น ตอนที่ ซั บ ซ้ อ นและไม่ เ ป็ น เอกภาพ ใน
ขณะเดียวกันด้านการส่งออกในปัจจุบันก็ยังไม่มีมาตรฐานเกษตรอินทรีย์กลางที่ใช้ได้ทุกประเทศซึ่ง
เป็นอุปสรรคทางการค้าที่สาคัญของผู้ค้าเกษตรอินทรีย์ แต่ปัญหาที่สาคัญมากที่สุดใน 2 ด้านนี้ก็คือ
ปัญหาการเตรียมตัวของเกษตรกร เนื่องจากเกษตรกรจะต้องเว้ นช่วงการผลิตระหว่างเกษตรเคมีและ
เกษตรอิ น ทรี ย์ อ ย่ า งน้ อ ย 2-5 ปี ซึ่ ง ในความเป็ น จริ ง นั้ น ส่ ง ผลกระทบต่ อ การท าการเกษตรของ
เกษตรกรเป็นอย่างมาก ทาให้เกษตรกรที่ต้องการปรับเปลี่ยนพื้นที่การเกษตรจากเกษตรอุตสาหกรรม
(เกษตรเคมี) มาเป็นเกษตรอินทรีย์นั้นจะต้องผันตัวเองมาเป็นการผลิตแบบเกษตรปลอดภัยก่อน เพื่อ
ไม่ให้เสียประโยชน์จากการเว้นช่วงการผลิต
ในด้ า นการตลาดของเกษตรอิ น ทรี ย์ ใ นประเทศนั้ น มี แ นวโน้ ม ที่ เ ติ บ โตมากขึ้ น เรื่ อ ย ๆ
เนื่องจากกระแสการรักสุขภาพกาลังมาแรงในขณะที่สินค้าอินทรีย์สามารถผลิตได้ในปริมาณที่จากัด
การตลาดสินค้าอินทรีย์จึงยังเป็นตลาดที่มีแนวโน้มเจริญเติบโตได้มากในอนาคต จากความต้องการ
สินค้าอินทรีย์มากขึ้นเรื่อย ๆ ทาให้ปริมาณความต้องการสินค้าเกษตรปลอดภัยเพิ่มสูงขึ้นเป็นเงาตาม
ตัว เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง เกษตรกรที่ต้องการปรับเปลี่ยนการผลิตของตนเองจากเกษตร
อุตสาหกรรมมาเป็นเกษตรอินทรีย์หรือเกษตรปลอดภัยในช่วงต้นนั้น เริ่มรวมตัวกันเป็นกลุ่มกิจกรรม
หรือกลุ่มอาชีพ ที่ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนโดยรัฐบาล เพื่อเพิ่มศักยภาพในการต่อรองและร่วมกัน
แลกเปลี่ยนความรู้ในด้านการผลิตและการตลาดที่เกิดขึ้น ซึ่งผลิตภัณฑ์ในท้อ งถิ่นจานวนหนึ่งอยู่ใน
ระดับที่ไม่พร้อมจะเข้ามาแข่งขันทางการค้าได้ เนื่องจากขาดแหล่งเงินทุนสนับสนุนขาดโอกาสการ
พัฒนาอย่ างต่อเนื่องและสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่ ม ดังนั้นภาครัฐจึงได้ให้การสนับสนุน
ส่งเสริมให้ชุมชนมีการดาเนินงานในลักษณะของ “วิสาหกิจชุมชน” เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งในด้าน
การผลิต การบริหารจัดการ การตลาด ตลอดจนความเข้มแข็งทางการเงินโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
และทรัพยากรท้องถิ่นที่มีอยู่มาใช้ในการพัฒนาต่อยอด ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนปี
พ.ศ. 2548 (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2548) ซึ่งเป็นพระราชบัญญั ติที่เน้นการส่งเสริม สนับสนุน
เศรษฐกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็ง ในการสร้างโอกาสและรายได้ของชุมชน การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
การพัฒนาความสามารถในการจัดการและพัฒนารูปแบบของวิสาหกิจชุมชน เพื่อให้สามารถพัฒนา
ไปสู่การเป็นผู้ประกอบการของหน่วยธุรกิจที่สูงขึ้นต่อไปได้ (รัชนี รูปหล่อ และคณะ, มปป. หน้า 158159)
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จากการดาเนินโนบายของภาครัฐที่ผ่านมาพบว่า วิสาหกิจชุมชนไทยส่วนใหญ่นอกจากจะมี
จุดอ่อนอยู่ที่การผลิต การบริหารจัดการ การทาการตลาดแล้ว ยังมีจุดอ่อนในด้านการพัฒนาบรรจุ
ภัณฑ์เพื่อขอรั บรองมาตรฐานสิ น ค้า ไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานอาหารและยา มาตรฐานสินค้าชุมชน
(OTOP) การรับรองตราสินค้าจากสานักงานพาณิชย์จังหวัด และมาตรฐานสินค้าปลอดภัย ซึ่งการ
ดาเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งเครื่องหมายรับรองเหล่านี้มีกฎระเบียบต่างๆ มากมาย โดยการออกแบบ
บรรจุภัณฑ์นั้น มีหลากหลายแนวทางเพื่อให้ได้มาซึ่งบรรจุภัณฑ์ที่เป็ นประโยชน์และสามารถใช้งานได้
จริง ผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกันย่อมใช้บรรจุภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์หรือลักษณะที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับ
ผลิ ตภัณฑ์ของแต่ล ะชุมชน (อโนทัย เพ็ชรสุ วรรณ, 2549) และที่ส าคัญบรรจุภัณฑ์นั้นๆ จะต้องมี
ต้น ทุ น การผลิ ต ที่ ไ ม่สู ง มากนั ก สามารถผลิ ต ได้ ด้ว ยบุ ค ลากรในชุ มชน ลดเทคนิ ค ขั้ น ตอนในการ
ประกอบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ให้เป็นกระบวนการที่ง่ายที่สุด ตัวบรรจุภัณฑ์สามารถที่จะสั่งทาได้ด้วย
จานวนการสั่งผลิตที่ไม่มากตามความเหมาะสมกับสภาพรายได้ของชุมชน (ชูเกียรติ กาญจนภรางกูร,
2551)
ดังนั้น เพื่อให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสามารถพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันได้ทัดเทียมใน
ระดับสากล จึงเป็นเรื่องสาคัญและจาเป็นที่จะต้องศึกษาวิจัยการพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าการเกษตร
ปลอดภัย ของวิส าหกิจ ชุมชน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน กรณีศึก ษา กลุ่ ม วิส าหกิ จ
ชุมชนฅนรักษ์...แม่หนองหลวง ตาบลหนองหลวง อาเภอลานกระบือ จังหวัดกาแพงเพชรและนาไป
ปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสินค้าทางการเกษตรของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
2. เพื่อออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางด้านสินค้าเกษตรของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจนได้รับ
มาตรฐานสินค้าชุมชนและพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ให้ทันสมัยและมีความหลากหลาย
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบพัฒนาทดลอง(Experimental Development) โดยการให้
บุคคลในชุมชนหรือในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเป็นสถานที่ทาการศึกษาและพัฒนา(Community-Based
Participatory Research : CBPR) โดยวิธีการประชุมและสนทนากลุ่ม และทาการศึกษาทดลอง
ตลาดโดยการใช้แบบสอบถามร่วมกับการสัมภาษณ์ข้อมูลจากผู้ที่ซื้อสินค้า โดยมีวิธีการดาเนินการวิจัย
เป็นลาดับขั้นตอนของการออกแบบและการพัฒนา (Design and Development Work Flow)
ผลิตภัณฑ์ ตราสินค้า และบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจดังนี้
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1. ขอบเขตการวิจัย
การศึ กษาวิ จั ย ครั้ งนี้ เป็ น การศึ ก ษาวิ เ คราะห์ สั ง เคราะห์ เพื่ อการออกแบบและพั ฒ นา
สร้างสรรค์ผลงานด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ โดยมีขอบเขตในการศึกษาดังนี้
ขอบเขตด้านประชากร
ขอบเขตทางด้ า นประช ากรนั้ น เป็ น การศึ ก ษาข้ อ มู ล เชิ ง ประจั ก ษ์ ( Visual
Communication Analysis) สังเคราะห์และออกแบบสร้างสรรค์ (Synthesis and Creative
Design) เกี่ยวกับรูปแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สินค้าเฉพาะทางด้านการเกษตรของกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนฅนรักษ์...แม่หนองหลวง ตาบลหนองหลวง อาเภอลานกระบือ จังหวัดกาแพงเพชร
ขอบเขตด้านเนื้อหา
ศึกษาข้อมูลพื้นฐานด้านการผลิตข้าวปลอดภัย การดาเนินงานด้านการตลาดในปัจจุบัน
และการวางแผนการดาเนินงานของกลุ่มฯ ในอนาคต ซึ่งรวมไปถึงการดาเนินการออกแบบและพัฒนา
ตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ การปรับปรุงรูปแบบเดิมและพัฒ นาต้นแบบใหม่ให้ ทันสมัยและตรงกับ
ความต้องการของตลาด โดยผ่านการมีส่วนร่วมของกลุ่มฯ
ขอบเขตด้านสถานที่
กลุ่ มวิ ส าหกิจ ชุม ชนฅนรัก ษ์. ..แม่ห นองหลวง ตาบลหนองหลวง อาเภอลานกระบื อ
จังหวัดกาแพงเพชร
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ในการศึกษาทดลองครั้งนี้มีกลุ่มที่ใช้ในการทดลองจานวน 1 กลุ่มวิสาหกิจชุมชน คือ กลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนฅนรักษ์...แม่หนองหลวง และมีผลิตภัณฑ์ที่ทาการวิจัยทดลองจานวน 1 ผลิตภัณฑ์ คือ
ผลิตภัณฑ์ข้าวปลอดภัย
การเลือกกลุ่มตัวอย่างใช้วิธีการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง ตามที่ผู้วิจัยและทีมงานได้สัมภาษณ์
ร่วมกับการเข้าศึกษาเชิงลึกกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ ณ สถานที่ตั้งของกลุ่ม เพื่อเข้าสู่กระบวนการ
ออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อไป
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
3.1 วิธีการเก็บข้อมูล
ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กาหนดให้มีเครื่องมือในการศึกษาและเก็บข้อมูล ดังนี้
3.1.1 แบบบันทึกหรือแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง เพื่อใช้ในการสารวจข้อมูล
เบื้องต้นของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ เกี่ยวกับข้อมูลของกลุ่มฯ ศักยภาพการผลิต ช่องทางการจัด
จาหน่าย ชนิดและประเภทของผลิตภัณฑ์ สภาพปัจจุบัน ปัญหา จุดอ่อน จุดแข็งของบรรจุภัณฑ์
ความพร้อม แนวคิดและความต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับโครงการวิจัย
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3.1.2 ต้นแบบอาร์ตเวิร์ตและแบบจาลองเสมือนจริงของบรรจุภัณฑ์แบบใหม่
(ready Artwork and Mock up) ที่ได้พัฒนาขึ้นภายใต้กรอบแนวคิดหลัก คือ การออกแบบพัฒนา
ผลิตภัณฑ์สินค้าวิสาหกิจชุมชนด้ านการเกษตร เพื่อทาให้ผลิตภัณฑ์มีคุณลักษณะและประสิทธิภาพ
เพื่อการแข่งขันทางการค้า โดยดาเนินการวิจัยตามขั้นตอนของการออกแบบและพัฒนาทั้ง 5 ขั้นตอน
และได้สรุปเป็นแผนภาพรวม (Mood Board) แล้วนาเสนอแบบกลุ่มย่อยเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจ
3.1.3 แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง เพื่อใช้ในการสารวจข้อมูล
ทางการตลาด หลังจากได้ผลิตภัณฑ์ในขั้นตอนสุดท้ายแล้ว
3.2 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
3.2.1 โดยวิธีการบรรยาย พรรณนา วิเคราะห์ สังเคราะห์และสรุปผลตามขั้นตอน
ของการศึกษาเอกสาร หลักฐานที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนของการออกแบบรวมถึงกระบวนการที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการออกแบบ (Design Process) และสรุปผลตามขั้นตอนของการศึกษาวิจัย
3.2.2 วิเคราะห์ประเมินประสิทธิภาพต้นแบบบรรจุภัณฑ์และระดมความคิดเห็นจาก
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนนักวิชาการ นักออกแบบ นักวิชาการพัฒนาชุมชน และกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เพื่อ
นามาปรับปรุงบรรจุภัณฑ์ต่อไป
3.2.3 วิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ที่ได้จากกลุ่มผู้ผลิตข้าวปลอดภัยฅนรักษ์...
แม่หนองหลวง เพื่อนาไปเป็นแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มวิสาหกิจชุมชนฅนรักษ์...แม่หนอง
หลวงต่อไป
ผลการวิจัย
1. เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสินค้าทางการเกษตรของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนฅนรักษ์...แม่หนองหลวง ตั้งอยู่ในหมู่บ้านหนองไม้แดง หมู่ที่ 7 ตาบล
หนองหลวง อ าเภอลานกระบื อ จัง หวั ด ก าแพงเพชร เริ่ ม ก่อ ตั้ ง เป็ นวิ ส าหกิ จชุ ม ชนเมื่อ วั น ที่ 30
กรกฎาคม 2557 หมายเลขกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 6 – 62 – 07 -03 / 1 – 0032 ทุนจดทะเบียน
เริ่มแรกคือ 1,500 บาท และในปี 2559 เพิ่มเป็น 15,000 บาท สมาชิกเมื่อเริ่มก่อตั้งกลุ่มจานวน 15
คน ปัจจุบันมีจานวนทั้งสิ้น 17 คน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนฅนรักษ์...แม่หนองหลวงก่อตั้งขึ้นเพื่อพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร (เกษตรปลอดภัย) โดยการบริหารงานของประธานกลุ่มคือ นายสมพงษ์ เชย
ชม โดยมีลักษณะการบริหารงานแบบผู้นา กล่าวคือ สมาชิกจะนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร (เกษตร
ปลอดภัย) มาขายให้กับกลุ่มฯ และประธานกลุ่มฯ จะเป็นตัวแทนกลุ่มในการจาหน่ายผลผลิตต่อไป
โดยในปี 2559 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ สามารถจาหน่ายผลผลิตได้ 36,000 กิโลกรัม/ปี และเพื่อให้กลุ่ม
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วิส าหกิ จ ชุ ม ชนฯ สามารถพึ่ง พาตนเองได้ จึ ง ได้ พ ยายามพั ฒ นาความหลากหลายของสิ น ค้ า จาก
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเพื่อให้ตรงกับความต้องการของตลาด สามารถจาแนกได้ 8 ประเภท ได้แก่
- ข้าวไรซ์เบอรี่บรรจุถุง 1 กิโลกรัม
- ข้าวไรซ์เบอรี่บรรจุถุง 0.5 กิโลกรัม
- ข้าวขาวหอมมะลิบรรจุถุง 1 กิโลกรัม
- ข้าวขาวหอมมะลิบรรจุถุง 0.5 กิโลกรัม
- ข้าวกล้องหอมมะลิบรรจุถุง 1 กิโลกรัม
- ข้าวกล้องหอมมะลิบรรจุถุง 0.5 กิโลกรัม
- ข้าวทับทิมชุมแพบรรจุถุง 1 กิโลกรัม
- จมูกข้าวไรซ์เบอรี่ 0.5 กิโลกรัม
สภาพการแข่งขัน ในปั จจุบัน มีผู้ประกอบการหันมาผลิตข้าวไรซ์เบอรี่กันเป็นจานวนมาก
เพราะข้าวไรซ์เบอรี่มีราคาสูงส่งผลให้เกษตรกรที่ปลูกข้าวขาวหันมาปลูกข้าวไรซ์เบอรี่กันมากขึ้น โดย
ส่วนใหญ่จะนามาแปรรูปเป็นข้าวไรซ์เบอรี่บรรจุถุงเพื่อจาหน่าย เช่น ข้าวตราบ้านไทยข้าวไรซ์เบอรี่
บ้านวังยาง ข้าวนิลกาฬ ฯลฯ ดังนั้นจึงส่งผลให้สภาพการแข่งขันในจังหวัดกาแพงเพชรและในประเทศ
มีภาวะการแข่งขันที่ค่อนข้างสูง
จากการวิเคราะห์ปัจจัยของธุรกิจ (SWOT ANALYSIS) สามารถสรุปได้ดังนี้
การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน
จุดแข็ง
1. ผลิตภัณฑ์เป็นข้าวปลอดภัยที่สอดคล้องกับกระแสรักสุขภาพของผู้บริโภค
2. ผู้นากลุ่มมีวิสัยทัศน์และใส่ใจที่จะเรียนรู้ที่จะพัฒนากลุ่มและพัฒนาการผลิตภัณฑ์
3. ควบคุมคุณภาพของสินค้าทุกกระบวนการผลิต
4. มีเครือข่ายลูกค้ารายเก่าที่สามารถแนะนาลูกค้ารายใหม่ให้
จุดอ่อน
1. มีเงินทุนหมุนเวียนยังไม่เพียงพอ
2. ต้นทุนในการจัดจาหน่ายสูง
3. ตราสินค้ายังไม่เป็นที่รู้จัก
4. บรรจุภัณฑ์ยังไม่ทันสมัยและได้มาตรฐาน
การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก
โอกาส
1. กระแสนิยมของผู้บริโภคที่นิยมบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น
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2. มีห น่ ว ยงานท้องถิ่น และของจังหวัดช่ว ยเหลื อและสนับสนุน เช่น อบต. พัฒ นาชุมชน
เกษตรจังหวัดกาแพงเพชรและมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
อุปสรรค
1. ฤดูกาลมีผลต่อผลผลิตและคุณภาพของข้าว
2. มีคู่แข่งขันทั้งทางตรงและทางอ้อมจานวนมาก
2. เพื่อออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางด้านสินค้าเกษตรของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจน
ได้รับมาตรฐานสินค้าชุมชนและพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ให้ทันสมัยและมีความหลากหลาย
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนฅนรักษ์...แม่หนองหลวงต้องการพัฒนาตนเองสู่ความเป็นสากลมากยิ่งขึ้นทั้งใน
ด้านตราสินค้าและบรรจุภัณ ฑ์ รวมถึงการได้การรับรองตราผลิตภัณฑ์ในระบบต่างๆ อาทิ คุณภาพ
ระดับสินค้า 1 ตาบล 1 ผลิตภัณฑ์ (OTOP) โดยแรกเริ่มนั้นกลุ่มได้มีตราสินค้าคือ ตรา ฅ. หนองหลวง
โ ด ย สื่ อ ค ว า ม ห ม า ย ว่ า ฅ แ ส ด ง ถึ ง ค ว า ม เ ป็ น ตั ว ต น ข อ ง ผู้ ผ ลิ ต ส่ ว น ค า ว่ า ฅ น
หนองหลวง คือการแสดงออกถึงแหล่งผลิตว่า สิ นค้าชนิดนี้ผ ลิตจาก ฅน พื้นที่ห นองหลวงซึ่งเป็น
เกษตรกรที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการผลิตข้าวเป็นอย่างดี ความหมายของ จั่วบ้านแบบไทย เป็น
การแสดงถึงความเป็นไทย สินค้าไทยและเอกลักษณ์ของความเป็นไทย

ภาพ 1 ตราสินค้าของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฅนรักษ์...แม่หนองหลวง

ภาพ 2 แบบบรรจุภัณฑ์ดั้งเดิมของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

ภาพ 3 ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนก่อนขอมาตรฐานคัดสรรสินค้า OTOP
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จากการสัมภาษณ์และพูดคุยกับประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฅนรักษ์...แม่หนองหลวง พบว่า
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ มีความต้องการที่จะเข้ารับการคัดสรรดาว สิ นค้า OTOP ของสานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัดกาแพงเพชร จึงจาเป็นที่จะต้องพัฒนาตราสินค้าให้มีข้อมูลสินค้าอย่างครบถ้วน อาทิ ชื่อ
ผลิตภัณฑ์ สถานที่ตั้ง/แผล่งผลิต ช่องทางในการติดต่อ คุณประโยชน์หรือแม้แต่วิธีการใช้สินค้าด้วยก็
ตาม (ในที่นี่คือวิธีการหุงข้าว) ดังนั้นในการคัดสรรดาว สินค้า OTOP ในครั้งนี้ กลุ่มจึงเลือกข้าวไรซ์
เบอรี่ เป็ น ผลิ ตภัณฑ์ห ลั กในการเข้าคัดสรรดาว สิ นค้า OTOP ของส านักงานพัฒ นาชุมชนจังหวัด
กาแพงเพชร และร่วมกันออกแบบฉลากสินค้าผลิตภัณฑ์ข้าวไรซ์เบอรี่ร่วมกับทีมผู้วิจัยหลายครั้งจนได้
ฉลากสินค้า 2 รูปแบบ ดังภาพ 4

ภาพ 4 ฉลากสินค้าแบบที่ 1 และแบบที่ 2
นอกจากนี้ทางผู้วิจัยและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฅนรักษ์...แม่หนองหลวงได้ร่วมกันจัดทาแผน
ธุรกิจเพื่อใช้ประกอบการส่ง คัดสรรดาวสินค้า OTOP ผลิตภัณฑ์สินค้าปลอดภัยข้าวไรซ์เบอรี่ ของ
กรมพัฒนาชุมชนจังหวัดกาแพงเพชร และผลการคัดสรรดาวสินค้า OTOP พบว่า ผลิตภัณฑ์สินค้า
ปลอดภัยข้าวไรซ์เบอรี่ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฅนรักษ์...หนองหลวง ได้ผ่านการคัดสรรดาวในระดับ 3
ดาว ของกรมพัฒนาชุมชนจังหวัดกาแพงเพชร และเพื่อให้การพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนตนรักษ์...แม่
หนองหลวงสามารถพัฒนาไปได้ในอนาคต ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์อื่นๆตามความ
ต้องการของตลาดด้วย
และจาการสัมภาษณ์กลุ่มวิสาหกิจชุมชนฅนรักษ์...แม่หนองหลวงจากการขายสินค้าเกษตร
ชนิดต่างๆ ทั้งภายในจังหวัดกาแพงเพชร จังหวัดอื่นๆ และการออกบูธจาหน่ายสินค้าในกรุงเทพฯ
พบว่า พฤติกรรมการบริโภคข้าวของผู้บริโภคในจังหวัดกาแพงเพชรและกรุงเทพฯ นั้นมีพฤติกรรมการ
บริโภคที่แตกต่างกัน โดยกลุ่มผู้บริโภคข้าวในจังหวัดกาแพงเพชรจะเน้นราคาถูก และซื้อขายเป็น
กิโลกรัม ซึ่งแตกต่างจากกลุ่มผู้บริโภคข้าวในกรุงเทพมานครซึ่งมีพฤติกรรมการบริโภคโดยส่วนใหญ่
ต้องการซื้อในปริมาณน้อยเพื่อให้บริโภคได้ทันและประหยัดพื้นที่จัดเก็บ ดังนั้น เพื่อให้ตรงตามความ
ต้องการของตลาด ผู้ผลิตและผู้วิจัยจึงมีแนวคิดร่วมกันว่าจะออกแบบผลิตภัณฑ์ที่สามารถจัดเก็บได้
นาน โดยใช้วิธีการบรรจุแบบสูญญากาศ และต้องมีขนาดเพียงพอต่ อการบริโภคใน 1 ครั้ง เนื่องจาก
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ผู้บริโภคข้าวในกรุงเทพฯ ส่วนใหญ่พักอาศัยตัวคนเดียวและรับประทานอาหารนอกบ้านเป็นหลัก จึง
ทาให้การบริโภคข้าวในครัวเรือนมีความถี่ไม่มากนัก จากพฤติกรรมดังกล่าวผู้วิจัยจึงออกแบบฉลาก
สินค้าข้าวไรซ์เบอรี่ ขนาด 250 กรัม ดังภาพ 5

ภาพ 5 ภาพออกแบบฉลากข้าวปลอดภัย ชนิดข้าวไรซ์เบอรี่ ขนาด 250 กรัม
นอกจากข้าวไรซ์เบอรี่แล้วกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฅนรักษ์...แม่หนองหลวงยังได้ผลิตข้าวทับทิม
ชุมแพซึ่งเป็นข้าวชนิดใหม่ขึ้น และจากการประชุมกลุ่มจึงได้แนวคิดและร่วมกันพัฒนาออกแบบฉลาก
สินค้าข้าวทับทิมชุมแพร่วมกับผู้วิจัย ถึง 4 ครั้ง จนได้แบบฉลากสินค้าข้าวทับทิมชุมแพ ดังภาพที่ 6

ภาพ 6 ฉลากสินค้าข้าวทับทิมชุมแพ
ดังนั้นในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ จึงสามารถพัฒนาออกแบบฉลากผลิตภัณฑ์ขึ้ นมาเพิ่มขึ้นอีก 2
แบบ ได้แก่ ข้าวไรซ์เบอรี่ ขนาด 250 กรัม และฉลากข้าวทับทิมชุมแพ ขนาด 1 กิโลกรัม
สรุปและอภิปรายผล
สรุปผล
1. การอภิปรายผลทางด้านข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสิ นค้าทางการเกษตรของกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนฅนรักษ์...แม่หนองหลวง ตั้งอยู่ใ นหมู่บ้านหนองไม้แดง หมู่ที่ 7 ตาบล
หนองหลวง อ าเภอลานกระบื อ จัง หวั ด ก าแพงเพชร เริ่ ม ก่อ ตั้ ง เป็ นวิ ส าหกิ จชุ ม ชนเมื่อ วั น ที่ 30
กรกฎาคม 2557 หมายเลขกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 6 – 62 – 07 -03 / 1 – 0032 ทุนจดทะเบียน
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เริ่มแรกคือ 1,500 บาท และในปี 2559 เพิ่มเป็น 15,000 บาท สมาชิกเมื่อเริ่มก่อตั้งกลุ่มจานวน 15
คน ปัจจุบันมีจานวนทั้งสิ้น 17 คน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนฅนรักษ์...แม่หนองหลวงก่อตั้งขึ้นเพื่อพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร (เกษตรปลอดภัย) โดยการบริหารงานของประธานกลุ่มคือ นายสมพงษ์ เชย
ชม โดยมีลักษณะการบริหารงานแบบผู้นา กล่าวคือ สมาชิกจะนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร (เกษตร
ปลอดภัย) มาขายให้กับกลุ่มฯ และประธานกลุ่มฯ จะเป็นตัวแทนกลุ่มในการจาหน่ายผลผลิตต่อไป
โดยในปี 2559 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ สามารถจาหน่ายผลผลิตได้ 36,000 กิโลกรัม/ปี และเพื่อให้กลุ่ม
วิส าหกิ จ ชุ ม ชนฯ สามารถพึ่ง พาตนเองได้ จึ ง ได้ พ ยายามพั ฒ นาความหลากหลายของสิ น ค้ า จาก
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเพื่อให้ตรงกับความต้องการของตลาด สามารถจาแนกได้ 8 ประเภท ได้แก่
- ข้าวไรซ์เบอรี่บรรจุถุง 1 กิโลกรัม
- ข้าวไรซ์เบอรี่บรรจุถุง 0.5 กิโลกรัม
- ข้าวขาวหอมมะลิบรรจุถุง 1 กิโลกรัม
- ข้าวขาวหอมมะลิบรรจุถุง 0.5 กิโลกรัม
- ข้าวกล้องหอมมะลิบรรจุถุง 1 กิโลกรัม
- ข้าวกล้องหอมมะลิบรรจุถุง 0.5 กิโลกรัม
- ข้าวทับทิมชุมแพบรรจุถุง 1 กิโลกรัม
- จมูกข้าวไรซ์เบอรี่ 0.5 กิโลกรัม
2. ผลการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท างด้ า นสิ น ค้ า เกษตรของกลุ่ ม
วิสาหกิจชุมชนฅนรักษ์...หนองหลวง
จากสภาพการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นจึงจาเป็นอย่างยิ่งที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนฅนรักษ์...แม่หนอง
หลวงจะต้องพัฒนาตนเองสู่ความเป็นสากล ทั้งในด้านตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ รวมถึงการได้การ
รับรองตราผลิตภัณฑ์ในระบบต่างๆ ในปัจจุบันกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฅนรักษ์...แม่หนองหลวงนิยมบรรจุ
ผลิตภัณฑ์ในรูปแบบสุญญากาศทรงสี่หลี่ยม ดังนั้นเพื่อให้สามารถใช้เครื่องมือในการผลิตที่มีอยู่อย่าง
คุ้มค่า ผู้วิจัยจึงเน้นการออกแบบฉลากสินค้าเพื่อนาเสนอข้อมูลผลิตภัณฑ์สู่ผู้บริโภคอย่างครบถ้วน
แทนการออกแบบรู ป ทรงแปลกใหม่ ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ร่ว มกั บกลุ่มวิส าหกิจชุมชนฯ
ออกแบบฉลากสินค้าข้าวไรซ์เบอรี่และร่วมจัดทาแผนธุรกิจเพื่อใช้ในการเข้าคัดสรรดาวสินค้า OTOP
ของกรมพัฒนาชุมชน จังหวัดกาแพงเพชร ผลปรากฏว่าการเข้าคัดสรรดาวของกรมพัฒนาชุมชน กลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนฅนรักษ์...แม่หนองหลวง ได้รับดาว OTOP ทั้งสิ้น 3 ดาว จากผลิตภัณฑ์ข้าวไรซ์เบอรี่
ปลอดภัย
3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรของกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนฅนรักษ์...หนองหลวง
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จากการสัมภาษณ์เกี่ยวกับการขายสินค้าเกษตรชนิดต่างๆ ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฅนรักษ์...
แม่หนองหลวงทั้งภายในจังหวัดกาแพงเพชร จังหวัดอื่นๆ และการออกบูธจาหน่ายสินค้าในกรุงเทพฯ
พบว่า พฤติกรรมการบริโภคข้าวของผู้บริโภคข้าวในจังหวัดกาแพงเพชรและกรุงเทพฯ นั้นมีพฤติกรรม
การบริโภคที่แตกต่างกัน โดยพฤติกรรมการบริโภคข้าวในจังหวัดกาแพงเพชรจะเน้นราคาถูก โดยจะ
นิ ย มซื้ อ ข้ า วสารแบบชั่ ง เป็ น กิ โ ลกรั ม มากกว่ า แบบแพ็ ค สู ญ ญากาศ หากต้ อ งการซื้ อ แบบแพ็ ค
สูญญากาศก็เพื่อฝากคนอื่นเท่านั้น ทาให้ฉลากสินค้าไม่ค่อยมีอิทธิพลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์ของคนใน
จังหวัดกาแพงเพชรมากเท่ากับกลุ่มผู้บริโภคในกรุงเทพฯ ซึ่งเหตุผลสาคัญในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์
จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฅนรักษ์...แม่หนองหลวง มาจากความเชื่อใจในผลิตภัณฑ์และเชื่อมั่นในผู้ผลิต
สินค้าว่าสินค้านั้นเป็นสินค้าปลอดภัยอย่างแท้จริง แต่พฤติกรรมของผู้บริโภคในกรุงเทพฯ นั้นแตกต่าง
ออกไป เนื่ อ งจากผู้ บ ริ โ ภคในกรุ ง เทพฯ ยั ง ไม่ คุ้ น เคยกั บ ผู้ ผ ลิ ต สิ น ค้ า เหมื อ นกั บ คนในจั ง หวั ด
กาแพงเพชรทาให้ฉลากสินค้ามีความสาคัญต่อการตัดสินใจเลือกซื้อของผู้บริโภคเป็นอย่างมาก และ
ผู้บริโภคส่วนใหญ่ต้องการซื้อในปริมาณที่สามารถบริโภคได้ทัน หรือมีจานวนหน่วยที่น้อยลง ดังนั้น
เพื่อให้ตรงกับความต้องการของตลาด ผู้ผลิตและผู้วิจัยจึงมีแนวคิดร่วมกันว่าจะออกแบบผลิตภัณฑ์ที่
สามารถจัดเก็บได้นาน โดยใช้วิธีการบรรจุแบบสูญญากาศและต้องมีขนาดเพียงพอต่อการบริโภคใน 1
ครั้งเนื่องจากผู้บริโภคในเมืองกรุงเทพส่วนใหญ่พักอาศัยตัวคนเดียวและรับประทานอาหารนอกบ้าน
เป็นหลั ก จึงทาให้ การบริโภคข้าวในครัวเรือนมีความถี่ไม่มากนัก จากพฤติกรรมดังกล่าวผู้ วิจั ยจึง
ออกแบบฉลากสินค้าข้าวไรซ์เบอรี่ ขนาด 250 กรัม และได้ร่วมออกแบบฉลากสินค้าของข้าวทับทิม
ชุมแพซึ่งเป็นข้าวชนิดใหม่ที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนฅนรักษ์...แม่หนองหลวงผลิตขึ้น จากการประชุมกลุ่ม
จึงได้แนวคิดและร่วมกันปรับแก้รูปแบบในการออกแบบฉลากสินค้าข้าวทับทิมชุมแพจนได้ ฉลากสินค้า
ผลิตภัณฑ์ตรงตามความต้องการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ
การอภิปรายผล
ในการศึกษาการพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าการเกษตรปลอดภัยของวิสาหกิจชุมชน เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน กรณีศึกษา กลุ่มวิสาหกิจชุมชนฅนรักษ์...แม่หนองหลวง ตาบลหนอง
หลวง อาเภอลานกระบือ จังหวัดกาแพงเพชร สามารถสรุปได้ว่าการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ดีนั้นควรจะ
ประกอบไปด้วย 5 ด้านคือ ด้านการปกป้องผลิตภัณฑ์ ด้านการบรรจุ ด้านอานวยความสะดวก ด้าน
ส่งเสริมการจาหน่าย ด้านสุดท้ายคือ ด้านความสะอาดและปลอดภัย (อโนทัย เพ็ชรสุวรรณ, 2549)
จากการศึกษาของชูเกียรติ กาญจนาภรางภูรและคณะ(ชูเกียรติ กาญจนาภรางภูร และคณะ, 2551)
ได้กล่าวไว้ว่าผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ยังไม่มีความแตกต่างกันมากนัก มีการ
ผลิตซ้ากันในหลายพื้นที่ ขาดความโดดเด่น ผู้บริโภคส่วนใหญ่ซื้อตามความสะดวก ไม่เจาะจงยี่ห้อและ
พฤติกรรมของผู้บริโภคส่วนใหญ่มักจะซื้อเพื่อใช้บริโภคในครัวเรือนเองและซื้อเป็นของฝาก ดังนั้น
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เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชน วิสาหกิจชุมชนจาเป็นต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้
มาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับของสังคม เช่น อ.ย. หรือ คัดสรรดาวสินค้า OTOP เป็นต้น
จากการสัมภาษณ์ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฅนรักษ์...แม่หนองหลวง พบว่า บรรจุภัณฑ์
ฉลากสินค้าและข้อมูลผลิตภัณฑ์บนฉลากสินค้านั้นมีความสาคัญสาหรับการขอมาตรฐานทางการค้า
ต่างๆ เป็นอย่างมาก ตั้งแต่การขอมาตรฐานอาหารและยา มาตรฐานสินค้าชุมชน ซึ่งรวมไปถึงการขอ
คัดสรรดาวสินค้า OTOP ด้วย ดังนั้นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนจึงจาเป็นต้องให้
ความสาคัญและคานึงถึงตราสินค้า (เครื่องหมายทางการค้า) เป็นหลักด้วย จิติมา เสือทอง และคณะ
(จิติมา เสือทอง และคณะ, 2555 ; วชิร วาสนา และกัญญา กาศิริ, มปป.) การพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
ของประเทศไทยในปัจจุบั นจาเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐบาลในการคอยช่วยส่งเสริม
ชี้แนะ รวมถึงการเป็นพี่เลี้ยงทางด้านการตลาดซึ่งเป็นด้านที่วิสาหกิจชุมชนส่วนใหญ่ประสบปัญหาอยู่
เนื่องจากที่ผ่านมา เกษตรกรคุ้นชินกับการผลิตและส่งขายโรงสีหรือลานรับซื้อ หากจะต้องผันตัวเอง
มาเป็นผู้ขายเองในทันทีอาจจะยังไม่สามารถกระทาได้ ทาให้วิสาหกิจชุมชนฯ ส่วนหนึ่งอ่อนแอลง
และมีแนวโน้มจะยกเลิกการเป็นสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ ดังนั้นเพื่อให้วิสาหกิจชุมชนฯ สามารถ
เติ บ โตอย่ า งเข้ ม แข็ ง แล้ ว นั้ น ภาครั ฐ บาลจะต้อ งเข้ า มาส่ ง เสริม ให้ ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ ขั้ น ตอนการขอ
มาตรฐานสินค้าประเภทต่างๆ สนับสนุนการสร้างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนและสร้างตลาดภายใน
ท้องถิ่นต่อไป (รัชนี รูปหล่อ และคณะ, มปป.)
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
สาหรับโลกยุคปัจจุบันผู้ผลิตสามารถผันตนเองเป็นผู้จาหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อลดการกด
ราคาสินค้า และเป็นการเพิ่มช่องทางการจาหน่ายสินค้า เครื่องมือที่สาคัญในการส่งเสริมการจาหน่าย
สินค้า ได้แก่ การออกแบบผลิตภัณฑ์ ฉลากสินค้า และต่อยอดผลิตภัณฑ์สินค้าให้มีความหลากหลาย
และตรงตามความต้องการของผู้บริโภค ดังนั้นจึงมีความจาเป็นที่หน่วยงานต่างๆ ต้องเข้าไปให้การ
สนับสนุน รวมถึงส่งเสริมให้ผู้ผลิตเกิดองค์ความรู้ และสามารถต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มให้
เติบโตอย่างยั่งยืนได้
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. ผู้วิจัยควรเพิ่มขั้นตอนการทดสอบฉลากสินค้าและบรรจุภัณฑ์ของสินค้ากับกลุ่มตลาด
อาทิ กลุ่มคนรักษ์สุขภาพ กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่ม บุคคลทั่วไปว่า ฉลากสินค้าและบรรจุภัณฑ์ของสินค้ามี
ความเหมาะสมหรือไม่
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2. ผู้วิจัยควรเพิ่มการศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโ ภคต่อความต้องการซื้อข้าวปลอดภัย
(Demand) และปริมาณความต้องการขายข้าวปลอดภัย (Supply) ของจังหวัดกาแพงเพชร เพื่อใช้ใน
การวางแผนการเพาะปลูกข้าวปลอดภัยของเกษตรกรต่อไป
กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี)
การศึกษาการพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าการเกษตรปลอดภัยของวิสาหกิจชุมชนเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถ
ในการแข่งขัน กรณีศึกษา กลุ่มวิสาหกิจชุมชนฅนรักษ์...แม่หนองหลวง ตาบลหนองหลวง อาเภอลาน
กระบือ จังหวัดกาแพงเพชร.... สาเร็จลุล่วงได้เป็นอย่างดี จากความร่วมมือของสมาชิกในกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน|นรักษ์...แม่หนองหลวง โดยเฉพาะประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน คุณสมพงษ์ เชยชม ที่ให้การ
ดูแลทั้งในเรื่องของสถานที่ ความรู้ในเรื่องของการทานาตั้งอดีตจนถึงปัจจุบันแก่นักศึกษาผู้ช่วยทีมวิจัย
ตลอดถึงแนวคิดและมุมมองในการทาธุรกิจสินค้าเกษตรปลอดภัยในอนาคต ผู้วิจัยต้องขอบพระคุณ
สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ ทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการออกแบบผลิตภัณฑ์ของกลุ่มรวมถึง
ยังให้โอกาสในการเป็นส่วนหนึ่งของการเจริญเติบโตของธุรกิจชุมชนดีๆ ตลอดจนมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร ผู้เป็นแหล่งทุนในการทาวิจัยชิ้นนี้จนรายงานการวิจัยฉบับนี้สาเร็จลุล่วงได้เป็นอย่างดี
เอกสารอ้างอิง
กรมส่งเสริมการเกษตร. (2548). พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548. สานักงาน
เลขานุการ คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.
กรมเศรษฐกิจ ระหว่างประเทศ. (2559). โอกาสและข้อจากัดของเกษตรอินทรีย์ไทย. [Online].
Available: http://news.thaieurope.net/content/view/2819/5/. [2559, ตุลาคม 17].
จิติมา เสือทอง มัทนา โมรากุลและวรฤทัย หาญโชติพันธิ์. (2555.). การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์
ขนมทองพับ กลุ่มสตรีแม่บ้านเขียวขจี จังหวัดนนทบุรี. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.
ชูเกียรติ กาญจนภรางกูรและคณะ. (2551). การออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น.
วิ ท ยานิ พ นธ์ ป ริ ญ ญาเศรษฐศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าเศรษฐศาสตร์ ( บรรจุ ภั ณ ฑ์ ) .
มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน.
รัชนี รูปหล่อ, ดุษฏี พรหมทัตและวัลภา ว่องวิวิธกุล , (มปป, ฉบับพิเศษ). แนวทางการพัฒนาสู่ความ
ยั่งยืนและเจริญเติบโตของวิสาหกิจชุมชน. วารสารวิชาการและวิจัย มทร. พระนคร ฉบับ
พิเศษ. (5)1, 158-159

892

การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลาปางวิจยั ครั้งที่ 4

วชิร วาสนาและกัญญา กาศิริพิมาน. (มปป.). การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ขนมกง ตาบลหนองแก อาเภอ
เมืองอุทัยธานี. การประชุมเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัย ธรรม
มาธิราช ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ.
อโนทัย เพ็ชรสุวรรณ. (2549). การออกแบบบรรจุภัณฑ์ สาหรับข้าวแต๋น ในโครงการหนึ่งตาบลหนึ่ง
ผลิ ต ภัณ ฑ์ . ปริ ญญานิ พ นธ์ม หาบัณ ฑิ ต. สาขาวิช าอุต สาหกรรมศึ กษา. บั ณ ฑิต วิ ทยาลั ย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

893

การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลาปางวิจยั ครั้งที่ 4

คุณสมบัติของนักประชาสัมพันธ์และปัจจัยในการเลือกรับเข้าทางาน
ของหน่วยงานราชการและธุรกิจในเขตจังหวัดพิษณุโลก
QUALIFICATION OF PUBLIC RELATIONS OFFICERS AND FACTOR IN THE
SELCETING OF WORK FOR GOVERNMENT AGENCIES AND BUSINESSES IN
PHITSANULOK PROVINCE
พิชญาพร ประครองใจ(Phitchayaporn Prakrongjai)* เอกรงค์ ปั้นพงษ์(Akkarong Punpong)
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
*Corresponding author. E-mail: p.prakrongjai@hotmail.co.th

บทคัดย่อ
วัต ถุ ป ระสงค์ ข องการวิ จั ย เพื่ อศึ ก ษาถึ ง คุ ณสมบัติ ข องนั ก ประชาสั ม พั นธ์ ข องหน่ ว ยงาน
ราชการและธุ ร กิ จ ในเขตจั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลก เพื่ อ ศึ ก ษาปั จ จั ย ในการเลื อ กรั บ นั ก ประชาสั ม พั น ธ์
เข้าทางาน และเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างปัจจัยในการเลือกรับนักประชาสัมพันธ์ จาแนก
ตามประเภทหน่วยงาน โดยวิธีวิจัยเชิงปริมาณ เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม ประชากรในการ
วิจัย คือ หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานราชการและธุรกิจในเขตจังหวัดพิษณุโลก แบ่ง
ออกเป็นหน่วยงานราชการและหน่วยงานธุรกิจประเภทบริษัทจากัด รวมทั้งสิ้น 1,399 หน่วยงาน ซึ่งมี
จานวนกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 280 หน่วยงาน โดยใช้สถิติเชิงพรรณนาเพื่อหาค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมานเพื่อทดสอบสมมติฐานการวิจัย หาค่าความแตกต่างระหว่าง
กลุ่ม สถิติที่ใช้ ได้แก่ การทดสอบที (T-test)
ผลการวิ จั ย พบว่ า คุ ณ สมบั ติ ข องนั ก ประชาสั ม พั น ธ์ คื อ ด้ า นการเขี ย นและการวางแผน
อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือด้านสื่อมวลชนสัมพันธ์และด้านชุมชนสัมพันธ์ ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือก
รับนักประชาสัมพันธ์เข้าทางานคือ มีกิริยามารยาทเหมาะสม รองลงมามีบุคลิกภาพน่าเชื่อถือและ
มี ทั ก ษะทางการพู ด โน้ ม น้ า วใจ ซึ่ ง หน่ ว ยงานประเภทราชการและธุ ร กิ จ มี ค วามต้ อ งการ
นักประชาสัมพันธ์ที่มีคุณสมบัติไม่แตกต่างกัน
คาสาคัญ: คุณสมบัติของนักประชาสัมพันธ์ ปัจจัยในการเลือกรับนักประชาสัมพันธ์
Abstract
Research Objectives to study the characteristics of public relations officers of
government agencies and businesses in Phitsanulok province. To study the factors in
the choice. Public relations work and to compare the differences between the
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factors in the choice. Public Relations Officers by agencies. The Quantitative Research
Methods data collection with queries the study population was head of Public
Relations of government agencies and businesses in the province of
Phitsanulok. There are government agencies and business corporations totaled 1,399
units. The number of samples was 280 units using descriptive statistics for the mean,
standard deviation, percent. And inferential statistics to test hypotheses. Find the
differences between the data were analyzed using the t test (T-test).
The research found that Public relations is about writing and planning. Very
high Second, media relations and community relations. Factors affecting the
selection of public relations workers are Good manners. Second, there is a credible
personality. Have the ability to speak persuasively. Government agencies and
businesses need. Public relations are not different.
Keywords: Qualification of Public Relations Officers, Factors in Selecting a Public
Relations Officer.
บทนา
การประชาสัมพันธ์มีความสาคัญต่อหน่วยงานราชการและธุรกิจ เพราะการประชาสัมพันธ์
เป็นงานเชิงสร้างสรรค์ที่ก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน ด้วยการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
พัฒนาส่งเสริมสู่ความเข้าใจที่ถูกต้องร่วมกัน ก่อให้เกิดการยอมรับ เชื่อถือและการรับรู้ภาพลักษณ์ที่ดี
ระหว่างองค์กรกับสาธารณชน (วิรัช ลภิรัตนกุล, 2542: 2) องค์กรที่มีชื่อเสียงจะใช้การประชาสัมพันธ์
มาเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสาร ซึ่งเป้าหมายสาคัญของการประชาสัมพันธ์องค์กร คือ การชี้แจง
ให้ข้อมูล ข่าวสาร ข้อเท็จจริงไปยังกลุ่มประชาชนเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้องค์กรสามารถดาเนิน
ธุรกิจได้อย่างสอดคล้องกลมกลืนกับบริบททางสังคม (อภิชัจ พุกสวัสดิ์ , 2556: 2) การประชาสัมพันธ์
จึงเป็นงานที่มีความสาคัญสาหรับหน่วยงานราชการและธุรกิจ นอกเหนือจากการเผยแพร่ข่าวสาร
และจากสภาพการณ์ของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอันทันสมัยทาให้ เกิดการแข่งขันเชิงธุรกิจ
มากขึ้น ส่งผลให้หน่วยงานต้องสร้างกลยุทธ์ในเชิงการสื่อสารและการบริการอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น
ทุ ก ห น่ ว ย ง า น จึ ง ไ ด้ เ น้ น ก า ร ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ ซึ่ ง ลั ก ษ ณ ะ ดั ง ก ล่ า ว ท า ใ ห้ ป ริ ม า ณ ง า น
ด้านการประชาสั มพันธ์ขยายตัว ตลอดจนระดับความต้องการทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภ าพ
ในงานประชาสัมพันธ์
ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาคุณสมบัติของนักประชาสัมพันธ์ที่ เป็นที่ต้องการของหน่วยงาน
ราชการและธุ ร กิ จ รวมถึ ง ปั จ จั ย ในการเลื อ กรั บ นั ก ประชาสั ม พั น ธ์ เ ข้ า ท างาน ตลอดจน
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การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างปัจจัยในการเลือกรับนักประชาสัมพันธ์ จาแนกตามประเภท
หน่ ว ยงานราชการและธุ ร กิ จ ทั้ ง นี้ เ พื่ อ การพั ฒ นาหลั ก สู ต รสาขาวิ ชานิ เ ทศศาสตร์ วิ ช าเอก
การประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาคุณสมบัติของนักประชาสัมพันธ์ที่เป็นที่ต้องการของหน่วยงานราชการและ
ธุรกิจในเขตจังหวัดพิษณุโลก
2. เพื่อศึกษาปัจจัยในการเลือกรับนักประชาสัมพันธ์เข้าทางานในหน่วยงานราชการและ
ธุรกิจในเขตจังหวัดพิษณุโลก
3. เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างปัจจัยในการเลือกรับนักประชาสัมพันธ์ จาแนก
ตามประเภทหน่วยงานราชการและธุรกิจ
สมมติฐานการวิจัย
ประเภทของหน่ ว ยงานที่ มี ค วามแตกต่ า งกั น มี ปั จ จั ย ในการเลื อ กรั บ นั ก ประชาสั ม พั น ธ์
แตกต่างกัน
วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรในการวิจัย คือ หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานราชการและธุรกิจในเขต
จั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลก แบ่ ง ออกเป็ น หน่ ว ยงานราชการ จ านวน 294 หน่ ว ยงาน (ส านั ก งานจั ง หวั ด
พิษณุโลก, 2559) และหน่วยงานธุรกิจประเภทบริษัทจากัด จานวน 1,105 บริษัท (สานักงานพัฒนา
ธุรกิจการค้าจังหวัดพิษณุโลก, 2559) รวมทั้งสิ้น 1,399 หน่วยงาน
ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยใช้สูตรของ ทาโร ยามาเน่ (Yamane (1973: 886-887) ที่มีค่า
ความเชื่อถือได้ ร้อยละ 95 ค่าระดับความคลาดเคลื่อนไม่เกินร้อยละ 5 หรือระดับนัยสาคัญ 0.05 ซึ่ง
มีจานวนกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 280 หน่วยงาน
ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากลุ่มตัวอย่าง ระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ.2559 ถึง เมษายน พ.ศ.
2560 โดยกาหนดขั้นตอนในการดาเนินการไว้ดังนี้ ข้อมูลปฐมภูมิ ผู้วิจัยทาหนังสือ จากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พิบู ล สงครามถึงหน่ ว ยงานเพื่อขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูล ด้ว ยแบบสอบถาม
จานวน 280 ชุด ได้รับแบบสอบถามกลับผ่านช่องทาง E-mail และ Fax จานวน108 ชุด คิดเป็นร้อย
ละ 38.57 ของแบบสอบถามทั้งหมด
ผู้วิจัยนาข้อมูลที่ได้นั้นมาวิเคราะห์เนื้อหาและนาข้อมูลที่ได้มาลงรหัส (Coding) เพื่อให้ข้อมูล
อยู่ในรูปของรหัสตัวเลขที่สามารถนาไปป้อนข้อมูลและประมวลผลกับโปรมแกรมคอมพิวเตอร์การ
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ประมวลผลข้อมูลที่ได้มานั้น ผู้วิจัยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ SPSS for Windows ในการ
วิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูลเพื่อดาเนินงานวิจัยในขั้นตอนต่อไป
ผลการวิจัย
การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ประกอบด้ ว ย ส่ ว นที่ 1 ผลการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ลั ก ษณะ
ประชากรศาสตร์ ส่วนที่ 2 ผลวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนของระดับความต้องการคุณสมบัติของ
นักประชาสัมพันธ์และปัจจัยในการเลือกรับเข้าทางานของหน่วยงานราชการและธุรกิจในเขตจังหวัด
พิษณุโลก และส่วนที่ 3 ผลการทดสอบสมมติฐาน โดยรายละเอียดต่างๆ ของผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ทั้งหมดนี้ ได้นาเสนอออกมาในรูปแบบของตารางประกอบคาบรรยายตามลาดับดังกล่าวข้างต้นดังนี้
ตารางที่ 1 จานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างในภาพรวมจาแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตร์
ตัวแปร
จานวน
ร้อยละ
1. เพศ
ชาย
27
25.00
หญิง
44
40.74
ไม่ระบุ
37
34.26
2. อายุ
ต่ากว่า 31 ปี
9
8.33
31 – 40 ปี
14
12.97
41 - 50 ปี
24
22.22
51 ปีขึ้นไป
61
56.48
3. ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
41
37.96
ปริญญาโท
65
60.18
ปริญญาเอก
1
0.93
ไม่ระบุ
1
0.93
5. ตาแหน่ง
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
12
11.11
หัวหน้างานบุคคล
19
17.59
ผู้บริหารหน่วยงาน
55
50.93
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ตัวแปร
ผู้ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์
6. ประเภทหน่วยงาน
ราชการ
ธุรกิจ
รวม

จานวน
22

ร้อยละ
20.37

104
4
108

96.30
3.70
100.00

จาก ตารางที่ 1 แสดงว่า ในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จานวน 44 คน คิด
เป็ น ร้ อ ยละ 40.74 ส่ ว นใหญ่ มี อ ายุ ร ะหว่ า ง 51 ปี ขึ้ น ไป จ านวน 61 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 56.48
การศึกษาระดับปริญญาโท จานวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 60.18 ดารงตาแหน่งผู้บริหารหน่วยงาน
55 คน คิดเป็นร้อยละ 50.93 และส่วนใหญ่เป็นหน่วยงานราชการ จานวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ
96.30
จาก ตารางที่ 1 แสดงว่า ในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จานวน 44 คน คิด
เป็ น ร้ อ ยละ 40.74 ส่ ว นใหญ่ มี อ ายุ ร ะหว่ า ง 51 ปี ขึ้ น ไป จ านวน 61 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 56.48
การศึกษาระดับปริญญาโท จานวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 60.18 ดารงตาแหน่งผู้บริหารหน่วยงาน
55 คน คิดเป็นร้อยละ 50.93 และส่วนใหญ่เป็นหน่วยงานราชการ จานวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ
96.30
ตารางที่ 2 ปริมาณเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับคุณสมบัติของนักประชาสัมพันธ์ที่
หน่วยงานต้องการ
คุณสมบัติของนักประชาสัมพันธ์ที่หน่วยงานต้องการ
1. การให้คาปรึกษา (Counseling)
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับทัศนคติของกลุ่มประชาชนและให้คาปรึกษาแก่ฝา่ ยบริหารเพื่อ
ประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายและการสื่อสาร
2. การวิจัย (Research)
ศึกษาทัศนคติ แรงจูงใจ และพฤติกรรมของกลุ่มประชาชนเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานใน
การวางแผนกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์
3. การเขียน (Writing)
มีทักษะการเขียนทีด่ ี เช่น ข่าวแจก บทความ สารคดี คาบรรยาย สุนทรพจน์สาหรับ
ผู้บริหาร

ระดับ
S.D. ความ
X
ต้องการ
4.12 0.71 มาก

3.98 0.79 มาก

4.45 0.75 มาก
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คุณสมบัติของนักประชาสัมพันธ์ที่หน่วยงานต้องการ
4. การวางแผน (Planning)
วางแผนงานประชาสัมพันธ์ ตัดสินใจเกี่ยวกับกลยุทธ์ สื่อและกิจกรรม
5. สื่อมวลชนสัมพันธ์ (Media relation)
การติดต่อ ประสานงาน และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับสื่อมวลชน
6. การเผยแพร่ (Publicity)
เผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับองค์กร สินค้า หรือบริการในรูปแบบต่าง ๆ ที่เหมาะสม เช่น
ข่าวแจก บทความ บทสัมภาษณ์ รายการโทรทัศน์ วิดีโอ ภาพข่าว
7. พนักงานสัมพันธ์ (Employee relations)
ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับนโยบายและความเคลื่อนไหวในองค์กรไปยังพนักงาน
ตลอดจนกระตุ้นให้พนักงานแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็น
8. ชุมชนสัมพันธ์ (Community relations)
การสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจกับกลุ่มประชาชนในชุมชน อาทิ ชาวบ้าน ผู้นาชุมชน
องค์กรในท้องถิ่น
9. รัฐบาลสัมพันธ์ (Government relations)
สื่อสารข้อมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับการดาเนินงานและประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้อง
กับธุรกิจไปยังรัฐบาล เจ้าหน้าที่รัฐ เพื่อสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดี
10. นักลงทุนสัมพันธ์ (Investor relation)
สื่อสารข้อมูลเกีย่ วกับนโยบาย ผลประกอบการทางธุรกิจความสาเร็จขององค์กร การ
ดาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้นักลงทุนมีความมั่นใจที่จะลงทุนกับ
องค์กร
11. การสื่อสารการตลาด (Marketing Communication)
สร้างสรรค์สื่อกิจกรม ตลอดจนเครื่องมือทางการตลาด เพื่อกระตุ้นให้ผู้บริโภคต้องการ
สินค้าหรือบริการ เช่น เผยแพร่ข่าวสาร จดหมายทางตรง แผ่นพับ การจัดแสดงสินค้า
การสาธิต การสื่อสารผ่านสื่อเครือข่ายสังคมออนไลน์
12. การบริหารประเด็น (Issues Management)
วิเคราะห์ จัดลาดับความสาคัญของประเด็นที่อาจส่งผลกระทบต่อองค์กร โดยวางแผน
เชิงกลยุทธ์และโครงการเพื่อตอบสนองต่อประเด็นดังกล่าว
13. เหตุการณ์พเิ ศษ (Special events )
จัดเหตุการณ์หรือกิจกรรมพิเศษ เช่น การแถลงข่าว นิทรรศการ การฉลองครบรอบปี
การประกวดหรือแข่งขัน การสัมมนา เพื่อสร้างความสนใจในองค์กรสินค้า หรือบริการ
รวมเฉลี่ย

ระดับ
S.D. ความ
X
ต้องการ
4.45 0.75 มาก
4.44 0.74 มาก
4.30 0.75 มาก

4.31 0.65 มาก

4.35 0.70 มาก

4.17 0.82 มาก

3.94 0.92 มาก

4.06 0.97 มาก

4.19 0.76 มาก

4.23 0.77 มาก

4.23 0.52 มาก
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จาก ตาราง 2 แสดงว่า คุณสมบัติของนักประชาสัมพันธ์ที่หน่วยงานต้องการในภาพรวม
อยู่ในระดับมาก ( X = 4.23, S.D. = 0.52) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการเขียนและ
การวางแผนอยู่ในระดับมาก ( X = 4.45, S.D. = 0.75) รองลงมาคือด้านสื่อมวลชนสัมพันธ์
( X = 4.44, S.D. = 0.74) และด้านชุมชนสัมพันธ์ ( X = 4.35, S.D. = 0.70) ตามลาดับ
ตารางที่ 3 ปริมาณเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยการเลือกรับนักประชาสัมพันธ์
เข้าทางาน
ปัจจัยการเลือกรับนักประชาสัมพันธ์เข้าทางาน
1. ทักษะทางการเขียน
2. ทักษะทางการพูดโน้มน้าวใจ
3. ทักษะทางการใช้ภาษาต่างประเทศ
4. ทักษะทางการวิจัย
5. ทักษะในการวางแผน
6. ทักษะในการแก้ปัญหา
7. ทักษะทางธุรกิจ
8. ทักษะในการใช้สื่อสังคม
9. บุคลิกภาพ น่าเชื่อถือ
10. กิริยา มารยาท เหมาะสม
รวมเฉลี่ย

S.D.

X

4.54
4.65
4.23
3.84
4.37
4.64
3.68
4.48
4.69
4.78
4.39

0.60
0.55
0.78
0.81
0.65
0.56
0.93
0.63
0.54
0.46
0.44

ระดับ
การเลือกรับ
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มากที่สุด
มาก
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก

จาก ตาราง 3 แสดงว่า ปัจจัยการเลือกรับนักประชาสัมพันธ์เข้าทางานในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ( X =4.39, S.D. = 0.44) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกรับ
นักประชาสัมพันธ์เข้าทางานมากที่สุดคือด้านกิริยามารยาทเหมาะสม ( X = 4.78, S.D. = 0.46)
รองลงมามีบุคลิกภาพ น่าเชื่อถือ ( X =4.69, S.D. = 0.54) และมีทักษะทางการพูดโน้มน้าวใจ
( X = 4.65, S.D. = 0.55) ตามลาดับ
การนาเสนอผลการทดสอบสมมติฐานของการวิจัย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ สถิติ t
- test เพื่อทดสอบความแตกต่างระหว่างกลุ่มตัวอย่างที่มีตัวแปรอิสระ 2 คือ ประเภทของหน่วยงานที่
มีความแตกต่างกัน มีปัจจัยในการเลือกรับนักประชาสัมพันธ์แตกต่างกัน พบว่า หน่วยงานประเภท
ราชการและหน่วยงานประเภทธุรกิจมีความต้องการนักประชาสัมพันธ์ที่มีคุณสมบัติไม่แตกต่างกัน
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สรุปและอภิปรายผล
1. คุณสมบัติของนักประชาสัมพันธ์ที่หน่วยงานต้องการ ผลการวิจัยพบว่า ด้านการเขียน
มีทักษะการเขียนที่ดี เช่น ข่าวแจก บทความ สารคดี คาบรรยาย สุนทรพจน์สาหรับผู้บริหาร และ
ด้ า นการวางแผน วางแผนงานประชาสั มพั นธ์ ตั ดสิ นใจเกี่ย วกั บกลยุ ทธ์ สื่ อและกิจ กรรมอยู่ ใ น
ระดับมาก ( X = 4.45, S.D. = 0.75) รองลงมาคือ ด้านสื่อมวลชนสัมพันธ์ การติดต่อ ประสานงาน
และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับสื่อมวลชน ( X = 4.44, S.D. = 0.74) และด้านชุมชนสัมพันธ์
การสื่อสารเพื่อสร้ างความเข้าใจกับกลุ่ มประชาชนในชุมชน อาทิ ชาวบ้าน ผู้นาชุมชน องค์กรใน
ท้องถิ่น ( X = 4.35, S.D. = 0.70) ตามลาดับ
2. ปัจจัยการเลือกรับนักประชาสัมพันธ์เข้าทางาน ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
เลือกรับ นักประชาสัมพัน ธ์เข้าทางานมากที่สุ ดคือ มีกิริยามารยาทเหมาะสม ( X = 4.78, S.D.
= 0.46) รองลงมา มีบุคลิกภาพน่าเชื่อถือ ( X =4.69, S.D. = 0.54) และมีทักษะทางการพูด
โน้มน้าวใจ ( X = 4.65, S.D. = 0.55) ตามลาดับ
3. เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างปัจจัยในการเลือกรับนักประชาสัมพันธ์ จาแนกตาม
ประเภทหน่ ว ยงานราชการและธุ ร กิ จ ในเขตจั งหวั ด พิ ษณุ โ ลก เมื่ อ ทดสอบสมมติ ฐ านแล้ ว พบว่ า
หน่ ว ยงานประเภทราชการและหน่ ว ยงานประเภทธุ ร กิ จ มี ค วามต้ อ งการนั ก ประชาสั ม พั น ธ์ ที่ มี
คุณสมบัติไม่แตกต่างกัน
จากผลการวิจัย คุณสมบัติของนักประชาสัมพันธ์และปัจจัยในการเลือกรับเข้า ทางานของ
หน่วยงานราชการและธุรกิจในเขตจังหวัดพิษณุโลก มีประเด็นที่ควรอภิปรายผลดังต่อไปนี้
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการเกี่ยวกับคุณสมบัติของนักประชาสัมพันธ์และปัจจัย
ในการเลือกรับเข้าทางานของหน่วยงานราชการและธุรกิจในเขตจังหวัดพิษณุโลก จากการวิจัย
พบว่า หน่วยงานประเภทราชการและหน่วยงานประเภทธุรกิจมีความต้องการนักประชาสัมพันธ์ที่มี
คุณสมบัติไม่แตกต่างกัน
คุณสมบัติของนักประชาสัมพันธ์ที่หน่วยงานต้องการโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
(
X = 4.23, S.D. = 0.52) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการเขียนและการวางแผนอยู่ในระดับ
มาก ( X = 4.45, S.D. = 0.75) รองลงมาคือ ด้านสื่อมวลชนสัมพันธ์ ( X = 4.44, S.D. = 0.74) และ
ด้านชุมชนสัมพันธ์ ( X = 4.35, S.D. = 0.70) ตามลาดับ สอดคล้องกับงานวิจัยของ กมลพรรณ
เถินบุรินทร์ (2555) ศึกษาเรื่อง การวิเคราะห์หน้าที่ของนักประชาสัมพันธ์ไทยและมาเลเซียที่ปรากฏ
บนเว็บไซต์หางาน Job street ผลการศึกษาพบว่า หน้าที่ของนักประชาสัมพันธ์ไทยที่ปรากฏบนเว็บ
ไซด์ห างาน Job street ส่วนใหญ่คือประเทศไทย คิดเป็นร้อยละ 61.40 โดยตาแหน่งที่ระบุ
ในประกาศรับสมัครงานของประเทศไทยมากที่สุด คือ ตาแหน่งนักประชาสัมพันธ์โดยตรง คิดเป็นร้อย
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ละ 54.65 รองลงมา คือประเทศมาเลเซีย เมื่อเปรียบเทียบหน้าที่ของนักประชาสั มพันธ์ไทยและ
มาเลเซีย แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ 0.01 ในหน้าที่วางแผน (Make PR Plan) ดูแลงานด้าน
สื่อมวลชนสัมพันธ์ (Make relation with media) และจัดการภาวะวิกฤต (Manage Crisis) โดย
พบว่า มีจานวนประกาศที่ระบุห น้าที่ของนักประชาสัมพันธ์มาเลเซียมากกว่าไทยทุกด้าน ในทาง
เดียวกันหน้าที่ของนักประชาสัมพันธ์ไทยและมาเลเซียที่ปรากฏบนเว็บไซด์หางาน Job street
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ 0.05 ในเรื่องการเขียนและบรรณาธิการ (Write and Edit)
พูดและนาเสนอ (Speak and Present) บริหารความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและชุมชน
(Manage relationship and community) จัดกิจกรรมพิเศษ (Organize Special Event) โดยที่
พบในประกาศรับสมัครงานของมาเลเซียมากกว่าของประเทศไทย ในขณะที่ในด้านอื่นๆ ไม่พบความ
แตกต่างกันของหน้าที่นักประชาสัมพันธ์ไทยและมาเลเซีย
ผลการวิเคราะห์ดังกล่าวยังสอดคล้องกับงานวิจัยของมอสและกรีน (Moss & Green, 2001)
ได้ศึกษาลักษณะงานหรือกิจกรรมที่ผู้บริหารในระดับต่างๆ ในหน่วยงานประชาสัมพันธ์ปฏิบัติจากการ
สารวจความคิดเห็นของพนักงานด้านการสื่อสารองค์การ และการสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูงของ
บริษัท บริทิช เทเลคอม (British Telecom) จากัด ในประเทศอังกฤษ และได้สรุ ปงานหรือกิจกรรม
ผู้บริหารในหน่วยงานประชาสัมพันธ์ไว้ 10 ประการ ดังนี้ (กัญญา ศิริกุล , 2552: 30-31)
การ
วางแผนโครงการประชาสัมพันธ์ การตัดสินใจนโยบายด้านการสื่อสาร การวิเคราะห์ปัญหา ด้าน
การประชาสัมพันธ์ การเป็นที่ปรึกษาแก่ผู้บริหารระดับสูง การกระตุ้นให้ผู้บริหารระดับสูงตัดสินใจ
การบริหารโครงการประชาสัมพันธ์ การประเมินผลโครงการประชาสัมพันธ์ การดูแลสั่งงานพนักงาน
อื่นในหน่วยงาน การวางแผนและการบริหารงบประมาณ และประการสุดท้าย การประชุมร่วมกับ
ผู้บริหาร ส่วนงานหรือกิจกรรมของผู้ทางานในด้านเทคนิค ได้แก่ การจัดทา/ผลิตและกระจายข่าวสาร
โดยเฉพาะการสื่อสารผ่านสื่อมวลชน จากผลการวิจัยดังกล่าวระบุว่าลักษณะงานนี้จะแตกต่างไปในแต่
ละองค์การและยังขึ้นกับความคาดหวังของผู้บริหารระดับสูงและพนักงาน
ในหน่วยงาน
ประชาสัมพันธ์ของแต่ละองค์การ
นอกจากที่กล่าวไปข้างต้นผลการวิเคราะห์ดังกล่าวยังสอดคล้องกับงานวิจัยของท็อต และ
คณะ (Toth et al.,1998) ได้สารวจความคิดเห็นของนักประชาสัมพันธ์ที่เป็นสมาชิกของสมาคมนัก
ประชาสัมพันธ์ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างปี 1990 ถึงปี 1995 ถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง ใน
ลักษณะงานของนักประชาสัมพันธ์ในด้านการบริหาร ผลการวิจัยสรุปได้ว่าในปี 1995 ลักษณะงานใน
บทบาทด้านบริหารระหว่างเพศหญิงกับเพศชายมีการเปลี่ยนแปลงไปจากปี 1991 เนื่องมาจากภาวะ
เศรษฐกิจถดถอย
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ข้อเสนอแนะ
จากการวิจัย เรื่อง คุณสมบัติของนักประชาสัมพันธ์และปัจจัยในการเลือกรับเข้าทางานของ
หน่วยงานราชการและธุรกิจในเขตจังหวัดพิษณุโลก พบว่า มีประเด็นเสนอแนะดังนี้
1. นักประชาสัมพันธ์ควรรู้และเข้าใจงานประชาสัมพันธ์อย่างดีเยี่ยม มีเป้าหมายในการ
ทางาน รู้ แ ละเข้ า ใจในงานขององค์ ก ร ไม่ ต่ อ ต้า นและเข้ า ใจบทบาทหน้ า ที่ข ององค์ ก ร สามารถ
วิเคราะห์ปัญหาได้อย่างมีเหตุผล มีความชัดเจน มีความรู้ในทุกสาขา เพื่อประโยชน์ในการสนับสนุน
ด้านวิชาการของงานประชาสัมพันธ์และสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค
2. นักประชาสัมพันธ์ควรเรียนรู้ระบบสังคมภายในองค์กรและภายนอกองค์กร มีความใฝ่
รู้ทั้งงานภายในและภายนอกองค์กร รู้วิสัยทัศน์ขององค์กร รู้ทิศทางของคู่แข่ง กลุ่มเป้าหมาย และร่วม
ปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย ตลอดจนการปรับตัวตามวัฒนธรรมขององค์กร สามารถ
ทางานร่วมกับผู้อื่นได้และปรับการทางานให้บรรลุผลสาเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ
3. การวิจัยดังกล่าวเก็บรวบรวมข้อมูลร้อยละ 38.57 ดังนั้นการนาผลการวิจัยไปใช้
ประโยชน์ควรคานึงถึงค่าความน่าเชื่อถือ
ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักประชาสัมพันธ์ ผู้วิจัยเห็นว่าควรมีข้อเสนอแนะ
เบื้องต้น อันจะนาไปเป็นพื้นฐานอ้างอิงในการศึกษาครั้งต่อไป ดังนี้
1. การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสารวจ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการ
เก็บ
รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างในจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งยังไม่ครอบคลุมภูมิภาค ดังนั้นงานวิจัย ครั้ง
ต่อไป อาจจะทาการสารวจไปยังกลุ่มตัวอย่างในพื้นที่ต่างจังหวัดเพื่อผลการวิจัยที่สะท้อนข้อมูลเชิงลึก
2. ควรเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างให้สอดคล้องกับค่าความเชื่อถือที่กาหนดไว้
3. ควรศึกษาความคิดเห็นของผู้รับสารหรือผู้ใช้บริการในหน่วยงานนั้นๆ
4. ควรทาการศึกษาเปรียบเทียบจุดเด่น จุดด้อย ของหน่วยงานร่วมด้วย เพื่อนาข้อมูลที่ได้มา
ปรับปรุงและพัฒนาศักยภาพนักประชาสัมพันธ์ต่อไป
กิตติกรรมประกาศ
การวิจัยครั้งนี้สาเร็จลุล่วงด้วยความกรุณาจากคณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ที่ได้เสียสละเวลาอันมีค่าเป็นที่ปรึกษาและให้คาแนะนาอั นเป็นประโยชน์เพื่อให้รายงานวิจัยฉบับนี้
สมบูรณ์และถูกต้อง ตลอดจนผู้บริหารหน่วยงานราชการและธุรกิจในเขตจังหวัดพิษณุโลกที่ได้ให้
การสนั บ สนุ น และให้ ค วามร่ ว มมื อ ในการให้ ข้ อ มู ล และตอบแบบสอบถามเป็ น อย่ า งดี รวมถึ ง
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แหล่งข้อมูลต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ โดยเปิดโอกาสให้ผู้วิจั ยสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องด้วยความ
สะดวก
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แบบข้าวปลอดภัย และแบบเกษตรอินทรีย์ กรณีศึกษา: ตาบลหนองหลวง อาเภอลาน
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บทคัดย่อ
การวิจั ย ครั้ งนี้เพื่อศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ของการปลูกข้าวแบบ
เกษตรเคมี แบบข้าวปลอดภัย และแบบเกษตรอินทรีย์ของตาบลหนองหลวง อาเภอลานกระบือ
จังหวัดกาแพงเพชร โดยมีประชากรและกลุ่มตัวอย่างคือ เกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่อาศัยอยู่ในตาบลหนอง
หลวง ปี การเพาะปลู ก 2559/60 โดยใช้วิธีสุ่มตัว อย่างแบบเจาะจง 3 หมู่บ้านและเลื อกตัว อย่าง
เกษตรกรผู้ปลูกข้าวในพื้นที่แบบเจาะจง จานวน 15 คน ประกอบไปด้วยเกษตรกรที่ปลูกข้าวแบบ
เกษตรเคมี จานวน 5 คน ปลูกข้าวแบบเกษตรอินทรีย์ จานวน 5 คน และปลูกข้าวแบบปลอดภัย
จานวน 5 คน และใช้การวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านการเงินมาใช้ในการศึกษา ผลการศึกษาพบว่า ต้นทุน
คงที่ ที่ เ กษตรกรจะต้ อ งจ่ า ยเพื่ อ ท าการผลิ ต คื อ ค่ า ภาษี ที่ ดิ น ค่ า เช่ า ที่ ดิ น และค่ า เสื่ อ มราคาของ
เครื่องจักรและอุปกรณ์ทางการเกษตร ต้นทุนผันแปร ได้แก่ ต้นทุนผันแปรเกี่ยวกับค่าจ้างแรงงานและ
ค่าวัสดุการเกษตร โดยเกษตรกรทั้ง 3 รูปแบบ มีเงินลงทุนเริ่มแรกในการผลิตมากที่สุด และเกษตรกร
ที่ทาการผลิตแบบอินทรีย์มีต้นทุนรวมเฉลี่ย 2,175.94 บาทต่อไร่ ส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายการในเก็บ
เกี่ยวมากที่สุด รองลงมาคือ เกษตรกรที่ทาการผลิตข้าวแบบปลอดภัยและเคมีตามลาดับ สาหรับด้าน
ผลตอบแทนพบว่า ราคาขายข้ าวเปลื อกของแต่ ล ะวิธีก ารผลิ ตมีราคาแตกต่างกัน โดยราคาขาย
ข้าวเปลื อกของการผลิ ตแบบเกษตรอินทรีย์มีราคาขายสู งที่สุ ด เท่ากับ 18 บาทต่อกิโ ลกรัม เมื่อ
เปรียบเทียบกับการผลิตข้าวแบบเคมีและแบบปลอดภัย ส่วนราคาข้าวสาร เกษตรกรสามารถขายได้
ในราคา 35–50 บาทต่อกิโลกรัม ทาให้การผลิตข้าวแบบเกษตรอินทรีย์ เกษตรเคมีและแบบปลอดภัย
เกษตรกรมีกาไรสุทธิเฉลี่ย เท่ากับ 8,930.44 1,479.93 และ 1,388.72 บาทต่อไร่ ตามลาดับ
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คาสาคัญ: ต้นทุนผลตอบแทน ผลตอบแทนทางด้านเศรษฐศาสตร์ เกษตรอินทรีย์ จังหวัด
กาแพงเพชร
Abstract
This research is the study of costs and economic return on investment of rice
planting by chemical farming, safe farming and organic farming of Nong Luang sub
district, Lan Krabue district, Kamphaeng Phet. The population and sampling group
were rice farmers who lived in Nong Luang sub district with farming year of
2016/2017. The research used purposive sampling on 3 villages and chose the
sampling group of the rice farmers specifically about 15 people. This included 5
chemical rice farmers, 5 organic rice farmers and 5 safe rice farmers. Data analysis
was done by using financial data, which was found that the fixed costs that the
farmers had to pay for production were land tax, land rent, depreciation of
machineries and farming equipments. While the variable costs were wage and
farming materials. The 3 types of the farmers had the highest amount of money on
early production investment. The organic rice farmers had total average cost at
2,175.94 baht per rai, which most of the costs were harvesting followed by safe rice
farmers and chemical rice farmers, respectively. In the return on investment aspect,
it was found that the prices of paddy from different ways of production had different
prices. The price of paddy from organic farming had the highest price at 18 baht per
kilogram comparing to the chemical and safe farmings. On the other hand, the prices
of rice could sell between 35-50 baht per kilogram, which resulted in having organic,
chemical and safe farmings made profits around 8,930.44, 1,479.99 and 1,388.72 per
rai, respectively.
Keywords: Costs Benefit, Economic Return, Organic Farming, Kamphaeng Phet
Province
บทนา
ข้ า วเป็ น สิ น ค้ า เกษตรที่ มี ค วามส าคั ญ ต่ อ เศรษฐกิ จ ของประเทศไทยมาอย่ า งยาวนาน
สถานการณ์การผลิตข้าวของประเทศไทย ในปี 2558 พบว่า การผลิตข้าวนาปี ปีเพาะปลุ ก 2558/59
มีเนื้อที่เพาะปลูกลดลงจากปีเพาะปลูก 2557/58 เนื่องจากช่วงต้นฤดู (พ.ค.-มิ.ย. 58) ปริมาณน้าฝน
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น้อย และปริมาณน้าฝนรวมทั้งปีต่ากว่าค่าเฉลี่ยปกติเกือบทุกภาคทาให้เกษตรกรปลูกข้าวล่าช้า บาง
พื้นที่ไม่สามารถปลูกข้าวนาปีได้ ประกอบกับราคามีแนวโน้มลดลง เกษตรกรบางส่วนจึงปรับเปลี่ยนไป
ปลูกพืชอื่นที่ขายได้ราคาดีกว่า เช่น อ้อยโรงงาน เป็นต้น สาหรับผลผลิตต่อไร่ลดลง เนื่องจากปริมาณ
น้าฝนน้อยในระยะต้นกล้า และระยะแตกกอ และปริมาณน้าไม่เพียงพอต่อการเจริญเติบโตบางพื้นที่
ต้นข้าวแห้งตาย นอกจากนั้นบางพื้นที่ยังพบการระบาดของศัตรูพืช เช่น เพลี้ยไฟ ส่งผลให้ภาพรวมทั้ง
ประเทศผลผลิตลดลง ข้าวนาปรัง ปีเพาะปลูก 2558/59 เนื้อที่เพาะปลูกลดลงจากปีเพาะปลู ก
2557/58 เนื่องจากปริมาณน้าในเขื่อนมีน้อยไม่เพียงพอต่อการเพาะปลูก รวมทั้งราคาข้าวมีแนวโน้ม
ลดลง ส่วนผลผลิตต่อไร่ลดลงเล็กน้อยจากปริมาณน้าไม่เพียงพอ
จากสถานการณ์ภัยแล้งในปี 2558 ที่ผ่านมาส่งผลให้ปริมาณพืชผลที่ผลิตได้ลดลงเฉพาะข้าว
นาปีและนาปรังมีมูลค่าความเสียหายสูงถึง 6.81 หมื่นล้านบาท อีกทั้งสถานการณ์ราคาข้าวในปี 2558
ยังอยู่ในระดับค่อนข้างต่าต่อเนื่องตามแรงกดดันที่เกิดจากปริมาณข้างคงค้างสต็อกจากโครงการจานา
ข้าวกว่า 10 ล้านตัน รวมถึงภาวะเศรษฐกิจโลกที่กาลังตกต่า ส่งผลต่อราคาสินค้าเกษตรลดต่าลง จึง
เป็นสาเหตุสาคัญที่เกษตรกรส่วนใหญ่จึงมีฐานะยากจน โดยครัวเรือนภาคการเกษตรมีหนี้สินเพิ่มขึ้น
จาก 204.1 ล้านบาทในปี 2542 เป็น 453.3 ล้านบาท ในปี 2555 ในขณะที่หนี้สินครัวเรือนภาค
เกษตรต่ อ GDP เพิ่ มขึ้ น จากร้ อ ยละ 0.71 ในปี 2542 เป็ นร้อ ยละ 1.10 ในปี 2555 (ส านัก งาน
เศรษฐกิจการเกษตร, 2557)
จังหวัดกาแพงเพชร ในปีเพาะปลูก 2557/58 มีการปลูกข้าว 1.45 ล้านไร่ ของพื้นที่เกษตร
ทั้งหมด แบ่งออกเป็นมีเนื้อที่เพาะปลูกข้าวนาปี 1.06 ล้านไร่ ลดลงจาก 1.32 ล้านไร่ ปีเพาะปลูก
2556/57 เนื้อที่เก็บเกี่ยว 1.01 ล้านไร่ ลดลงจาก 1.31 ล้านไร่ ผลผลิตต่อไร่ 563 กิโลกรัม ลดลงจาก
583 กิโ ลกรั ม มี เนื้ อที่ เพาะปลู กข้ าวนาปรัง 0.405 ล้ านไร่ ลดลงจาก 0.59 ล้ า นไร่ ปีเพาะปลู ก
2556/57 เนื้อที่เก็บเกี่ยว 0.39 ล้านไร่ ลดลงจาก 0.59 ล้านไร่ ผลผลิตต่อไร่ 613 กิโลกรัม ลดลงจาก
617 กิโลกรัม (สถิติการเกษตรของประเทศไทย, 2558) ตาบลหนองหลวง อาเภอลานกระบือ อยู่ทาง
ทิศตะวันตกของตัวอาเภอลานกระบือ ห่างจากตัวอาเภอประมาณ 10.5 กิโลเมตร ห่างจากตัวจังหวัด
กาแพงเพชร 45 กิโลเมตร มีพื้น ที่รับผิดชอบทั้งหมด 89 ตารางกิโลเมตร หรือ 55,625 ไร่ แบ่งการ
ปกครองออกเป็น 14 หมู่บ้าน ลักษณะพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มเป็นที่ราบดอนไม่มีแม่น้าไหลผ่าน มีคลอง
ธรรมชาติ ไม่มีภูเขาหรือมอที่ราบดอนจะใช้ในการปลูกพืชไร่ และใช้ตั้งถิ่นฐาน ส่วนที่ลุ่มจะใช้ทานา
บางแห่งมีการยกร่องปลุกไม้ผล ขุดสระเลี้ยงปลาด้วย ประชาชนประกอบอาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ
91.37 ส่วนใหญ่ปลูกข้าว และองค์การบริหารส่วนตาบลหนองหลวงมีการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง
และพัฒนาเกษตรปลอดสารพิษให้เกษตรกรและชุมชน (ชุมชนหนองหลวง, 2559) แม้ว่าองค์การ
บริหารส่วนตาบลหนองหลวงจะส่งเสริมให้เกษตรกรน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยเน้นการประยุกต์ใช้กับการเกษตรที่เรียบกว่า “เกษตรผสมผสาน”

907

การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลาปางวิจยั ครั้งที่ 4

ด้วยการใช้อินทรียวัตถุ หลักการควบคุมศัตรูพืชโดยชีวภาพ และการรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดิน
การปลู ก ข้า วแบบเกษตรอิ น ทรี ย์ ห รื อการใช้ ส ารชี ว ภาพในการท านาจึ งเป็น ส่ ว นหนึ่ง ของเกษตร
ผสมผสาน ตามแนวพระราชดาริ โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในพื้นที่ในการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ระหว่างเกษตรกร อาทิ การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ สารกาจัดวัชพืชจากธรรมชาติและการดูแลเอา
ใจใส่ที่นาอย่างสม่าเสมอทาให้เกษตรกรได้ รับผลตอบแทนสูง (อรกช เก็จพิรุฬ, 2554) เกษตรกรบาง
รายจึงพยายามปรับเปลี่ยนวิธีการทานาเพื่อให้ได้ผลผลิตเป็นข้าวปลอดภัย บ้างก็มีเป้าหมายให้เป็น
ข้าวอินทรีย์เนื่องจากเกษตรกรค้นพบว่า การปลูกข้าวอินทรีย์จะได้ผลผลิตที่ดี ต้นทุนที่ต่ากว่าการใช้
สารเคมี เมื่อผลผลิตออกสู่ ตลาดราคาผลผลิตของข้าวอินทรีย์ยังสูงกว่าการเพาะปลูกข้าวแบบเกษตร
เคมีอีกด้วย (พงศ์ดิรภพ ทองดีรวิสุรเกตุ, 2559) จะเห็นว่าความสนใจในการใช้สารชีวภาพในการทา
นาที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ แต่ก็ยังไม่ชัดเจนเพียงพอที่จะสร้างแรงจูงใจให้ แก่เกษตรกรที่ปลูกข้าวแบบใช้
สารเคมีปรับเปลี่ยนวิธีการทานาได้
การศึกษานี้ ผู้วิจัยจึงต้องการค้นหาคาตอบเพื่อยืนยันว่าในทางเศรษฐกิจแล้ว การปลูกข้าว
แบบเกษตรอิ น ทรี ย์ ดี ก ว่ า การปลู ก ข้ า วแบบเคมี จ ริ ง หรื อ ไม่ โดยการศึ ก ษาวิ เ คราะห์ ต้ น ทุ น และ
ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ของการปลูกข้าวแบบเกษตรเคมี แบบข้าวปลอดภัย และแบบเกษตร
อิน ทรี ย์ ในตาบลหนองหลวง อาเภอลานกระบือ จังหวัดกาแพงเพชร เพื่อสร้างความมั่นใจและ
แรงจูงใจให้กับเกษตรกรในการปลูกข้าวแบบเกษตรอินทรีย์ หรือเชื่อมโยงไปยังการปลูกพืชชนิดอื่นๆ
ต่อไป ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรที่มีฐานะยากจนสามารถยกระดับมาตรฐานการครองชีพ และเน้นการ
พึง่ พาตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างยั่งยืน
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ของการปลูกข้าวแบบเกษตรเคมี แบบ
ข้าวปลอดภัย และแบบเกษตรอินทรีย์ ของตาบลหนองหลวง อาเภอลานกระบือ จังหวัดกาแพงเพชร
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสารวจ (Survey Research) โดยมีประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
คือ เกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่อาศัยอยู่ในตาบลหนองหลวง อาเภอลานกระบือ จังหวัดกาแพงเพชร ปีการ
เพาะปลูก 2559/60 โดยใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 3 หมู่บ้านและเลือกตัวอย่างเกษตรกรผู้ป ลูก
ข้าวในพื้นที่แบบเจาะจง จานวน 15 คน ได้แก่ เกษตรกรที่ปลูกข้าวแบบเกษตรเคมี จานวน 5 คน
เกษตรกรที่ปลูกข้าวแบบเกษตรอินทรีย์ จานวน 5 คน และเกษตรกรที่ปลูกข้าวแบบปลอดภัย จานวน
5 คน และใช้การวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านการเงินมาใช้ในการศึกษา โดยมีวิธีการดาเนินการวิจัย เป็น
ลาดับขั้นตอน ดังนี้
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1. ขอบเขตการวิจัย
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาเพื่อวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์
ของการปลูกข้าวแบบเกษตรเคมี แบบข้าวปลอดภัย และแบบเกษตรอินทรีย์ โดยมีขอบเขตใน
การศึกษาดังนี้
ขอบเขตด้านประชากร
ขอบเขตทางด้านประชากรนั้นเป็นการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบ วิธีการ ต้นทุนและ
ผลตอบแทนของการปลูกข้าวแบบเกษตรเคมี แบบข้าวปลอดภัย และแบบเกษตรอินทรีย์ของกลุ่ม
เกษตรกรผู้ปลูกข้าวในตาบลหนองหลวง
ขอบเขตด้านเนื้อหา
ศึกษาข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับลักษณะของการปลูกข้าวแบบเกษตรเคมี แบบข้าวปลอดภัย
และแบบเกษตรอินทรีย์ การศึกษาด้านต้นทุนการผลิต และผลตอบแทนที่ได้รับในการลงทุนปลูกข้าว
ขอบเขตด้านสถานที่
กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าว 3 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านหนองปากดง หมู่ที่ 2 บ้านลามะโกรก
และหมู่ที่ 10 บ้านวังสระทอง ตาบลหนองหลวง อาเภอลานกระบือ จังหวัดกาแพงเพชร
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กาหนดประชากรจากเกษตรกรผู้ปลูกข้าว จานวน 8 หมู่บ้าน ที่
อาศัยอยู่ในตาบล
หนองหลวง อาเภอลานกระบือ จังหวัดกาแพงเพชร ในปีการเพาะปลูก 2559/60
การเลือกกลุ่มตัวอย่างใช้วิธีการสุ่มเลือกเกษตรกรตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงจาก 3 หมู่บ้าน
ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านหนองปากดง หมู่ที่ 2 บ้านลามะโกรก และหมู่ที่ 10 บ้านวังสระทอง โดยเลือกจาก
พื้นที่ที่อยู่ใกล้ชุมชนที่เกษตรกรส่วนใหญ่ปลูกข้าวและมีความสนใจในการปลูกข้าวแบบเกษตรอินทรีย์
และเลือกกลุ่มเกษตรกรตัวอย่างผู้ปลูกข้าวในพื้นที่แบบเจาะจง จานวน 15 คน ประกอบไปด้วย
เกษตรกรที่ปลูกข้าวแบบเกษตรเคมี จานวน 5 คน เกษตรกรที่ปลูกข้าวแบบเกษตรอินทรีย์ จานวน 5
คน และเกษตรกรที่ปลูกข้าวแบบปลอดภัย จานวน 5 คน โดยการติดต่อกับผู้นาชุมชน และประสาน
ไปยังผู้ใหญ่บ้านทั้ง 3 หมู่บ้าน
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
3.1 วิธีการเก็บข้อมูล
ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กาหนดให้มีเครื่องมือในการศึกษาและเก็บข้อมูล ได้แก่ แบบ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง และครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัย คือ เพื่อศึกษาต้นทุนและ
ผลตอบแทนของการปลูกข้าวแบบเกษตรเคมีแบบข้าวปลอดภัย และแบบเกษตรอินทรีย์ โดยประยุกต์
จากงานวิจัยของศิรประภา ธงชัยสุริยา (2558) เรื่อง “การวิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุนและ
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ผลตอบแทนทางการเงินระหว่างวิธีการผลิตแบบดั้งเดิม วิธีการผลิตแบบปลอดสารพิษ และวิธีการผลิต
แบบเกษตรอินทรีย์ ในจังหวัดราชบุร”ี รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิต และกระบวนการ
ปลูกข้าวทั้งแบบเกษตรเคมี แบบเกษตรอินทรีย์ และแบบปลอดภัย
3.2 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ของการปลูกข้าวแบบเกษตรเคมี แบบ
ข้าวปลอดภัย และแบบเกษตรอินทรีย์ กรณีศึกษา: ตาบลหนองหลวง อาเภอลานกระบือ จังหวัด
กาแพงเพชร ได้นาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ตามขั้นตอน ดังนี้
3.2.1 สรุปประเด็นสาคัญด้วยการถอดเทปข้อมูลการสัมภาษณ์ที่ได้จากกลุ่ม
เกษตรกรผู้ปลูกข้าวแบบเกษตรเคมี แบบข้าวปลอดภัย และแบบเกษตรอินทรีย์ ในตาบลหนองหลวง
เพื่อนาข้อมูลมาเรียบเรียงแล้วจัดกลุ่มคาตอบ
ที่มีลักษณะใกล้เคียงกันไว้ด้วยกันเพื่อเป็นการลดทอนข้อมูลให้เหลือเป็นมโนทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับ
วัตถุประสงค์งานวิจัย
3.2.2 นาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของการปลูกข้าว โดย
พิจารณาต้นทุนและผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ต่อหน่วยที่ทาการผลิต พิจารณาต้นทุนที่เป็นตัวเงิน
(ต้นทุนที่จ่ายจริง ได้แก่ ค่าเช่าที่ดิน ค่าภาษีที่ดิน ค่าเบี้ยประกัน และค่าใช้จ่ายในการลงทุนเริ่มแรก
คือ ค่าใช้จ่ายในการซื้อรถไถนา รถแทร็คเตอร์ เครื่องสูบน้า ยุ้งฉาง จอบ คราด กระบุง ตะกร้า) และ
ต้นทุนที่ไม่เป็นตัวเงิน (ต้นทุนที่ไม่ได้จ่ายจริง) ในการปลูกข้าวนาปีแบบเกษตรเคมี เกษตรอินทรีย์ และ
ข้าวปลอดภัย ปีการเพาะปลูก 2559/60 และใช้การวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านการเงินมาใช้ในการศึกษา
ใช้สูตรคานวณดังนี้
รายได้ทั้งหมด = ราคาผลผลิต X จานวนผลผลิตที่เกษตรกรเก็บเกี่ยวได้
รายได้สุทธิ = รายได้ทั้งหมด - ต้นทุนผันแปร
รายได้สุทธิเหนือต้นทุนผันแปรที่เป็นตัวเงิน = รายได้ทั้งหมด – ต้นทุน
ผันแปรที่เป็นตัวเงิน
กาไรสุทธิ
= รายได้ทั้งหมด – ต้นทุนทั้งหมด
ผลการวิจัย
1. ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปของการเพาะปลูกและผลผลิต
เกษตรกรที่ปลูกข้าวนาปีในพื้นที่เป้าหมายได้แก่ หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 10 ในตาบลหนอง
หลวง อาเภอลานกระบือ จังหวัดกาแพงเพชร ปลูกข้าวทั้ง 3 รูปแบบ คือ แบบเกษตรเคมี แบบเกษตร
อินทรีย์ และแบบปลอดภัย ซึ่งมีวิธีการเพาะปลูก 3 รูปแบบ คือ นาหว่าน นาดา และนาโยน และจาก
การศึกษาของศิรประภา (ศิรประภา ธงชัยสุริยา, 2558) กล่าวไว้ว่า รูปแบบที่เหมาะสมที่สุดสาหรับ
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การทาเกษตรอินทรีย์คือ รูปแบบนาดาและรูปแบบนาโยน เนื่องจากการเตรียมดิน ทาเทือกและการ
รักษาระดับน้าขังในนาด้วยวิธีการดังกล่าวจะสามารถช่วยควบคุมวัชพืชและการปลูกกล้าข้าวลงดินจะ
ช่วยทาให้ข้าวสามารถต่อสู้กับวัชพืชได้ แต่ในพื้นที่ที่ทาการศึกษาพบว่า การผลิตข้าวแบบเกษตร
อินทรีย์เกษตรกรส่วนใหญ่ในพื้นที่มีความชานาญในการผลิตข้าวในรูปแบบนาหว่านและรูปแบบนา
โยน
2. ผลการศึกษาต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ของการปลูกข้าวแบบเกษตรเคมี แบบข้าว
ปลอดภัย และแบบเกษตรอินทรีย์ ของตาบลหนองหลวง อาเภอลานกระบือ จังหวัดกาแพงเพชร
จากการศึกษาต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ในครั้งนี้ประกอบด้วยต้นทุนที่เป็นตัวเงิน และต้นทุนที่
ไม่เป็นตัวเงินรวมกัน ผลการศึกษาตามลักษณะการปลูกข้าวแบบเกษตรเคมี เกษตรอินทรีย์ และแบบ
ข้าวปลอดภัย (ตาราง1)
ตาราง1 สรุปรายละเอียดต้นทุนคงที่และต้นทุนผันแปรทั้งหมดจากการผลิตข้าวจาแนกตามลักษณะ
การเพาะปลูก ปีการเพาะปลูก 2559/60 (ของการเพาะปลูก 1 ครั้ง)
(หน่วย: บาท/ไร่)
รายการ
ต้นทุนคงที่ทั้งหมด
ค่าภาษีที่ดิน
ค่าเสื่อมราคา
ต้นทุนผันแปรทั้งหมด
ค่าจ้างแรงงาน
เตรียมดิน
ปลูก
ดูแลรักษา
เก็บเกี่ยว
ค่าขนส่ง
ค่าวัสดุการเกษตร
เมล็ดพันธุ์ข้าว
ปุ๋ยเคมี/ปุย๋ อินทรีย์
ยาฆ่าแมลง/น้าหมักชีวภาพ
รวมต้นทุนทั้งหมด

เกษตรเคมี
รวม
ร้อยละ

ปลอดภัย
รวม

ร้อยละ

เกษตรอินทรีย์
รวม
ร้อยละ

5.00
420.14

0.27
22.75

5.00
503.75

0.21
21.41

5.00
359.96

0.23
16.54

236.90
70.00
169.34
320.64
59.08

12.83
3.79
9.17
17.36
3.20

363.99
100.00
136.89
433.78
67.86

15.47
4.25
5.82
18.43
2.88

258.87
80.14
69.33
443.97
396.40

11.90
3.68
3.19
20.40
18.22

306.95
219.42
39.42
1,846.89

16.62
11.88
2.13
100.00

328.38
328.38
85.14
2,353.17

13.95
13.95
3.62
100.00

309.26
234.32
18.69
2,175.94

14.21
10.77
0.86
100.00
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เมื่อพิจารณาต้นทุนคงที่เฉลี่ยพบว่า ทั้ง 3 รูปแบบมีการลงทุนเริ่มแรกมากที่สุด ได้แก่ จอบ
ท่อพญานาคและรถไถ(เดินตาม) (22.68% 14.02% และ 21.41%) โดยต้นทุนคงที่ เป็นรายจ่ายส่วน
น้อยของต้นทุนรวมเฉลี่ย (23.02% 16.78% และ 21.62%) มีค่าเช่าที่ดินซึ่งส่วนใหญ่มีที่ดินเป็นของ
ตนเองจึงเสีย เพีย งค่าภาษีที่ดิน 5 บาท/ไร่ เท่านั้น และเป็นค่าเสื่อมราคาเป็นส่ วนมาก (22.75%
16.54 และ 21.41%) ในส่วนต้นทุนรวมเฉลี่ย พบว่า ข้าวที่ปลูกแบบเกษตรอินทรีย์สูงกว่าเกษตรเคมี
18% แต่น้อยกว่าแบบข้าวปลอดภัย 9% เนื่องจากต้นทุนผันแปรเฉลี่ยของการปลูกข้าวแบบเกษตร
อินทรีย์สูงกว่าเกษตรเคมี ถึง 27.38% ด้วยเหตุผลดังนี้ 1) ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยส่วนใหญ่เป็นค่าเก็บเกี่ยว
ผลผลิต 443.97 บาทต่อไร่ (20.40%) 2) ค่าขนส่งของเกษตรอินทรีย์สูงกว่าวิธีการปลูกแบบเกษตร
เคมีและแบบข้าวปลอดภัย (ตาราง1) เนื่องจากมีการรวมกลุ่มเกษตรอินทรีย์นาข้าวเปลื อกไปสี ที่
จังหวัดชัยภูมิจึงทาให้ต้นทุนค่าขนส่งสูงมาก (18.22%) ต่างจากเกษตรเคมีและข้าวปลอดภัย (3.20%
และ 2.88%) ที่ขนส่งไปยังโรงสีภายในพื้นที่จึงไม่ต้องเสียค่าขนส่งไปโรงสี แต่อย่างไรก็ตามเมื่อ
พิจารณาจากความแตกต่างของต้นทุน พบว่า ค่าวัสดุการเกษตรของการปลูกข้าวแบบปลอดภัยและ
แบบเกษตรเคมีสูงกว่าแบบเกษตรอินทรีย์ ได้แก่ ค่าเมล็ดพันธุ์ข้าวซึ่งส่วนใหญ่ทานาแบบนาหว่านอีก
ทั้งเป็นมีการใช้สารเคมีจึงต้องใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวมากกว่าแบบเกษตรอินทรีย์ (อรกช เก็จพิรุฬห์, 2556)
และยังมีต้นทุนค่าปุ๋ย และสารกาจัดวัชพืช สูงกว่าเกษตรอินทรีย์ เพราะแบบข้าวปลอดภัยและเกษตร
เคมีนั้นมีการใช้ปุ๋ยสูตร/ปุ๋ยยูเรียโดยเฉลี่ยประมาณ 1 กระสอบ/ไร่ ซึ่งมีราคาสูงถึง 600-750 บาท
ส่วนเกษตรอินทรีย์ใช้ปุ๋ยจากธรรมชาติที่ผลิตเองในกลุ่มวิสาหกิจภายในชุมชน และจากการไถกลบตอ
ซังและปอเทืองในนาข้าว หรือซื้อมาใช้ประมาณไร่ละ 1 กระสอบ ในราคาเพียง 280-300 บาท ส่วน
สารกาจัดวัชพืช (ตาราง1) ต้นทุนส่วนนี้เป็นรายจ่ายส่วนน้อยของต้นทุนรวมเท่านั้น (2.13% 3.62%
และ 0.86%)
3. ผลการศึกษาด้านผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ของการปลูกข้าวแบบเกษตรเคมี แบบ
ข้าวปลอดภัย และแบบเกษตรอินทรีย์ของตาบลหนองหลวง อาเภอลานกระบือ จังหวัด
กาแพงเพชร
รายได้ (Revenue) หมายถึง ค่าตอบแทนที่ได้รับจากการผลิตข้าว ผลตอบแทนมากหรือน้อย
ขึ้นอยู่กับระดับรายได้ต่างๆ ได้แก่ รายได้ทั้งหมด รายได้สุทธิ รายได้สุทธิเหนือต้นทุนผันแปรที่เป็นตัว
เงิน และผลกาไรสุทธิ
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ตาราง 2 การเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนของการผลิตข้าวจาแนกตามลักษณะการเพาะปลูก
ปีการเพาะปลูก 2559/60 (ของการเพาะปลูก 1 ครั้ง)
(หน่วย: บาท/ไร่)
รายการ
เกษตรเคมี
ปลอดภัย
เกษตรอินทรีย์
รายได้จากการผลิตทั้งหมด
3,326.82
3,741.89
11,106.38
หัก ต้นทุนคงที่ทั้งหมด
425.14
508.75
364.96
ต้นทุนผันแปรทั้งหมด
1,421.75
1,844.42
1,810.98
รวมต้นทุนทั้งหมด
1,846.89
2,353.17
2,175.94
ผลกาไรสุทธิเฉลี่ย
1,479.93
1,388.72
8,930.44
ผลการศึกษาผลตอบแทน หรือกาไรสุทธิเฉลี่ยตามลักษณะการปลูกข้าวทั้ง 3 รูปแบบ (ตาราง
2) พบว่า การปลูกข้าวแบบเกษตรอินทรีย์มีกาไรสุทธิเฉลี่ยสูงกว่าเกษตรเคมี ถึง 503% และข้าว
ปลอดภัย 543% เนื่องจากราคาและผลผลิตที่สูงกว่าเกษตรเคมีและข้าวปลอดภัย เมื่อนารายได้หัก
จากค่าต้นทุน รวมทาให้ การผลิตข้าวแบบเกษตรเคมีมีกาไรสุ ทธิเฉลี่ ย 1,479.93 บาทต่อไร่ แบบ
ปลอดภัยมีกาไรสุทธิเฉลี่ ย 1,388.72 บาทต่อไร่ และแบบเกษตรอินทรีย์มีกาไรสุ ทธิเฉลี่ยสูงที่สุ ด
8,930.44 บาทต่อไร่
สรุปและอภิปรายผล
สรุปผล
1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการเพาะปลูกผลผลิต
ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเกษตรกรในพื้นที่เป้าหมาย คือ หมู่
ที่1 หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 10 ตาบลหนองหลวง อาเภอลานกระบือ จังหวัดกาแพงเพชร ด้ว ยวิธีการ
สัมภาษณ์ โดยแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 3 กรณี ดังนี้
กรณีที่ 1 เกษตรกรผู้ผลิตข้าวแบบเกษตรเคมีในพื้นที่เป้าหมาย
จานวน 5 ราย
กรณีที่ 2 เกษตรกรผู้ผลิตข้าวปลอดภัยในพื้นที่เป้าหมาย
จานวน 5 ราย
กรณีที่ 3 เกษตรกรผู้ผลิตข้าวแบบเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่เป้าหมาย จานวน 5 ราย
ผลการศึกษาพบว่า เกษตรกรผู้ที่ผลิตข้าวทั้ง 3 กรณีคือ แบบเกษตรเคมี ข้าวปลอดภัยและ
แบบเกษตรอินทรีย์ใช้วิธีการเพาะปลูก 3 รูปแบบ ได้แก่ นาหว่าน นาดา และนาโยน โดยเกษตรกรที่
ทาการผลิตแบบเกษตรเคมี แบบข้าวปลอดภัย และแบบเกษตรอินทรีย์มีพื้นที่ทาการผลิตเฉลี่ย 34.6
14.8 และ 28.2 ไร่ ตามลาดับ นอกจากนั้นแล้วเกษตรกรทั้ง 3 กรณีมีประสบการณ์การทานามากกว่า
20 ปีขึ้นไป
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2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุน ได้แก่ ต้นทุนคงที่และต้นทุนผันแปร
จากการสัมภาษณ์เกษตรกรทั้ง 3 กรณี พบว่า ต้นทุนคงที่ที่เกษตรกรจะต้องจ่ายเพื่อทาการ
ผลิตคือ ค่าภาษีที่ดินค่าเช่าที่ดิน และยังเป็นผลมาจากเงินลงทุนเริ่มแรกอีกด้วย ในการคานวณต้นทุน
ผลตอบแทนนั้ นผู้ วิจัยได้ใช้ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์จากเงินลงทุนเริ่มแรกของเกษตรกรทั้ง 3 กรณี
พบว่า เกษตรกรที่ทาการผลิตแบบเกษตรเคมี แบบข้าวปลอดภัยและแบบเกษตรอินทรีย์มีต้นทุนค่า
เสื่อมราคาเฉลี่ยบาทต่อไร่ต่อปีต่อรอบเฉลี่ย 420.14 503.75 และ 359.96 บาทไร่
สาหรับต้นทุนผันแปรนั้น ผู้วิจัยได้ศึกษาค่าแรงในการประกอบกิจกรรมการผลิต เช่น ค่าจ้าง
ในการเตรียมดิน ค่าจ้างปลูก ดูแลรักษา ค่าจ้างเก็บเกี่ยว ค่าจ้างขนส่ง ผลการศึกษาพบว่า ต้นทุนผัน
แปรของเกษตรกรทั้ง 3 กรณีที่ไม่แตกต่างกันนัก ได้แก่ ต้นทุนค่าเก็บเกี่ยวซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายหลัก และ
ค่า ใช้ จ่ า ยด้ านการเตรี ย มดิ น แต่ สิ่ งที่ แ ตกต่ า งกัน ของลั ก ษณะการปลู ก ข้า วแบบเกษตรเคมี ข้ า ว
ปลอดภัย และเกษตรอินทรีย์ คือ ต้นทุนค่าขนส่ง และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดูแลรักษา ต้นทุนด้านค่า
ขนส่ ง นั้ น พบว่ า การผลิ ต แบบเกษตรอิ น ทรี ย์ มี ต้ น ทุ น มากที่ สุ ด เนื่ อ งจากจะต้ อ งน าผลผลิ ต ไปสี
ต่างจังหวัดแต่การผลิตแบบเกษตรเคมีและข้าวปลอดภัยมีค่าใช้จ่ายด้านการขนส่งน้อยกว่าเนื่องจากมี
สถานที่รับซื้อในพื้นที่ ในด้านของต้นทุนการดูแลรักษานั้น พบว่า เกษตรกรที่ทาการผลิตแบบเกษตร
เคมีและข้าวปลอดภัยมีต้นทุนด้านการดูแลรักษาสูงกว่าเกษตรกรที่ทาการผลิตข้าวแบบเกษตรอิ นทรีย์
นอกจากนั้นต้นทุนผันแปรยังรวมถึงค่าเมล็ดพันธุ์ข้าว ค่าปุ๋ย ค่าสารเคมีและยาฆ่าแมลง ค่าสารชีว
ภัณฑ์และค่าเชื้อเพลิง พบว่า การผลิตข้าวแบบปลอดภัย มีต้นทุนผันแปรทั้งหมดสูงที่สุด รองลงมาคือ
การผลิตข้าวแบบเกษตรอินทรีย์และแบบเกษตรเคมี โดยต้นทุนผันแปรค่าวัสดุก ารเกษตรที่เกษตรทั้ง
3 รูปแบบการผลิตต้องแบกรับคือ ค่าเมล็ดพันธุ์ รองลงมาได้แก่ ค่าปุ๋ยเคมี/ปุ๋ยอินทรีย์ และยาฆ่า
แมลง/น้าหมักชีวภาพ
เมื่อพิจารณาต้นทุนรวมทั้งหมดพบว่า การผลิตข้าวแบบเกษตรอินทรีย์มีต้นทุนรวมสูงที่สุด
เฉลี่ยเท่ากับ 2,175.94 บาทต่อไร่ รองลงมาคือ ข้ าวปลอดภัย และแบบเกษตรเคมี (ตาราง1) จะเห็น
ได้ว่า การผลิตข้าวแบบเกษตรอินทรีย์มีค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนรวมเฉลี่ยต่อไร่สูงที่สุด ซึ่งสาเหตุที่ทาให้
เกษตรกรมีต้นทุนเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ค่าเก็บเกี่ยวและค่าขนส่ง
3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับผลตอบแทน
จากการสัมภาษณ์ เกษตรกรทั้ง 3 กรณีพบว่า ราคาขายข้าวเปลือกของแต่ละวิธีการผลิตมี
ราคาแตกต่างกัน โดยที่ราคาขายของการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์มีราคาขายสูงที่สุดเมื่อเปรียบเทียบ
กับการผลิตข้าวแบบเกษตรเคมีและข้าวปลอดภัย ซึ่งการผลิตข้าวแบบเกษตรอินทรีย์มีราคาขาย
ข้าวเปลือกเท่ากับ 18 บาทต่อกิโลกรัม แต่เมื่อแปรสภาพเป็นข้าวสาร เกษตรกรสามารถขายได้ใน
ราคา 35–50 บาทต่อกิโลกรัม เมื่อพิจารณาผลกาไรสุทธิเฉลี่ยซึ่งคานวณจากต้นทุนรวมทั้งหมดและ
รายได้รวมที่ได้รับจากการผลิตข้าวแบบเกษตรอินทรีย์สูงกว่าการผลิตข้าวแบบเกษตรเคมีและข้าว
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ปลอดภัย หลังจากหักต้นทุนคงที่และต้นทุนผันแปรทั้งหมดแล้ว ทาให้การผลิตข้าวแบบเคมีมีกาไร
สุทธิเฉลี่ย 1,479.93 บาทต่อไร่ ข้าวปลอดภัยมีกาไรสุทธิเฉลี่ย 1,388.72 บาทต่อไร่ และแบบเกษตร
อินทรีย์มีกาไรสุทธิเฉลี่ยสูงที่สุด 8,930.44 บาทต่อไร่ ตามลาดับ
การอภิปรายผล
การศึกษาเรื่องต้นทุนและผลตอบแทนจากการปลูกข้าวในพื้นที่ต่างๆ แม้ว่าจะมีการศึกษามา
อย่ างมากมายตลอดหลายปี ที่ ผ่ านมา แต่ผ ลการศึกษาก็ยั งมีความแตกต่างกั นไปตามแต่ล ะพื้น ที่
เหตุผลหนึ่งเนื่องมาจากความแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ทาให้เครื่องมือเครื่องจักรบางรายการแตกต่าง
กัน และถึงแม้ว่าเครื่องจักรทางการเกษตรบางอย่างจะใช้เหมือนกันแต่ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายเริ่มแรกก็
แตกต่างกันจากการตั้งราคาของผู้จาหน่ายในแต่ละพื้นที่ นอกจากค่าใช้จ่ายเริ่มแรกแล้วยังมีอีกปัจจัย
ที่ส่งผลโดยตรงต่อต้นทุนของเกษตรกรในแต่ละพื้นที่ นั่นคือ ลักษณะการถือครองที่ดินทากิน โดยผู้ที่มี
ที่ดินเป็นของตนเองจะมีค่าใช้จ่าย (ภาษีที่ดิน) น้อยกว่าเกษตรกรที่ต้องเช่าพื้นที่ทางการเกษตรมาทา
การผลิ ตอย่ างเห็น ได้ชัด อีกหนึ่ งประเด็นที่เกี่ยวกับต้นทุนการผลิตของเกษตรกรคือต้นทุนการใช้
แรงงานในขั้นตอนต่างๆ ของการผลิตข้าว โดยในการศึกษาครั้งนี้ไม่พบว่าเกษตรกรใช้แรงงานเกิน
ความจาเป็นดังที่ปราฏกในการศึกษาของภานุพงศ์ ลานุช ธารงค์ เมฆโหรา และรพีพรรณ คันธะวิชัย
(2559) และจากการศึกษาของนงลั กษณ์ จิ๋ ว จู (2559) ยัง ชี้ชัด ไปอี กว่า ต้นทุ นที่แ ตกต่ างกั นของ
เกษตรกรในการทาการผลิตข้าวนั้น พันธุ์ข้าวเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทาให้ต้นทุนของการผลิตแตกต่างกัน
ด้วย การศึกษาของยศนนท์ ศรีวิจารย์ อรวรรณ ศรีโสมพันธ์ และกิตติ ศรีสะอาด (2559) ยังทาให้
ผู้วิจั ยทราบว่าลั กษณะการเพาะปลู กข้าวส่ งผลโดยตรงกับต้นทุนและผลตอบแทนที่จะเกิดขึ้นกับ
เกษตรกรอีกด้วย โดยการศึกษาดังกล่าวกล่าวไว้ว่า เมื่อเปรียบเทียบผลตอบแทนที่เกิดจากวิธีการปลูก
ข้าว 3 วิธีการ คือ นาหยอด นาดา และนาหว่าน ผลผลิตที่เกิดจากการผลิตนาหยอดมีผลตอบแทนสูง
ที่สุด รองลงมาคือ นาดา และนาหว่าน ตามลาดับ อีกหนึ่งการศึกษาที่ชี้ให้เห็นความแตกต่างของ
ต้นทุนผลตอบแทนจากการปลูกข้าวคือ การใช้สารเคมีและสารชีวภาพ คือการศึกษาของวันธะนา
สานุสินธิ์ และคณะ (2553) ซึ่งทาการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนเชิงเปรียบเทียบของการปลูก
ข้าวโดยใช้สารเคมีและสารชีวภาพ พบว่า เกษตรกรที่ทาการผลิตแบบใช้สารชีวภาพให้ผลตอบแทนสูง
กว่าแบบสารเคมีเท่ากับ 540 บาทต่อไร่ การศึกษาเพื่ อเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนระหว่าง
การปลูกข้าวเกษตรอินทรีย์กับ เกษตรเคมีนั้น ทั้งการศึกษาของ ชาลิสา สุวรรณกิจและกนกเนตร
เปรมปรี (2559) อรกช เก็จพิรุฬห์ (2554) และศิรประภา ธงชัยสุริยา (2558) ผลการศึกษาพบว่า
ต้นทุนและผลตอบแทนจากการปลูกข้าวแบบเกษตรอินทรีย์ให้ ผลตอบแทนที่สูงกว่าการปลูกข้าวแบบ
เกษตรเคมี แต่จะแตกต่างกันมากน้อยเพียงใดนั้น ขึ้นอยู่กับ ประเด็นต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้น อีก
สาเหตุหนึ่งที่ทาให้ผลตอบแทนจากการปลูกข้าวแบบอินทรีย์สูงกว่าการปลูกข้าวแบบอื่นๆ ก็คือ ราคา
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ขายผลผลิตเกษตรแบบอินทรีย์มีราคาสูงกว่าข้าวแบบเคมีมาก ทาให้กาไรสุทธิเฉลี่ยจากการทาการ
ผลิตทั้ง 2 รูปแบบแตกต่างกันนั้นเอง
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. เกษตรกรที่ผลิตข้าวแบบเคมีมีความเคยชินกับการใช้ส ารเคมีในกระบวนการผลิ ตข้าว
เนื่องจากมีประสบการณ์ในการผลิตรูปแบบดังกล่าวมาเป็นเวลานาน และมีความกั งวลว่า หากตน
เปลี่ยนแปลงวิธีการผลิตนั้นจะทาให้เกิดปัญหาวัชพืชหรือผลผลิตไม่เป็นไปอย่างที่ตั้งใจไว้ ซึ่งจะส่งผล
ให้รายได้ของตนเองลดลงและทาให้ตนเองไม่สามารถที่จะชาระหนี้ได้ ดังนั้น หน่วยงานภาครัฐจึงควร
ให้ คาแนะนาและส่งเสริ มให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการปลู กข้าวแบบอิ นทรีย์ให้มีประสิทธิภ าพรวมถึง
ส่งเสริมความรู้ทางด้านการตลาดให้กับเกษตรกรในพื้นที่ด้วย
2. หน่ ว ยงานภาครั ฐ โดยเฉพาะศู นย์ ส่ ง เสริมสุ ขภาพชุมชน ควรมีกิ จกรรมตรวจสุ ข ภาพ
ประจาปีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อสอบถามเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพของเกษตรกร โดยเฉพาะกลุ่ม
เกษตรกรที่ทาการผลิตแบบเกษตรเคมีและเกษตรอินทรีย์ เกษตรกรจะได้เห็นความแตกต่างทางด้าน
สุขภาพระหว่างกลุ่มเกษตรกรที่ทาการผลิตทั้ง 2 รูปแบบ
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. ผู้ศึกษาควรศึกษาต้นทุนทางด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่เห็นถึงผลกระทบที่เกิดจาก
ปัญหาสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็น ปัญหาดินเสื่อมหรือหน้าดินถูกทาลาย
2. ผู้ศึกษาควรศึกษาต้นทุนทางด้านสุขภาพของเกษตรกรที่ทาการผลิตทั้งแบบเกษตรเคมีและเกษตร
อินทรีย์เพื่อให้เกษตรกรมีความมั่นใจในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการผลิตมากขึ้น
3. ผู้วิจัยควรแบ่งแยกต้นทุนที่เกิดจากการถือครองที่ดินให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น เช่น เกษตรกรที่มีที่ดิน
เป็นของตนเอง เกษตรกที่เช่าที่ดิน นอกจากนั้น ควรแบ่งตามลักษณะการทาการผลิตของเกษตรกร
ด้วย เช่น นาดา นาโยน นาหว่าน เป็นต้น
4. ผู้วิจัยควรทาการศึกษาเกี่ยวกับความต้องการข้าวอินทรีย์ในตลาดเพิ่มเติมด้วย เพื่อเป็นการกระจาย
สินค้าอินทรีย์ออกสู่ตลาดมากยิ่งขึ้น
กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาการวิเคราะห์ ต้นทุ นและผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ของการปลู กข้าวแบบ
เกษตรเคมีและเกษตรอินทรีย์ กรณีศึกษา: ตาบลหนองหลวง อาเภอลานกระบือ จังหวัดกาแพงเพชร
สาเร็จลุล่วงได้เป็นอย่างดี จากความร่วมมือของผู้นาชุมชน และเกษตรกรผู้ปลูกข้าวตาบลหนองหลวง
โดยเฉพาะคุณวิเชียร บดีรัฐ ประธานกลุ่มทาปุ๋ยหมักชีวภาพตาบลหนองหลวงที่ให้การดูแลทั้งในเรื่อง
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ของสถานที่ ความรู้ ในเรื่องของการทานาตั้งอดีตจนถึงปัจจุบันแก่นักศึกษาผู้ช่วยทีมวิจัย ตลอดถึง
แนวคิดและมุมมองในการทาการตลาดด้านสินค้าเกษตรอินทรีย์ ผู้วิจัยต้องขอบพระคุณผู้นาชุมชน
และเกษตรกรผู้ ป ลู กข้าวตาบลหนองหลวงทุกท่านที่ให้ ความร่ว มมือในการเก็บข้อมูล และให้ การ
ต้อนรับในการลงพื้นที่ในตาบลหนองหลวง ตลอดจนมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ผู้เป็นแหล่งทุน
ในการทาวิจัยชิ้นนี้จนรายงานการวิจัยฉบับนี้สาเร็จลุล่วงได้เป็นอย่างดี
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บทคัดย่อ
การศึ กษาเรื่ อ งการประเมิ นความคุ้ มค่า ในการปฏิ บัติพั นธกิ จด้า นการผลิ ตนัก ศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติพันธกิจด้านการ
ผลิตนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต ซึ่งมีการดาเนินการวิจัยใน 3 มิติ คือ มิติประสิทธิภาพ
มิติประสิทธิผล และมิติผลกระทบ โดยใช้เครื่องมือในการวิจัย ได้แก่ 1) แบบสอบถามความพึงพอใจ
ในกระบวนการการให้บริการทางด้านการศึกษาจากมหาวิทยาลัย ของนักศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี
ภาคปกติ ที่ศึกษาในปีงบประมาณ 2558 2) การศึกษาความสัมพันธ์ของต้นทุนต่อหน่วย ปริมาณ
ผลผลิตเมื่อเทียบกับจุดคุ้มทุน และอัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนต่อต้นทุนกับความคุ้มค่าในการใช้
งบประมาณในการปฏิบั ติพันธกิจด้านการผลิตนักศึกษา โดยใช้ข้อมูลจาก ตารา เอกสาร บทความ
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 3) การสนทนากลุ่ม โดยผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นอาจารย์ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏภูเก็ต จานวน 10 คน ในประเด็นผลกระทบทั้งทางด้านบวกและด้านลบทางด้านการศึกษาที่
ส่งผลต่อเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมของประเทศ
ผลการศึกษา พบว่า ข้อมูลความคิดเห็นด้านประสิทธิภาพ ในประเด็นความพึงพอใจของ
นักศึกษาที่มีต่อการให้บริการด้านการศึกษาของเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านการศึกษาของเจ้าหน้าที่โดยรวม อยู่ในระดับ
มาก และมี ค วามพึ ง พอใจในการให้ ค าแนะน าและตอบข้ อ ซั ก ถามอย่ า งชั ด เจนมากที่ สุ ด เมื่ อ
เปรียบเทียบกับหัวข้ออื่น ๆ ในประเด็นความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการดาเนินการสอนของ
คณาจารย์ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ภู เ ก็ ต พบว่ า มี ร ะดั บ ความพึ ง พอใจต่ อ การด าเนิ น การสอนของ
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คณาจารย์โดยรวม อยู่ในระดับมาก และมีความพึงพอใจในการใช้เทคนิคการสอนและกระตุ้นให้เกิด
การเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับหัวข้ออื่น ๆ ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มี
ต่อปัจจัยสนับสนุนการเรียนรู้ และสิ่งอานวยความสะดวกในการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภูเก็ต พบว่า มีร ะดับ ความพึงพอใจต่อปัจจัยสนับสนุนการเรียนรู้ และสิ่ งอานวยความสะดวกใน
การศึกษาโดยรวม อยู่ในระดับมาก และมีความพึงพอใจในกิจกรรมส่งเสริมการศึกษาที่มหาวิทยาลัย
จัดให้มากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับหัวข้ออื่น ๆ ข้อมูลความคิดเห็นด้านประสิทธิผล ในประเด็นความ
พึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความพึง
พอใจต่อการการนาความรู้ไปใช้ประโยชน์โดยรวม อยู่ในระดับมาก และมีความพึงพอใจในการนา
ความรู้ที่เรียนไปใช้พัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศให้ดีขึ้นมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกั บหัวข้อ
อื่น ๆ
การศึกษาข้อมูลจากการคานวณต้นทุนต่อหน่วย โดยใช้สูตรการคานวณต้นทุนรวมต่อจานวน
นักศึกษาทั้งหมด พบว่า ต้นทุนเฉลี่ย/คน/ปี ที่มหาวิทยาลัยใช้ในการผลิตบัณฑิต เท่ากับ 35,370.65
บาท และการคานวณต้นทุนต่อหน่วย โดยใช้สูตรการคานวณต้นทุนรวมต่อจานวนนักศึกษาที่มีเวลา
เรียนเต็มเวลา พบว่า ต้นทุนเฉลี่ย/คน/ปี ที่มหาวิทยาลัยใช้ในการผลิตบัณฑิต เท่ากับ 38,459.70
บาท การคานวณปริมาณผลผลิต ณ จุดคุ้มทุน พบว่า ปริมาณผลผลิต ณ จุดคุ้มทุน เท่ากับ 2,701.84
คน และการคานวณอัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนต่อต้นทุน พบว่า อัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนต่อ
ต้นทุน เท่ากับ 1.91 เท่า ซึ่งแสดงว่าการลงทุนในการผลิตนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมีความคุ้มค่า
การศึกษาข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม ในประเด็นผลกระทบทั้งทางด้านบวกและด้านลบ
ทางด้านการศึกษาทีส่ ่งผลต่อเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมของประเทศ สามารถสรุปเป็นประเด็นต่าง ๆ
ได้แก่ ประเด็นผลกระทบของการศึกษาต่อเศรษฐกิจของประเทศ พบว่า เศรษฐกิจกับการศึกษาต่างมี
ความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกัน เป็นเหตุและผลซึ่งกันและกัน และเป็นความสัมพันธ์ที่มีอิทธิพลต่อกันทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม ประเด็นผลกระทบของการศึกษาต่อสังคมของประเทศ พบว่า การศึกษาเป็น
กระบวนการทางสังคม การจัดการศึกษาต้องจัดให้สอดคล้องกับโครงสร้างของสังคม ปัญหาอย่างหนึ่ง
คือ พื้น ที่ในประเทศได้รั บการพัฒนาทางด้านการศึกษาอย่างไม่เท่าเทียมกัน การเชื่อมของระบบ
การศึกษาไม่ทวั่ ถึง อีกทั้งในเรื่องคุณภาพของแรงงานไทยยังมีทักษะฝีมือขั้นกลางถึงต่า และทางานใน
สถานประกอบการที่ใช้เครื่องมือเทคโนโลยีการผลิตที่ยังไม่ก้าวหน้า นอกจากนี้แรงงานยังมีเงินเดือน
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และสวัสดิการระดับกลางถึงต่า การศึกษาจึงมีความจาเป็นในการช่วยพัฒนาและยกระดับฝีมือแรงงาน
ให้มีศักยภาพที่สูงขึ้น
คาสาคัญ: การประเมินความคุ้มค่า การผลิตนักศึกษา
Abstract
This paper approaches for evaluation of value of the production of university
students by Phuket Rajabhat University. The objective is to measure the value of
student producing which used 3D research of efficiency, effectiveness and
affectation. Tools in this research, consist of 1) questionnaire level of satisfaction of
student learning of fiscal year (2558) 2) The values in the formula that study of the
unit cost, yield compared to breakeven and the ratio between cost and value return
by using information from texts, documents, editorial, theory and related research 3)
10 professionals of Phuket Rajabhat University are brainstorming about impact both
positive and negative aspects of education that affect the country's economy and
society.
The information from the questionnaires, most of answerers are very satisfied
with the education services staff of Phuket Rajabhat University and satisfaction in
giving advice and answering questions, most clearly when compared with other
topics. Most of answerers are very satisfied with professionals of Phuket Rajabhat
University and satisfaction in using the techniques taught and encouraged to learn at
a very reasonable compared with other topics. Most of answerers are very satisfied
key Learning and facilities in education of Phuket Rajabhat University and satisfaction
in activities that university supported and provided. The data on effectiveness, most
of answerers are very satisfied to bring the learning knowledge to use and satisfaction
to use their learning knowledge to development country's economic and society to
be bettered.
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The study of the representation of the formula to calculate the unit cost by
using the formula for calculating the total cost per all students that the university
used for student productive is 35,370.65 baht of average cost/person/year. The unit
cost calculation by formula of calculating the total cost per full-time student which
the university used average cost/person/year is 38,459.70 baht. The yield calculation
at break-even point is 2,701.84. The ratio between yield and cost is 1.91 which shows
that the investment in the production of university students is worth.
The research of brainstorming data about impact both positive and negative
of education aspect that affect the country's economy and society, the summary are
as the following. The impact of the education to the country’s economy is
correlated, cause and affect each other and influences both directly and indirectly
effects. Education must be aligned with the social structure. One problem is.
Domestic areas have been developed in an unequal way. The connection of the
education system is not thorough. In terms of the quality of Thai workers, they also
have skills in the middle to low level. And work in manufacturing facilities that have
not yet developed. In addition, workers have low and middle income wages and
salaries. Education is importance to develop and upgrade the workforce to higher
potential.
Keywords: evaluation of value, producing students
บทนา
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 7 บัญญัติไว้ว่า ให้มหาวิทยาลัยเป็น
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน ฟื้นฟูพลังการเรียนรู้ เชิด
ชู ภูมิปัญญาของท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนของปวง
ชน มีส่วนร่วมในการจัดการ การบารุงรักษา การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างสมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทาการสอน
วิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทะนุบารุงศิลปะและ
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วัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู (พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547. 2548:
1-32)
ดังนั้น มหาวิทยาลัยจะต้องดาเนินการตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
ในพันธกิจด้านต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล แต่อย่างไรก็ตามการที่มหาวิทยาลัยจะ
สามารถดาเนิน พันธกิจด้านต่าง ๆ ให้ บรรลุ เป้าหมายอย่างมีประสิ ทธิภ าพและประสิ ทธิผ ลได้นั้น
มหาวิทยาลัยจะต้องมีเงินทุนหรือรายได้ที่เพียงพอ ควบคู่ไปกับการบริหารจัดการที่ดี ปัจจุบันการ
บทบาทหน้าที่ในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษามีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ทั้งด้านการบริหารบุคคล
การบริหารงบประมาณ การบริหารทรัพยากรอื่น และงานด้านวิชาการ จากเดิมที่เน้นการปฏิบัติตาม
กฎระเบีย บและหลัก เกณฑ์ข ้อ บัง คับ เป็น การให้ค วามส าคัญ กับ ภาระรับ ผิด ชอบต่อ ผลงาน
(Performance Based Accountability) มากขึ้น โดยมุ่งประเมินผลผลิต (Output) และผลลัพธ์
(Outcome) จากการบริหารงานที่เกิดขึ้นว่าเป็นไปอย่างประหยัด (Economy) เกิดความคุ้มค่าของ
เงิน (Value for Money) มีประสิทธิภาพ (Efficiency) และมีประสิทธิผล (Effectiveness)
การประเมินความคุ้มค่า จะมีประโยชน์ในการบริหารงานและการประเมินผลของการใช้
ทรัพยากรที่แท้จริง โดยผู้บริหารสามารถนาข้อมูลมาใช้ในการบริหารต้นทุน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลสูงสุด รวมทั้งสามารถวิเคราะห์ถึงผลกระทบอันสืบเนื่องมาจากการปฏิบัติพันธกิจ
ปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตมีการดาเนินงานเพื่อผลิตนักศึกษา ผลิตผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์
ความรู้ ผลิตผลงานการให้บริการวิชาการ ผลิตผลงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม และพัฒนาระบบ
ระบบบริหารจัดการให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย ซึ่งจากโครงสร้างการแบ่งส่วน
ราชการ แบ่งออกเป็น คณะ สานัก สถาบันและศูนย์ ตามภารกิจหน้าที่ที่รับผิดชอบ โดยสอดคล้องกับ
พันธกิจตามกฎกระทรวง ดังนั้นแต่ละคณะ สานัก สถาบันและศูนย์ จึงมีการปฏิบัติงานที่มีกิจกรรม
เฉพาะเพื่อให้เกิดผลผลิตที่แตกต่างกันไปตามภารกิจหน้าที่
สาหรับการวิเคราะห์ครั้งนี้ เป็นการประเมินความคุ้มค่าการใช้งบประมาณในการปฏิบัติพันธ
กิจด้านการผลิตนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ซึ่งการประเมินความคุ้มค่านี้จะให้ความสาคัญ
กับประเด็นการทางานใน 3 มิติ ได้แก่ มิติประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับมิติประสิทธิผล และมิติผลกระทบ
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติพันธกิจด้านการผลิตนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฎ
ภูเก็ต
วิธีดาเนินการวิจัย
ในการวิจั ย เรื่ องการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติพันธกิจด้านการผลิ ตนักศึกษาของ
มหาวิทยาลั ยราชภัฏภูเก็ต ผู้วิจัย มีการดาเนินการวิจัยใน 3 มิติ และดาเนินการวิจัย ดังนี้ ด้าน
ประสิ ทธิภ าพ เป็ น การศึกษาความพึงพอใจในกระบวนการการให้ บริการทางด้านการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านการให้บริการด้านการศึกษาของเจ้าหน้าที่, ด้าน
การดาเนินการสอนของคณาจารย์ และด้านปัจจัยสนับสนุนการเรียนรู้ และสิ่งอานวยความสะดวก ต่อ
ระดับความพึงพอใจในการได้รับบริการทางด้านการศึกษาจากมหาวิทยาลัย ซึ่งสัมพันธ์กับความคุ้มค่า
ในการใช้งบประมาณในการปฏิบัติพันธกิจด้านการผลิตนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยใช้
ข้อมูลจากการใช้แบบสอบถาม ประชากรที่ใช้ศึ กษา คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จากข้อมูล ณ วันที่ 9 กันยายน 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มี
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ จานวน 9,400 คน กลุ่มตัวอย่างที่คานวณได้จากสูตรจานวน
ประชากรคือ 384 คน เพื่อความน่าเชื่อถือของกลุ่มตัวอย่างจึงกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจานวน 500
คน ใช้เทคนิคการสุ่มตัวอย่างแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็น (Non-probability) และใช้วิธีการสุ่มโดย
กาหนดสั ดส่ ว น (Quota

sampling)

ตามจานวนของนักศึกษาในแต่ล ะคณะ นอกจากนี้ยั ง

ทาการศึกษาความสัมพันธ์ของต้นทุนต่อหน่วยกับความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณในการปฏิบัติพันธ
กิจด้านการผลิตนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และความสัมพันธ์ของปริมาณผลผลิตเมื่อ
เทียบกับจุดคุ้มทุนกับความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณในการปฏิบัติพันธกิจด้านการผลิตนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยใช้ข้อมูลจาก ตารา เอกสาร บทความ ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ด้านประสิ ทธิผ ล เป็ น การศึ กษาถึงการนาความรู้ที่ ได้เ รียนรู้จากมหาวิทยาลั ย ราชภัฏ ภู เก็ต ไปใช้
ประโยชน์ ต่อระดับความพึงพอใจในการได้รับบริก ารทางด้านการศึกษาจากมหาวิทยาลัย ซึ่งสัมพันธ์
กับความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณในการปฏิบัติพันธกิจด้านการผลิตนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏภูเก็ต โดยใช้ข้อมูลจากการใช้แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างเดียวกัน นอกจากนี้ยังทาการศึกษา
ความสัมพันธ์ของ Benefit - Cost Ratio กับความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณในการปฏิบัติพันธกิจ
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ด้านการผลิตนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยใช้ข้อมูลจาก ตารา เอกสาร บทความ
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ด้านผลกระทบ เป็นการศึกษาถึงผลกระทบทั้งทางด้านบวกและด้าน
ลบในเรื่องของการศึกษาที่มีผลต่อเศรษฐกิจและสั งคมของประเทศ โดยใช้ข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม
(Focus Group) ซึ่งเป็นอาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จานวน 10 คน ประกอบด้วยอาจารย์
จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 คน, อาจารย์จากคณะครุศาสตร์ 1 คน, อาจารย์จากคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 คน อาจารย์จากคณะจากเทคโนโลยีการเกษตร 1 คน, อาจารย์จาก
วิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ 1 คน และอาจารย์จากคณะวิทยาการจัดการ 5 คน ซึ่งคัดเลือกจาก
ความสมัครใจและความสะดวกในเรื่องเวลาของอาจารย์ที่สะดวกตรงกัน โดยเป็นตัวแทนของอาจารย์
ในทุกคณะของมหาวิทยาลัย อย่างน้อยคณะละ 1 คน สนทนาในประเด็นผลกระทบทั้งทางด้านบวก
และด้านลบทางด้านการศึกษาที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมของประเทศ และนาข้อมูลจาก
การสนทนามาอภิ ป รายผล ในรู ป แบบการพรรณนาถึงผลอั นสื บเนื่ องจากการปฏิ บัติ พันธกิจ ทั้ งที่
คาดหมายหรือตั้งใจ และไม่ได้คาดหมาย ทั้งที่เกิดขึ้นระหว่างและภายหลังการปฏิ บัติพันธกิจ ที่อาจ
กระทบต่อ การพัฒ นาในมิติอื่น ทั้งทางเศรษฐกิจและสั งคมโดยรวมของประเทศ การวิเ คราะห์
ผลกระทบ ครอบคลุมถึงผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมทั้งผลกระทบด้านบวกและด้านลบ
ในมิติที่สามารถประเมินในรูปตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน
การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ใช้สถิติเชิงพรรณนา โดยใช้ความถี่
และร้อยละ ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านลักษณะประชากรศาสตร์ และใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน วิเคราะห์ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อบริการทางด้านการศึกษาของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏภูเก็ตและการนาความรู้จากการศึกษาไปใช้
ผลการวิจัย
ผลการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ลั ก ษณะทางประชากรศาสตร์ ข องผู้ ต อบแบบสอบถาม ผู้ ต อบ
แบบสอบถามมีสัดส่วนเพศชายและเพศหญิงใกล้เคียงกัน คือ เพศชาย จานวน 218 คน คิดเป็นร้อย
ละ 43.6 และเพศชาย จานวน 282 คน คิดเป็นร้อยละ 56.4 อายุ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่
ในช่วงอายุ 21 – 23 ปี จานวน 249 คน คิดเป็นร้อยละ 49.8 รองลงมา คือ ช่วงอายุ 18 – 20 ปี
จานวน 214 คน คิดเป็นร้อยละ 42.8 ช่วงอายุ 24 – 26 ปี จานวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 7.0 และ
อายุมากกว่า 26 ปี จานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.4 ระดับชั้นปีการศึกษา ผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
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ใหญ่อยู่ในระดับชั้นปี 3 จานวน 214 คน คิดเป็นร้อยละ 42.8 รองลงมา คือ ระดับชั้นปี 2 จานวน
184 คน คิดเป็นร้อยละ 36.8 และระดับชั้นปี 4 จานวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 20.4 คณะที่ศึกษา
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ศึกษาอยู่คณะวิทยาการจัดการ จานวน 152 คน คิดเป็นร้อยละ 30.4
รองลงมา คื อ คณะครุ ศ าสตร์ จ านวน 140 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 28 คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละ
สังคมศาสตร์ จานวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ 23.6 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จานวน 68 คน
คิดเป็นร้อยละ 13.6 คณะเทคโนโลยีการเกษตร จานวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 4.0 และวิทยาลัย
ท่องเที่ยวนานาชาติ จานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นในประเด็นความพึงพอใจในกระบวนการการให้บริการ
ทางด้านการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ของผู้ตอบแบบสอบถาม ทั้ง 3 ด้าน สามารถ
อธิบายได้ ดังนี้
1) ประเด็นความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการให้บริการด้านการศึกษาของเจ้าหน้าที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการด้าน
การศึกษาของเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตโดยรวม อยู่ ในระดับมาก ซึ่งมีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่
3.69 และเมื่อพิจารณาในแต่ละข้อ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดับมากทุกข้อ
ได้แก่ การให้คาแนะนาและตอบข้อซักถามอย่างชัดเจน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.80 รองลงมา คือ การ
ให้บริการที่ตรงกับความต้องการ/ปัญหาของนักศึกษา มีค่ าเฉลี่ยเท่ากับ 3.68 ให้บริการด้วยความ
สะดวกรวดเร็ ว มีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.66 และมีอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัยในการให้ บริการ มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.63 ตามลาดับ
2) ประเด็นความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการดาเนินการสอนของคณาจารย์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏภูเก็ต พบว่า ผู้ ตอบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจต่อการดาเนินการสอนของคณาจารย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตโดยรวม อยู่ในระดับมาก ซึ่งมีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 3.80 และเมื่อพิจารณาใน
แต่ละข้อ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดับมากทุกข้อ ได้แก่ การใช้เทคนิคการสอน
และกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.88 รองลงมา คือ อาจารย์มีความรู้
ในวิชาการหลาย ๆ ด้าน และสามารถนามาประยุกต์ใช้ในวิชาสอนได้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.83 ใช้ตารา
หรือเอกสารประกอบการสอนที่มีคุณภาพและทันสมัยประกอบการสอน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.80 มี
วิธีการวัดและประเมินผลการเรียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.79 ให้คาแนะนาและส่งเสริมการออกฝึ ก
ปฏิบัติงานจริง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.79 แจ้งเค้าโครงรายวิชาให้ทราบและได้อธิบายวัตถุประสงค์ของ
รายวิชาที่เรียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.78 อธิบายตรงประเด็น มีการยกตัวอย่างประกอบได้อย่า งชัดเจน
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.77 และใช้สื่อ,โสตทัศนูปกรณ์ที่ทันสมัยประกอบการสอน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.74
ตามลาดับ
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3) ประเด็นความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อปัจจัยสนับสนุนการเรียนรู้ และสิ่งอานวยความ
สะดวกในการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความพึง
พอใจต่อปัจจัยสนับสนุนการเรียนรู้ และสิ่งอานวยความสะดวกในการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราช
ภัฏภูเก็ตโดยรวม อยู่ในระดับมาก ซึ่งมีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 3.58 และเมื่อพิจารณาในแต่ละข้อ พบว่า
ผู้ ต อบแบบสอบถามมี ค วามพึ ง พอใจในระดั บ มากทุ ก ข้ อ ได้ แ ก่ กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม การศึ ก ษาที่
มหาวิทยาลัยจัดให้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.68 รองลงมา คือ ความทันสมัยของอุปกรณ์การเรียนการสอน
มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 3.66 ระบบเทคโนโลยี เ พื่ อ การศึ ก ษาที่ ทั น สมั ย มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 3.64
สภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยเอื้อประโยชน์ต่อการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.64 การส่งเสริม
การศึกษาดูงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.64 ระบบการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.61 จานวนและความหลากหลายของหนังสือในห้องสมุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.60 ระบบการรายงาน
ผลการเรียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.60 ความเหมาะสมของขนาดห้องเรียนต่อจานวนนักศึกษา มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.57 ความเพียงพอของสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.56 ความพร้อมของ
ห้องเรียน/ห้องบรรยาย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.52 การให้บริการของห้องสมุด บรรยาย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.51 ความพร้ อ มของห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร เช่ น ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารทางด้ า นภาษา, ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารทาง
วิทยาศาสตร์, ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เป็นต้น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.44 และความพร้อมของระบบ
อินเตอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.43 ตามลาดับ
ผลการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ความคิ ด เห็ น ในประเด็ น การให้ บ ริ ก ารทางด้ า นกา รศึ ก ษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ของผู้ตอบแบบสอบถาม ด้านความพึงพอใจของนักศึกษาในการนาความรู้
ไปใช้ประโยชน์ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจต่อการการนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
โดยรวม อยู่ในระดับมาก ซึ่งมีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 3.85 และเมื่อพิจารณาในแต่ละข้อ พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดับมากทุกข้อ ได้แก่ การนาความรู้ที่เรียนไปใช้พัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศให้ดีขึ้น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.92 รองลงมา คือ การนาความรู้ที่เรียนไปประกอบ
อาชีพได้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.86 การนาความรู้ที่เรียนไปก่อให้เกิดรายได้ดูแลครอบครัวได้ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.85 การนาความรู้ที่เรียนไปพัฒนาท้องถิ่นให้ดีขึ้นได้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.81 และการนา
ความรู้ที่เรียนไปใช้ยกระดับคุณภาพชีวิตของตนเองให้ดีขึ้นได้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.79 ตามลาดับ
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลต้นทุนต่อหน่วย, ปริมาณผลผลิต ณ จุดคุ้มทุน และอัตราส่วนระหว่าง
ผลตอบแทนต่อต้นทุน สามารถอธิบายได้ดังนี้
1) การคานวณต้นทุนต่อหน่วย โดยใช้สูตรการคานวณต้นทุนรวมต่อจานวนนักศึกษาทั้งหมด
โดยในส่วนของต้นทุนรวม ประกอบด้วยต้นทุนทางตรง ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และค่าใช้จ่าย
ในการดาเนินงานที่มาจากเงินบารุงการศึกษา (บ.กศ.) จานวน 279,615,984.33 บาท และต้นทุน
ทางอ้ อ ม ซึ่ ง เป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยที่ ทุ ก หน่ ว ยงานใช้ ร่ ว มกั น (ค่ า ใช้ จ่ า ยงบกลาง) และค่ า ใช้ จ่ า ยในการ
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ดาเนินงานที่มาจากงบประมาณแผ่นดิน จานวน 52,868,159.93 บาท ต่อจานวนนักศึกษา 9,400 คน
พบว่า ต้นทุนเฉลี่ย/คน/ปี ที่มหาวิทยาลัยใช้ในการผลิตบัณฑิต เท่ากับ 35,370.65 บาท และการ
คานวณต้นทุนต่อหน่วย โดยใช้สูตรการคานวณต้นทุนรวมต่อจานวนนักศึกษาที่มีเวลาเรียนเต็มเวลา
โดยกาหนดว่าต้องลงทะเบียนเรียนตามหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยกาหนด คือ 18 หน่วยกิตต่อภาคเรียน
หรือ 36 หน่วยกิตต่อภาคการศึกษา จานวน 8,645 คน พบว่า ต้นทุนเฉลี่ย/คน/ปี ที่มหาวิทยาลัยใช้
ในการผลิตบัณฑิต เท่ากับ 38,459.70 บาท
2) การคานวณปริมาณผลผลิต ณ จุดคุ้มทุน โดยการแทนค่าลงในสูตรการคานวณ ที่ต้นทุน
คงที่เท่ากับ 122,166,457.90 บาท ราคาเท่ากับ 67,590.23 บาท และต้นทุนเฉลี่ยเท่ากับ 22,374.22
บาท จะได้ปริมาณผลผลิต ณ จุดคุ้มทุน เท่ากับ 2,701.84 คน ซึ่งจากข้อมูล ณ วันที่ 9 กันยายน
2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มีนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ จานวน 9,400 คน แสดงว่า
มหาวิทยาลัยมีจานวนผลผลิตมากกว่าปริมาณผลผลิต ณ จุดคุ้มทุน
3) การคานวณอัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนต่อต้นทุน โดยการแทนค่าลงในสูตรการคานวณ
ที่ร ายรั บ รวม เท่ากับ 635,348,147.06 บาท ต่อต้นทุนรวม เท่ากับ 332,484,144.26 บาท ได้
อัตราส่ ว นระหว่างผลตอบแทนต่อต้นทุ น เท่ากับ 1.91 เท่า ซึ่งหากการลงทุนของโครงการมี
ผลตอบแทนเท่ากับต้นทุนรวม มีค่ามากกว่า 1 แสดงว่าการลงทุนของโครงการมีความคุ้มค่า
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม ประเด็นผลกระทบของการศึกษาต่อเศรษฐกิจ
ของประเทศ สามารถสรุปผลได้ ดังนี้
1) การศึกษามีผลต่อการพัฒนาและการสร้างทุนทางสังคม เป็นการสร้างความมั่นคง และ
ความเท่าเทียมกันทางด้านสถานะและรายได้ เนื่องจากแรงงานเป็นส่วนหนึ่งของปัจจัยการผลิตที่ใช้
ร่วมกับทรัพยากรอื่น ๆ เพื่อผลิตสินค้าบริการสนองตอบความต้องการของมนุษย์ ถ้าประชากรใน
ประเทศได้รับการศึกษาที่ดีก็จะทาให้ประชากรมีสถานะและรายได้ที่ดีขึ้น การศึกษาจึงมีผลโดยตรงต่อ
การเจริญเติบโตของระบบเศรษฐกิจ
2) ปัจจัยทางเศรษฐกิจมีผลต่อตลาดแรงงานและตลาดการศึกษา เนื่องจากการจ้างงานมีการ
กาหนดลักษณะของแรงงานที่ต้องการ ในระบบเศรษฐกิจใหม่ จะแข่งขันกันด้วยนวัตกรรมใหม่ ๆ การ
เปิดเสรีทางเศรษฐกิจเป็นกระแสที่เกิดขึ้นทั่วโลก ส่งผลให้ธุ รกิจข้ามชาติเข้ามาลงทุนในไทยมากขึ้น
สถานการณ์เช่นนี้ส่งผลให้เศรษฐกิจไทยมีความไหวตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกมากขึ้น
ดัง นั้ น การพั ฒ นาบุ ค ลากรให้ มีค วามรู้ค วามสามารถ และความช านาญที่ แท้ จ ริ ง จะท าให้ ร ะบบ
เศรษฐกิจมีศักยภาพมากขึ้นด้วย
3) การจั ด การศึ ก ษาให้ กั บ ประชาชนอย่ า งทั่ว ถึ ง มี คุ ณ ภาพและประสิ ท ธิ ภ าพ จะท าให้
ประชาชนมีความรู้ความสามารถ มีทักษะความชานาญ จะสามารถแก้ไขปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจ
ให้ประสบความสาเร็จได้
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4) ระบบเศรษฐกิจที่ดี มีความสมบูรณ์มั่นคง จะมีอิทธิพลต่อการเกื้อหนุนระบบการศึกษา
อย่างมาก เช่น ออกมาในรูปอาคารเรียน วัสดุอุปกรณ์การศึกษา จานวนครูอาจารย์ เงินเดือน รวมถึง
อุดมการณ์ของครูอาจารย์ด้วย
5) ถ้าระดับเศรษฐกิจของบุคคลและครอบครัวดี บุคคลจะสามารถได้รับการศึกษาในระดับ
และประเภทที่ตนเองต้องการได้มาก
6) การศึกษาทาให้เกิดผลกระทบในการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ โดยการพัฒนาวิถีทางใน
การทามาหากินของตนในสังคมให้ดีขึ้น
7) เศรษฐกิจกับการศึกษามีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกัน และเป็นความสัมพันธ์ที่มีอิทธิพลต่อ
กัน ทั้งทางตรงและทางอ้อม ดังนั้ นหากประเทศไทย และหน่วยงานทางการศึกษาต้องการพัฒ นา
การศึกษาของชาติให้คนไทยมีคุณภาพ เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข จาเป็นต้องพัฒนาเศรษฐกิจ
ควบคู่กับการศึกษา
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม ประเด็นผลกระทบของการศึกษาต่อสังคมของ
ประเทศ สามารถสรุปผลได้ ดังนี้
1) ปัจจัยทางสังคม เป็นอีกปัจจัยหนึ่ งที่มีอิทธิพลต่อการศึกษา ลักษณะของสังคมจะเป็น
ตัวกาหนดรูปแบบของการศึกษา ถ้าจานวนประชากรของสังคมมีผู้อยู่ในวัยศึกษาเล่าเรียนมาก รัฐก็
จาเป็นจะต้องจัดระบบการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนให้มากที่สุดเท่าที่จะทา
ได้
2) พื้นที่ในประเทศได้รับการพัฒนาทางด้านการศึกษาอย่างไม่เท่าเทียมกัน การเชื่อมของ
ระบบการศึกษาไม่ทั่วถึง มีการกระจายอานาจไปยังท้องถิ่นน้อยเกินไปและไม่สามารถตอบสนองต่อ
ความต้องการของประชาชน นโยบายของรัฐไม่ให้ความสาคัญกับกับการสร้างความเสมอภาคของ
ประชาชนที่จะจัดสรรทรัพยากรให้ทั่วถึง โดยเฉพาะเรื่องการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพเหลื่อมล้ากัน ทา
ให้กลายปัญหาความไม่ยุติธรรม
3) ความแตกต่างระหว่างสังคมเมืองกับสังคมชนบท ลักษณะของชนกลุ่มน้อย ความแตกต่าง
ของชีวิตความเป็นอยู่ของบุคคลในสังคม ความแตกต่างของความเชื่อ และค่านิยม มีผลกระทบต่อการ
จัดรูปแบบการศึกษา
4) คุณภาพของแรงงานไทยยังมีทักษะฝีมือขั้นกลางถึงต่า และทางานในสถานประกอบการที่
ใช้ เครื่ อ งมื อเทคโนโลยี การผลิ ต ที่ยั งไม่ ก้า วหน้า นอกจากนี้แ รงงานยั งมี เงิ น เดื อนและสวัส ดิก าร
ระดับกลางถึงต่า เนื่องจากยังมีการใช้รูปแบบการจ้างงานที่ไม่ได้มาตรฐาน การไปทางานต่างประเทศ
มีค วามจ ากั ดในการเตรี ย มความพร้อ มด้ า นทั ก ษะและกฎหมายคุ้ ม ครองแรงงานก่ อนไปท างาน
การศึกษาจึงมีความจาเป็นในการช่วยพัฒนาและยกระดับฝีมือแรงงานให้มีศักยภาพที่สูงขึ้น
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สรุปและอภิปรายผล
ผลการศึกษาวิจัยในด้านการศึกษาข้อมูล ส่ว นลั กษณะทางประชากรศาสตร์ของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง อยู่ในช่วงอายุ 21 – 23 ปี ศึกษาในระดับชั้นปี 3 คณะวิทยาการจัดการ การวิเคราะห์ข้อมูล
ความคิดเห็นด้านประสิทธิภาพ พบว่าในประเด็นความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการให้บริการด้าน
การศึกษาของเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการด้านการศึกษาของเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตโดยรวม อยู่ในระดับมาก และ
เมื่อพิจารณาในแต่ละข้อ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในการให้คาแนะนาและตอบข้อ
ซักถามอย่างชัดเจนมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับหัวข้ออื่น ๆ ในประเด็นความพึงพอใจของนักศึกษาที่
มีต่อการดาเนินการสอนของคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับ
ความพึงพอใจต่อการดาเนินการสอนของคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตโดยรวม อยู่ในระดับ
มาก และเมื่อพิจารณาในแต่ละข้อ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในการใช้เทคนิคการ
สอนและกระตุ้น ให้เกิดการเรี ย นรู้ ได้อย่างเหมาะสมมากที่สุ ดเมื่อเปรียบเทียบกับหั ว ข้ออื่น ๆ ใน
ประเด็นความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อปัจจัยสนับสนุนการเรียนรู้ และสิ่งอานวยความสะดวกใน
การศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจต่อปัจจัย
สนับสนุนการเรียนรู้ และสิ่งอานวยความสะดวกในการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตโดยรวม
อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาในแต่ละข้อ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในกิจกรรม
ส่งเสริมการศึกษาที่มหาวิทยาลัยจัดให้มากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับหัวข้ออื่น ๆ การวิเคราะห์ข้อมูล
ความคิ ดเห็ น ด้านประสิ ทธิ ผ ล ในประเด็นความพึ งพอใจของนั กศึ กษาที่มี ต่อ การนาความรู้ไ ปใช้
ประโยชน์ พบว่า ผู้ ตอบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจต่อการการนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
โดยรวม อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาในแต่ละข้อ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจใน
การนาความรู้ที่เรียนไปใช้พัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศให้ดีขึ้นมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับ
หัวข้ออื่น ๆ ซึ่งสอดคล้องกับความหมายของความพึงพอใจ ที่ว่าความพึงพอใจ หมายถึง ความพอใจ
ของผู้ รั บ บริ การ หรื อผู้ รั บ ประโยชน์จากการปฏิ บัติพันธกิจนั้น ๆ หากเน้นการวั ดผลประโยชน์ ที่
กลุ่มเป้าหมายได้รับ จึงจะถือว่าเป็นการวัดผลลัพธ์ (Outcome) ในระดับประสิทธิผล แต่ถ้าเน้นการ
วัดการให้ บ ริ การในกระบวนการ (process) ให้ แก่กลุ่ มเป้าหมาย จะถือว่าเป็ นการวัดผลผลิ ต
(Output) ในระดับประสิทธิภาพ (สถาบันพัฒนานโยบายและการจัดการ การปฏิบัติภารกิจของ
ภาครัฐ. คู่มือการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจของภาครัฐ. 2551: 4)
การศึกษาข้อมูลจากการคานวณต้นทุนต่อหน่วย โดยใช้สูตรการคานวณต้นทุนรวมต่อจานวน
นักศึกษาทั้งหมด พบว่า ต้นทุนเฉลี่ย/คน/ปี ที่มหาวิทยาลัยใช้ในการผลิตบัณฑิต เท่ากับ 35,370.65
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บาท และการคานวณต้นทุนต่อหน่วย โดยใช้สูตรการคานวณต้นทุนรวมต่อจานวนนักศึกษาที่มีเวลา
เรียนเต็มเวลา พบว่า ต้นทุนเฉลี่ย/คน/ปี ที่มหาวิทยาลัยใช้ในการผลิตบัณฑิต เท่ากับ 38,459.70
บาท การคานวณปริมาณผลผลิตเปรียบเทียบกับจุดคุ้มทุน แสดงถึงจุดที่รายรับรวมเท่ากับต้นทุนรวม
หรือ มีกาไรเท่ากับศูนย์ ณ ปริมาณผลผลิตระดับหนึ่ง จากการแทนค่าลงในสูตรการคานวณ พบว่า
ปริ มาณผลผลิ ต ณ จุ ดคุ้มทุน เท่ากับ 2,701.84 คน ซึ่งจากข้อมูล ณ วันที่ 9

กันยายน 2558

มหาวิทยาลัย ราชภัฏภูเก็ต มีนั ก ศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ จานวน 9,400 คน

แสดงว่า

มหาวิทยาลัยมีจานวนผลผลิตมากกว่าปริมาณผลผลิต ณ จุดคุ้มทุน การคานวณอัตราส่วนระหว่าง
ผลตอบแทนต่อต้นทุน ซึ่งหากอัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนต่อต้นทุน มีค่าเท่ากับ 1 แสดงว่า การ
ลงทุนของโครงการมีผลตอบแทนเท่ากับต้นทุนรวม หากมีค่ามากกว่า 1 แสดงว่าการลงทุนของ
โครงการมีความคุ้มค่า และหากมีค่าน้อยกว่า 1 แสดงว่าการลงทุนของโครงการไม่คุ้มค่าแก่การลงทุน
โดยการแทนค่าลงในสูตรการคานวณ พบว่า อัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนต่อต้นทุน เท่ากับ 1.91
เท่า แสดงว่าการลงทุนในการผลิตนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมีความคุ้มค่า
ข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม ประเด็นผลกระทบของการศึกษาต่อเศรษฐกิจของประเทศ พบว่า
การศึกษาเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า เนื่องจากแรงงานเป็นส่วนหนึ่ง
ของปัจจัยการผลิตที่ใช้ร่วมกับทรัพยากรอื่นๆ และการที่รัฐมีการจัดการศึกษาให้กับประชาชนอย่าง
ทั่วถึง มีคุณภาพและประสิทธิภาพ จะทาให้ประชาชนมีความรู้ความสามารถ มีทักษะความชานาญ
และเป็ น พลเมื องดีที่ มี ความรั บ ผิ ด ชอบ จะสามารถแก้ ไขปัญ หาและพั ฒ นาเศรษฐกิจ ให้ ประสบ
ความสาเร็จได้ ซึ่งเศรษฐกิจของประเทศก็เป็นเครื่องบ่งชี้ว่ารัฐจะสามารถลงทุนทางการศึกษาได้มาก
น้อยเพียงใด อีกทั้งเศรษฐกิจของบุคคลและครอบครัวก็เป็นเครื่องบ่งชี้ว่า บุคคลจะสามารถได้รับ
การศึกษาในระดั บ และประเภทที่ต นเองต้อ งการได้ มากน้อยเพีย งใดเช่น กัน ดังนั้ นเศรษฐกิจกั บ
การศึกษาต่างมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกัน เป็นเหตุและผลซึ่งกันและกัน และเป็นความสัมพันธ์ที่มี
อิทธิพลต่อกันทั้งทางตรงและทางอ้อม ดังนั้นหากประเทศไทย และหน่วยงานทางการศึกษาต้องการ
พัฒนาการศึกษาของชาติให้คนไทยมีคุณภาพ เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข จาเป็นต้องพัฒนา
เศรษฐกิจ ควบคู่กับ การศึกษาไปพร้อม ๆ กัน และประเด็นผลกระทบของการศึกษาต่อสั งคมของ
ประเทศ พบว่า การศึกษาเป็นกระบวนการทางสังคม การจัดการศึกษาต้องจัดให้สอดคล้องกับ
โครงสร้างของสังคม ปัจจุบันสังคมไทยกาลังมีการเปลี่ยนแปลง ลักษณะของสังคมจึงเป็นตัวกาหนด
รู ป แบบของการศึ ก ษา รั ฐ จ าเป็ น จะต้ อ งจั ด ระบบการศึ ก ษาให้ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของ
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ประชาชนให้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้ ปัญหาอย่างหนึ่งคือ พื้นที่ในประเทศได้รับการพัฒนาทางด้าน
การศึกษาอย่างไม่เท่าเทีย มกัน การเชื่อมของระบบการศึกษาไม่ทั่วถึง นโยบายของรัฐยังไม่ได้ให้
ความสาคัญกับกับการสร้างความเสมอภาคของประชาชนที่จะจัดสรรทรัพยากรให้ทั่วถึง โดยเฉพาะ
เรื่องการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพเหลื่อมล้ากัน กลายปัญหาความไม่ยุติธรรม ความแตกต่างระหว่าง
สังคมเมืองกับสังคมชนบท ลักษณะของชนกลุ่มน้อย ความแตกต่างของชีวิตความเป็นอยู่ของบุคคลใน
สังคม ความแตกต่างของความเชื่อ และค่านิยม จึงมีผลกระทบต่อการจัดรูปแบบการศึกษา หากสังคม
ใดประชาชนมีความหย่อนยานในด้านระเบียบวินัย ไร้คุณธรรมมากขึ้น การจัดการศึกษาก็จะต้อง
พยายามหาทางทาให้สมาชิกของสังคมนั้นเป็นผู้มีคุณธรรม และมีระเบียบวินัยให้ได้ อีกทั้ง ในเรื่อง
คุณภาพของแรงงานไทยยังมีทักษะฝีมือขั้นกลางถึงต่า และทางานในสถานประกอบการที่ใช้เครื่องมือ
เทคโนโลยีการผลิตที่ยังไม่ก้าวหน้า เนื่องจากอุตสาหกรรมในไทยเป็นการลงทุนจากกลุ่มทุนข้ามชาติ
ผลิ ต เพื่ อ ส่ ง ออก แต่ทุ น ของไทยยั ง ไม่ ไ ด้พั ฒ นาสร้ างสรรค์ เ ครื่ อ งมือ การผลิ ตของแรงงานไทยให้
ทันสมัย นอกจากนี้แรงงานยังมีเงินเดือนและสวัสดิการระดับกลางถึงต่า เนื่องจากยังมีการใช้รูปแบบ
การจ้างงานที่ไม่ได้มาตรฐาน มีกระแสการเคลื่อนย้ายของแรงงานเพื่อแสวงหารายได้ที่สูงกว่า เช่น ไป
ทางานต่า งประเทศ แต่มีค วามจ ากั ดในการเตรีย มความพร้อมด้านทักษะและกฎหมายคุ้ม ครอง
แรงงานก่อนไปทางาน และในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ก็อาจมีการเคลื่อนย้ายแรงงานที่มีฝีมือ
ซึ่งประเทศไทยอาจเสียเปรี ยบได้ การศึกษาจึงมีความจาเป็นในการช่วยพัฒนาและยกระดับฝีมือ
แรงงานให้มีศักยภาพที่สูงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับความหมายของผลกระทบ ที่ว่ าผลกระทบ หมายถึง ผล
อันสืบเนื่องจากการปฏิบัติพันธกิจ ทั้งที่คาดหมายหรือตั้งใจ และไม่ได้ คาดหมาย ทั้ง ที่เ กิด ขึ้น ระหว่า ง
และภายหลังการปฏิบัติภ ารกิจ ที่อ าจกระทบต่อการพัฒ นาในมิติอื่น หรือการปฏิบัติพันธกิจของ
หน่วยงานอื่น ทั้งที่เป็นกลุ่มเป้าหมายและกลุ่มอื่น ทั้งในและนอกพื้นที่ การวิเคราะห์ผ ลกระทบที่
เกิด ขึ้น จากการดาเนิน งานตามพัน ธกิจ ครอบคลุมถึงผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมทั้ง
ผลกระทบด้านบวกและด้านลบ ในมิติที่สามารถประเมินในรูปตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน นอกจากนี้ยัง
ต้องคานึงถึงผลกระทบในกรณีที่ไม่ได้ดาเนินงานตามพันธกิจ ภาครัฐ ด้ว ย (สถาบันพัฒนานโยบาย
และการจัดการ การปฏิบัติภารกิจของภาครัฐ. คู่มือการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจของ
ภาครัฐ. 2551: 6)
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ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้ สามารถสรุปประเด็นได้ดังนี้
1) ประเด็นความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการให้บริการด้านการศึกษาของเจ้าหน้าที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มหาวิทยาลัยอาจมีการอบรมเจ้าหน้าที่อย่างสม่าเสมอเพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้
พูดคุยถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการให้บริการ เพื่อได้ทาการปรึกษาและหาแนวทางแก้ไข และ
แนะนาผู้รับบริการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
2) ประเด็นความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการดาเนินการสอนของคณาจารย์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏภูเก็ต มหาวิทยาลัยอาจมีการจัดการประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ในเรื่องเทคนิคการสอนใหม่ ๆ
ระหว่างอาจารย์ภายในมหาวิทยาลัย และอาจารย์จากสถาบั นการศึกษาภายนอก เพื่อจะได้มีวิธีการ
เรียนการสอนแบบใหม่ ๆ กระตุ้นให้นักศึกษาได้เกิดการเรียนรู้อย่างเหมาะสมมากยิ่งขึ้น
3) ประเด็นความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อปัจจัยสนับสนุนการเรียนรู้ และสิ่งอานวยความ
สะดวกในการศึ ก ษาภายในมหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ ภู เ ก็ต มหาวิ ทยาลั ย อาจจั ด กิจ กรรมส่ ง เสริ ม ให้
นักศึกษาได้ใช้วิชาความรู้ที่เรียนมาให้เกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่นและสังคมมากขึ้น จะทาให้นักศึกษาเห็น
ว่าสิ่งที่เรียนมาสามารถใช้ให้เกิดประโยชน์เป็นรูปธรรมได้จริง ซึ่งจะทาให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์
ในการที่จะออกไปประกอบวิชาชีพต่อไป
4) ประเด็นความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ มหาวิทยาลัยอาจ
ส่งเสริมให้นักศึกษาได้นาความรู้ที่เรียนมาใช้ในสถานประกอบการจริง เพื่อให้นักศึกษาได้เก็บเกี่ยว
ประสบการณ์ในการทางาน และได้พัฒนาศักยภาพของตนเองเพื่อช่วยยกระดับสภาพเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศให้ดีขึ้น
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งถัดไป ควรมีการศึกษาในรายละเอียดของการใช้งบประมาณที่
ลงทุนในปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการผลิตนักศึกษาในแต่ละด้าน เพื่อทาให้ทราบว่าการลงทุนในปัจจัยนั้น
ๆ มีความพอเพียงหรือเกินความจาเป็นหรือไม่ และควรมีการศึกษาเปรียบเทียบข้อมูลกั บปีก่อนหน้า
หรือปีฐาน เพื่อทาให้ทราบว่าการลงทุนในปีนี้มากกว่าหรือน้อยกว่าปีก่อนหน้าหรือปีฐาน และการ
ลงทุนนั้นก่อให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้นหรือไม่
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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างรูปแบบการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน อาเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ งานวิจัยนี้เป็นวิจัย เชิงคุณภาพ ใช้วิธีการ
สัมภาษณ์แบบเจาะลึกกับผู้ให้ข้อมูลหลักทั้งหมด 18 คน
ผลการวิจัยพบว่าปัญหาของการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 3 ด้าน คือ1. ปัญหาด้าน
การสื่อสาร ได้แก่ 1) การสื่อสารไม่ทั่วถึง 2) การสื่อสารไม่มีความหลากหลาย 3) การสื่อสารไม่มีความ
ต่อเนื่อง 2. ปัญหาด้านการมีส่วนร่วม ได้แก่ ขาดความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 3. ปัญหาด้านการท่องเที่ยว ได้แก่ การขาดความรู้ในด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ใน
ท้องถิ่น
จากปั ญ หาข้า งต้ น ผู้ วิจั ย จึ ง ได้ ส ร้ างรูป แบบหรือโมเดล ที่ มีชื่ อว่ า (PCC Model) หรื อ
Participatory Communication for Creative Tourism Model ซึ่งประกอบไปด้วยประกอบไป
ด้วย 4 องค์ประกอบดังต่อไปนี้ 1. P-Participatory คือ การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน เพื่อช่วยกัน
แก้ไขปั ญหาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในท้องถิ่น โดยมีวิธีการกาหนดผู้มีส่ว นเกี่ ยวข้อง มาร่ว ม
ปรึกษาหารือ ร่วมวิเคราะห์ หาแนวทาง ผ่านการเปิดพื้นที่เสรีทางความคิด เพื่อการแก้ไขปัญหาการ
ท่องเที่ยวในท้องถิ่นโดยคนในท้องถิ่น 2. C-Communication การนาการสื่อสารที่มีอยู่ภายในท้องถิ่น
มาเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาด้านการสื่อสารภายในชุมชน โดยมีการวางแผนในการใช้รูปแบบทางการ
สื่อสารต่างๆ ที่ส อดคล้ องกับ สภาพปัญหา อุปสรรคของการสื่ อสารที่เกิดขึ้นภายในท้องถิ่นอย่ าง
เหมาะสม 3. C-Creative Tourism การนาเอาหลักความรู้ ตามองค์ประกอบของแนวคิดการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์มาเป็นหลักในการจัดโครงการอบรมเพิ่มพูนความรู้ด้านการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์ให้กับชาวบ้านในท้องถิ่นอาเภอเขาค้อ 4. โครงการอบรม คือ การอบรมความรู้ด้านการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ให้กับชาวบ้านในท้องถิ่น อาเภอเขาค้อ
คาสาคัญ : การสื่อสาร การมีส่วนร่วม การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

936

การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลาปางวิจยั ครั้งที่ 4

Abstract
This research has purpose of This study tried to create the Participatory
Communication Model for Sustainable Development Creative Tourism, Khao Kho
District, Phetchabun Province. This research was the Qualitative research. Tools of
this research was in-depth interview from the all 18 main contributors in Khao Kho
area.
research results was Problem of the creative tourism development in Khao
Kho District 1. Communication barriers: 1) Inadequate communication 2) No
communication 3) No communication 2. Obstacles to participatory development
include the lack of cooperation from government agencies or related agencies. 3.
Tourism barriers include the lack of knowledge of local creative tourism.
From The above problems researchers have created a model or model called
(PPC Model) or Participatory Communication for Creative Tourism Model. The
researcher uses the concept of communication for the development of participatory
communication concepts. Creative Tourism In the design of the model consists of 4
elements as follows: 1. P–Participatory means, participation of people in the
community to solve the problem of local creative tourism. There were ways to
determine who was involved, join the discussion, analyze the way through the free
space of thought, to solve local tourism problems by local people. 2. C–
Communication mean implement local communication to address communication
problems within the community. It is planned to use various forms of
communication that are consistent with the problem. Communication barriers are
locally made. 3. C-Creative Tourism mean applying the principle of knowledge based
on the elements of creative tourism as a principle in organizing training programs to
increase knowledge of creative tourism for local residents in Khao Kho. 4. Training
mean training on knowledge of creative tourism for local villagers in Khao Kho district
using the three main components of the PPC model was used in the implementation
of the training program, i.e. participatory participation. The participation was the
participating in training program and in the communication training program. The
communication training program use of various forms of communication in carrying
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out activities of training programs and creative tourism is the introduction of core
knowledge. The concept of creative tourism is used in training the villagers.
Keywords : Communication, Particitipatory, Creative Tourism
บทนา
เพชรบูรณ์เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีความโดดเด่นและตอบโจทย์ในด้านการท่องเที่ยวได้เป็น
อย่างดี โดยตั้งอยู่ในเขตภาคเหนือตอนล่าง ภูมิประเทศแวดล้อมไปด้วยพื้นที่ป่าและเทือกเขาน้อย
ใหญ่เรียงรายสวยงาม จังหวัดเพชรบูรณ์จึงมีศักยภาพในการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวเนื่องจากมี
สถานที่ท่องเที่ยวหลากหลายรูปแบบ อาทิ การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร การท่องเที่ยวเชิงศิลปะ โบราณสถาน โบราณวัตถุวัฒนธรรม ประเพณี และการ
ท่องเที่ย วแบบผจญภัย จากสถิ ตินักท่องเที่ยวในปี 2556 จึงมี จานวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมา
ท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบูร ณ์ จานวน 1,792,327 ล้ านคน และมีรายได้จากการท่องเที่ยว จานวน
5,356.62 ล้านบาท (สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์ , 2557) อาเภอเขาค้อ เป็น
อาเภอหนึ่งในจังหวัดเพชรบูรณ์ที่มีชื่อเสียงทางด้านแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับต้นๆ
เพราะความได้เปรียบทั้งที่ตั้งทางยุทธศาสตร์ ทัศนียภาพสวยงาม และอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี ทา
ให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวตลอดทั้งปี แต่หากยังมีข้อจากัดหลายด้าน จากการลงพื้นที่
ศึกษาสภาพปัญหาต่างๆ ในพื้นที่อาเภอเขาค้อยังมีข้อจากัดในหลายๆ ด้านเกี่ยวกับการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ คือ 1) ปัญหาด้านการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ภายในพื้นที่ ได้แก่ การ
สื่อสารข่าวสารต่างๆ ไม่ทั่วถึง การสื่อสารที่ไม่หลากหลาย และการสื่อสารไม่มีความต่อเนื่อง จึงส่งผล
กระทบต่อการสื่อสารไม่ว่าจะเป็นการสื่ อสารทั่วไปหรือการสื่อสารการท่องเที่ยวในท้องถิ่น 2) ปัญหา
ด้านการมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่ ได้แก่ ปัญหาของการขาดความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
เช่น หน่วยงานภาครัฐ เอกชน รวมไปถึงชาวบ้านในพื้นที่ในการดาเนินกิจกรรมต่างๆ ภายในในพื้นที่
3) ปั ญหาด้านการท่องเที่ย วเชิงสร้างสรรค์ ได้แก่ คนในพื้นที่ยังไม่มีความรู้เรื่องการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์ และการจัดการแหล่งท่องเที่ยวภายในชุมชนของตน เพราะเป็นเรื่องใหม่สาหรับคนใน
ชุมชน
การสื่อสารจึงเป็นวิธีการแก้ไขปัญหาอีกทางหนึ่งที่มีความสาคัญต่อการเปลี่ยนแปลง และ
พัฒนาการท่องเที่ยวภายในพื้นที่อาเภอ การสื่อสารจะเป็นเครื่องมือของการพัฒนาและสร้างการมี
ส่วนร่วมของคนในชุมชน เพื่อให้เกิดการพัฒนาชุมชนไปทิศทางที่ยั่งยืน โดยคนในชุมชนจะต้องเข้ามา
มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ตั้งแต่เริ่มต้นในการทราบถึงอุปสรรค ปัญหา และหาวิธีการแก้ไขปัญหา ผ่ าน
การคิด การแลกเปลี่ยน และระดมความคิด ผ่านพื้นที่สาธารณะหรือเวทีการประชุมเสาวนา เพื่อให้
เกิดการนาไปสู่การวิเคราะห์ วางแผน และการปฏิบัติกิจกรรมทางการสื่อสาร จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
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ทุกๆฝ่าย ทั้งภายในชุมชนและภายนอกชุมชน ให้เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของหรือมีความรู้สึกร่วมใน
กระบวนการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน เพื่อกระตุ้นให้การพัฒนาสิ่งต่างๆ ภายในชุมชน ให้มีทิศ
ทางการพัฒนาที่เหมาะสมกับชุมชนและนาไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง (ณฐพัชร์ ไชยทิพย์,
2560)
การสื่อสารและการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนจะเป็นหาทางในการแก้ ไขปัญหา และพัฒนา
เปลี่ยนแปลงปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Creative Tourism) ถือเป็น
กระบวนทัศน์ใหม่ทางการท่องเที่ยวเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวและชุมชน
ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยว จากยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว คือ ต้องการให้
ประเทศไทยสามารถพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ โดยจัดกิจกรรม
การท่องเที่ยวให้สัมพันธ์กับประวัติศาสตร์วัฒนธรรม ตลอดจนวิถีต่างๆ ในชุมชน ในเชิงของการเรียนรู้
และการทดลอง เพื่อให้ได้มาซึ่งประสบการณ์ จากสิ่งที่มีอยู่และเป็นอยู่จริงในชุมชน (กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา, 2560 )
จะเห็ นได้ว่า ความรู้ เรื่องการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เป็นสิ่ งสาคัญต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวใน
อาเภอเขาค้อ เนื่องจากในพื้นที่ยังมีประชาชนที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในนาความรู้มาใช้
เป็นแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวที่มีค่าภายในชุมชน จึงไม่สามารถนาความรู้มา
ปรับใช้สู่การปฏิบัติจริงได้ อีกทั้งยังความร่วมมือร่วมใจ การรวมตัวเป็นเครือข่ายจากบุคลากรที่มีส่วน
เกี่ย วข้องในพื้น ที่และการน าวิธีการสื่ อสารที่เหมาะสมมาใช้ในการพัฒ นาการดาเนินกิจกรรมต่าง
ภายในอาเภอเขาค้อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปในทิศที่ดีขึ้น จากที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึง
มีความสนใจนาแนวคิดการจัดการท่องเที่ยว การสื่อสารเพื่อการพัฒนา และการสื่อสารแบบมีส่วนร่วม
ดังกล่าวมาศึกษาและปรับใช้กับการท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบูรณ์ จึงเป็นที่มาของการศึกษา เรื่อง
“รูปแบบการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน อาเภอเขาค้อ
จังหวัดเพชรบูรณ์”
ทั้งนี้เพื่อให้สามารถพัฒนานาไปสู่การปฏิบัติได้จริงและเป็นประโยชน์แก่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนที่ต้องการนาไปใช้ประโยชน์ต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อสร้างรูปแบบการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์อย่างยั่งยืน อาเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
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วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้มีวิธีดาเนินการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1 ผู้ให้ข้อมูลหลัก
ผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) เนื่องจากขั้นตอนนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้ให้ข้อมูล
หลักเป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่อาเภอเขาค้อ โดยมีผู้ให้ข้อมูลหลักทั้ง 18 คน ดังนี้ คือ (ข้อมูลที่ได้
จากการลงศึกษาข้อมูลในพื้นที่อาเภอเขาค้อ) กลุ่มที่ 1 กลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาเภอเขาค้อ
จานวน 5 คน ได้แก่ ตัวแทนนากยกเทศบาลตาบลแคมป์สน ตัวแทนนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
ทุ่งสมอ รองนายกองค์การบริห ารส่วนตาบลเขาค้อ ตัวแทนนายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองแม่
นา ตัวแทนนายกองค์การบริหารส่วนตาบลเข็กน้อย กลุ่มที่ 2 กลุ่มผู้นาชุมชนในเขตพื้นที่อาเภอเขา
ค้อ จานวน 7 คน ได้แก่ กานันตาบลเข็กน้อย กานันตาบลเขาค้อ กานันตาบลแคมป์สน กานันตาบล
ทุ่งสมอ กานันตาบลริมสีม่วง กานันตาบลสะเดาะพง ผู้ใหญ่บ้านตาบลหนองแม่นา กลุ่มที่ 3 ประธาน
หรือสมาชิกชมรมธุรกิจการท่องเที่ยวอาเภอเขาค้อ จานวน 1 คน และกลุ่มที่ 4 กลุ่มผู้ประกอบการใน
เขตพื้นที่อาเภอเขาค้อ จานวน 5 คน ได้แก่ ผู้ประกอบการที่พัก ผู้ประกอบการร้านอาหารและ
เครื่องดื่ม ผู้ประกอบการจาหน่ายของฝากของที่ระลึก การคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลหลัก โดยการลงสารวจ
ในพื้นที่อาเภอเขาค้อและได้คัดเลือกจากผู้ให้ข้อมูลหลักที่สามารถพร้อมที่จะให้ข้อมูลได้อย่างสมบูรณ์
คือ บุคคลที่ความรู้ ความสามารถ บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้อง มีบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุ น
และบริหารงานต่างๆ และอาศัยอยู่ในอาเภอเขาค้อเป็นระยะเวลาเกิน 1 ปี ในพื้นที่อาเภอเขาค้อ
จังหวัดเพชรบูรณ์
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ผู้ วิจั ย ได้ดาเนิ น การวิจั ย ตามระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ได้ศึกษาจากเอกสารงานวิจัย ที่
เกี่ยวข้อง และใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แนวคาถามในการสัมภาษณ์ (Interviewing)
และใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสาคัญ (In-Depth Interview) เกี่ยวกับการ
สื่ อ สาร รู ป แบบ วิ ธี ก าร ช่ อ งทางของการสื่ อ สาร การมี ส่ ว นร่ ว ม ปั ญ หา และการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง
สร้างสรรค์ของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยเป็นผู้เก็บข้อมูลด้วยตนเอง โดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth
Interview) ใช้การสัมภาษณ์กับผู้ให้ข้อมูลหลัก โดยผู้วิจัยได้ทาการลงพื้นที่ในอาเภอเขาค้อ เพื่อไปพบ
กับ กลุ่ มผู้ ให้ ข้อมูล หลั กและอธิบ ายถึงความเป็นมา ความส าคัญ วัตถุประสงค์และประโยชน์ของ
งานวิจัย อีกทั้งผู้วิจัยได้พูดคุยแบบเป็นกันเองและใช้ภาษาในการสื่อสารที่เข้าใจง่ายเพื่อให้เกิดความ
เข้าใจที่ตรงกัน นาไปสู่การสร้างความร่วมมือที่ดีในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการดาเนินการวิจัย
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จากนั้นผู้วิจัยได้จัดทาตารางการนัดหมายผู้ให้ข้อมูลหลักเพื่อจะทาการสัมภาษณ์ข้อมูลกับกลุ่มผู้ให้
ข้อมูลหลักในครั้งต่อไป
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยจะทาการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์ด้านเนื้อหา (Content Analysis) จากการ
สัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) เพื่อนาข้อมูลมาวิเคราะห์และสรุปเป็นผลการวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงคุณภาพ
5. การตรวจสอบข้อมูล
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้วิธีการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลเพื่อให้เกิดความถูกต้อง
ด้วยวิธีการตรวจสอบแบบสามเส้าด้านวิธีการรวบรวมข้อมูล (Methodological Triangulation) )
การตรวจสอบสามเส้าด้านวิธีการรวบรวมข้อมูล โดยการรวบรวมข้อมูลต่างๆ กัน เพื่อรวมข้อมู ลให้
เป็นเรื่องเดียวกัน การสังเกต ร่วมกับการสัมภาษณ์ และใช้การอธิบายทบทวนข้อมูลหลังจากการ
สัมภาษณ์เสร็จอีก 1 ครั้ง และใช้แนวคิดทฤษฎีที่หลากหลายชุด แนวคิดการสื่อสารเพื่อการพัฒนา
การสื่อสารแบบมีส่วนร่วม แนวคิดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์มาวิเคราะห์เพื่อเป็นการยืนยันความ
น่าเชื่อถือของข้อมูล
ผลการวิจัย
จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักในพื้นที่อาเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ พบ ปัญหาต่อการ
ส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในพื้นที่ทั้ง 3 ด้าน ดังนี้
1. ปัญหาด้านการสื่อสาร พบปัญหา 1) ปัญหาด้านการสื่อสารข่าวสารต่างๆ ไม่ทั่วถึง คือ
คือ เมื่อมีการทาการสื่อสารหรือประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆของหน่วยงานภาครัฐ เอกชนที่เกี่ยวข้อง
เช่น อบต. กานั้น ผู้ใหญ่บ้าน ทาการสื่อสารไปยังประชาชนในพื้นที่ ยังพบปัญหาการสื่อสารที่ไม่ทั่วถึง
และครอบคลุมทั่วพื้นที่ ทาให้ผู้รับสารในบางพื้นที่ไม่ทราบข้อมูลข่าวสาร 2) ปัญหาด้านการสื่อสารที่
ไม่มีความหลากหลาย คือ เมื่อมีการประกาศมีประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทาการสื่อสารออกไปนั้น ยังไม่มีความหลากหลายเพียงพอ ทาให้ผู้รับสารในบางพื้นที่ไม่ทราบข่าวสาร
3) ปัญหาด้านการสื่อสารที่ไม่ต่อเนื่อง เมื่อทาการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จะทาการสื่อสารเฉพาะช่วงเวลาจัดการท่องเที่ยวเท่านั้น แต่ขาดการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องหรือ
ในช่วงเวลาอื่นๆ ทาให้เกิดการรับรู้ของผู้รับสารมีแค่ช่วงเดียวหนึ่ง
2. ปัญหาด้านการมีส่วนร่วม พบปัญหา 1) ปัญหาการขาดการร่วมมือจากภาครัฐหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ ขาดการสนับสนุน ส่งเสริมและความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ ทาให้
ชาวบ้านไม่มีความรู้ ความสามารถในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวภายในชุมชน การส่งเสริมให้มีการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ภายในท้องถิ่นอาเภอเขาค้อ ยังขาดความร่วมมือหรือการมีส่วนร่วมกับหน่วย
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ภาครั ฐ หรื อหน่ ว ยงานที่ เกี่ย วข้อง เนื่ องจากหน่ ว ยงานเหล่ านี้ มีศั กยภาพในการส่ งเสริมความรู้
ทรัพยากรบุคคลที่สามารถมาให้ความรู้ งบประมาณต่างๆ ที่สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริม
คนในชุมชนต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ให้กับคนในอาเภอเขาค้อได้
3. ปัญหาด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ พบปัญหา 1) การขาดความรู้เรื่อง
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในท้องถิ่น คือ คนในท้องถิ่นยังไม่มีความรู้หรือแนวทางเรื่องการท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์ และการจัดการแหล่งท่อ งเที่ยวภายในชุมชนของตนเพราะเป็นเรื่องใหม่สาหรับคนใน
ชุมชน 2) ชาวบ้านต้องการผู้ที่มีความรู้มาช่วยอบรม บรรยายให้ความรู้กับคนในท้องถิ่น ดังนั้นการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวนั้นจะต้องพัฒนาคนในชุมชนให้มีความรู้และศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวภายใน
ชุมชนของตน และใช้วิธีสร้างความรู้ให้กับคนในชุมชนผ่านการอบรม การจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อ
สร้ า งความรู้ ส าหรั บ การท่ อ งเที่ ย วในชุ ม ชนเพื่ อ น าความรู้ ที่ มี ไ ปต่ อ ยอดและสามารถแนะน า
นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวภายในชุมชนของตนเองได้
จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงสร้างรูปแบบ หรือ โมเดล (Model) เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง สร้ า งสรรค์ ใ นชุ ม ชน ทั้ง ด้ า นการสื่ อ สาร การมี ส่ ว นร่ ว มและการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ โดยมีฐานแนวคิดทฤษฎี คือ แนวคิดการสื่อสารเพื่อการพัฒนา การสื่อสาร
แบบมีส่วนร่วม และแนวคิดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ดังนี้
1. แนวคิดการสื่อสารเพื่อการพัฒนา คือ Lerner and Schramm (อ้างถึงใน อัจฉรา ศรี
พันธ์, 2555, หน้า 46) ให้ความเห็นเรื่องเงื่อนไขที่กาหนดประสิทธิผลของการสื่อสารเพื่อการพัฒนา
นั้น ประกอบไปด้วย 1) การวางแผนอย่างเหมาะสม 2) การเข้ากันได้กับวัฒนธรรมของประชาชน 3)
การสื่อสารให้เข้าถึงประชาชนเป้าหมาย 4) การสื่อสารแบบสองทาง 5) การสื่อสารต่อเนื่องสม่าเสมอ
และให้ผู้ส่งสารที่มีความน่าเชื่อถือและอยู่ในความสนใจของผู้รับสาร 6) สาธิตและใช้ตัวอย่าง 7) การ
ปฏิบัติ
2. การสื่อสารแบบมีส่วนร่วม คือ (Tufte และ Mefaloputlos, 2009 อ้างถึงในอัจฉรา ศรี
พันธ์, หน้า 13) ซึ่งมี 4 ระยะ ดังนี้ 1) การประเมินการสื่อสารแบบมีส่วนร่วม 2) การออกแบบกลยุทธ์
การสื่อสารแบบมีส่วนร่วม 3) การปฏิบัติกิจกรรมการสื่อสาร 4) การติดตามและการประเมินผล
3. แนวคิดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ คือ (Richards, 2010) กล่าวถึงลักษณะเฉพาะของ
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ประกอบด้วยคุณลักษณะเฉพาะ 6 ประการ 1) เป็นรูปแบบการท่องเที่ยว
ที่เพิ่ม ทักษะให้ กับ นั ก ท่องเที่ย ว 2) เป็ นรูป แบบการท่ องเที่ยวที่มีสิ น ค้าหลั ก 3) เป็นรู ปแบบการ
ท่ อ ง เ ที่ ย ว ที่ เ ป ลี่ ย น จ า ก ก า ร ข า ย ท รั พ ย า ก ร ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว ที่ จั บ ต้ อ ง
ได้สู่ทรัพยากรการท่องเที่ยวที่จับ ต้องไม่ได้ 4) เป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่เปลี่ยนจากสินค้าที่เป็น
วัฒนธรรมระดับสูงไปสู่สินค้าที่เป็นวัฒนธรรมประจาวัน 5) เป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่เปิดโอกาสให้
นักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วมในการทากิจกรรมการท่องเที่ยวร่วมกับชุมชนท้องถิ่น 6) เป็นรูปแบบการ
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ท่องเที่ยวที่ต้องมีความโดดเด่นแตกต่างกันด้านทรัพยากรการท่องเที่ยวเพื่อสร้างเอกลักษณ์ให้กับ
แหล่งท่องเที่ยว
ซึ่งผู้วิจัยได้สร้าง โมเดลทางการสื่อสารที่เรียกว่า PCC Model ชื่อเต็มว่า Participatory
Communication for Creative Tourism Model หรือมีองค์ประกอบหลักของโมเดลอยู่สาม
องค์ประกอบหลักคือ การมีส่วนร่วม การสื่อสาร และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ เพื่อใช้ในการแก้ไข
ปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น สามารถอธิบายความหมายของโมเดลได้ดังนี้
Participatory Communication for Creative Tourism Model (PCC Model)
รูปแบบการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

P

C

C

Participatory

Communication

Creative Tourism

การมีส่วนร่วมของประชาชน

การสื่อสารที่ครอบคลุม
หลากหลาย สม่าเสมอ

หลักของการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์

โครงการอบรมพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์อาเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
1) การกาหนดประเด็นสาคัญของการจัดโครงการ 2) ผู้มีส่วนร่วมในโครงการ 3) วัตถุประสงค์ของโครงการ 4) กลุ่มเป้าหมายหลักของ
โครงการ 5) การดาเนินโครงการ 6) รูปแบบการสื่อสารในโครงการ 7) สื่อที่ใช้ในโครงการ

ภาพที่ 1 PCC Model หรือ Participatory Communication for Creative Tourism Model
P - Participatory การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน เพื่อช่วยกันแก้ไขปัญหาการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์ในท้องถิ่น โดยมีวิธีการกาหนดผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มาร่วมปรึกษาหารือ ร่วมวิเคราะห์ หา
แนวทาง ผ่านการเปิดพื้นที่เสรีทางความคิด เพื่อการแก้ไขปัญหาการท่องเที่ยวในท้องถิ่นโดยคนใน
ท้องถิ่น
C - Communication การนาการสื่อสารที่มีอยู่ภายในท้องถิ่นมาเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหา
ด้านการสื่อสารภายในชุมชน โดยมีการวางแผนในการใช้รูปแบบทางการสื่อสาร ทิศทางการสื่อสาร
ช่องทางการสื่อสาร สื่อต่างๆ ที่ครอบคลุม หลากหลาย และสม่าเสมอ สอดคล้องกับสภาพปัญหา
อุปสรรคของการสื่อสารที่เกิดขึ้นภายในท้องถิ่นอย่างเหมาะสม
C - Creative Tourism การนาเอาหลักความรู้ตามองค์ประกอบของแนวคิดการท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์มาเป็นหลักในการจัดโครงการอบรมเพิ่มพูนความรู้ด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
ให้กับชาวบ้านในท้องถิ่นอาเภอเขาค้อ
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โครงการอบรม การอบรมความรู้ด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ให้กับชาวบ้านในท้องถิ่น
อาเภอเขาค้อ
จากภาพโมเดลข้างต้นอธิบายถึงรายละเอียดของกระบวนการรูปแบบการสื่อสารแบบมีส่วน
ร่วมเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ได้ดังต่อไปนี้

Participatory Communication for Creative Tourism Model (PCC Model)
รูปแบบการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

P

C

C

Participatory

Communication

Creative Tourism

ปัญหาด้านการมีส่วนร่วม

ปัญหาด้านการสื่อสาร

ปัญหาด้านการท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์

1. สร้างการมีส่วนร่วมในการดาเนินกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ โดยการประชุมปรึกษาหารือ
กัน การทาประชาคม
2. ส่งเสริมเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้เข้ามามีส่วนร่วม
บทบาทในการดาเนินกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์
3. ขาดการร่วมมือจากภาครัฐหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

แนวคิดการสื่อสารแบบมีส่วนร่วม
Tufte and Mefaloputlos (2009)

แนวทางการแก้ปัญหาการมีส่วนร่วม
คือ สร้างการมีส่วนร่วม
1. การกาหนดกลุ่มผู้มสี ่วนร่วม
2. การระบุประเด็นปัญหา
3. การเปิดพื้นที่การมีส่วนร่วม
4. การจัดโครงการอบรมความรูก้ ารท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์

1. การสื่อสารที่ยังไม่มีความหลากหลาย
2. การสื่อสารที่ไม่ชัดเจน มีการประชาสัมพันธ์
รูปแบบการประชุม
3. การสื่อสารที่ยังไม่ทั่วถึงครอบคลุมพื้นที่
4. การสื่อสารที่ไม่ต่อเนื่อง

1. ควรมีการส่งเสริมความรู้เรื่องการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์ให้กับคนในท้องถิ่น
2. ควรมีการจัดอบรมความรู้ให้กับคนในท้องถิ่น

แนวคิดการสื่อสารเพื่อการพัฒนา

แนวคิดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

Lerner and Schramm (1967)

Richards (2010)

แนวทางการแก้ปัญหาการสื่อสาร คือ
ใช้รูปแบบ วิธีการ ช่องทางการสื่อสาร
หลากหลาย ครอบคลุม ต่อเนื่อง
1. การวางแผนอย่างเหมาะสม
2. การสื่อสารสองทาง
3. การสื่อสารให้เข้าถึงระชาชน เป้าหมาย
4. การสื่อสารอย่างต่อเนือ่ งสม่าเสมอ

แนวทางการแก้ปัญหาการท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์ คือ หลักองค์ประกอบ 6
ประการ เป็นความรู้หลักในการอบรม
1. การเพิ่มทักษะให้กับนักท่องเที่ยว
2. สินค้าหลัก คือ ทักษะและประสบการณ์
3. เน้นทรัพยากรการท่องเที่ยวทีจ่ ับต้องไม่ได้
4. เน้นวัฒนธรรมประจาวัน
5. นักท่องเที่ยวมีส่วยร่วมในกิจกรรมการท่องเที่ยว
6. เน้นเอกลักษณ์เฉพาะท้องถิ่น

โครงการอบรมพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์อาเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
ประเด็นสาคัญของการจัดโครงการ
ผู้มีส่วนร่วมในโครงการ

1. เสริมสร้างความรู้การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 2. สร้างการมีส่วนร่วมในการอบรม
1. หน่วยงานภายนอก 2. หน่วยงานภายใน 3. ผู้ประกอบการ 4. สื่อ 5. ผู้นาชุมชน 6. ประชาชน

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. ส่งเสริมพัฒนาความรู้การท่องเที่ยวสร้างสรรค์ 2. การมีส่วนร่วมในการอบรม

กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการ

1. ชาวบ้านในพื้นที่ 2. ผู้ประกอบการ 3. ผู้นาชุมชน 4. ผู้นาสื่อมวลชน

การดาเนินโครงการ

1. ขั้นตอนการอบรมความรู้ 2. สร้างการมีส่วนร่วมแบบระหว่างการดาเนินโครงการ

รูปแบบการสื่อสารในโครงการ
สื่อที่ใช้ในโครงการ

1. รูปแบบทางการสื่อสารทางการ ไม่ทางการ 2. ทิศทางการสื่อสารตั้ง นอน ดิ่ง ไขว้ 3. ช่องทางการสื่อสารสองทาง

1. สื่อบุคคล 2. สื่อเฉพาะกิจ (2.1) สื่อกิจกรรม (2.2) สื่อผสม (2.3) สื่อสิ่งพิมพ์ 3. สื่อใหม่
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ภาพที่ 2 แผนภาพแสดงขึ้นตอนชองกระบวนการของรูปแบบ PCC Model
PCC Model หรือ Participatory Communication for Creative Tourism Model
รูปแบบการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ มีองค์ประกอบอยู่ 4 ส่วน
คือ
1. การมีส่วนร่วม คือ การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน เพื่อช่วยกันแก้ไขปัญหาการท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์ในท้องถิ่น โดยมีวิธีการกาหนดผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มาร่วมปรึกษาหารื อ ร่วมวิเคราะห์ หา
แนวทาง ผ่านการเปิดพื้นที่เสรีทางความคิด เพื่อการแก้ไขปัญหาการท่องเที่ยวในท้องถิ่นโดยคนใน
ท้องถิ่น โดยมีวิธีหลักการในการมีส่วนร่วม ประกอบไปด้วย 1) การกาหนดกลุ่มผู้มีส่วนร่วม คือ การ
กาหนดผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ หน่วยงานภายนอก ได้แก่ เจ้าหน้าที่จากการ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย อาจารย์มหาวิทยาลัย หน่วยงานภายใน ได้แก่ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ผู้ประกอบการ ได้แก่ ผู้ประกอบการร้าน ค้า โรงแรมต่างๆในพื้นที่ สื่อ ได้แก่ สื่อมวลชน สื่อ
ท้องถิ่นในอาเภอเขาค้อ ผู้นาชุมชน ได้แก่ อบต. กานัน ผู้ใหญ่ ประชาชน คือ ประชาชนในพื้นที่
อาเภอเขาค้อ 2) การระบุประเด็นปัญหา คือ การรับรู้ถึงปัญหาที่เกิดขึ้น ได้แก่ ปัญหาด้านการมีส่วน
ร่วม ปัญหาด้านการสื่อสารและปัญหาด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่กล่าวในโมเดลข้างต้น 3)
การเปิ ดพื้น ที่การมีส่ ว นร่ ว ม คือ การเปิดพื้นที่ให้ ผู้ ที่มีส่ ว นเกี่ยวข้องมาร่วมกันเสนอความคิดเห็ น
แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ใ นการแก้ ไ ขปั ญ หาโดยจะอยู่ รู ป แบบการการจั ด อบรมและการจั ด ประชุ ม
ปรึกษาหารือ 4) การจัดโครงการอบรมความรู้การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ คือ โครงการอบรมความรู้
การท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์ เพื่อสร้างความรู้ด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และการสร้างการมีส่วน
ร่วมของคนในพื้นที่อาเภอเขาค้อ
2. การสื่อสาร คือ การนาการสื่อสารที่มีอยู่ภายในท้องถิ่นมาเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาด้าน
การสื่อสารภายในชุมชนโดยมีการวางแผนในการใช้รูปแบบทางการสื่อสารต่างๆ ที่สอดคล้องกับสภาพ
ปัญหา อุปสรรคของการสื่อสารที่เกิดขึ้นภายในท้องถิ่นอย่างเหมาะสม โดยมีหลักการในการสื่อสาร
ประกอบไปด้วย 1) การวางแผนอย่างเหมาะสม คือ การวางแผนโดยการจัดการการสื่อสารในการ
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับการสื่อสารในพื้นที่ให้เกิดความเหมาะสม 2) การสื่อสารสองทาง คือ การ
แก้ไขปัญหาการสื่อสารหรือการประชาสัมพันธ์ที่ไม่ชัดโดยการใช้การสื่อสารสองทาง เปิดพื้นที่ในการ
พูดคุยโต้ตอบเพื่ อให้เกิดสื่อสารมีความเข้าใจและชัดเจนมากยิ่งขึ้น 3) การสื่อสารให้เข้าถึงระชาชน
เป้าหมาย เพื่อแก้ไขปัญหาการสื่อสารไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ โดยใช้สื่อที่มีหลากหลายในชุมชนเป็น
สื่อกลางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารไปในทุกพื้นที่อย่างครอบคลุม เหมาะสมกับประชาชนในพื้นที่
เช่น วิทยุชุมชน หอกระจายข่าว สื่อใหม่ Facebook Line หรือ สื่อบุคคล กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่
ชาวบ้านมีความคุ้นเคย และเปิดรับสื่อต่างๆ ที่มีอยู่ในมือได้สะดวก รวดเร็วง่ายต่อการเข้าถึง เพื่อเป็น
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การเปิดช่องทางการรับสารของประชาชนในพื้นที่ได้หลากหลายช่องทางมากขึ้นละครอบคลุมทุกพื้นที่
4) การสื่อสารอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ คือ การสื่อสารหรือประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายช่วงเวลามาก
ขึ้นมากกว่าการที่จะประชาสัมพันธ์แค่ครั้งเดียว หรือเลือกเวลาที่ที่ประชาชนในพื้นที่อาศัยอยู่ในบ้าน
เชน ช่วงเช้า กลางวัน หรือ ช่วงเย็น
3. การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ คือ การนาเอาหลักความรู้ตามองค์ประกอบของแนวคิดการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์มาเป็นหลักในการจัดโครงการอบรมเพิ่มพูนความรู้ด้านการท่องเที่ยวเชิง
สร้ า งสรรค์ ใ ห้ กั บ ชาวบ้ า นในท้ อ งถิ่ น อ าเภอเขาค้ อ ประกอบไปด้ ว ย 1) การเพิ่ ม ทั ก ษะให้ กั บ
นักท่องเที่ยว2) สินค้าหลัก คือ ทักษะและประสบการณ์ 3) เน้นทรัพยากรการท่องเที่ยวที่จับต้องไม่ได้
4) เน้นวัฒนธรรมประจาวัน 5) นักท่องเที่ยวมีส่วยร่วมในกิจกรรมการท่องเที่ยว 6) เน้นเอกลักษณ์
เฉพาะท้องถิ่น มาจัดเป็นความรู้หลักในการบรรยายความรู้ให้กับประชาชนในพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการ
อบรม
4. การจั ด โครงการอบรม คื อ การอบรมความรู้ด้า นการท่ องเที่ย วเชิงสร้างสรรค์ให้ กั บ
ชาวบ้านในท้องถิ่น อาเภอเขาค้อ ซึ่งมีองค์ประกอบของการจัดโครงการอบรม ได้แก่ 1) การกาหนด
ประเด็น ส าคัญของการจั ดโครงการ คือ การจัดการอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้การท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์และสร้างการมีส่วนร่วมในการอบรมโดยให้ผู้เข้าร่วมอบรมเสนอความคิด แลกเปลี่ยนรู้ใน
การแก้ไขปัญหา ทางออกของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 2) ผู้มีส่วนร่วมในโครงการ คือ ผู้ที่มีส่วน
เกี่ ย วข้ อ งในพื้ น ที่ อ าเภอเขาค้ อ ประกอบไปด้ ว ย หน่ ว ยงานภายนอก ได้ แ ก่ เจ้ า หน้ า ที่ จ ากการ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย อาจารย์มหาวิทยาลัย หน่วยงานภายใน ได้แก่ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ผู้ประกอบการ ได้แก่ ผู้ประกอบการร้าน ค้า โรงแรมต่างๆในพื้นที่ สื่อ ได้แก่ สื่อมวลชน สื่อ
ท้องถิ่นในอาเภอเขาค้อ ผู้นาชุมชน ได้แก่ อบต. กานัน ผู้ใหญ่ ประชาชน คือ ประชาชนในพื้นที่
อาเภอเขาค้อ 3) วัตถุประสงค์ของโครงการ คือ โครงการอบรมมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมพัฒนา
ความรู้การท่องเที่ย วสร้ างสรรค์และส่งเสริมการมีส่วนร่ว มของประชาชนในพื้นที่ในการอบรม 4)
กลุ่ ม เป้ า หมายหลั ก ของโครงการ
คื อ ประชาชนที่ เ ข้ า ร่ ว มอบรม ได้ แ ก่ ชาวบ้ า นในพื้ น ที่
ผู้ประกอบการ ผู้นาชุมชน ผู้นาสื่อมวลชน 5) การดาเนินโครงการ คือ วิธีการดาเนินโครงการ
ประกอบไปด้วย 2 วิธี ได้แก่ ขั้นตอนการอบรมความรู้ คือ การรับฟังการบรรยายความรู้เรื่องการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์จากวิทยากร และการสร้างการมีส่วนร่วมแบบระหว่างการดาเนินโครงการ คือ
การเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมอบรมเสนอแนวคิด ความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ หาทางออกด้านการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในพื้นที่อาเภอเขาค้อร่วมกัน 6) รูปแบบการสื่อสารในโครงการ คือ การใช้
รูปแบบทางการสื่อสารที่หลากหลาย ในการดาเนินโครงการอบรม ได้แก่ รูปแบบทางการสื่อสารทาง
และไม่เป็นทางการ ทิศทางการสื่อสารตั้ง นอน ดิ่ง ไขว้ และช่องทางการสื่อสารสอง เพื่อเปิดโอกาส
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 7) สื่อที่ใช้ในโครงการ คือ สื่อที่มีอยู่ในท้องถิ่นและนามาใช้ใน
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การจัดโครงการอบรมให้เกิดประโยชน์ ได้ แก่ สื่อบุคคล คือ วิทยากรในการบรรยายความรู้ สื่อ
เฉพาะกิจ คือ สื่อที่สร้างขึ้นเพื่อการบรรยาย เช่น สื่อเอกสารประกอบการสอน โปสเตอร์ แผ่นพับ ไว
นิล สื่อกิจกรรม คือ สื่อการอบรม การประชุมปรึกษาหารือ สื่อผสม คือ สื่อที่มีความหลากหลายเพื่อ
น ามาใช้ ป ระโยชน์ ร่ ว มกั น เช่ น การประชุ ม ปรึ ก ษาหารื อ พร้ อ มกั น กั บ การศึ ก ษาจากเอกสาร
ประกอบการสอน หรือการบรรยายของสื่อบุคคลประกอบการใช่โปรเจกเตอร์ในการประกอบบรรยาย
เป็นต้น สื่อสิ่งพิมพ์ คือ เอกสารประกอบการสอน แผ่นพับ โปสเตอร์ที่ใช้ประกอบการบรรยายความรู้
3. สื่อใหม่ คือ สื่อเทคโนโลยีสมัยใหม่ ได้แก่ Facebook หรือ Line เข้ามาใช้ในการติดต่อสื่อสาร การ
ประชาสั ม พั น ธ์ ข้ อ มู ล ข่ า วสารต่ า งๆของการจั ด โครงการอบรมพั ฒ นาความรู้ ก ารท่ อ งเที่ ย วเชิ ง
สร้างสรรค์ในพื้นที่อาเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
อภิปรายผล
รูปแบบการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน
อาเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยผลของการวิจัยในเรื่องนี้ คือ PCC Model หรือ Participatory
Communication for Creative Tourism Model รูปแบบการสื่อสารแบบมีส่วน ร่วมเพื่อ
พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ มีองค์ประกอบอยู่ 4 ส่วน คือ การมีส่วนร่วม การสื่อสาร การ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และการจัดโครงการอบรม เป็นการเน้นให้ประชาชนในท้องถิ่นอาเภอเขาค้อ
เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ โดยมีการนาเอารูปแบบทางการ
สื่อสาร ทิศทางทางการสื่อสาร ช่องทางการสื่อสาร สื่อต่างๆ ที่มีอยู่ในชุมชนมาช่วยในการดาเนิน
กิจกรรมของโครงการ อีกทั้งยังมีการนาเอาหลักองค์ประกอบของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่เน้น
ทรัพยากรต่างๆ ที่มีอยู่ภายในชุมชนมาสร้างเป็นสินค้า เป็นจุดขายที่มีสร้างความคิดสร้ างสร้างสรรค์ที่
เป็ น เอกลั ก ษณ์เ ฉพาะในท้ องถิ่ น อ าเภอเขาค้อ ซึ่ งรู ป แบบรูป การสื่ อสารแบบมี ส่ ว นร่ ว มเพื่อ การ
พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน อาเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์นี้ มีความสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ ณฐพัชร์ ไชยทิพย์ (2560) ศึกษาเรื่อง การสื่อสารเพื่อการพัฒนาสินค้าเชิงวัฒนธรรมม้
งอย่ า งยั่ ง ยื น ในพื้ น ที่ ต าบลเข็ ก น้ อ ย จั ง หวั ด เพชรบู ร ณ์ โดยผลการวิ จั ย ได้ ก ล่ า วถึ ง “6Ps
COMMUNICATION MODEL” คือ รูปแบบการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาสินค้าเชิง
วัฒนธรรมม้งอย่างยั่งยืนในพื้นที่ตาบลเข็กน้อย จังหวัดเพชรบูรณ์ มีรายละเอียดดังนี้ P1 Problem
หมายถึง ปัญหา คือ ปัญหาที่เกิดขึ้นในด้านสินค้าเชิงวัฒนธรรมม้งในชุมชนชาวม้งตาบลเข็กน้อย P2
Participant หมายถึง ผู้มีส่วนร่วม คือ ผู้มีส่วนร่วมในที่นี้คือหน่วยงาน บุคลากรทั้งภายในท้องถิ่นหรือ
ภายนอกท้องถิ่นทุกภาคส่วน ทั้ง 4 กลุ่ม ได้ แก่ กลุ่มผู้ส่งเสริมสนับสนุน กลุ่มนักพัฒนา กลุ่มปราชญ์
ชาวบ้านและกลุ่มผู้ผลิตสินค้าเชิงวัฒนธรรมม้ง P3 Public areas creation หมายถึง การสร้างพื้นที่
สาธารณะ คือ การเปิดโอกาสให้มีพื้นที่เสรีทางการสื่อสารในรูปแบบของการการประชุมหรือเสวนา
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เพื่อระดมความคิดเห็น P4 Problem Analysis หมายถึง การวิเคราะห์ปัญหา คือ การวิเคราะห์ถึง
สาเหตุ ปัจจัย ปัญหาของผลิตภัณฑ์หรือสินค้าเชิงวัฒนธรรมม้งของชุมชนชาวม้งตาบลเข็กน้อย P5
Planning หมายถึง การวางแผน คือ การวางแผนนี้เป็นผลพวงมาจากการระดมความคิดเห็นจากผู้ที่มี
ส่ว นร่ ว มทุกภาคส่ ว น ที่ ได้ทาการวิเคราะห์ ถึงสาเหตุและปัจจัยของปัญหา นาไปสู่ ห นทางในการ
เลือกใช้วิธีการจัดกิจกรรมหรือโครงการเพื่อการพัฒนา P6 Project หมายถึง โครงการ คือ การปฏิบัติ
กิจกรรมทางการสื่อสาร ได้แก่ การจัดโครงการอบรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนชาวม้งตาบลเข็กน้อย ซึ่ง
มีองค์ประกอบที่สาคัญในการดาเนินโครงการได้แก่ ประเด็นสาคัญของการจัดโครงการ ผู้ที่มีส่วนร่วม
ในโครงการ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย การดาเนินโครงการ การติดตามประเมินผล และเลือกใช้
วิ ธี ก ารสื่ อ สารหรื อ รู ป แบบทางการสื่ อ สาร รวมไปถึ ง การน าสื่ อ ที่ มี ค วามเหมาะสมมาใช้ ใ นการ
พัฒนาการดาเนินโครงการอบรมเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนชาวม้งตาบลเข็กน้อยไปในทิศทางที่ยั่งยืน
ต่อไป อีกทั้งยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปิรันธ์ ชิณโชต และคณะ (2559) ศึกษาเรื่องการรูปแบบ
การจัดการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของสวนผึ้ง ผลการวิจัย พบว่า รูปแบบการจัดการการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของสวนผึ้ง เป็นการสร้างหรือการเพิ่มมูลค่าให้แก่ทรัพยากรที่มีอยู่ให้สูงที่สุด
ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรทางธรรมชาติหรือวัฒนธรรม นามาสร้างนวัตกรรมการสร้างสรรค์ ออกมาเป็น
รู ป แบบกิ จ กรรมการท่ อ งเที่ ย ว สิ น ค้ า หรื อ บริ ก ารการท่ อ งเที่ ย วใหม่ ๆ โดยความร่ ว มมื อ จากทั้ ง
ผู้ ป ระกอบการ และชุ ม ชน โดยสามารถสร้ า งการมี ส่ ว นร่ ว ม การเรี ย นรู้ และเพิ่ ม ทั ก ษะให้ แ ก่
นักท่องเที่ยวได้
ข้อเสนอแนะ
จากผลการวิจัยในวัตถุประสงค์เพื่อสร้างรูปแบบการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน อาเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้
1) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมการท่องเที่ยว เช่น องค์การบริหารส่วนตาบล ควรจัด
ระเบียบพื้นที่ของอาเภอเขาค้อให้มีความชัดเจน เพื่อป้องกันความขัดแย้งของคนในชุมชน ส่งเสริม
และพัฒนาการท่องเที่ย วอย่างเป็นระบบ สร้างเครือข่ายและให้ความรู้แก่ทุกคนในชุมชน เพื่อให้
เตรียมพร้อมรับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
2) ในส่วนของโครงการอบรมควรจัดอบรมให้ความรู้ด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์แก่คนใน
ชุมชน ส่งเสริมและสนับสนุนให้คนรุ่นใหม่ได้ร่วมเสนอแนวคิดเพื่อการพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์อย่างยั่งยืนและนามาปรับเปลี่ยนให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนขึ้นไป การพาไปศึกษา
ดูงาน การจัดนิทรรศการ ก็สาคัญ เพื่อเป็นการเพิ่มเติมความรู้และมุมมองใหม่ๆ ในเรื่องการท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์ เพื่อนาความรู้ใหม่ๆ ที่ได้จากการไปศึกษาดูงานมาปรับและประยุก ต์ใช้ในการจัดการ
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในพื้นที่อาเภอเขาค้อต่อไป
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ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการท่าข้ามขนส่งสินค้าไปยังประเทศพม่า
ในเขตตาบลท่าสายลวด อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก
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บทคัดย่อ
การวิจั ยนี้ มีวัตถุป ระสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการท่าข้ามสิ นค้าไปยัง
ประเทศพม่า ในเขตตาบลท่าสายลวด อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ
ผู้ใช้บริการท่าข้ามขนส่งสินค้า จานวน 384 คน โดยใช้วิธีสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้รวบรวมข้อมูล
คือ แบบสอบถามเพื่อศึกษาปัจจัยที่ผลต่อการเลือกใช้บริการท่าข้ามสินค้าไปยังประเทศพม่า สถิติที่
ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย
พบว่า ผู้ใช้บริการมีความคิดเห็นว่า ปัจจัยที่กาหนด มีผลต่อการเลือกใช้บริการท่าข้ามขนส่งสินค้าไป
ยังประเทศพม่า ในเขตตาบลท่าสายลวด อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
โดยปัจจัยด้านสถานที่ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือ ปัจจัยด้านบริการ ปัจจัยด้านบุคลากร ปัจจัย
ด้านราคา และปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด
คาสาคัญ : ปัจจัย บริการท่าข้ามขนส่งสินค้า ประเทศพม่า ตาบลท่าสายลวด อาเภอแม่สอด
จังหวัดตาก
Abstract
This research aims to study the factors to impact of selection the crossing
cargo services to Burma in Thasailuad Sub district, Mae sot District, Tak Province. The
Samples were 384 customers using by sample random sampling. This research
instruments used a questionnaire for study the factors to impact of selection the
crossing cargo services. The statistics analyzed data used the frequency, percentage,
mean and standard division. The results showed that the customers have opinion,
The factors defined have impact to selection the crossing cargo services to Burma
in Thasailuad Sub district, Mae sot District, Tak Province. Overview, were at highest
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level. The highest average factor was the place factor. The Secondary factors were
services factor, personnel factor, price factor and promotion marketing factor.
Keyword : Factors, Crossing Cargo Services, Burma, Thasailuad Sub district, Mae sot
District, Tak Province
บทนา
การค้าระหว่างประเทศเกิดขึ้นได้ เนื่องจากการที่แต่ละประเทศมีทรัพยากรที่แตกต่างกัน ทั้ง
ในด้านทรัพยากรแรงงาน ทรัพยากรธรรมชาติทั้งที่ใช้แล้วหมดไป และที่สามารถเกิดขึ้นใหม่ได้อีก
ดังเช่น แหล่งทรัพยากรทางด้านเชื้อเพลิงที่นามากลั่นเป็นน้ามันซึ่งมีมากในประเทศภูมิภาคตะวันออก
กลาง เช่น ประเทศซาอุดิอาระเบี ย ประเทศคูเวต แหล่ งทรัพยากรทางด้านแรงงานต้น ทุนต่าใน
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นต้น การที่แต่ละประเทศมีประเภทและปริมาณของทรัพยากรที่
แตกต่างกัน ก่อให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบในการผลิตสินค้าและบริการที่แตกต่างกัน ประเทศที่
มีทรัพยากรที่สามารถผลิตสินค้าได้ในต้นทุนที่ต่ากว่าประเทศอื่น ๆ ย่อมสามารถส่ งสินค้าออกไปยัง
ประเทศที่มีต้นทุนในการผลิตที่สูงกว่า ซึ่งประเทศนาเข้าสินค้าจะได้รับประโยชน์จากการบริโภคสินค้า
ที่มีต้นทุนต่าในขณะเดียวกัน ดังนั้น มูลเหตุที่ทาให้เกิดการค้าระหว่างประเทศมาจากความแตกต่าง
ต่างของราคาสินค้าเชิงเปรียบเทียบระหว่างสินค้าภายในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งเรียกว่าเป็น
ความได้เปรียบอย่างสมบูรณ์ (สุเมษ เลิศจริยพร, 2551: 2)
จังหวัดตาก มีพื้นที่ชายแดนติดประเทศเมียนมายาวประมาณ 550 กิโลเมตร โดยด่านการค้าหลักอยู่
ระหว่างชายแดน อาเภอแม่สอด และจังหวัดเมียวดี นับตั้งแต่เมียนมาเริ่มพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
ในปีพ.ศ.2554 ประเทศไทยจึงมีโอกาส อย่างสูงในการเข้าไปเพื่อลงทุนหรือขยายธุรกิจการค้าระหว่าง
ประเทศ และการค้าชายแดนได้มากขึ้นหลายเท่าตัว โดยการติดต่อค้าขายกันระหว่างไทยกับพม่า ใน
ชายแดนจังหวัดตาก มีช่องทางการค้าที่สาคัญหลายช่องทาง โดยมีสะพานมิตรภาพไทย–พม่า เป็น
สะพานข้ามแม่น้าเมย ที่สร้ างขึ้น มาเพื่อวัตถุประสงค์ส าคัญ คือ การสร้างสั มพันธไมตรีอันดีของ
ประชาชนไทยกับพม่า การเสริมสร้างเศรษฐกิจและการค้าขายบริเวณชายแดนของสองประเทศ และ
เพื่อตอบสนองนโยบายขององค์การสหประชาชาติที่มุ่งหวังเชื่อมโยงเส้นทางส่วนที่ยังขาดอยู่ (สุพจน์
อินหว่าง, 2558) และในพื้นที่การค้าชายแดน ท่าข้ามขนส่งสินค้าเขตตาบลท่าสายลวด อาเภอแม่สอด
จั งหวัดตาก นั้ น ต้องเผชิญกับ ปั ญ หาที่มีปัจจั ยที่มาจากประเทศเพื่ อนบ้าน เช่น แรงงานข้ามชาติ
ประชากรแฝง ยาเสพติด รวมทั้งปัจจัยที่เกิดมาจากในตัวพื้นที่และบริเวณพื้นที่ ใกล้เคียงในประเทศ
เช่น ปัญหาถนนชารุด ปัญหาขยะ ปัญหาเรื่องความสะอาดของพื้นที่ ปัญหาน้าท่วม เป็นต้น ซึ่งปัญหา
ที่เกิดขึ้นเหล่านี้มีผลกระทบกับประชาชนในพื้นที่โดยตรง (นพพล อัคฮาด, 2555) ซึ่งปัญหาต่างๆ ที่
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กล่าวมานั้น จะส่งผลทาให้สภาพเศรษฐกิจในพื้นที่ซบเซาลงได้ หากผู้ประกอบการไม่พึงพอใจและ
หยุดใช้บริการขนส่งสินค้าผ่านพื้นที่นี้ต่อไป
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการท่าข้ามขนส่งสินค้า
ไปยังประเทศพม่า
ในเขตตาบลท่าสายลวด อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก เพื่อนามาใช้เป็นแนวทางในการพั ฒนาระบบการ
บริการและสภาพแวดล้อมของท่าข้ามขนส่งสินค้าชายแดนไทยพม่า เพื่อให้สามารถตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าและธุรกิจได้อย่างแท้จริง
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการท่าข้ามสินค้าไปยังประเทศพม่า ในเขตตาบลท่า
สายลวด อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก
วิธีดาเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรในการวิจัย คือ ผู้ใช้บริการท่าข้ามขนส่งสินค้าไปยังประเทศพม่าในเขตตาบลท่าสาย
ลวด อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้รวบรวมข้อมูล คือ ผู้ใช้บริการท่าข้ามขนส่งสินค้าไปยังประเทศพม่าในเขต
ตาบลท่าสายลวด อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างในกรณีที่ไม่ทราบจานวน
ประชากร ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% (Cochran, 1977 อางใน ธีรวุฒิ เอกะกุล , 2543) ได้กลุ่ม
ตัวอย่าง จานวน 384 คน โดยใช้วิธีสุ่มอย่างง่าย
2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้ทาการสร้างแบบสอบถามโดยแบ่งเป็น 4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งเป็นแบบคาตอบหลายตัวเลือก
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นของผู้ใช้บริการที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการท่าข้าม
ขนส่งสินค้าไปยังประเทศพม่า ในเขตตาบลท่าสายลวด อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก ซึ่งเป็นแบบวัด
มาตรวัด 5 ระดับ ดังนี้
ระดับ 5 หมายถึง มีผลต่อการเลือกใช้บริการมากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง มีผลต่อการเลือกใช้บริการมาก
ระดับ 3 หมายถึง มีผลต่อการเลือกใช้บริการปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง มีผลต่อการเลือกใช้บริการน้อย
ระดับ 1 หมายถึง มีผลต่อการเลือกใช้บริการน้อยที่สุด
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ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการให้บริการเรือข้ามขนส่ง
สินค้าไปยังประเทศพม่า ในเขตตาบลท่าสายลวด อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก
3. การสร้างเครื่องมือ
ผู้วิจัยได้ดาเนินการสร้างเครื่องมือตามขั้นตอน ดังนี้
1. ศึกษาตารา เอกสาร แนวคิด ทฤษฎี บทความทางวิชาการ และงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการของผู้บริโภคเพื่อประกอบการสร้างแบบสอบถาม
2. กาหนดกรอบแนวคิดตามวัตถุประสงค์ ในการสร้างแบบสอบถาม
3.
สร้างแบบสอบถาม และนาแบบสอบถามไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่าน เพื่อ
ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) และตรวจสอบความถูกต้องของการใช้ภาษา
โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับนิยามของตัวแปร (Index of Item Objective
Congruence: IOC) ได้ค่า IOC ของแบบสอบถามระหว่าง 0.67 - 1.00 แล้วทาการปรับปรุง
ข้อความในแบบสอบถามให้มีความถูกต้องและเหมาะสมตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ
4. นาแบบสอบถามตามที่ได้รับการปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้ (Try out) กับลูกค้า ที่ไม่ใช่
กลุ่มตัวอย่าง จานวน 30 คน แล้วนามาหาค่าความเที่ยง (Reliability) ของแบบสอบถามโดยหาค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟา (Coefficient Alpha) ได้ค่าแอลฟ่า (α) เท่ากับ 0.8517
5. นาแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้วไปจัดพิมพ์ฉบับสมบูรณ์ต่อไป และนาไปเก็บข้อมูลจาก
กลุ่มตัวอย่าง
4.การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยมีวิธีการดังนี้
1. ผู้ วิ จั ย ได้ น าแบบสอบถามไปขอความร่ว มมือ จากผู้ ใช้ บริ การท่ าข้า มขนส่ งสิ นค้ าไปยั ง
ประเทศพม่าในเขตตาบลท่าสายลวด อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก ให้ผู้ตอบแบบสอบถาม ได้ตอบ
แบบสอบถาม พร้อมทั้งได้อธิบายวิธีการกรอกแบบสอบถาม และเก็บแบบสอบถามคืนด้วยตนเอง
2. ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมด จานวน 384 ชุด ได้กลับคืน จานวน 384 ชุด เป็น
ร้อยละ 100 แล้วนาแบบสอบถามที่รับกลับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณ์เพื่อนาไปวิเคราะห์ข้อมูลใน
ขั้นต่อไป
5. การวิเคราะห์ข้อมูล
1. การวิเคราะห์ข้อมูลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้การแจกแจงความถี่
และหาค่าร้อยละ
2. การวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นของผู้ใช้บริการที่มีต่อปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการ
ท่าข้ามขนส่งสินค้าไปยังประเทศพม่า ในเขตตาบลท่าสายลวด อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยการหา
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ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้วนาค่าเฉลี่ยไปเปรียบเทียบโดยใช้เกณฑ์แปลความหมาย
ดังนี้ (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2550 : 75)
ค่าเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง มีผลต่อการเลือกใช้บริการมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง มีผลต่อการเลือกใช้บริการมาก
ค่าเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึง มีผลต่อการเลือกใช้บริการปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึง มีผลต่อการเลือกใช้บริการน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง มีผลต่อการเลือกใช้บริการน้อยที่สุด
3. การวิเคราะห์ข้อมูลข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงและพัฒ นาคุณภาพการ
ให้บริการเรือข้ามขนส่งสินค้าไปยังประเทศพม่า ในเขตตาบลท่าสายลวด อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก
โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา
ผลการวิจัย
ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการท่าข้ามสินค้าไปยังประเทศพม่า ในเขตตาบลท่าสาย
ลวด อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก สรุปได้ดังนี้
ผู้ตอบแบบสอบถามมีจานวนทั้งหมด 384 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 53 และ
เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 47 ส่วนใหญ่มีช่วงอายุระหว่าง 31- 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 41.5 มี
ระดับการศึกษาระดับ ม.6/ปวช./เทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 66.7 มีสถานภาพแต่งงานแล้ว คิดเป็น
ร้อยละ 54.8 มีรายได้ตั้งแต่ 10,001 – 20,000 บาท/เดือน คิดเป็นร้อยละ 46.4 และเคยมาใช้
บริการท่าข้ามขนส่งสินค้ามากกว่า 1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 83.6
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นของผู้ใช้บริการที่มีต่อปัจจัยการเลือกใช้บริการท่า ข้าม
ขนส่งสินค้าไปยังประเทศพม่า ในเขตตาบลท่าสายลวด อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก มีดังนี้
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของผู้ใช้บริการที่มีต่อปัจจัยการเลือกใช้
บริการท่าข้ามขนส่งสินค้าไปยังประเทศพม่า ในเขตตาบลท่าสายลวด อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดย
ภาพรวม
ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการ

ค่าเฉลี่ย
(x)

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
( SD)

ระดับความคิดเห็น

1. ด้านสถานที่
2. ด้านบริการ

4.28
4.25

0.64
0.60

มากที่สุด
มากที่สุด

3. ด้านบุคลากร

4.20

0.62

มาก
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4. ด้านราคา

4.17

0.67

มาก

5. ด้านการส่งเสริมการตลาด

4.17

0.67

มาก

รวม

4.21

0.64

มากที่สุด

จากตารางที่ 1 อธิบายได้ว่า ผู้ใช้บริการมีความคิดเห็นต่อปัจจัยการเลือกใช้บริการท่าข้าม
ขนส่งสินค้าไปยังประเทศพม่า ในเขตตาบลท่าสายลวด อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยภาพรวมใน
ระดับมากที่สุด ( x = 4.21 , SD = 0.64) โดยสามารถเรียงลาดับด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับ
แรก ได้แก่ 1) ด้านสถานที่ ( x = 4.28 , SD = 0.64) 2) ด้านบริการ ( x = 4.25 , SD = 0.60)
และ 3) ด้านบุคลากร ( x = 4.20 , SD = 0.62)
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของผู้ใช้บริการที่มีต่อปัจจัยการเลือกใช้
บริการท่าข้ามขนส่งสินค้าไปยังประเทศพม่า ในเขตตาบลท่าสายลวด อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก
ด้านสถานที่
ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการ
ด้านสถานที่

ค่าเฉลี่ย ค่ า เบี่ ย งเบน ระดับความคิดเห็น
มาตรฐาน
(x)
( SD)
1. ทาเลที่ตั้งของท่าข้ามขนส่งสินค้าสามารถเดินทางมา 4.43 (2) 0.72
มากทีส่ ุด
ติดต่อได้สะดวก
2. มีพื้นที่จอดรถเพียงพอ
4.39 (1) 0.70
มากที่สุด
3. สถานที่ ในการให้ บริ การกว้างขวาง สะอาด และถู ก 4.19
0.62
มาก
สุขลักษณะ
4.การขนส่งสินค้าต่อจากผู้ให้บริการท่าข้ามขนส่งสินค้ามี 4.12
0.66
มาก
ความสะดวก
5.มีสิ่งอานวยความสะดวกที่เพียงพอต่อการให้บริการขนส่ง 4.25
0.48
มากที่สุด
สินค้า
(3)
รวม
4.28
0.64
มากที่สุด

จากตารางที่ 2 อธิบายได้ว่า ผู้ใช้บริการที่มีต่อปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการท่าข้ามขนส่ง
สินค้าไปยังประเทศพม่า ในเขตตาบลท่าสายลวด อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก ด้านสถานที่อยู่ในระดับ
มากที่สุด หากพิจารณารายข้อ พบว่า
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ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ 1) มีพื้นที่จอดรถเพียงพอ 2) ทาเลที่ตั้งของท่าข้ามขนส่ง
สินค้าสามารถเดินทางมาติดต่อได้สะดวก และ 3) มีสิ่งอานวยความสะดวกที่เพียงพอต่อการ
ให้บริการขนส่งสินค้า
ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของผู้ใช้บริการที่มีต่อปัจจัยการเลือกใช้
บริการท่าข้ามขนส่ งสินค้าไปยังประเทศพม่า ในเขตตาบลท่าสายลวด อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก
ด้านบริการ
ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการ
ด้านบริการ

ค่าเฉลี่ย
(X)

1. มีการบริการขนส่งสิ่งของและยานพาหนะ
2. จานวนเรือที่ให้บริการมีเพียงพอต่อความต้องการของ
ลูกค้า
3. การเดินทางขนส่งสินค้ามีความปลอดภัย
4. การเดินทางขนส่งสินค้า รวดเร็ว และตรงต่อเวลา
5. การให้บริการได้มาตรฐาน และเปิดให้บริการทุกวัน
รวม

4.30 (2)
4.22 (3)

ค่ า เ บี่ ย ง เ บ น ระดับความคิดเห็น
มาตรฐาน
( S.D. )
0.59
มากทีส่ ุด
0.60
มากทีส่ ุด

4.22 (3)
4.18
4.34 (1)
4.25

0.64
0.55
0.62
0.60

มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตารางที่ 3 อธิบายได้ว่า ผู้ใช้บริการที่มีต่อปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการท่าข้ามขนส่ง
สินค้าไปยังประเทศพม่า ในเขตตาบลท่าสายลวด อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก ด้านบริการ อยู่ในระดับ
มากที่สุด หากพิจารณารายข้อ พบว่า
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ 1) การให้บริการได้มาตรฐาน และเปิดให้บริการทุก
วัน 2) การบริการขนส่งสิ่งของและยานพาหนะ และ 3) จานวนเรือที่ให้บริการมีเพียงพอต่อความ
ต้องการของลูกค้า และการเดินทางขนส่งสินค้ามีความปลอดภัย
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ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของผู้ใช้บริการที่มีต่อ ปัจจัยการเลือกใช้
บริการท่าข้ามขนส่งสินค้าไปยังประเทศพม่า ในเขตตาบลท่าสายลวด อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก
ด้านบุคลากร
ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการ
ด้านบุคลากร

ค่าเฉลี่ย ค่ า เ บี่ ย ง เ บ น
(X)
มาตรฐาน
( S.D. )
1. พนักงานมีจานวนเพียงพอต่อการให้บริการขนส่งสินค้า
4.14
0.54
2. พนักงานมีกิริยาสุภาพ เรียบร้อย
4.17
0.65
3. พนักงานมีความกระตือรือร้นในการให้บริการ
4.18
0.60
(3)
4. พนักงานมีประสบการณ์ในการทางาน และมีความชานาญ 4.25 (1) 0.66
ในการขนส่งสินค้า
5. พนักงานใส่ใจในสินค้าที่ทาการขนส่งทุกขั้นตอนของการ 4.24 (2) 0.64
ขนส่งสินค้า
รวม
4.20
0.62

ร ะ ดั บ ค ว า ม
คิดเห็น
มาก
มาก
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก

จากตารางที่ 4 อธิบายได้ว่า ผู้ใช้บริการที่มีต่อปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการท่าข้ามขนส่ง
สินค้าไปยังประเทศพม่า ในเขตตาบลท่าสายลวด อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก ด้านบุคลากร อยู่ใน
ระดับมาก หากพิจารณารายข้อ พบว่า
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ 1) มีพนักงานมีประสบการณ์ในการทางาน และมี
ความชานาญในการขนส่งสินค้า 2) พนักงานใส่ใจในสินค้าที่ทาการขนส่งทุกขั้นตอนของการขนส่ง
สินค้า และ 3) พนักงานมีความกระตือรือร้นในการให้บริการ
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ตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของผู้ใช้บริการที่มีต่อปัจจัยการเลื อกใช้
บริการท่าข้ามขนส่งสินค้าไปยังประเทศพม่า ในเขตตาบลท่าสายลวด อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก
ด้านราคา
ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการ
ด้านราคา

ค่าเฉลี่ย
(X)

1. อัตราค่าบริการถูกกว่าผู้ให้บริการขนส่งสินค้ารายอื่นๆ
2. มีการแสดงป้ายอัตราค่าบริการที่แสดงให้เห็นเด่นชัด
3. ค่าบริการมีความเหมาะสมกับการบริการที่ได้รับ
4. อัตราค่าบริการคงที่
5. มีส่วนลดให้แก่ลูกค้าที่มาใช้บริการเป็นประจา
รวม

4.19 (2)
4.10
4.18 (3)
4.13
4.25 (1)
4.17

ค่ า เบี่ ย งเบน
มาตรฐาน
( S.D. )
0.67
0.63
0.71
0.65
0.70
0.67

ระดับความคิดเห็น

มาก
มาก
มาก
มาก
มากที่สุด
มาก

จากตารางที่ 5 อธิบายได้ว่า ผู้ใช้บริการที่มีต่อปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการท่าข้ามขนส่ง
สินค้าไปยังประเทศพม่า ในเขตตาบลท่าสายลวด อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก ด้านราคา อยู่ในระดับ
มาก หากพิจารณารายข้อ พบว่า
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ 1) มีส่วนลดให้แก่ลูกค้าที่มาใช้บริการเป็นประจา 2)
อัตราค่าบริการถูกกว่าผู้ให้บริการขนส่งสินค้ารายอื่นๆ และ 3) ค่าบริการมีความเหมาะสมกับการ
บริการที่ได้รับ
ตารางที่ 6 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของผู้ใช้บริการที่มีต่อปัจจัยการเลือกใช้
บริการท่าข้ามขนส่งสินค้าไปยั งประเทศพม่า ในเขตตาบลท่าสายลวด อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก
ด้านการส่งเสริมการตลาด
ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ การเลื อ กใช้ บ ริ ก ารด้ า นการส่ ง เสริ ม ค่าเฉลี่ย
การตลาด
(X)
1.มีการโฆษณาผ่านสื่อแผ่นพับ วิทยุ โทรทัศน์
2. มีการลด แลก แจก แถมของสมนาคุณ และรางวัลต่างๆ
3. มีกิจกรรมส่งเสริมการขายในโอกาสต่างๆ เป็นประจา
4. มีการรับประกันความเสียหายของสินค้าที่เกิดจากการ
ขนส่ง
5. สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้สะดวก
รวม

ระดับความคิดเห็น

4.15 (3)
4.00
4.09
4.46 (1)

ค่ า เ บี่ ย ง เ บ น
มาตรฐาน
( S.D. )
0.62
0.67
0.73
0.64

4.17 (2)
4.17

0.68
0.67

มากที่สุด
มาก

มาก
มาก
มาก
มากที่สุด
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จากตารางที่ 6 อธิบายได้ว่า ผู้ใช้บริการที่มีต่อปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการท่าข้ามขนส่ง
สิน ค้าไปยั งประเทศพม่า ในเขตตาบลท่าสายลวด อาเภอแม่ส อด จังหวัดตาก ด้านการส่ งเสริม
การตลาด อยู่ในระดับมาก หากพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ 1) มี
มีการรับประกันความเสียหายของสินค้าที่เกิดจากการขนส่ง 2) สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้
สะดวก และ 3) มีการโฆษณาผ่านสื่อแผ่นพับ วิทยุ โทรทัศน์
การวิเคราะห์และจาแนกข้อมูลข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการให้บริการ
รถและเรือขนส่งสินค้าไปยังประเทศพม่า
ความถี่ คิดเป็น
ข้อเสนอแนะ
ร้อยละ
1.ควรจั ดระเบี ย บรถและเรื อขนส่ งสิ นค้า โดยปรับปรุงหรือเพิ่มเรื่องความ
5
1.3
ปลอดภัยในรถและเรือขนส่งสินค้าให้มีความเชื่อถือได้
2.ควรจั ด ระเบี ย บพนั ก งานขนส่ ง สิ น ค้ า ให้ มี ค วามกระตื อ รื อ ร้ น ในการ
5
1.3
ปฏิบัติงานให้มากขึ้น
3.มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตน พูดจาสุภาพ
3
0.8
4. ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ให้มีทักษะและความชานาญในการปฏิบัติงานด้วยความ
2
0.5
รวดเร็วและตรงต่อเวลา
5. เข้มงวดกับพนักงานขนส่งสินค้าไม่ให้เกิดความเสียหายต่อสินค้า
2
0.5
6. ควรประชาสัมพันธ์กิจกรรมการให้บริการหรือโฆษณาสินค้า พร้อมวิธีการ
2
0.5
ติดต่อสื่อสารระหว่างกันผ่านสื่อต่างๆ ให้มาก
ไม่แสดงความคิดเห็น
365
95.1
รวม
384
100.0
อภิปรายผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกการใช้บริการท่าข้ามขนส่งสินค้าไปยัง
ประเทศพม่าในอาเภอแม่สอด จังหวัดตากสรุปได้ว่า
ปัจจัยด้านการบริการ ผลการศึกษาพบว่าด้านการบริการ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี
ความพึงพอใจในปัจจัยด้านการบริการของท่าข้ามขนส่งสิ นค้าไปยังประเทศพม่า ในอาเภอแม่สอด
จังหวัดตากโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุดผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นว่าปัจจัยที่มีผลต่อการ
เลือกใช้บริการท่าข้ามขนส่งสินค้าไปยังประเทศพม่า ได้แก่ค่าบริการถูก ความจาเป็นในการประกอบ
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อาชีพ ความสะดวกสบาย ประหยัด เวลา มีการกาหนดเวลาที่แน่นอน มีความรวดเร็ว ชอบความ
สุภาพและมีความสะอาดตามลาดับสอดคล้องกับคากล่าวของ Millet ที่กล่าวไว้ว่าเป้าหมายสาคัญ
ของการบริการ คือการสร้างความพึงพอใจในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน โดยมีหลักและ
แนวทาง คือการให้บริการอย่างเสมอภาค การให้บริการที่ตรงเวลาและการให้บริการอย่างเพียงพอ ใน
ส่ว นของการให้ บริ การอย่ างเพีย งพอหมายถึงการให้ บริการสาธารณะต้องมีลั กษณะมีจานวนการ
ให้บริการและสถานที่ให้บริการอย่างเหมาะสม Millet กล่าวว่าการให้บริการอย่างต่อเนื่อง หมายถึง
การให้บริการสาธารณะที่เป็นไปอย่างสม่าเสมอโดยยึดประโยชน์ของสาธารณะเป็นหลัก ไม่ใช่ยึดความ
พอใจของหน่วยงานที่ให้บริการว่าจะให้บริการ หรือ หยุดบริการเมื่อใดก็ได้
ปัจจัยด้านราคา ผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในปัจจัย
ด้านราคาของท่าข้ามขนส่งสินค้าไปยังประเทศพม่า ในอาเภอแม่สอด จังหวัดตากโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นว่าปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการท่าข้ามขนส่งสินค้าไป
ยังประเทศพม่า ได้แก่ การมีส่วนลดให้แก่ลูกค้าที่มาใช้บริการเป็นประจาอัตราค่าบริการถูกกว่าผู้
ให้บริการขนส่งสินค้ารายอื่นๆมีการแสดงป้ายอัตราค่าบริการที่แสดงให้เห็นเด่นชัดอัตราค่าบริการคงที่
มีความปลอดภัย และค่าบริการมีความเหมาะสมกับการบริการที่ได้รับตามลาดับสอดคล้องกับคา
กล่าวของยืน ภู่วรวรรณ ที่กล่าวว่า ตาราทางธุรกิจส่วนใหญ่ให้ความสาคัญในเรื่องการตลาดไว้ใน
ระบบตัวย่อ 4 P คือ Product, Price, Promotion, และ Place โดยในส่วนของราคา (price) นั้น
ราคาเป็นปัจจัยที่สาคัญยิ่งอย่างหนึ่งของการทาธุรกิจที่มีการแข่งขันการแข่งขันกันทางด้านราคาเป็น
เรื่องที่ลูกค้าได้ประโยชน์และจะเลือกในสิ่งที่ตนคิดว่าดีที่สุดและสอดคล้องกับแนวคิดของศิริวรรณ เสรี
รัตน์ และคณะที่กล่าวว่าการส่งเสริมการขาย (Sale Promotion) หมายถึง กิจกรรมการส่งเสริมการ
ขายที่นอกเหนือจากการโฆษณาการขายโดยใช้พนักงานขายและการให้ข่ายและการประชาสัมพันธ์ ซึ่ง
สามารถกระตุ้นความสนใจทดลองใช้หรือการซื้อโดยลูกค้าขึ้นตอนสุดท้ายหรือบุคคลอื่นในช่องทาง
การส่งเสริมการขายที่มี 3 รู ปแบบคือ 1) การกระตุ้นผู้บริโภค เรียกว่าการส่งเสริมการขายที่มุ่งสู่
ผู้บริโภค 2) การกระตุ้นคนกลาง เรียกว่า การส่งเสริมการขายที่มุ่งสู่คนกลาง และ 3) การกระตุ้น
พนักงานขาย เรียกว่า การส่งเสริมการขายที่มุ่งพนักงาน
ด้านสถานที่ ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจใน
ปัจจัยด้านสถานที่ของท่าข้ามขนส่งสินค้าไปยังประเทศพม่า ในอาเภอแม่สอด จังหวัดตากโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับมากที่สุดผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นว่าปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการท่าข้าม
ขนส่งสินค้าไปยังประเทศพม่า ได้แก่การขนส่งสินค้าต่อจากผู้ให้บริการท่าข้ามขนส่งสินค้ามีความ
สะดวกมีพื้นที่จอดรถเพียงพอมีสิ่งอานวยความสะดวกที่เพียงพอต่อการให้บริการขนส่งสินค้าสถานที่
ในการให้บริการกว้างขวาง สะอาด และถูกสุขลักษณะและทาเลที่ตั้งของท่าข้ามขนส่งสินค้าสามารถ
เดินทางมาติดต่อได้สะดวกตามลาดับสอดคล้องกับคากล่าวของของศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะที่
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กล่าวว่าสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ การสร้างและการนาเสนอลักษณะทางกายภาพสภาพแวดล้อมการ
ออกแบบภาพลักษณ์ของอาคารสถานที่ของตัวผลิตภัณฑ์นั้นว่ามีความเหมาะสมหรือสวยงามเพียงใด
สิ่ ง แวดล้ อ มทางกายภาพ ได้ แ ก่ อาคารที่ ป ระกอบธุ ร กิ จ เครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์ ก ารตกแต่ ง สถานที่
เคาน์ เตอร์ ใ ห้ บ ริ การ และอื่น ๆ สิ่ งเหล่ า นี้เป็ นปั จจัย หนึ่ง ในการเลื อกใช้บ ริการก็ย่ อมจะมีดั งนั้ น
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพดูดีและสวยงามเพียงใดบริการก็ย่อมจะมีคุณภาพตามด้วยและสอดคล้องกับ
กลยุทธ์ 4C's ที่เน้นความสะดวกในการซื้อ (Convenience to buy ) คือ คานึงถึงความสะดวกสบาย
ของลูกค้าเป็นสาคัญ ด้วยการเพิ่มช่องทางในการจาหน่าย ที่ผู้บริโภค สามารถซื้อหาสินค้าได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว ถ้าต้องการซื้อในจานวนมากและได้ราคาถูกควรไปที่ไหน ถ้าต้องการซื้อเพียงชิ้นเดียว
และซื้อได้อย่างรวดเร็วควรไปที่ไหนเป็นต้น
ปัจจัย ด้านบุคลากร ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจใน
ปัจจัยด้านบุคลากรของท่าข้ามขนส่งสินค้าไปยังประเทศพม่า ในอาเภอแม่สอด จังหวัดตากโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับมากผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นว่าปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการท่าข้าม
ขนส่งสินค้าไปยังประเทศพม่า ได้แก่ พนักงานมีประสบการณ์ในการทางาน และมีความชานาญในการ
ขนส่ งสิ นค้าพนักงานใส่ใจในสิ นค้าที่ทาการขนส่งทุกขั้นตอนของการขนส่งสินค้าพนักงานมีความ
กระตือรือร้นในการให้บริการพนักงานมีจานวนเพียงพอต่อการให้บริการขนส่งสินค้าพนักงานมีกิริยา
สุภาพ เรียบร้อยตามลาดับสอดคล้องกับคากล่าวของรวีวรรณโปรยรุ่งโรจน์ที่กล่าวว่า ผู้ปฏิบัติงาน
บริการหรือผู้ให้บริการบุคคลากรที่ปฏิบัติการบริการกับผู้รับบริการโดยที่บุคลากรนั้นๆต้องตระหนักถึง
บทบาทหน้ าที่ และขอบเขตการท างานของตนปฏิบัติ งานให้ ต รงกับ มาตรฐานการบริก ารที่ไ ด้รั บ
มอบหมายเพราะผู้รับบริการตัดสินความพึงพอใจจากประสบการณ์ที่ได้รับมาจากครั้งก่อนและ/หรือ
ไม่ได้จดจาที่ตัวบุคคลผู้ให้บริการและผู้รับบริการมีบทบาทหน้าที่ของตนเองกาหนดไว้อย่างชัดเจนแต่
ละฝ่ายจะต้องสวมบทบาทของตนเองเพื่อให้ปฏิสัมพันธ์ดาเนินไปอย่างราบรื่นทั้งนี้บทบาทของแต่ละ
ฝ่ายจะต้องสอดคล้องกับความคาดหวังของอีกฝ่ายหนึ่งด้วย
ด้านการส่งเสริมการตลาด ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ
ในปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดของท่าข้ามขนส่งสินค้าไปยังประเทศพม่า ในอาเภอแม่สอด จังหวัด
ตากโดยภาพรวมอยู่ ในระดับมากผู้ ตอบแบบสอบถามส่ว นใหญ่เห็นว่าปัจจัยที่มีผลต่อการเลื อกใช้
บริการท่าข้ามขนส่งสินค้าไปยังประเทศพม่า ได้แก่การรับประกันความเสียหายของสินค้าที่เกิดจาก
การขนส่งรองลงมาคือสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้สะดวกการโฆษณากิจกรรมผ่านสื่อแผ่นพับ
วิทยุ โทรทัศน์มีกิจกรรมส่งเสริมการขายในโอกาสต่ างๆ เป็นประจาและมีการลด แลก แจก แถมของ
สมนาคุณ และรางวัลตามลาดับสอดคล้องกับคากล่าวของศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ ที่กล่าวว่า การ
ส่งเสริมการขาย เป็น กิจกรรมการส่งเสริมการขายที่นอกเหนือจากการโฆษณาการขายโดยใช้พนักงาน
ขายและการให้ข่ายและการประชาสัมพันธ์ ซึ่งสามารถกระตุ้นความสนใจทดลองใช้หรือการซื้อโดย
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ลูกค้าขึ้นตอนสุดท้ายหรือบุคคลอื่นในช่องทางการส่งเสริมการขายที่มี 3 รูปแบบคือ 1) การกระตุ้น
ผู้บริโภค เรียกว่า การส่งเสริมการขายที่มุ่งสู่ผู้บริโภค 2) การกระตุ้นคนกลาง เรียกว่า การส่งเสริมการ
ขายที่มุ่งสู่คนกลาง และ 3) การกระตุ้นพนักงานขาย เรียกว่า การส่งเสริมการขายที่มุ่งพนักงาน
ผลการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการให้บริการรถและเรือ
ขนส่งสินค้าไปยังประเทศพม่า พบว่า ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เสนอแนะให้จัดระเบียบรถและเรือขนส่ง
สินค้า โดยปรับปรุงหรือเพิ่มเรื่องความปลอดภัยในรถและเรือขนส่งสินค้าให้มีความเชื่อถือได้ และ
ควรจัดระเบียบพนักงานขนส่งสินค้าให้มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงานให้มากขึ้น ซึ่งวรชนก เต็ง
วงษ์วัฒนะ (2558) ได้กล่าวไว้ว่า คุณภาพการให้บริการด้านความน่าเชื่อถือ ผู้ประกอบการธุรกิจที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ การให้ บ ริ ก ารขนส่ ง พั ส ดุ บ ริ ษั ท เอกชนภายในประเทศไทย หรื อ หน่ ว ยงานต่ า งๆ
ที่เกี่ย วข้อง ควรมีการกาหนดนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับการดาเนินการเกี่ยวกับข้อมูล ส่ว นตัวของ
ผู้บริโภคที่ใช้บริการ เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความรู้สึกปลอดภัยในการใช้บริการ รวมทั้งมีการให้บริการที่มี
มาตรฐานส่งสินค้าตรงตามเวลาที่กาหนดไว้ ไม่ให้เกิดความผิ ดพลาด เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความเชื่อถือ
ไว้วางใจในการใช้บริการ
ข้อเสนอแนะ
1. ควรเพิ่มผู้ประกอบการท่าข้ามขนส่งสินค้าเป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยด้วย เพื่อให้ได้ข้อมูล
หลายๆ ด้าน
2. ควรวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการปรับปรุงประสิทธิภาพของปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการ
ท่าข้ามขนส่งสินค้า
กิตติกรรมประกาศ
ผู้วิจัยขอบกราบขอบพระคุณท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยพิษณุโลก ที่ได้สนับสนุนทุนวิจัยใน
ครั้งนี้ รวมทั้งผู้ใช้บริการท่าข้ามขนส่งสินค้าไปยังประเทศพม่าในเขตตาบลท่าสายลวด อาเภอแม่สอด
จังหวัดตาก ที่ได้อนุเคราะห์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ เพื่อให้การวิจัยนี้สาเร็จลุล่วงได้ด้วยดี
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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการดาเนินงานของระบบการบริหารงานการเงินการ
คลังของเทศบาลตาบลโกรกพระ อาเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ และเพื่อเปรียบเทียบความ
คิดเห็นต่อสภาพการดาเนินงานของระบบการบริหารงานการเงินการคลังของเทศบาลตาบลโกรกพระ
ใน 4 ด้าน ได้แก่ ในด้านงบประมาณ ด้านรายได้ ด้านการเงินและบัญชี และด้านการตรวจสอบ
และประเมินผล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษา ได้แก่ ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นา
ชุมชน รวม 80 คน เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามสภาพการดาเนินงานของระบบ
การบริห ารงานการเงิ นการคลังของเทศบาลตาบลโกรกพระ วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ค่าสถิติ ได้แก่
ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบที และเอฟ ผลการวิจัย
พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นว่า ระบบการบริหารงานการเงินการคลังของเทศบาลตาบลโกรก
พระ อาเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ มีผลการดาเนินงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( 
=3.11, SD=0.16) การเปรียบเทียบความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อสภาพการดาเนินงานของระบบ
การบริหารงานการเงินการคลังของเทศบาลตาบลโกรกพระ จาแนกตามเพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา เงินเดือน ตาแหน่งหน้าที่การงาน และระยะเวลาดารงตาแหน่ง โดยภาพรวม ไม่แตกต่าง
คาสาคัญ: ระบบการบริหารงานการเงินการคลัง เทศบาลตาบลโกรกพระ
Abstract
The research aims to study the operating state of financial management
system of Grok-Phra Sub District Municipal, Grok-Phra District, Nakornsawan Province
and to compare the opinion to operating state of financial management system of
Grok-Phra Sub District in 4 aspects : budget, income, financial and accounting
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and monitoring and assessment. The samples were administrators, employees,
members and headers of community 80 people. The research instrument was
questionnaire to study the operating state of financial management system of GrokPhra Sub District Municipal . The statistics analyzed data used frequency,
percentage, mean, standard devition, t-test and f-test (ANOVA). The results showed
that the samples have opinion about the operating state of financial management
system of Grok-Phra Sub District Municipal, Grok-Phra District, Nakornsawan Province.
Overview, were at the middle level . The comparing of opinion to the operating
state of financial management system of Grok-Phra Sub District Municipal by
gender, age, status, educational level, salary, job position and duration of tenure.
Overview, not different.
Keywords: Financial Management System, Grok-Phra Sub District Municipal
บทนา
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นมีฐ านะเป็นนิติบุคคลที่สามารถทาสั ญญากับองค์กรต่างๆ ได้
ตลอดจนมีความเป็นอิสระในการกาหนดนโยบาย และการบริหารงานในท้องถิ่นมีองค์ประกอบสาคัญ
ในการบริหารงาน ได้แก่ การจัดทางบประมาณ การจัดเก็บภาษี และการแสวงหารายได้อื่นๆ ซึ่ง
เทศบาลเป็นหน่วยการปกครองท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งตามพระราชบัญญัติการจัดระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน ซึ่งมีฐานะเป็นนิติบุคคล จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 12) พ.ศ.2546 มีการจัดโครงสร้างของเทศบาลออกเป็น 2 ฝ่าย คือ ฝ่ายนิติบัญญัติ และ
ฝ่ายบริหาร การบริหารงานของเทศบาล มีกระบวนการบริหารที่เกี่ยวกับการจัดเก็บและการจัดหา
รายได้ การใช้จ่ายเงินงบประมาณ ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนต่าง ๆ ของการเงินการคลังท้องถิ่น ได้แก่
1) การจัดทาแผนพัฒนา 2) การจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี 3) การจัดเก็บและจัดหารายได้
4) การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 5) การบันทึกระบบบัญชี ทางด้านการับ -จ่ายเงิน และ 6)
การตรวจสอบการคลัง
การเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความสาคัญต่อการประสิทธิภาพแล้ว ย่อมทาให้
พัฒ นาท้ อ งถิ่ น และพั ฒ นาประเทศไปในทิศ ทางที่ ดี หากการบริห ารการเงิ นการคลั งมี ร ะบบที่ มี
ประสิทธิภาพแล้ว ย่อมทาให้ประสิทธิผลของการบริหารจัดการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการได้
การบริ ห ารการเงิน การคลั ง ยั ง เป็ นเครื่องมือเพื่อ เสริ มสร้ างการมีวินั ยการเงิ นการคลั ง สามารถ
ตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างฝ่ายการเมืองและฝ่ายบริหาร การบริหารการเงินการคลังมีการเชื่อมโยงเข้า
กับ การจั ดทางบประมาณมีดุล ระหว่างรายรับและรายจ่าย และการบริห ารการเงินการคลั งยังมี
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ความสาคัญในการการตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้เป็นอย่างดีการเงินการคลัง
เป็นหัวใจหลักในการบริหารจัดการ การให้บริการ การส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ในท้องถิ่น
ต้องอาศัยเงินงบประมาณ ถ้าผู้บริหารท้องถิ่นไม่มีความรู้ ความสามารถในการบริหารจัดการเงินการ
คลังแล้วย่อมทาให้ท้องถิ่นนั้นล้าหลัง เพราะกรอบการบริหารจัดการเงินการคลังมีกฎหมายระเบียบ
และข้อบังคับคอยควบคุมการใช้จ่ายเงินอยู่ทุกขั้นตอนในการปฏิบัติ จะเห็นได้ว่า ถ้าท้องถิ่นมีระบบ
การบริหารการเงินการคลังที่ดี มีประสิทธิภาพและเพื่อผลลัพธ์ที่ได้ตามต้องการแล้ว ย่อมทาให้ท้องถิ่น
พัฒนาและก้าวหน้าในอนาคตต่อไป ดังนั้น ในอนาคตการเงินการคลังท้องถิ่นจะเป็นประเด็นด้าน
นโยบายและด้านการจัดการที่ส าคัญที่สุ ด แต่การบริห ารจัดการด้านการเงินการคลั งท้องถิ่นของ
ประเทศไทยยังไม่มีการตัดสินใจที่จะทบทวนจัดการให้เหมาะสม การกระจายอานาจการเงินการคลังที่
เกิ ด ขึ้ น โดยกระทรวงมหาดไทยและนั ก การเมื อ ง เกิ ด ความผิ ด พลาดซ้ าแล้ ว ซ้ าเล่ า ตลอดมา
(กระทรวงมหาดไทย, 2543: 39-50)
เทศบาลตาบลโกรกพระ อาเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่ประสบปัญหา
ด้านการบริหารงานการเงินการคลัง ปัจจุบันยังต้องพึงพารายได้และเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ประกอบ
กับกรอบอานาจหน้าที่ ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับและหนังสื อสั่งการ รวมทั้งการกากับดูแลจาก
ภาครัฐ ทาให้การบริหารการเงินการคลังของเทศบาลเป็นไปอย่างล่าช้า ส่งผลให้ประชาชนไม่ได้รับ
การบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ และการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องพึ่งเงินจานวนมากใน
แต่ล ะปี จ ากรั ฐ บาลส่ ว นกลาง และเป็น การได้รั บเงินอุ ดหนุ นอย่ างมี เงื่อ นไข ก็ก ล่ าวได้ว่ าองค์ก ร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น นั้ น ขาดอิ ส ระทางการคลั ง และเมื่ อ ขาดอิ ส รภาพดั ง กล่ า ว ประกอบกั บ
งบประมาณมีจานวนจากัดก็ย่อมเป็นปัญหาใหญ่ และมีผลสาคัญต่อสถานภาพขององค์กรปกครอง
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น นั้ น ๆ ดั ง นั้ น ในการบริ ห ารงานของเทศบาลต าบลโกรกพระ จ าเป็ น ต้ อ งมี ก ารเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในกระบวนการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังให้ถูกต้องและเหมาะสม
จากความส าคั ญ และปั ญ หาข้ า งต้น ผู้ วิ จัย จึ ง เล็ ง เห็ น ว่ า การด าเนิ น งานวิ จั ย เพื่ อ ศึ กษาสภาพการ
ดาเนินงานของระบบการบริหารงานการเงินการคลังของเทศบาลตาบลโกรกพระ อาเภอโกรกพระ
จังหวัดนครสวรรค์ ใน 4 ด้าน ได้แก่ ในด้านงบประมาณ ด้านรายได้ ด้านการเงินและบัญชี และ
ด้านการตรวจสอบและประเมินผล จะทาให้ทราบระดับการบริหารงานการเงินการคลังของเทศบาล
รวมทั้งสามารถนาข้อมูลที่ได้จากการวิจัยไปพัฒนาระบบการบริหารงานการเงินการคลังของเทศบาล
ตาบลโกรกพระ ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้ต่อไป
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพการดาเนินงานของระบบการบริหารงานการเงินการคลังของเทศบาล
ตาบลโกรกพระ อาเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์
2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อสภาพการดาเนินงานของระบบการบริหารงานการเงิ น
การคลังของเทศบาลตาบลโกรกพระ
วิธีดาเนินการวิจัย
1. ประชากร
ประชากร ที่ใช้ในการศึกษาวิจัย ได้แก่ คณะผู้ บริห าร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ
ลูกจ้างประจา พนักงานจ้างเทศบาล และผู้นาชุมชน ได้แก่ กานัน และผู้ใหญ่บ้าน รวมทั้งสิ้น 80 คน
(สานักงานเทศบาลตาบลโกรกพระ, 2559) โดยการวิจัยนี้ ได้กาหนดกลุมตัวอย่างในการรวบรวม
ข้อมูลจากจานวนประชากรทั้งหมด
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัย คือแบบสอบถามเพื่อศึกษาสภาพการดาเนินงานของ
ระบบการบริหารงานการเงินการคลังของเทศบาลตาบลโกรกพระ อาเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์
ซึ่งแบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา เงินเดือน ตาแหน่งหน้าที่การงาน และระยะเวลาดารงตาแหน่งปัจจุบัน
ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นต่อสภาพการดาเนินงานของระบบการบริหารงานการเงินการ
คลังของเทศบาลตาบลโกรกพระ อาเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ ใน 4 ด้าน คือ ด้าน
งบประมาณ ด้านรายได้ ด้านการเงินและบัญชี และ ด้านการตรวจสอบและประเมินผล โดยใช้
มาตราวัดแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert Scale)
ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสภาพการดาเนินงานของระบบการ
บริหารงานการเงินการคลังของเทศบาลตาบลโกรกพระ อาเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์
3. การสร้างและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ มีขั้นตอน ดังนี้
1. ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้ารายละเอียดต่าง ๆ จากหนังสือ เอกสารทางวิชาการ ทฤษฎี
และงานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับระบบการบริหารงานการเงินการคลัง ในกระบวนการแต่ละขั้นตอนของ
ระบบการปฏิบัติงาน
2. กาหนดขอบเขต และสร้างแบบสอบถาม เพื่อให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการ
วิจัย
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3. นาแบบสอบถามเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา
(Content Validity) พร้อมทั้งพิจารณาความถูกต้องชัดเจนของภาษาที่ ใช้ และวิเคราะห์คุณภาพของ
เครื่องมือโดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC : Index of Item Objective concurrence) โดย
ใช้เกณฑ์ที่ 0.5 ขึ้นไปพร้อมทั้งแก้ไขปรับปรุงข้อคาถามที่เลือกไว้ ตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งได้
ค่า IOC ของแบบสอบถามเฉลี่ยรวมเท่ากับ 0.67
4. นาแบบสอบถามที่ผ่านปรับปรุง ไปทดลองใช้ (Try-Out) กับกลุ่มทดลอง และทา
การวิเคราะห์ความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม ด้วยค่าสั มประสิทธิ์แอลฟ่า ได้เท่ากับ
0.918
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจั ย ได้ดาเนิ น การเก็บ รวบรวมข้อมูลโดยวิธีการรวบรวมด้ว ยตนเองซึ่ งมีขั้นตอนในการ
ดาเนินงานดังนี้
1. ผู้วิจัยทาหนังสือจากมหาวิทยาลัยพิษณุโลก ขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล และนาแบบสอบถามพร้อมหนังสือส่งถึงคณะผู้บริหารเทศบาลตาบลโกรกพระ เพื่อขออนุญาต
และขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ในสังกัดเทศบาลฯ และประชาชนในชุมชน
2. ดาเนินการลงพื้นที่รวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาเทศบาล ข้าราชการ ลูกจ้างประจา พนักงานจ้างเทศบาล และผู้นาชุมชน รวมทั้งสิ้น 80 คน
3. นาแบบสอบถามที่รับกลับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณ์เพื่อนาไปวิเคราะห์ข้อมูล
ในขัน้ ต่อไป
5. การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม จาแนกเป็น 4 ส่วน ดังนี้
1. การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้ค่าความถี่ และค่าร้อยละ
2. การวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นต่อสภาพการดาเนินงานของระบบการบริหารงานการเงิน
การคลังของเทศบาลตาบลโกรกพระ อาเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ ใน 4 ด้าน โดยใช้ค่าเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้วนาค่าเฉลี่ยไปแปลความหมายกับเกณฑ์ (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2550 :
75) ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง มีการดาเนินงานในระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง มีการดาเนินงานในระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึง มีการดาเนินงานในระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึง มีการดาเนินงานในระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง มีการดาเนินงานในระดับน้อยที่สุด

969

การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลาปางวิจยั ครั้งที่ 4

3. การวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นต่อสภาพการดาเนินงานของระบบการบริหารงาน
การเงินการ
คลังของเทศบาลตาบลโกรกพระ โดยใช้สถิติทดสอบ t-test และ f-test หากพบความแตกต่าง จะทา
การทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธีของ LSD ในขั้นต่อไป
4. การวิเคราะห์ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสภาพการดาเนินงานของระบบการ
บริหารงานการเงินการคลังของเทศบาลตาบลโกรกพระ อาเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ โดยใช้
การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา
ผลการวิจัย
1. ผลการศึกษาสภาพการดาเนินงานของระบบการบริหารงานการเงินการคลังของเทศบาล
ตาบลโกรกพระ อาเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ สรุปได้ดังนี้
การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นชาย จานวน 52 คน คิด
เป็ น ร้ อยละ 71.20 มีอายุ ตั้งแต่ 41 ปีขึ้น ไป จานวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 64.40 ส่ ว นใหญ่
สถานภาพสมรส จานวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 79.50 จบการศึกษาปริญญาตรี จานวน 52 คน คิด
เป็นร้อยละ 71.20 เป็นพนักงานเทศบาล จานวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 39.70 และมีระยะเวลา
ดารงตาแหน่งในปัจจุบันมากที่สุด 6-10 ปี จานวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 47.90
การวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นต่อสภาพการดาเนินงานของระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังของเทศบาลตาบลโกรกพระ อาเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ โดยภาพรวม ทั้ง 4
ด้าน อยู่ในระดับปานกลาง (  =3.11) เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านพบว่า ด้านงบประมาณ มีค่าเฉลี่ย
มากที่สุด (  =3.33) อยู่ในระดับปานกลาง รองลงมา คือ ด้านการตรวจสอบและประเมินผล (  =
3.20) อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนระบบการบริหารงานการเงินการคลังที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้าน
รายได้ (  =2.92) อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งในการวิเคราะห์ แต่ละด้านสรุปได้ ดังนี้
1.1 ด้านงบประมาณ
ระบบการบริหารงานการเงินการคลังของเทศบาลตาบลโกรกพระ ในด้าน
งบประมาณ อยู่ในระดับปานกลาง (  =3.33) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า เทศบาลมีขั้นตอน
การพิจารณาอนุมัติแผนงาน/โครงการ งบประมาณประจาปี และมักคานึงถึงผลประโยชน์ของพื้นที่
เป็นหลักมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด (  =4.35) ซึ่งจัดอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ทราบกระบวนการ
และขั้นตอนการเตรียมการจัดทางบประมาณของเทศบาล (  =3.79) อยู่ในระดับมาก ส่วนมีความรู้
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ความเข้าใจระเบียบวิธีการงบประมาณของเทศบาลมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด (  =2.53) ซึ่งจัดอยู่ในระดับ
น้อย
1.2 ด้านรายได้
ระบบการบริหารงานการเงินการคลังของเทศบาลตาบลโกรกพระ ในด้าน
รายได้ อยู่ในระดับปานกลาง (  =2.92) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า รายได้ของเทศบาลส่วน
ใหญ่มาจากการจัดสรรจากรัฐบาลและหน่วยงานที่จัดเก็บแทน มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด (  =4.64) ซึ่งอยู่
ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ผู้บริหารให้ความสาคัญในการพัฒนาระบบและวิธีการจัดเก็บภาษี
ของเทศบาล (  =3.24) อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนเทศบาลมีการพัฒนาระบบข้อมูลแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด (  =1.36) ซึ่งจัดอยู่ในระดับที่น้อยที่สุด
1.3 ด้านการเงินและบัญชี
ระบบการบริหารงานการเงินการคลังของเทศบาลตาบลโกรกพระ ในด้าน
การเงิ นและบั ญชี อยู่ในระดับปานกลาง (  =3.01) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า เจ้าหน้าที่ที่
ปฏิบัติงานการเงินมีความรู้ความเข้าใจในการเบิกจ่ายเงินและจัดทาบัญชีของเทศบาล มีค่าเฉลี่ยมาก
ที่สุ ด (  =3.97) ซึ่ง จั ดอยู่ ในระดับมาก รองลงมา คือ ทราบขั้นตอนและวิ ธีการอนุมัติการเบิ ก
จ่ายเงินตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลเพียงใด (  =3.76) อยู่ในระดับมาก ส่วนเทศบาลมี
การบันทึกข้อมูลในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ในแต่ละรายการครบถ้วนเป็นปัจจุบัน มี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด (  =1.49) ซึ่งจัดอยู่ในระดับที่น้อยที่สุด
1.4 ด้านการตรวจสอบและประเมินผล
ระบบการบริหารงานการเงินการคลังของเทศบาลตาบลโกรกพระ ในด้าน
การตรวจสอบและประเมิน ผล อยู่ ในระดับปานกลาง (  =3.20) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า
เทศบาลมีการจัดระบบรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณอย่างชัดเจน มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด (  =
3.93) ซึ่งจัดอยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ เทศบาลมีระบบการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ในแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติอย่างสม่าเสมอ (  =3.91) อยู่ในระดับมาก ส่วนได้มีการทักท้วงด้าน
งบประมาณ ด้านการจัดเก็บรายได้ ด้านการเงินและบัญชี ประจาปี 2555 จากหน่วยงานที่มีหน้าที่
ตรวจสอบ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด (  =2.04) ซึ่งจัดอยู่ในระดับที่น้อย
2. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อสภาพการดาเนินงานของ
ระบบการบริหารงาน
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การเงิ น การคลั งของเทศบาลตาบลโกรกพระ จ าแนกตามเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา
เงิน เดือน ตาแหน่ งหน้ าที่การงาน และระยะเวลาดารงตาแหน่ง โดยภาพรวมไม่แตกต่าง โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
2.1 บุคลากรที่มีเพศแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อระบบการบริหารงานการเงินการ
คลังของเทศบาลตาบลโกรกพระ โดยรวม และเป็นรายด้านทุกด้าน ไม่แตกต่างกัน (p>.05)
2.2 บุคลากรที่มีอายุแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อระบบการบริหารงานการเงินการ
คลังของเทศบาลตาบลโกรกพระ โดยรวมและเป็นรายด้านทุกด้าน ไม่แตกต่างกัน (p>.05)
2.3 บุ คลากรที่มีส ถานภาพแตกต่างกัน มีความคิดเห็ นต่อระบบการบริห ารงาน
การเงินการคลังของเทศบาลตาบลโกรกพระ โดยรวมและเป็นรายด้านทุกด้าน ไม่แตกต่างกัน (p>.05)
2.4 บุคลากรที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อระบบการบริหารงาน
การเงินการคลังของเทศบาลตาบลโกรกพระ โดยรวมและเป็นรายด้านทุกด้าน ไม่แตกต่างกัน (p>.05)
2.5 บุคลากรที่มีเงินเดือนแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อระบบการบริหารงานการเงิน
การคลังของเทศบาลตาบลโกรกพระ โดยรวมและเป็นรายด้านทุกด้าน ไม่แตกต่างกัน (p>.05)
2.6 บุคลากรที่มีตาแหน่งหน้าที่การงานแตกต่างกัน มีความคิดเห็ นต่อระบบการ
บริหารงานการเงินการคลังของเทศบาลตาบลโกรกพระ โดยรวมและเป็นรายด้านทุกด้าน ไม่แตกต่าง
กัน (p>.05)
2.7 บุคลากรที่มีระยะเวลาดารงตาแหน่งแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อระบบการ
บริหารงานการเงินการคลังของเทศบาลตาบลโกรกพระ โดยรวมและเป็นรายด้านทุกด้าน ไม่แตกต่าง
กัน (p>.05)
สรุปและอภิปรายผล
จากผลการวิจัย ระบบการบริหารงานการเงินการคลังของเทศบาลตาบลโกรกพระ อาเภอ
โกรกพระ จั ง หวั ด นครสวรรค์ ซึ่ ง ผู้ ศึ ก ษาวิ จั ย ได้ พ บประเด็ น ที่ น่ า สนใจควรน ามาอภิ ป รายผล
ตามลาดับดังนี้
ระบบการบริหารงานการเงินการคลังของเทศบาลตาบลโกรกพระ อาเภอโกรกพระ จังหวัด
นครสวรรค์ โดยภาพรวม มีการบริหารอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
1 . ด้านงบประมาณ พบว่า บุคลากรส่วนใหญ่ไม่มีความรู้ความเข้าใจระเบียบวิธีการ
งบประมาณของเทศบาล มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับน้อย แต่เมื่อวิเคราะห์จากการสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่
ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านโดยตรงกลั บ มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจในระเบี ย บวิ ธี ก ารงบประมาณ อาจเป็ น เพราะ
ผู้ปฏิบัติงานโดยตรงยึดถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
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2543 เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติให้ถูกต้อง ซึ่งแตกต่างจากบุคลากรที่ไม่ได้ปฏิบัติงานโดยตรง อาจ
เป็นเพราะไม่ได้ปฏิบัติงานโดยตรงจึงไม่สนใจที่จะศึกษาระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับตัวเอง
2. ด้านรายได้ พบว่า รายได้ของเทศบาลส่ ว นใหญ่มาจากการจัดสรรจากรัฐ บาลและ
หน่วยงานที่จัดเก็บแทน และเทศบาลขาดการพัฒนาระบบข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
ซึ่งอาจเป็ นเพราะในท้องถิ่ น ที่เป็น ชุมชนขนาดเล็ก ส่ว นใหญ่จะไม่มีแหล่ งรายได้เพื่อนามาพัฒ นา
ท้องถิ่น ต้องอาศัยเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเพียงอย่างเดียว ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของเกริกเกียรติ
พิพัฒ น์ เสรี ธรรม (2522) ว่า “การบริหารจัดเก็บรายได้ที่ขาดประสิ ทธิภ าพ องค์กรปกครองส่ ว น
ท้องถิ่นจานวนมาก ไม่เคยพัฒนาขีดความสามารถของหน่วยจัดเก็บรายได้ ผู้บริหารไม่เห็นความสาคัญ
กับหน่วยงานนี้ และสอดคล้องกับงานวิจัยของพรรณพิลาศ สมศรี (2546) ได้ศึกษาการสารวจความ
คิดเห็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลในจังหวัด
จันทบุรี พบว่า “ปัจจัยด้านการประชาสัมพันธ์ ลักษณะกฎหมายภาษีอากร การตรวจสอบ ปรับปรุง
ฐานข้อมูล และติดตามผล และบรรยากาศที่เอื้ออานวยให้ปฏิบัติตามกฎหมายภาษีอากร ประกอบกับ
การประชาสัมพันธ์ยังไม่ทั่วถึง ด้านโครงสร้างทางกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับภาษีอากร การ
ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและการนาระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในกระบวนการจัดเก็บภาษี และ
ค่าธรรมเนียม” ดังนั้นอาจเป็นเพราะหน่วยงานไม่ได้ช่วยสร้างคะแนนความนิยมทางการเมือง มี
บุคลากรจานวนไม่กี่คน อีกทั้งไม่มีความรู้ ไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือทางาน ไม่มีขีดความสามารถที่ จะ
ริเริ่ มพัฒ นารายได้ของท้องถิ่น ได้ อีกทั้งอาจไม่มีขวัญกาลั งใจที่จะปฏิบัติงาน ถ้าผู้ บริห ารท้องถิ่น
ต้องการริเริ่มพัฒนารายได้เข้าจริง ๆ ก็ทาไม่ได้ทันที ต้องเริ่มต้นพัฒนาขีดความสามารถของหน่วย
จัดเก็บรายได้เสี ยก่อน จึงเป็นเรื่องท้าทายความพยายามในการพัฒนารายได้ ของผู้บริหารท้องถิ่น
ดังนั้น ผู้บริหารควรที่จะพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาระบบข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้
เป็ นระบบและสามารถสร้างรายได้ให้เทศบาลเพื่อรองรับหากรัฐ บาลไม่ได้จัดสรรรายได้ให้ ตามที่
กาหนด
3. ด้านการเงินและบัญชี พบว่า เทศบาลยังไม่มีการจัดทาบัญชี โดยการบันทึกข้อมูลในระบบ
คอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ในแต่ละรายการได้เนื่องจาก เทศบาลไม่มีความพร้อมในการจัดทาบัญชีระบบ
คอมพิวเตอร์ อาจเป็นเพราะมีปัจจัยที่ไม่สามารถดาเนินการให้เป็นไปตามระบบประกอบกับหน่วย
ส่วนกลางไม่ได้กาหนดหรือบังคับไว้ชัดเจนว่าต้องบันทึกบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์ จึงทาให้เทศบาล
ยังใช้ระบบบันทึกบัญชีแบบเดิม
4. ด้านการตรวจสอบและประเมินผล พบว่า เทศบาลไม่มีการควบคุมตรวจสอบการใช้จ่าย
งบประมาณของฝ่ายบริห ารโดยสภาและประชาชน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของจริยา รินทะลึ ก
(2551) ได้ศึกษาปัญหาการบริหารการเงินการคลังของเทศบาลตาบลหนองหิน อาเภอหนองกุงศรี
จังหวัดกาฬสินธุ์ พบว่า ไม่รายงานงบการเงินและการใช้จ่ายเงินให้สภาและประชาชนทราบเป็น
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ประจาสม่าเสมอ (ค่าเฉลี่ย 3.35) และพบว่า เทศบาลได้มีการทักท้วงการบริหารการเงินการคลังจาก
หน่วยงาน ที่มีหน้าที่ตรวจสอบ ซึ่งในประเด็นนี้ เทศบาลควรจัดให้การหน่วยงานตรวจสอบภายในเพื่อ
กลั่นกรองการปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอน เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายแกทางราชการและการใช้จ่าย
งบประมาณควรมีการรายงานให้สภาและประชาชนทราบเป็นประจาสม่าเสมอ
จากสมมติฐานที่ตั้งไว้ว่า ปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงานที่แตกต่างกันส่งผลต่อระดับในระบบ
การบริหารงานการเงินการคลังด้านงบประมาณ ด้านรายได้ ด้านการเงินและบัญชี ด้านการตรวจสอบ
และประเมินผล ของเทศบาลตาบลโกรกพระ แตกต่างกัน แต่ผลการเปรียบเทียบทางสถิติ พบว่า
เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา เงินเดือน ตาแหน่งหน้าที่การงาน และระยะเวลาดารงตาแหน่ง
ของพนักงานที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อระบบการบริหารงานการเงินการคลังของเทศบาลตาบล
โกรกพระ โดยรวมและเป็นรายด้านทุกด้าน ไม่แตกต่างกัน (p>.05) ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
ผลการศึกษาเป็นเช่นนี้ อาจเป็น เพราะบุคลากรของเทศบาลตาบลโกรกพระ มีบริบทการทางานที่
คล้ายคลึงกัน ระบบการบริหารงานในด้านต่าง ๆ ก็ใช้ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับเดียวกัน ผู้บริหาร
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลก็มาจากการเลือกตั้งจากประชาชนเหมือนกัน และผู้บริหารทุกคนต่างก็
ส่งเสริมการปฏิบัติงานในหน้าที่ของบุคลากรแต่ละสานัก/กอง ในขั้นตอนการปฏิบัติที่คล้ายคลึงกัน จึง
ทาให้ไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนาไปใช้
1.1 ด้านงบประมาณ ในการบริหารงบประมาณของเทศบาล ผู้บริหารท้องถิ่นจาเป็น
จะต้องมีความรู้ความเข้าใจ ในการจัดทางบประมาณรายจ่าย การวางแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ในแต่ละปี เพื่อให้งบประมาณมีเพียงพอต่อการบริหารงาน ควรลดค่าใช้จ่ายของเทศบาลที่ไม่มีความ
จาเป็นออกไป เช่น กรณีบุคลากรในหน่วยงานลาออกหรือเกษียณอายุราชการ ก็ให้มีการยุบตาแหน่งที่
ว่างลงไม่รับเพิ่ม และไม่รับบุคลากรทางานซ้าซ้อนตาแหน่งที่มีอยู่แล้ว ใช้จ่ายเงินงบประมาณทุกบาท
ให้คุ้มค่าและให้มีเงินสารองเพื่อไว้ใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็นเร่งด่วนด้วย
1.2 ด้านรายได้ ผู้บริหารท้องถิ่นควรให้ความสาคัญกับการจัดเก็บรายได้ของเทศบาล
โดยให้มีการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรในการจั ดเก็บรายได้อย่างเป็นรูปธรรม จัดให้มีการ
รณรงค์ประชาสัมพันธ์การชาระภาษีกับประชาชนในพื้นที่อย่างสม่าเสมอ ให้พัฒนาระบบแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สินมาใช้ในการจัดเก็บภาษีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของเทศบาล
ตลอดจนมีการให้รางวัลสาหรับผู้ที่มาชาระภาษี เป็นสิ่งของหรือให้เป็นใบประกาศเกียรติคุณ ถือว่า
เป็นบุคคลตัวอย่างที่ดีของสังคม
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1.3 ด้านการเงินและบัญชี เทศบาลควรให้บุคลากรในหน่วยงานเข้าอบรมระบบการ
จั ด ท าบั ญ ชี ก ารบั น ทึ ก บั ญ ชี ร ะบบคอมพิ ว เตอร์ (e-LAAS) และจั ด ให้ มี ก ารฝึ ก อบรมบุ ค ลากรใน
หน่วยงานได้ทราบขั้นตอนการดาเนินการเกี่ยวกับการเงินและบัญชี เพื่อลดความขัดแย้งกรณีไม่เข้าใจ
ขั้นตอนวิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและการจัดทาบัญชี รวมทั้งงบการเงินของเทศบาล
ให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ตลอดจนผู้นาชุมชน รวมทั้งจัดอบรมไห้ความรู้ในเรื่อง
ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเงินและบัญชี
1.4 ด้านการตรวจสอบและประเมินผล ในการประชุมแต่ละเดือนของพนักงานเทศบาล
และการประชุมสภาท้องถิ่น ควรให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในเรื่องการเงินเข้าไปชี้แจงทาความเข้าใจในระเบียบ
และขั้นตอนวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับระบบการเงินการคลังและทาความเข้าใจให้ที่ประชุมทราบว่า มีระเบียบ
มี ขั้ น ตอนกระบวนการในการปฏิ บั ติ ง านอะไรบ้ า ง เพื่ อ เป็ น การแสดงถึ ง ความโปร่ ง ใส สามารถ
ตรวจสอบได้ ให้ผู้บริหาร สมาชิกสภา และประชาชน เกิดความเชื่อมั่นในการบริหารการเงินการคลัง
ของหน่วยงาน และชี้แจงให้ที่ประชุมได้ทราบว่า กรณีมีหน่วยงานภายนอกมาตรวจสอบและมีข้อ
ทักท้วงควรที่จะแจ้งในที่ประชุมทราบเพื่อไม่ให้เกิดการปฏิบัติที่ผิดระเบียบ กฎหมาย เช่น สานักงาน
ตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) คณะทางานตรวจรับรองมาตรฐาน
การปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Core team) และเทศบาลควรจัดให้มีหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในของเทศบาลด้วย
2. ข้อเสนอแนะในครั้งต่อไป
2.1 ควรศึกษาวิจัย ในด้านความรู้ความเข้าใจในระเบียบ กฎหมาย ของผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเงินการคลังของเทศบาล
2.2 ควรศึกษาวิจัย การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารการเงินการคลังของ
เทศบาล
2.3 ควรศึกษาวิจัย เกี่ยวกับบทบาทของผู้บริหารต่อการบริหารงานการเงินการคลังเพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถในการบริหารงานของเทศบาล
กิตติกรรมประกาศ
ผู้วิจัยขอบกราบขอบพระคุณท่านอธิก ารบดีมหาวิทยาลัยพิษณุโลก ที่ได้สนับสนุนทุนวิจัยใน
ครั้งนี้ รวมทั้งคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ ลูกจ้างประจา พนักงานจ้างเทศบาล
และผู้นาชุมชนในเขตเทศบาลตาบลโกรกพระ อาเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ ที่ได้อนุเคราะห์
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ เพื่อให้การวิจัยนี้สาเร็จลุล่วงได้ด้วยดี
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บทคัดย่อ
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี จุ ด มุ่ ง หมายเพื่ อ ศึ ก ษาพฤติ ก รรมการท่ อ งเที่ ย วโดยชาวต่ า งชาติ ต่ อ การ
ท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์บ้านดา ในจังหวัดเชียงราย โดยมุ่งศึกษาลักษณะประชากรศาสตร์ ทัศนคติ และ
พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว เครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูลงานวิจัยคือ แบบสอบถาม ค่าสถิติเชิ ง
พรรณนาวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยด้าน
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ พบว่า นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 2534 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่า ง US$
30,001-40,000 และมาจากทวีปอเมริกา ทัศนคติของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ พบว่า ทัศนคติทุก
ด้านอยู่ ในระดับมาก ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่และด้านการส่งเสริมการตลาด
พฤติกรรมการท่องเที่ยว พบว่า นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์ในการเดินทางมา
ท่องเที่ย วจั ง หวั ดเชี ย งรายเพื่อ พักผ่ อนในช่ ว งวั นหยุ ด เหตุ ผ ลในการท่ องเที่ยวพิพิ ธ ภัณ ฑ์บ้า นด า
เชียงรายเพื่อพักผ่อนและเพื่อชมงานศิลปะ ได้แก่ รูปแบบสถาปัตยกรรม ผู้ร่วมเดินทางคือเพื่อน/
เพื่อนร่ วมงาน โอกาสในการมาท่องเที่ยว คือ ช่วงวันหยุดเสาร์ - อาทิตย์ ตนเองมีอิทธิพลในการ
ตัดสินใจในการท่องเที่ยว พาหนะในการเดินทาง คือรถเช่า จะกลับมาท่องเที่ยวอีกครั้งในอนาคตและ
จะแนะนาผู้อื่นให้มาท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์บ้านดา เชียงราย มีการรับรู้ข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยว
พิพิธภัณฑ์บ้านดา เชียงราย จากการบอกต่อจากคนรู้จัก
คาสาคัญ: พฤติกรรมการท่องเที่ยว, นักท่องเที่ยว, พิพิธภัณฑ์บ้านดา เชียงราย, ส่วนประสมทาง
การตลาด
Abstract
This research aimed to study tourist behavior of foreigners on Black House
Museum in Chiang Rai by studying demographic, attitude, and tourist behavior. The
questionnaire had used as a research tool, moreover, the descriptive statistic used to
analyze data was percentage, mean, and standard deviation. The result of
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demographic showed that the most foreigners is female with aged 25 – 34, their
education was employee with monthly income US$ 30,001 – 40,000, and they are
from North American Continent. Additionally, the results of attitude level were high
level such as product, price, place, and promotion, respectively. For the result of
tourist behavior showed that the aim of Chiang Rai trip was for relaxing on vacation.
The reason of visiting Black House Museum was for relaxing and to admire the
artworks such as architectural style. They had visited the museum with their friends
or colleagues, and their opportunity of this trip was on weekend. Moreover, they had
made a decision for this trip by themselves and the most tourists had rent a car.
They would revisit and recommend others to visit the Black House Museum in the
future. Finally, the most tourists had received the information of museum by
informing of acquaintances.
Keywords: Tourist behavior, Tourists, Black House Museum Chiang Rai, 4Ps Marketing
Mix
บทนา
ประเทศไทยมีทรั พยากรทางการท่องเที่ยวด้านศิลปวัฒนธรรมที่โดดเด่นและมีเอกลักษณ์
เฉพาะตัว ศิลปวัฒนธรรมถือเป็นผลงานที่มีคุณค่าอย่างมหาศาลของมนุษยชาติ ซึ่งในแต่ละท้องถิ่นจะ
มีความหลากหลายและแตกต่างกันไปจึงเป็นสิ่งที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจ ผลที่ตามมาคือ การสร้าง
งาน สร้างอาชีพ และการกระจายรายได้อย่างทั่วถึงในท้องถิ่นต่างๆ ศิลปะเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นจาก
ความคิดสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดความงามและความพึงพอใจ เป็นการสร้างสรรค์งานศิลปะ โดยการ
ถ่ายทอดความงามผ่านสื่อวั ตถุต่างๆ ออกมาเพื่อให้ผู้อื่นได้สัมผัส ได้พบเห็นและได้รับรู้ สื่อต่างๆจะ
เป็นตัวกระตุ้นให้ ผู้ชมเกิดอารมณ์ ความรู้สึ ก และแรงบันดาลใจ ในปัจจุบันเกิดการอนุรักษ์แหล่ ง
ท่องเที่ยวเชิงศิลปะที่ถือเป็นแหล่งสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศ นาไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจระดับภูมิภาค
ระดับท้องถิ่น ก่อให้เกิดสภาพเศรษฐกิจที่ดีขึ้น (ฉันทัชวรรณ ถนอม.2552) ในจังหวัดเชียงรายนั้นมี
พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ เ ชิ ง ศิ ล ป ะ ที่ มี ชื่ อ เ สี ย ง แ ล ะ ไ ด้ รั บ ค ว า ม นิ ย ม คื อ พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ บ้ า น ด า
(http://th.tripadvisor.com) ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจที่มีการรวบรวมผลงานทางด้านศิลปะ
ตั้งแต่ส มัยอดีตและของสะสมทั่วโลกของอาจารย์ถวัลย์ ดัชนี ศิลปินแห่งชาติ เมื่อท่านเสียชีวิตลง
อาจารย์ดอยธิเบศร์ ดัชนี ซึ่งเป็นบุตรเพียงคนเดียวได้สานต่อปณิธานของบิดา มีแนวคิดในการนาส่วน
ประสมทางการตลาดมาใช้ในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ เพื่อสร้างการรับรู้แก่นักท่ องเที่ยวทั่วโลก
อย่างไรก็ดีส่วนประสมทางการตลาดจะมีผลต่อทัศนคติ และพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
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หรือไม่ จะสามารถดึงดูดความสนใจ ตอบสนองความต้องการแก่นักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่ ๆ ตลอดจน
สามารถสร้างความน่าสนใจแก่นักท่องเที่ยวกลุ่มเดิมได้หรือไม่อย่างไร ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา
พฤติ ก รรมการท่ อ งเที่ ย วโดยชาวต่ า งชาติ ต่ อ พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ บ้ า นด า เชี ย งรายโดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติซึ่งมีความนิยมมาท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์บ้านดาอย่างต่อเนื่องเนื่องจากในอดีต
อาจารย์ถวัลย์ ดัชนี มักนาผลงานที่มีชื่อเสียงไปจัดแสดงยัง ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกจึงทาให้เป็นที่รู้จัก
อย่างกว้างขวางแก่ผู้คนทั่วโลก และการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติยังนามาซึ่งรายได้
ทางการท่ อ งเที่ ย วแก่ จั ง หวั ด เชี ย งรายอี ก ด้ ว ย ทั้ ง นี้ เ พื่ อ เป็ น แนวทางในการส่ ง เสริ ม การจั ด การ
พิพิธภัณฑ์ให้มีความเหมาะสมต่อการบริการทางการท่องเที่ยว ตลอดจนข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย เช่นนักพัฒนาการ
ท่องเที่ยว และบริษัทนาเที่ยว สามารถนาข้อมูลไปวางแผนพัฒนาศักยภาพทางการท่องเที่ยวให้ตรงกับ
ความต้องการของนักท่องเที่ย วชาวต่างชาติ และจะสามารถช่วยเพิ่มจานวนนักท่องเที่ยวในแหล่ง
ท่องเที่ยวที่สาคัญของจังหวัดเชียงรายได้
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อพิพิธภัณฑ์บ้าน
ดา เชียงราย
2. เพื่อศึกษาทัศนคติของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อพิพิธภัณฑ์บ้านดา เชียงราย
3. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อพิพิธภัณฑ์บ้านดา
เชียงราย
ทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (Tourism Industry) ซึ่งประกอบด้วยธุรกิจหลายประเภท ทั้ง
ธุรกิจที่เกี่ยวข้องโดยตรงและธุรกิจที่เกี่ยวข้องทางอ้อมหรือธุรกิจสนับสนุนต่าง ๆ การซื้อบริการของ
นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ ถือได้ว่าเป็นการส่งสินค้าออกที่มองไม่เห็นด้วยสายตาเพราะเป็นการซื้อ
ด้วยเงินตราต่างประเทศ การผลิตสินค้า คือ บริการต่าง ๆ ที่นักท่องเที่ยวซื้อก็จะต้องมีการลงทุนซึ่ง
ผลประโยชน์จะตกอยู่ในประเทศและจะช่วยให้เกิดงานอาชีพอีกหลายแขนง นอกจากนี้ทางด้านสังคม
การท่องเที่ยวเป็นการผ่อนคลายความตึงเครียด พร้อมกับการได้รับความรู้ ความเข้าใจในวัฒนธรรมที่
ผิดแผกแตกต่างออกไป อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นแหล่งที่มาของรายได้ในรูปเงินตราต่างประเทศ
ซึ่งจะมีส่วนช่วยสร้างเสถียรภาพให้กับดุลการชาระเงินได้เป็นอย่างมาก นอกจากนี้การท่องเที่ยวยังมี
บทบาทช่วยกระตุ้นให้มีการนาเอาทรัพยากรของประเทศมาใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวาง ที่มีผู้อยู่ใน
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ท้องถิ่นได้เก็บมาประดิษฐ์เป็นหัตถกรรมพื้ นบ้าน ขายเป็นของที่ระลึกสาหรับนักท่องเที่ยว สรุปได้ว่า
บทบาทและความสาคัญของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวต่อเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม มีดังต่อไปนี้ (ฉันทัชวรรณ ถนอม. 2552) องค์ประกอบของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
ตามคาจากัดความของการท่องเที่ยวแห่ง ประเทศไทย (ททท.) หมายถึงธุรกิจและบริการสิ่งอานวย
ความสะดวกทุกประเภทที่เกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยวที่สาคัญมีอยู่ 4 องค์ประกอบ คือ ทรัพยากรการ
ท่องเที่ยว การตลาดท่องเที่ยว นักท่องเที่ยว และธุรกิจท่องเที่ยว ซึ่งมีความสัมพันธ์กันทั้งหมด (บุญ
เลิศ จิตตั้งวัฒนา. 2528) สภาการพิพิธภัณฑสถานระหว่างชาติ (International Council of
Museums) หรือ ICOM ได้ให้คาจากัดความของพิพิธภัณฑ์ ไว้ว่า “พิพิธภัณฑ์ หรือ Museum เป็น
สถาบั นถาวรที่จัดตั้งขึ้นโดยไม่แสวงหาผลกาไร เพื่อให้บริการแก่สั งคม เพื่อพัฒ นาสังคมและเปิด
โอกาสให้สาธารณชนเข้าใช้บริการ โดยพิพิธภัณฑ์ทาหน้าที่ในการรวบรวม สงวนรักษา สื่อสารเนื้อหา
และจั ด แสดงนิ ท รรศการ เพื่ อ วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการค้ น คว้ า การศึ ก ษาวิ จั ย นั น ทนาการ วั ต ถุ ท าง
วัฒนธรรมของมนุษยชาติและสิ่งแวดล้อม” (ICOM. 1994 : 239) วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง
พิพิธภัณฑ์เนื่องจากมีความสาคัญ 3 ประการ คือ มีบทบาททางสังคมและวัฒนธรรม มีบทบาททาง
เศรษฐกิจ และมีบทบาททางการเมือง
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดท่องเที่ยว (Travel Marketing Mix) (สุ
วัชนา วิวัฒนชาติ และคณะ. 2531) กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาดท่องเที่ยว ประกอบด้วยทุกสิง
ที่มีอิทธิพลในการสร้างความต้องการซื้อในผลิตภัณฑ์ แต่โดยทั่วไปแล้วจะนิยม แบ่งออกเป็นผลิตภัณฑ์
(Product) ราคา (Price) สถานที่จาหน่าย (Place) และการส่ งเสริมการตลาดท่องเที่ยว
(Promotion) ส่วนประสมทั้ง 4 ประการเรียกว่า ส่วนประสมทางการตลาดท่องเที่ยว 4′Ps (The four
4Ps of The Travel Marketing Mix) ประกอบด้วย เเพ็คเกจทัวร์ (Product), ราคา (Price), การจัด
จาหน่ายหรือสถานที่จาหน่าย (Place or Distribution) ซึ่งแบ่งออกเป็น ช่องทางการจัดจาหน่ายทัวร์
(Channel of Distribution or Distribution Channel) และการกระจายสินค้า (Physical
Distribution) และการส่งเสริมทางการตลาดท่องเที่ยว (Promotion) ซึ่งเป็นหัวใจสาคัญอย่างยิ่งใน
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
ตามแนวคิดและทฤษฎีที่กล่าวมาข้างต้นนั้น อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีบทบาทสาคัญต่อ
การพัฒนาเศรษฐกิจทั้ง ในชุมชนจนถึงระดับประเทศ การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวภายในชุมชนล้วน
ก่อให้เกิดกระแสดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมได้เป็นอย่างดี จังหวัดเชียงรายเป็นหนึ่งจังหวัดที่มี
จุดเด่นด้านแหล่งท่องเที่ยวด้านศิลปะและศิลปะภายในวัดแบบล้านนาที่ซึ่งในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยว
เดินทางมาเยี่ยมชมตลอดทั้งปี การศึกษาด้านทัศนคติและพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว
สามารถนาผลการศึกษาไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงการดาเนินการจัดการโดยใช้หลัก
ส่วนประสมการตลาด 4 ประการตามลาดับ
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วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถามที่สร้างขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบความถูกต้อง
ของเนื้อหา แล้วจึงนาไป Try out กับกลุ่มตัวอย่างจานวน 30 ตัวอย่าง เพื่อวิเคราะห์หาค่าความ
เชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยวิธีหาค่าสัมประสิ ทธิ์แอลฟาของครอนบาคCronbach's alpha (พิมพา
หิ รั ญกิตติ. 2552 : 127) มีค่ าความเชื่อมั่ นทั้งฉบับเท่า กับ 0.816ประชากร คือ นักท่องเที่ย ว
ชาวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ย วพิพิธภัณฑ์บ้านดา เชียงรายในปี 2560 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การศึกษาวิจัย คือ นักท่องเที่ยวชาวต่ างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์บ้านดา เชียงราย ที่มี
อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป เนื่องจากเป็นผู้ที่มีวิจารณญาณในการตอบแบบสอบถาม โดยใช้กลุ่มตัวอย่างที่
มีอายุต่าสุด คือ 15 ปี และได้กาหนดจานวนกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรในการคานวณหาขนาดกลุ่ม
ตัวอย่าง กรณีไม่ทราบจานวนประชากรแน่นอน (William.G. Cochran. อ้างถึงในพิมพา หิรัญกิตติ.
2552) มีการกาหนดค่าความผิดพลาดจากตัวอย่างไว้ร้อยละ 5 หรือ 0.05 ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่
คานวณได้เท่ากับ 385 คน สารองไว้ 15 คน รวมทั้งสิ้น400 ตัวอย่างผู้วิจัยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) ด้วยการเลื อกสถานที่ที่จัดเก็บแบบสอบถามโดยเก็บจากกลุ่ ม
ตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์บ้านดา เชียงราย ในช่วงเดือน
พฤศจิกายน 2560 – มกราคม 2561
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. วิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามตอนที่ 1 ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และทวีป
โดยมีลักษณะของคาถามปลายปิด จานวน 6 ข้อ แจกแจงความถี่ และเสนอผลการวิจัย
เป็นค่าร้อยละ
2. วิเ คราะห์ ข้ อ มูล แบบสอบถามตอนที่ 2 ข้อ มู ล เกี่ ยวกั บ ทัศ นคติ ข องนั กท่ อ งเที่ ย ว
ชาวต่างชาติที่มีต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดพิพิธภัณฑ์บ้านดา จังหวัดเชียงราย
เป็ น มาตราส่ ว นประมาณค่ า (Likertscale) โดยการหาค่ า เฉลี่ ย และส่ ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน
3. วิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามตอนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการท่องเที่ยวของ
ชาวต่างชาติที่มีต่อพิพิธภั ณฑ์บ้านดา เชียงราย มีลักษณะคาถามปลายปิด (Close ended questions) จานวน 10 ข้อ ใช้การแจกแจงความถี่ และเสนอผลการวิจัยเป็นค่า
ร้อยละ
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ผลการวิจัย
ผลการวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการท่องเที่ยวโดยชาวต่างชาติต่อพิพิธภัณฑ์บ้านดา เชียงราย
ผู้วิจัยได้แสดงลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ตาราง1 แสดงจานวนและค่าร้อยละของลักษณะทางประชากรศาสตร์ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
(n = 400)
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
จานวน (คน) ร้อยละ
1. เพศ
1.1 ชาย
186
46.50
1.2 หญิง
214
53.50
รวม
400
100.00
2. อายุ
2.1 15 - 24 ปี
66
16.50
2.2 25 - 34 ปี
119
29.75
2.3 35 - 44 ปี
99
24.75
2.4 45 - 54 ปี
84
21.00
2.5 55 - 64 ปี
29
7.25
2.6 65 ปีขึ้นไป
3
0.75
รวม
400
100.00
3. ระดับการศึกษา
3.1 ต่ากว่าปริญญาตรี
141
35.25
3.2 ปริญญาตรี
251
62.75
3.3 สูงกว่าปริญญาตรี
8
2.00
รวม
400
100.00
4. อาชีพ
4.1 หน่วยงานรัฐ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
84
21.00
4.2 พนักงานบริษัทเอกชน/ลูกจ้าง
100
25.00
4.3 รับจ้าง/อาชีพอิสระ
50
12.50
4.4 ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย
72
18.00
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ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
4.5 นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา
4.6 เกษียณอายุ/พ่อบ้าน/แม่บ้าน
รวม
5. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
5.1 ต่ากว่าหรือเท่ากับ US$ 20,000
5.2 US$ 20,001 – 30,000
5.3 US$ 30,001 – 40,000
5.4 มากกว่า US$ 40,001
รวม
6. ทวีป
6.1. อเมริกา
6.2. ยุโรป
6.3. แอฟริกา
6.4. เอเชีย
6.5. โอเชียเนีย(ออสเตรเลีย+นิวซีแลนด์)
รวม

จานวน (คน)
63
31
400

ร้อยละ
15.75
7.75
100.00

74
111
157
58
400

18.50
27.75
39.25
14.50
100.00

175
26
2
103
94
400

43.75
6.50
0.50
25.75
23.50
100.00

จากตาราง1 แสดงผลลักษณะทางประชากรศาสตร์ สรุปได้ว่า นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มา
ท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์บ้านดา เชียงรายส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 53.50 และเพศชายร้อยละ
46.50 มีอายุระหว่าง 24 – 34 ปี คิดเป็นร้อยละ 29.75ระดับการศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 62.75
ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน/ลูกจ้าง คิดเป็นร้อยละ 25.00 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง
US$ 30,001 – 40,000 คิดเป็นร้อยละ 39.25 และเดินทางมาจากทวีปอเมริกา ร้อยละ 43.75
ตอนที่ 2ผลการวิเคราะห์ ทัศนคติของนักท่องเที่ย วชาวต่างชาติที่มีต่อพิพิ ธ ภัณฑ์บ้านด า
เชียงราย สามารถแบ่งตามปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด 4 ด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ราคา
สถานที่ และการส่งเสริมการตลาด โดยการหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังตาราง2
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ตาราง 2 แสดงค่ า เฉลี่ ย (x̅) ค่ าเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดั บ ทั ศนคติ ข องนั ก ท่ องเที่ ย ว
ชาวต่างชาติที่มีต่อพิพิธภัณฑ์
บ้านดา เชียงราย
ทัศนคติของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีต่อพิพิธภัณฑ์บ้านดา
S.D.
ร ะ ดั บ
x̅
ทัศนคติ
ด้านผลิตภัณฑ์
1. สถาปัตยกรรม
1.1 อาคารพิพิธภัณฑ์ใช้สีดามีความเป็นเอกลักษณ์
4.57 0.725 มากที่สุด
1.2 รูปทรงของสถาปัตยกรรมเป็นศิลปะแบบล้านนา
4.40 0.813 มากที่สุด
1.3 ความสวยงามของสถาปัตยกรรมที่ประดับด้วยไม้แกะสลัก 4.28 0.943 มากที่สุด
2. ชิ้นงานทางศิลปะ
2.1 ผลงานประติมากรรมในพิพิธภัณฑ์บ้านดา เช่น รูปปั้น หิน
4.16 0.914 มาก
แกะสลัก
2.2การนากระดูกสัตว์มาสร้างสรรค์เป็นชิ้นงาน ศิลปะที่แปลก
4.31 0.857 มากที่สุด
ใหม่
2.3 ผลงานทางจิตกรรม เช่น ภาพวาดฝาผนังภาพเขียนสีน้ามัน
4.14 0.881 มาก
3. พนักงานมีความสุภาพ อ่อนน้อม และเป็นมิตร
3.70 0.865 มาก
4. ป้ า ย ใ น พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ มี เ นื้ อ ห า ที่ ชั ด เ จ น เ ช่ น ป้ า ย ชื่ อ
3.81 0.983 มาก
สถาปัตยกรรม ป้ายอธิบายความหมายของภาพวาดและชิ้นงาน
รวม
4.17 0.659 มาก
ด้านราคา
1. ค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์มีความเหมาะสม
3.98 0.849 มาก
2. ความคุ้มค่าของการเข้าชมพิพิธภัณฑ์
4.06 0.858 มาก
3. ความเหมาะสมของราคาอาหารและเครื่องดื่ม
3.93 0.904 มาก
4. ความเหมาะสมของราคาสินค้าหรือของที่ระลึก
3.93 1.695 มาก
5. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์
3.84 0.959 มาก
รวม
3.95 0.729 มาก
ด้านสถานที่
1. เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ทางด้านศิลปะ
4.29 0.790 มากที่สุด
2. เป็นสถานที่ที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจทางศิลปะ
4.21 0.868 มากที่สุด
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ทัศนคติของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีต่อพิพิธภัณฑ์บ้านดา
3. ความสะอาดของห้องจัดแสดงผลงานทางศิลปะ
4. สถานที่จอดรถเพียงพอต่อการรองรับนักท่องเที่ยว
5. บริเวณโดยรอบพิพิธภัณฑ์ มีความร่มรื่น
รวม
ด้านการส่งเสริมการตลาด
1. เนื้อหาที่แสดงรายละเอียดในแผ่นพับมีข้อมูลที่ชัดเจน
2. ในพิพิธภัณฑ์มีการแสดงแบบล้านนา เช่น การฟ้อน การเล่น
ดนตรี
3. การประชาสัมพันธ์ผ่าน Facebook/Fanpage/
Website ทาให้นักท่องเที่ยวรับรู้ข้อมูลข่าวสารของพิพิธภัณฑ์ได้
รวดเร็ว
4. ป้ายบอกทางไปยังพิพิธภัณฑ์มีความชัดเจนมองเห็นได้ง่าย
5. การบอกต่ อ /การเล่ า ประสบการณ์ ข องบุ ค คลที่ เ คยมา
พิพิธภัณฑ์ มีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยว
รวม
ทัศนคติของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติโดยรวม

4.07
3.70
4.05
4.06

0.914
0.913
0.981
0.669

ร ะ ดั บ
ทัศนคติ
มาก
มาก
มาก
มาก

3.88

0.856

มาก

4.05

0.996

มาก

4.03

0.969

มาก

3.74

0.871

มาก

3.93

1.031

มาก

3.96
4.03

0.691
0.604

มาก
มาก

x̅

S.D.

จากตาราง2ผลจากการวิเคราะห์ทัศนคติของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีต่อพิพิธภัณฑ์บ้าน
ดาเชียงรายประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่ และด้านการส่ งเสริมการตลาด
พบว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติส่วนใหญ่มีทัศนคติต่อการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์โดยรวมอยู่ในระดับมาก
มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.03
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ตอนที่3 การวิเคราะห์พฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีต่อพิพิธภัณฑ์บ้านดา
เชียงราย
ตาราง 3 แสดงจานวนและร้อยละของพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีต่อ
พิพิธภัณฑ์บ้านดาเชียงราย (n = 400)
พฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
จานวน (คน) ร้อยละ
1. วั ต ถุ ป ระสงค์ ห ลั ก ในการเดิ น ทางมาท่ อ งเที่ ย วจั ง หวั ด
เชียงราย
1.1 มาทาธุระในจังหวัดเชียงราย
51
12.75
1.2 มาประชุม/สัมมนา
59
14.75
1.3 พักผ่อนในช่วงวันหยุด
215
53.75
1.4 มาเยี่ยมญาติ/เพื่อน
35
8.75
1.5 มาชมผลงานศิลปะของอาจารย์ถวัลย์ ดัชนี โดยเฉพาะ
25
6.25
1.6 เดินทางมาเพื่อถ่ายภาพสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ
15
3.75
รวม
400
100.00
2. เหตุผลในการเลือกมาท่องเที่ยวที่พิพิธภัณฑ์บ้านดาเชียงราย
2.1 สร้างแรงบันดาลใจให้กับตนเอง
33
8.25
2.2 ชื่นชอบในความเป็นเอกลักษณ์ของพิพิธภัณฑ์บ้านดา เชียงราย 55
13.75
2.3 ชื่นชอบผลงานศิลปะของศิลปินแห่งชาติ (อาจารย์ถวัลย์ ดัชนี) 126
31.50
2.4 การพักผ่อนหย่อนใจ
186
46.50
รวม
400
100.00
3. ผลงานศิลปะที่ชื่นชอบในพิพิธภัณฑ์บ้านดา เชียงราย
3.1 รูปแบบสถาปัตยกรรมแต่ละหลังของพิพิธภัณฑ์บ้านดา เชียงราย 149
37.25
3.2 ของสะสมภายในพิพิธภัณฑ์บ้านดา เชียงราย เช่น กระดูกช้าง
131
32.75
เขาควาย
3.3 ประติมากรรมแต่ละชิ้นภายในพิพิธภัณฑ์บ้านดา เชียงราย
43
10.75
3.4 ลวดลายการแกะสลักไม้ของอาจารย์ถวัลย์ ดัชนี
42
10.50
3.5 งานภาพวาดของอาจารย์ถวัลย์ ดัชนี
34
8.50
3.6 ชอบทุก ๆ อย่างในพิพิธภัณฑ์บ้านดา
1
0.25
รวม
400
100.00
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พฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
4. ผู้ร่วมเดินทางของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาพิพิธภัณฑ์บ้านดา
เชียงราย
4.1 มาคนเดียว
4.2 คนสนิท/คนรู้ใจ
4.3 ครอบครัว/ญาติพี่น้อง
4.4 เพื่อน/เพื่อนร่วมงาน
4.5 คณะทัวร์
รวม
5. โอกาสในการมาท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์บ้านดา เชียงราย
5.1 วันหยุดเสาร์ - อาทิตย์
5.2 วันจันทร์ - ศุกร์
5.3 วันหยุดนักขัตฤกษ์/วันหยุดเทศกาล/วันหยุดยาว
รวม
6. ผู้ที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์บ้านดา เชียงราย
6.1 ตนเอง
6.2 สมาชิกในครอบครัว
6.3 คนสนิท/คนรู้ใจ
6.4 เพื่อน/คนรู้จัก
6.5 สื่อออนไลน์
รวม
7. พาหนะในการเดินทางมาท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์บ้านดา จังหวัด
เชียงราย
7.1 รถยนต์ส่วนบุคคล
7.2 รถจักรยานยนต์
7.3 รถประจาทาง
7.4 รถเช่า
7.5 รถนาเที่ยว
รวม

จานวน (คน) ร้อยละ

15
83
80
150
72
400

3.75
20.75
20.00
37.50
18.00
100.00

349
43
8
400

87.25
10.75
2.00
100.00

105
57
68
103
67
400

26.25
14.25
17.00
25.75
16.75
100.00

82
70
2
178
68
400

20.50
17.50
0.50
44.50
17.00
100.00
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พฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
8. การกลับมาท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์บ้านดา จังหวัดเชียงราย
8.1 มาแน่นนอน
8.2 ไม่แน่ใจ
8.3 ไม่มาแน่นนอน
รวม
9. การแนะน าผู้ อื่ น ให้ ม าท่ อ งเที่ ย วพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ บ้ า นด า จั ง หวั ด
เชียงราย
9.1 แนะนาแน่นอน
9.2 ไม่แน่ใจ
9.3 ไม่แนะนา
รวม
10. การรับรู้ข้อมูลการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์บ้านดา จังหวัดเชียงราย
10.1 การบอกต่อจากคนรู้จัก
10.2 Facebook/Fanpage
10.3 Website
10.4 สื่อสิ่งพิมพ์ เช่น นิตยสาร/แผ่นพับ
10.5 ป้ายประชาสัมพันธ์ (ป้ายไวนิลบริเวณทางเข้า - ออกพิพิธภัณฑ์)
10.6 ป้ายบอกทางไปยังพิพิธภัณฑ์บ้านดา จังหวัดเชียงราย
รวม

จานวน (คน) ร้อยละ
213
53.25
186
1
400

46.50
0.25
100.00

284
116
0
400

71.00
29.00
0.00
100.00

182
149
11
8
21
29
400

45.50
37.25
2.75
2.00
5.25
7.25
100.00

จากตาราง3 สามารถสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้ดังนี้ นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติส่วนใหญ่มี
วัตถุประสงค์ในการมาจังหวัดเชียงรายเพื่อพักผ่อนในช่วงวันหยุด ร้อยละ 53.75เหตุผลที่เดินทางมา
เที่ ย วพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ บ้ า นด า เชี ย งรายเพื่ อ พั ก ผ่ อ นหย่ อ นใจ ร้ อ ยละ 46.50มี ค วามชื่ น ชอบรู ป แบบ
สถาปัตยกรรมพิพิธภัณฑ์บ้านดา เชียงราย ร้อยละ37.25ส่วนใหญ่เดินทางมากับเพื่อน/เพื่อนร่วมงาน
ร้อยละ37.50 โอกาสเดินทางมาท่องเที่ยวในช่วงวันหยุด ร้อยละ 87.25ผู้ที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจ
ท่องเที่ยว คือ ตนเอง ร้อยละ 26.25 พาหนะที่ใช้ในการเดินทางมาท่องเที่ยว คือ รถเช่า ร้อยละ44.50
จะกลับมาท่องเที่ยวที่พิพิธภัณฑ์บ้านดา เชียงรายอย่างแน่นอน ร้อยละ 53.25 จะแนะนาผู้อื่นให้มา
ท่องเที่ยวคิดเป็นร้อยละ71.00และการรับรู้ข้อมูลการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์บ้านดา เชียงราย มาจาก
การบอกต่อจากคนรู้จัก ร้อยละ 45.50

988

การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลาปางวิจยั ครั้งที่ 4

สรุปและอภิปรายผล
ผลการวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการท่องเที่ยวโดยชาวต่างชาติต่อพิพิธภัณฑ์บ้านดา เชียงรายสรุป
ได้ดังนี้
ตอนที1่ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ผลการวิ เ คราะห์ ลั ก ษณะทางประชากรศาสตร์ ข องนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งชาติ พ บว่ า
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จานวน 214 คน คิดเป็นร้อยละ 53.50 มีอายุระหว่าง
25 - 34 ปี จานวน 119 คน คิดเป็นร้อยละ 29.75 การศึกษาระดับปริญญาตรี จานวน 251 คน คิด
เป็นร้อยละ 67.72 อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน/ลูกจ้าง จานวน 100 คนคิดเป็นร้อยละ 25.00 มี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง US$ 30,001 – 40,000 จานวน 157คน คิดเป็นร้อยละ 39.25 และมา
จากทวีปอเมริกา จานวน 175คน คิดเป็นร้อยละ 43.75
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทัศนคติของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีต่อพิพิธภัณฑ์บ้านดา
เชียงราย
ทัศนคติของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีต่อพิพิธภัณฑ์บ้านดา เชียงราย โดยรวมมีทัศนคติอยู่
ในระดับมาก หากพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
ด้านผลิตภัณฑ์ นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์บ้านดา เชียงราย
ส่วนใหญ่มีทัศนคติต่อด้านผลิตภัณฑ์โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17
ด้านราคา นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์บ้านดา เชียงราย ส่วน
ใหญ่มีทัศนคติต่อด้านราคาโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.95
ด้านสถานที่ นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ บ้านดา เชียงราย
ส่วนใหญ่มีทัศนคติต่อด้านสถานที่โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06
ด้านการส่งเสริมการตลาด นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์บ้านดา
เชียงรายส่วนใหญ่มีทัศนคติต่อด้านการส่งเสริมการตลาดโดยรวมอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.96
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีต่อพิพิธภัณฑ์
บ้านดา เชียงราย
พบว่า นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์ในการเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัด
เชียงราย เพื่อพักผ่อนในช่วงวันหยุด จานวน 215 คน คิดเป็นร้อยละ 53.75 มีเหตุผลในการเลือกมา
ท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อนหย่อนใจ จานวน 186 คน คิดเป็นร้อยละ 46.50 ผลงานด้านศิลปะที่ชื่นชอบใน
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พิพิธภัณฑ์บ้านดา เชียงราย คือ รูปแบบสถาปัตยกรรมแต่ละหลังของพิพิธภัณฑ์บ้านดา จานวน 149
คนคิดเป็น ร้อยละ 37.25 ผู้ร่ว มเดินทางมาท่องเที่ยวพิพิธ ภัณฑ์บ้านดา เชียงราย คือเพื่อน/เพื่อน
ร่วมงาน จานวน 150 คน คิดเป็นร้อยละ 37.50 โอกาสในการมาท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์บ้านดาเชียงราย
คือเดินทางมาในช่วงวันหยุดเสาร์ - อาทิตย์ จานวน 349 คน คิดเป็นร้อยละ 87.25ผู้ที่มีอิทธิพลในการ
ตัดสินใจท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์บ้านดา เชียงราย คือ ตนเอง จานวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 26.25
พาหนะในการเดินทางมาท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์บ้านดา เชียงราย ใช้รถเช่า จานวน 178 คน คิดเป็นร้อย
ละ 44.50จะกลับมาท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์บ้านดา เชียงรายอย่างแน่น อน จานวน 213 คน คิดเป็นร้อย
ละ 53.25จะแนะนาผู้อื่นให้มาท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์บ้านดา เชียงราย จานวน 284 คน คิดเป็นร้อยละ
71.00 การรับรู้ข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์บ้านดา เชียงราย มีการรับรู้จากการบอกต่อจาก
คนรู้จัก จานวน 182 คน คิดเป็นร้อยละ 45.50
การอภิปรายผลจากการศึกษาวิจัยพฤติกรรมการท่องเที่ยวโดยชาวต่างชาติต่อพิพิธภัณฑ์บ้าน
ดา เชียงรายสามารถอภิปรายผลได้ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ผลการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวพิพิธภั ณฑ์บ้านดา เชียงราย
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 25-34 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรีประกอบอาชีพพนักงาน
บริษัทเอกชน/ลูกจ้างมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน US$ 30,001 - 40,000 และมาจากทวีปอเมริกา ทั้งนี้
เนื่องจากเพศหญิงเป็นเพศที่ไม่นิยมท่องเที่ยวผจญภัยเหมือนเพศชาย จึงมีความต้องการท่องเที่ยวเพื่อ
พักผ่อนหย่อนใจ ชอบเดินทางท่องเที่ยวไปยังสถานที่ที่ให้ความผ่อนคลายมากกว่า
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ทัศนคติของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีต่อพิพิธภัณฑ์บ้านดา เชียงราย
ทัศนคติของนั กท่องเที่ย วชาวต่างชาติที่มีต่ อพิพิธ ภัณฑ์บ้านดา เชียงราย ด้านผลิ ตภัณ ฑ์
โดยรวมอยู่ ใ นระดั บ มาก หากพิ จ ารณาเป็ น รายข้ อ พบว่ า อาคารสี ด ามี ค วามเป็ น เอกลั ก ษณ์ ,
สถาปั ตยกรรมแบบศิล ปะล้ านนา, การนากระดูกสั ตว์มาสร้างสรรค์เป็นชื้นงานศิลปะ เป็นต้นซึ่ง
สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ธีรวัฒน์ บุตตะโยธี (2551) พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่พอใจต่อ
ทัศนียภาพความสวยงามของเมืองโบราณอยู่ในระดับมาก ดังนั้น สิ่งที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่
เดินทางมาท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์บ้านดา เชียงราย คือความโดดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์
ทัศนคติของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีต่อพิพิธภัณฑ์บ้านดา เชียงราย ด้านราคาโดยรวมอยู่ในระดับ
มาก ได้แก่ ความคุ้มค่าของการเข้าชมพิพิธภัณฑ์, ค่าเข้าชมมีความเหมาะสมเป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลงานวิจัยของธีรวัฒน์ บุตตะโยธี(2551) พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยส่วนใหญ่มีความพึงพอใจด้าน
ความเหมาะสมของราคาค่ า เข้ า ชมด้ า นความคุ้ มค่ า ของการมาท่ อ งเที่ ยวเมื อ งโบราณ และด้ า น
ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวเมืองโบราณเมื่อเทียบกับการท่องเที่ยวที่อื่นอยู่ในระดับมาก ดังนั้น ด้าน
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ราคาจึงเป็นเหตุผลที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติส่วนใหญ่มาท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์บ้านดา เชียงราย ทั้งนี้
เนื่องจากราคาค่าเข้าชมมีความเหมาะสมต่อการเข้าชมศิลปะที่ทรงคุณค่าที่หาไม่ได้จากที่อื่น
ทัศนคติของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีต่อพิพิธภัณฑ์บ้านดา เชียงรายด้านสถานที่โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก ได้แก่ เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ทางด้านศิลปะ และสามารถสร้างแรงบันดาลใจ และบริเวณ
โดยรอบมีความร่มรื่น สอดคล้องกับการศึกษาวิจั ยของธีรวัฒน์บุตตะโยธี (2551) พบว่า นักท่องเที่ยว
ส่วนใหญ่ชื่นชอบในด้านทัศนียภาพ และความสวยงามของเมืองโบราณ รวมถึงด้านความกว้างขวาง
ของสถานที่ต่อการรองรับนักท่องเที่ยวอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจากด้านสถานที่เป็นปัจจัยสาคัญที่
นักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสได้
ทัศนคติของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีต่อพิพิธภัณฑ์บ้านดา เชียงรายด้านการส่งเสริมการตลาด
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ในพิพิธภัณฑ์มีการแสดงแบบล้านนา และมีการประชาสัมพันธ์ผ่าน
ระบบออนไลน์ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ธีรวัฒน์ บุตตะโยธี (2551) พบว่า นักท่องเที่ยวส่วน
ใหญ่ที่มาเที่ยวเมืองโบราณ ได้รับข้อมูลข่าวสารจากอินเตอร์เน็ตอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับ
ผลงานวิจัยของเมพิชชา ภิญโญวัชรกุล (2553) พบว่า นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจด้านการส่งเสริม
การตลาดอยู่ในระดับมากที่สุด ดังนั้น ด้านการส่งเสริมการตลาดจึงเป็นปัจจัยที่ทาให้นักท่องเที่ยวส่วน
ใหญ่ตัดสินใจมาท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์บ้านดา เชียงราย เนื่องจากมีภาพลักษณ์ที่ดี มีช่องทางในการ
ติดต่อสื่อสารเพื่อเข้าถึงได้อย่างชัดเจน ทาให้นักท่องเที่ยวรับรู้ข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว
ตอนที่ 3 ผลการวิ เ คราะห์ พ ฤติ ก รรมของนั กท่ อ งเที่ย วชาวต่ า งชาติ ที่ มี ต่ อพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ บ้ า นด า
เชียงราย
วัตถุประสงค์หลักในการเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย พบว่า ส่วนใหญ่มาพักผ่อน
ในช่ ว งวั น หยุ ด ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ ผลงานวิ จั ย ของสุ ริ วั ส สา นาริ น ค า และคณะ ( 2557) พบว่ า
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์หลักในการท่องเที่ยวคือ การมาท่องเที่ยว/พักผ่อน
และยังสอดคล้ องกับการศึกษาวิจัยของวาทิต อิทธิศิริเวทย์ (2551) พบว่า นักท่องเที่ยวส่ วนใหญ่
เดินทางมาประเทศไทยเป็นครั้งแรก มีวัตถุประสงค์เพื่อท่องเที่ยวและพักผ่อน
เหตุ ผ ลในการเลื อ กมาท่ อ งเที่ ย วที่ พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ บ้ า นด า เชี ย งราย พบว่ า นั ก ท่ อ งเที่ ย ว
ชาวต่างชาติส่วนใหญ่มาพักผ่อนหย่อนใจสอดคล้องกับงานวิจัยของ สายใจ มูลฟอง และคณะ (2557)
พบว่า ด้านเหตุผลของการเดินทางมาท่องเที่ยวในครั้งนี้ คือ นักท่องเที่ยวชาวจีนส่วนใหญ่เดินทางมา
ท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อน ทั้งนี้ เนื่องจากเหตุผลในการเลือกมาท่องเที่ ยวที่พิพิธภัณฑ์บ้านดา เชียงราย
เป็นการมาเพื่อพักผ่อนหย่อนใจและชื่นชมศิลปะของพิพิธภัณฑ์บ้านดา
ผลงานศิลปะที่ชื่นชอบในพิพิธภัณฑ์บ้านดา เชียงราย พบว่า นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติส่วน
ใหญ่ชื่นชอบรูปแบบสถาปัตยกรรมแต่ละหลังของพิพิธภัณฑ์บ้านดา จังหวัดเชียงราย สอดคล้อ งกับ
ผลงานวิจัยของ ณิชานันท์ บุญห้า และคณะ (2552) พบว่า นักท่องเที่ยวมีความคาดหวังในเรื่องของ
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ความเป็นเอกลักษณ์ของบ้านศิลปินเจ้าของผลงาน ผลงานของศิลปิน รูปแบบของตัวบ้านศิลปินและ
การได้พบปะกับศิลปิน ทั้งนี้ เนื่องมาจากรูปแบบสถาปัตยกรรมของพิพิธภัณฑ์บ้านดา เชียงรายมี
ความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว
ผู้ร่วมเดินทางของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาพิพิธ ภัณฑ์บ้านดา เชียงราย พบว่า ส่วนใหญ่
เดินทางมากับเพื่อน/เพื่อนร่วมงาน สอดคล้องกับกากรศึกษาวิจัยของวาทิต อิทธิ ศิริเวทย์ (2551)
พบว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติชอบเดินทางมากับเพื่อน และจัดการเดินทางด้วยตนเอง เนื่องจากทา
ให้การท่องเที่ยวมีความคล่องตัวมากกว่า
โอกาสในการมาท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์บ้านดา เชียงราย พบว่า ส่วนใหญ่เดินทางมาช่วงวันหยุด
เสาร์ - อาทิตย์ สอดคล้องกับผลงานวิจัยของวิวัฒน์ จันทร์กิ่งทอง (2558) พบว่า นักท่องเที่ยวส่วน
ใหญ่จ ะเดิ น ทางมาท่องเที่ย วในวัน หยุดเสาร์ -อาทิตย์ ทั้งนี้เนื่องจากโอกาสในการมาท่องเที่ยวที่
พิพิธภัณฑ์บ้านดา เชียงราย ของนักท่องเที่ยวเพื่อเป็นการมาพักผ่อนในช่วงวันหยุด
ผู้ ที่ มีอิ ทธิ พลในการตัด สิ น ใจท่อ งเที่ ยวพิพิ ธ ภั ณฑ์ บ้า นด า เชีย งราย พบว่า นั กท่ องเที่ ย ว
ชาวต่างชาติส่วนใหญ่เดินทางมาพิพิธภัณฑ์บ้านดา เชียงราย มีการตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยวด้วย
ตนเอง สอดคล้องกับการศึกษาวิจัยของสุริวัสสา นารินคา และคณะ (2557) พบว่า นักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติส่วนใหญ่ไม่ใช้บริการผ่านบริษัทท่องเที่ยว แต่เดินทางด้วยตนเองโดยรถโดยสารสาธารณะ
พาหนะในการเดิ น ทางมาท่ อ งเที่ ย วพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ บ้ า นด า เชี ย งราย พบว่ า นั ก ท่ อ งเที่ ย ว
ชาวต่างชาติส่วนใหญ่เดินทางโดยใช้รถเช่า สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ณิชานันท์ บุญห้า และคณะ
(2552) พบว่า นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาส่วนใหญ่ใช้รถเช่าทั้งรถยนต์ และรถจักรยานยนต์เป็นพาหนะ
ในการเดินทาง
การกลับมาท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์บ้านดา เชียงราย พบว่า นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติส่วนใหญ่มี
แนวโน้มที่จะกลับมาท่องเที่ยวในอนาคตอย่างแน่นอน สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ เมพิชชา ภิญโญ
วัช รกุ ล (2553) พบว่ า นั กท่ อ งเที่ ย วมี แ นวโน้ ม ที่ จะกลั บ มาท่ อ งเที่ ย วในอนาคต ทั้ ง นี้ เนื่ อ งจาก
พิพิธ ภัณฑ์บ้ า นดา เชีย งราย เป็ น การท่องเที่ยวเชิงศิล ปะ สามารถสร้างแรงบันดาลใจและความ
ประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวได้ จึงทาให้นักท่องเที่ยวกับมาเที่ยวอีกในอนาคต
การแนะนาผู้อื่นให้มาท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์บ้านดาเชียงราย พบว่า นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ส่วนใหญ่ที่มาท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์บ้านดา จะมีการแนะนาให้กับผู้อื่นอย่างแน่นอน ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลงานวิจัยของ ขวัญสิริ มะโนวงค์ และคณะ(2560) พบว่า ผู้ที่เข้ามาท่องเที่ยวในบ้านบัวจะมีการ
แนะนาผู้อื่นอย่างแน่นอน ทั้งนี้ เนื่องจากผู้ที่เดินทางมาท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์บ้ านดา เชียงราย เกิด
ความประทับใจในความเป็นเอกลักษณ์ของพิพิธภัณฑ์บ้านดา จึงเกิดการแนะนาบอกต่อให้กับผู้อื่นให้
มาท่องเที่ยว
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การรับรู้ข้อมูลการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์บ้านดา เชียงราย พบว่า นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติส่วน
ใหญ่รู้จักข้อมูลของพิพิธภัณฑ์จากบุคคลรู้จักโดยการบอกต่อ ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ขวัญสิริ
มะโนวงค์ และคณะ (2560) พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ทราบข้อมูลมาจากคาบอกเล่าจากคนใน
ครอบครัว ญาติ เพื่อน และคนรู้จัก
ดั ง นั้ น จากการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล พบว่ า นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งชาติ ที่ เ ดิ น ทางมาท่ อ งเที่ ย ว
พิพิธภัณฑ์บ้านดา เชียงรายมีทัศนคติที่ดีต่อความเป็นเอกลักษณ์ มีความคุ้มค่า เป็นแหล่งเรียนรู้ด้าน
ศิล ปะที่ส ร้ างแรงบั น ดาลใจ แสดงถึงศิล ปวัฒ นธรรมล้ า นนาที่ห าชมได้ย าก นอกจากนี้ยั งมีความ
ต้องการจะกลับมาท่องเที่ยว พร้อมทั้งจะแนะนาผู้อื่นให้มาท่องเที่ยวอีกด้วย
ข้อเสนอแนะ
1. ทัศนคติของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีต่อพิพิธภัณฑ์บ้านดา จังหวัดเชียงราย โดยรวมอยู่
ในระดับมากในด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่ และด้านการส่งเสริมการตลาด ดังนี้
1.1 ด้ า นผลิ ต ภั ณ ฑ์ นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งชาติ โ ดยส่ ว นใหญ่ มี ทั ศ นคติ ต่ อ ด้ า นอาคาร
พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ใ ช้ สี ด ามี ค วามเป็ น เอกลั ก ษณ์ พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ บ้ า นด ามี ค วามเป็ น เอกลั ก ษณ์ ท าให้ ดึ ง ดู ด
นักท่องเที่ยวให้เข้ามาชม ดังนั้น ควรมีการอนุรักษ์ตัวอาคารที่ใช้ศิลปะแบบล้านนาที่ทาด้วยสีดา เก็บ
รักษาผลงานศิลปะภายในพิพิธภัณฑ์ให้คงสภาพเดิม และหากมีการก่อสร้างอาคารเพิ่มเติมควรอนุรักษ์
ความเป็นดั้งเดิมของพิพิธภัณฑ์ไว้
1.2 ด้านราคานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติโดยส่วนใหญ่มีทัศนคติต่อด้านความคุ้มค่าของ
การเข้าชมพิพิธภัณฑ์ ราคาค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์เป็นราคาที่เหมาะสม นักท่ องเที่ยวส่วนใหญ่ยอมรับได้
ดังนั้น พิพิธภัณฑ์บ้านดา เชียงราย ควรรักษามาตรฐานในด้านราคาเอาไว้ และพัฒนาพิพิธภัณฑ์ให้
เป็ น ไปตามยุ ค สมั ย โดยอาจสามารถปรั บ ราคาได้ ต ามความเหมาะสมของกลไกทางเศรษฐกิ จ ที่
เปลี่ยนแปลงไป
1.3 ด้านสถานที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติโดยส่วนใหญ่มีทัศ นคติต่อด้านสถานที่เป็น
แหล่งศึกษาเรี ยนรู้ ทางด้านศิลปะ ดังนั้น พิพิธภัณฑ์บ้านดาควรพัฒนาสถานที่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้
ทางด้านศิลปะ เก็บรักษาผลงานศิลปะที่ทรงคุณค่าให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาเยี่ยมชม และเป็นสถานที่ที่
สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักท่องเที่ยวได้
1.4 ด้านการส่งเสริมการตลาดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติโดยส่วนใหญ่มีทัศนคติต่อการ
แสดงแบบล้านนา การประชาสัมพันธ์ผ่าน Facebook/Fanpage/Website ทาให้นักท่องเที่ยวรับรู้
ข้อมูลข่าวสารของพิพิธภัณฑ์ได้อย่างรวดเร็วควรส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวบอกต่อหรือการเล่าเรื่องราว
ประสบการณ์ที่เคยมาพิพิธภัณฑ์ เพื่อให้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวของบุคคลอื่นๆ ที่
สนใจการท่องเที่ยวเชิงศิลปะ

993

การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลาปางวิจยั ครั้งที่ 4

2. การวิ เคราะห์ พฤติกรรมของนัก ท่องเที่ย วชาวต่า งชาติที่เ ดินทางมาพิพิธ ภัณ ฑ์บ้านด า
เชียงรายทางพิพิธภัณฑ์ควรเตรียมความพร้อมสาหรับการต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ได้แก่ การ
จัดสถานที่จอดรถให้เพียงพอโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันหยุดเสาร์/อาทิตย์ที่มีนักท่องเที่ยวมาจานวนมาก
การจัดภูมิทัศน์ให้สวยงาม การประชาสัมพันธ์ผ่าน Facebook/Fanpageให้มากขึ้นเพื่อสร้างการรับรู้
ให้แก่นักท่องเที่ยว
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บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาการบริหารจัดการ ปัจจัยที่ทาให้ประสบผลสาเร็จ
และสภาพแวดล้อมของแม่วังฟาร์มเห็ด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลาปาง โดยการ
สัมภาษณ์สมาชิกกลุ่มแม่วังฟาร์มเห็ด เป็นนักศึกษา จานวน 24 คน จาก 3 สาขา ได้แก่ สาขาวิชาการ
จัดการ 9 คน สาขาวิชาการตลาด 7 คน และสาขาวิชาพืชศาสตร์ 8 คน ตามลาดับ โดยใช้ SWOT
Analysis และวิเคราะห์องค์ประกอบของการบริหารจัดการ
ผลการศึกษา พบว่า การบริหารจัดการ ด้านการวางแผน การจัดองค์กร การสั่งการ และด้าน
การควบคุม อยู่ในระดับดีทั้งหมด ปัจจัยที่ทาให้ประสบผลสาเร็จ คือ ห้องเขี่ยเชื้อเห็ด/พักเชื้อเห็ด มี
ความเหมาะสม สะอาด และปลอดเชื้อแบคทีเรีย โรงเพาะเห็ด มีสภาพดี มิดชิด ทึบแสง ห้องเปิดดอก
เห็ด มีความชื้น ถ่ายเทอากาศได้ดี มีอุปกรณ์เพียงพอต่อการใช้งาน ระยะเวลาในการปฏิบัติงานไม่
ส่งผลต่อการเรียน เพราะใช้เวลาว่างหลังเลิกเรียน อาจารย์ที่ปรึกษามีการให้คาแนะนาอย่างเหมาะสม
สมาชิกมีการปรับตัวในการทางานร่วมกับผู้อื่นได้ดี จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม พบว่า สมาชิกใน
กลุ่มมีความรู้ และความชานาญในการเพาะเห็ด แต่กิจการพึ่งก่อตั้งใหม่ จึงยังไม่เป็นที่รู้จัก อีกทั้งไม่มี
ฟาร์ ม เห็ ด อื่ น ตั้ ง อยู่ บ ริ เ วณใกล้ เ คี ย ง ท าให้ ไ ม่ มี คู่ แ ข่ ง จึ ง ก าหนดแนวทางการพั ฒ นาเพิ่ ม ความ
หลากหลายของผลิตภัณฑ์ ด้วยการแปรรูปเป็นเห็ดทอด และเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามาศึกษา
ดูงาน
คาสาคัญ : แม่วังฟาร์มเห็ด การบริหารจัดการ ปัจจัยที่ทาให้ประสบผลสาเร็จ สภาพแวดล้อม

996

การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลาปางวิจยั ครั้งที่ 4

Abstract
This study aims to Education Management Another factor that makes success
and Environment Maewang Mushroom Farm Rajamangala University of Technology
Lanna Lampang by interviewing members of the Mae Wang mushroom farm, The 24
student from 3 branches Management 9 Marketing 7 and 8 branches plant Sciences
using SWOT Analysis and composition of the management.
The results found that management, planning, organizing,
Leading/Directing and controlling were good level. The successful Factors that make
a kickoff infection room /room infection mushroom are suitable, clean and bacteriafree. Plant cultivation are well sealed, Open mushroom moisture well
ventilated. Have adequate equipment to use. The duration of the work does not
affect learning. The free time after school. Advisors are advised
appropriately. Members have been adapted to work well with others. The study
found that in a group environment with knowledge. And expertise in mushroom
cultivation. But just founded a new venture it is not yet known. There is no other
mushroom farm located nearby. No competitor the guidelines developed by
increasing the variety of products with the privatization of fried mushrooms and to
allow outsiders into the study.
Keywords : Maewang Mushroom Farm, Management, Key success factors,
Environment
บทนา
เห็ดเป็นอาหารเพื่อสุขภาพที่มีมานานและได้รับความสนใจมากขึ้นเรื่อยๆ เป็นอาหารเพื่อ
สุขภาพที่มีคุณค่าทางอาหารสูง และไม่มีไขมันหรือคอเลสเตอรอล มีปริมาณน้าตาลและเกลือค่อนข้าง
ต่า และยังเป็นแหล่งโปรตีนที่ดี เมื่อเทียบกับผักอีกหลายชนิด นอกจากนี้เห็ดยังมีสารอาหารต่างๆ ที่
จาเป็นแก่ร่างกายมีสรรพคุณทางยา ซึ่งมีคุณสมบัติที่ช่วยเสริมภูมิคุ้มกันในร่างกาย อาทิ วิตามินซี
ซีลีเนียม โพแทสเซียม ไนอะซิน ไรโบฟลาวิน วิตามินบีรวม และทองแดง นอกจากนี้การนาเห็ด 3
อย่างขึ้นไปมาต้มรับประทานพร้อมกัน ก็จะยิ่งทาให้ได้ประโยชน์เพิ่มขึ้น เพราะจะทาให้เกิดค่าของ
กรดอะมิโนที่อยู่ในระดับที่สามารถต้านทานหรือต่อสู้กับโรคมะเร็งได้ รวมทั้งขับสารพิษและสารเคมี
ต่างๆ ที่ตกค้างอยู่ภายในร่างกายออกมาได้ นอกจากนี้ยังช่วยลดอัตราความเสี่ยงจากโรคร้ายต่างๆ
เช่น เบาหวาน อัลไซเมอร์ หลอดเลือดหัวใจอุดตัน และความดันโลหิตสูง เป็นต้น
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เห็ดนางฟ้าภูฏาน (Indian Oyster Mushroom หรือ Phoenix Mushroom หรือ Lung
Oyster) เรียกว่าเป็นเห็ดนางรมชนิดหนึ่งซึ่งมีสายพันธุ์มาจากประเทศภูฏาน (บางครั้งเลยมีคนเรียกว่า
เห็ดนางรมภูฏาน) โดยมีลักษณะเป็นกลุ่ม ๆ บริเวณโคนนั้นจะเชื่อมติดกัน และมีหมวกเห็ดเป็นทรง
คล้ายใบพัดสีน้าตาลอ่อนแกมเทา หรือม่วงอ่อนๆ มีผิวค่อนข้างเรียบสีขาว ส่วนด้านล่างของเห็ดจะมี
ครีบแคบๆ และเรียวยาวลงไปถึงก้าน และก้านดอกนี้จะไม่อยู่พอดีกับกึ่งกลางของดอก โดยโคนจะเล็ก
และเรียว แต่เป็นนูนและร่องเตี้ ยๆ ทั้งก้านดอกเห็ด สรรพคุณและประโยชน์ของเห็ดนางฟ้าภูฏาน
ช่วยต้านทานมะเร็ง ไม่ให้เกิดเซลล์ผิดปกติจนกลายเป็นเนื้อร้าย ช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลและ
ไขมันในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ มีโปรตีนสูงกว่าในเนื้อสัตว์ สามารถช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอใน
ร่างกาย โดยไม่มีอันตรายจากไขมันสัตว์ ช่วยบารุงให้ระบบการทางานของหัวใจดีขึ้น ช่วยป้องกัน
อาการเลือดออกตามไรฟัน เพราะมี วิตามินซีอยู่สูง ช่วยแก้อาการคันตามผิวหนัง หรือผดผื่นขึ้นตาม
ร่างกาย ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคต่างๆ ให้แก่ร่างกายได้เป็นอย่างดี นอกจากเห็ดนางฟ้าจะมี
ประโยชน์ต่อชีวิตประจาวันของมนุษย์ในแง่ของอาหารและยาป้องกันรักษาโรคแล้ว เห็ดนางฟ้ายังมี
ความสาคัญทางเศรษฐกิจอีกด้วย เนื่องจากเป็นเห็ดที่เพาะได้ง่าย มีระยะเวลาเติบโตเร็ว ออกดอกเห็ด
เป็นจานวนมาก อีกทั้งใช้เงินลงทุนไม่สูง คืนทุนได้อย่างรวดเร็ว จึงคุ้มค่าแก่การลงทุน โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งประเทศไทยซึ่งมีสภาพแวดล้อมเหมาะสมสาหรับการเพาะเห็ดนางฟ้า จึงทาให้ผู้เพาะเห็ดนางฟ้ามี
รายได้ดี มีฐานะความเป็นอยู่ดีขึ้น (เกร็ดความรู้, 2557)
การทาฟาร์มเกษตรได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบจากการทาฟาร์มเพื่อการยังชีพ มาเป็นการทา
ฟาร์มเพื่อการค้า และมีการนาเอาเทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์เกษตรมาใช้ในการทาฟาร์มมากขึ้น มี
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการทาฟาร์ม โดยมุ่งเพิ่มกาไร เพิ่มรายได้ เพิ่มมาตรฐาน และคุณภาพ
สินค้าเกษตรมากขึ้น ตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้าได้มากที่สุด สินค้าต้องมี
เอกลักษณ์ หรือยี่ห้อ มีคุณภาพ น่าเชื่อถือ
ในกรณีการบริหารจัดการแม่วังฟาร์มเห็ดในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลาปาง
จัดทาขึ้นเพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงของนักศึกษาในด้านการผลิต ด้านการตลาด
และด้านการบริหารจัดการธุรกิจ เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ข้ามศาสตร์ระหว่างคณะบริหารธุรกิจและ
ศิลปศาสตร์ สาขาการจัดการ และสาขาการตลาด และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
สาขาพืชศาสตร์ เป็นการหารายได้เสริมระหว่างเรียน และเป็นการเพิ่มประสบการณ์ในการทากิจการ
ขึ้น มา บริ ห ารจั ดการฟาร์มเห็ ดด้ว ยตัวของนักศึกษาเองโดยมีศูนย์บ่มเพาะวิส าหกิจให้ คาปรึกษา
แนะนาเพื่อจัดการฟาร์มเห็ด ให้มีการดาเนินกิจการแบบครบวงจร คือ ผลิตก้อนเชื้อเห็ด การเปิดดอก
เห็ด การจัดจาหน่าย เป็นต้น
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ดังนั้นทางคณะผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการแม่วังฟาร์มเห็ดใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลาปาง โดยต้องการศึกษาว่าแม่วังฟาร์มเห็ดมีการบริหาร
จัดการอย่างไร และมีสภาพแวดล้อมอย่างไร
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการบริหารจัดการแม่วังฟาร์มเห็ด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ลาปาง
2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ทาให้แม่วังฟาร์มเห็ด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลาปาง
ประสบผลสาเร็จ
3. เพื่อศึกษาสภาพแวดล้อมแม่วังฟาร์มเห็ด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลาปาง
วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักศึกษาที่จัดตั้งกลุ่มแม่วังฟาร์มเห็ดในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลาปาง ประกอบด้วย สาขาการจัดการ 9 คน สาขาการตลาด 7 คน และ
สาขาพืชศาสตร์ 8 คน รวมทั้งหมด จานวน 24 คน การศึกษาวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีวิจัยแบบผสมผสานทั้ง
เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพื่อศึกษาการบริหารจัดการแม่วังฟาร์มเห็ ด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลาปาง ใช้การวิจัยเชิงปริมาณ ใช้แบบสัมภาษณ์อย่างมี
โครงสร้าง วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงบรรยาย ใช้โปรแกรมสาเร็จรูปเพื่อคานวณหาค่าสถิติ คือ
อัตราส่วนร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพื่อศึกษาปัจจัยที่ทา
ให้แม่วังฟาร์มเห็ด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลาปาง ประสบผลสาเร็จ ใช้การวิจัยเชิง
ปริ มาณ ใช้แบบสัมภาษณ์อย่ างมีโ ครงสร้าง วิเคราะห์ ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงบรรยาย ใช้โปรแกรม
สาเร็จรูปเพื่อคานวณหาค่าสถิติ คือ อัตราส่วนร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 เพื่อศึกษาสภาพแวดล้อมแม่วังฟาร์มเห็ด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา ลาปางใช้การวิจัย เชิงคุณภาพใช้แบบสัมภาษณ์ อย่างไม่มีโครงสร้าง รวมรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
ข้อมูลทั่วไป นามาวิเคราะห์โดยใช้การจาแนกและจัดระบบข้อมูล และการวิเคราะห์สรุปอุปนัย
ผลการวิจัย
จากการรวบรวมข้อมูล ประมวลผลและแปลผลข้อมูลที่ได้ทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณโดยใช้
แบบสอบถามและการสัมภาษณ์สมาชิกกลุ่มของแม่วังฟาร์มเห็ด ที่ดาเนินการตั้งแต่เดือนมิถุนายน
2557 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2558 จากการบ่มเพาะอาชีพของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ คณะบริหารธุรกิจ
และศิ ล ปศาสตร์ ที่ต้ องการฝึ กให้ นั กศึ กษาน าความรู้ ที่ไ ด้จ ากชั้น เรี ยน มาฝึ กปฏิบั ติ ฝึ ก การเป็ น
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ผู้ประกอบการ เป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ หลังจบการศึกษาสามารถนาไปประกอบอาชีพได้
โดยได้มีการบูรณาการระหว่างศาสตร์ทางด้านสังคมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ เป็นนักศึกษาทั้งหมด
24 คน จาก 3 สาขา ได้แก่ สาขาการจัดการ สาขาการตลาด และสาขาพืชศาสตร์ แบ่งหน้าที่ความ
รับผิดชอบออกเป็น 4 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายบริหารบุคคล ฝ่ายการตลาด ฝ่ายการเงินและบัญชี และฝ่าย
ผลิต ซึ่งแต่ละฝ่ายจะมีประธานเป็นผู้รับผิดชอบ และสมาชิกลงทุนด้วยตัวเอง มีการขายหุ้น หุ้นละ
500 บาท สามารถลงทุนได้ไม่เกินคนละ 2 หุ้น ในการลงทุนเริ่มแรกมีเงินทุนทั้งหมด 15,500 บาท
การบริหารจัดการแม่วังฟาร์มเห็ด
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการแม่วังฟาร์มเห็ด ด้านการ
วางแผน อยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย 3.72 การจัดองค์กร อยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย 3.81 การสั่งการ อยู่ใน
ระดับดี มีค่าเฉลี่ย 3.88 การควบคุม อยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย 3.84 ความพร้อมในการผลิต อยู่ใน
ระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.00 การตลาด อยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย 3.61 การเงินและบัญชี อยู่ใน
ระดับดี มีค่าเฉลี่ย 3.80 การส่งเสริมจากศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ อยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย 3.95
ปัจจัยที่ทาให้ประสบผลสาเร็จ
ปัจจัยที่ทาให้การบริหารจัดการแม่วังฟาร์มเห็ดประสบผลสาเร็จ พบว่า ห้องเขี่ยเชื้อเห็ด/พัก
เชื้อเห็ด มีความเหมาะสม สะอาด และปลอดเชื้อแบคทีเรีย โรงเพาะเห็ด มีสภาพดี มิดชิด ทึบแสง
และห้องเปิดดอกเห็ด มีความชื้น ถ่ายเทอากาศได้ดี มีอุปกรณ์เพียงพอต่อการใช้งาน จานวน 22 คน
คิดเป็นร้อยละ 91.67 ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ไม่ส่งผลต่อการเรียน จานวน 21 คน คิดเป็นร้อย
ละ 87.5 อาจารย์ ที่ป รึ กษามีการให้ คาแนะนา เหมาะสม จานวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 100
นักศึกษามีการปรับตัวในการทางานร่วมกับผู้อื่นได้ดี คิดเป็นร้อยละ 100
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
สาหรับการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมแม่วังฟาร์มเห็ดในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา ลาปาง ได้นาการวิเคราะห์ SWOT มาใช้ ได้ผลดังนี้
จุดแข็ง
1. สมาชิกในกลุ่มมีความรู้ และความชานาญในการเพาะเห็ด
2. สมาชิกในกลุ่มมีความสามัคคีกัน
3. เป็นธุรกิจที่มีการลงทุนไม่มากนัก มีการคืนทุนได้เร็ว
4. เงินทุนครั้งแรก เป็นเงินทุนของสมาชิกทั้งหมด จึงทาให้ไม่มีปัญหาทางด้านภาระ
หนี้สิน
จุดอ่อน
1. เป็นกิจการที่พึ่งก่อตั้งขึ้นมาใหม่ จึงทาให้ไม่เป็นที่รู้จัก
2. ดอกเห็ดเกิดการเน่าเสียง่าย ไม่สามารถเก็บรักษาไว้ได้นาน
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3. สมาชิกแต่ละคนมีเวลาที่ไม่ตรงกัน เป็นอุปสรรคในการทางาน เช่น การทาก้อน
เชื้อเห็ด
โอกาส
1. ไม่มีฟาร์มเห็ดอื่นตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียงแม่วังฟาร์มเห็ด จึงทาให้แม่วังฟาร์มเห็ดไม่
มีคู่แข่งทางการตลาด
2. เห็ดเป็นผักที่มีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วนและเป็นที่ต้องการเป็นอย่างมากของ
ผู้บริโภค
อุปสรรค
1. สภาพภูมิอากาศที่แปรปรวนทาให้ผลผลิต (ดอกเห็ด) ไม่เป็นไปตามที่ต้องการ
2. การเกิดโรคในเห็ด เช่น เชือ้ ราเขียว
3. มีแมลงมารบกวน เช่น แมลงหวี่
4. ขี้เลื่อย มีราคาแพง เนื่องจากพ่อค้าคิดตามระยะทางของการจัดส่ง
จากการวิเคราะห์ SWOT พบว่าสมาชิกในกลุ่มมีความรู้ และความชานาญในการเพาะเห็ด
แต่กิจการพึ่งก่อตั้งใหม่ จึงยังไม่เป็นที่รู้จัก อีกทั้งไม่มีฟาร์มเห็ดอื่นตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียง จึงทาให้ไม่มี
คู่แข่ง จึงได้กาหนดแนวทางในการพัฒนาด้วยการเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ ด้วยการแปรรูป
เป็นเห็ดทอด และเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามาศึกษาดูงาน
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การบริหารจัดการแม่วังฟาร์มเห็ด มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล-ล้านนา ลาปาง
การบริหารจัดการแม่วังฟาร์มเห็ด
ระดับความคิดเห็น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ค่าเฉลี่ย
S.D.
การแปล
ความหมาย
ด้านการวางแผน ลาปาง
3.72
0.38
ดี
การจัดองค์กร
3.81
0.42
ดี
การสั่งการ
3.88
0.50
ดี
ด้านการควบคุม
3.84
0.29
ดี
ด้านความพร้อมในการผลิต
3.76
0.63
ดี
ด้านการตลาด
3.61
050
ดี
ด้านการเงินและบัญชี
3.80
0.59
ดี
ด้านการส่งเสริมจากศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
3.95
0.52
ดี
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สรุปและอภิปรายผล
จากผลการศึกษาการบริ หารจัดการแม่วังฟาร์มเห็ ดในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา ลาปาง ได้นาประเด็นที่น่าสนใจมาอภิปรายผล ดังนี้
การบริหารจัดการแม่วังฟาร์มเห็ด ด้านการจัดการการตลาดของกลุ่มแม่วังฟาร์มเห็ด ลูกค้า
ส่วนใหญ่ของแม่วังฟาร์มเห็ด คือ หมู่บ้านใกล้เคียงกับฟาร์มเห็ด สอดคล้องกับภาวินี เพื่อนสงคราม
(2553) ศึกษาการจัดการธุรกิจชุมชน : กรณีศึกษาฟาร์มเห็ดนางฟ้าในเขตบ้านดอนมัน ตาบลขามเรียง
อาเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม พบว่า ทาการจาหน่ายที่หมู่บ้านใกล้เคียง หมู่บ้านที่ส่งให้
ปัจจุบันคือลูกค้าที่เปิดร้านขายสินค้าประจาหมู่บ้าน
ปัจจัยที่ทาให้แม่วังฟาร์ม เห็ดประสบผลสาเร็จ มาจากห้องเขี่ยเชื้อเห็ด/พักเชื้อเห็ด มีความ
เหมาะสม สะอาด และปลอดเชื้อแบคทีเรีย โรงเพาะเห็ด มีสภาพดี มิดชิด ทึบแสง และห้องเปิดดอก
เห็ด มีความชื้น ถ่ายเทอากาศได้ดี สอดคล้องกับเอกรินทร์ ช่วยชู (2554) ศึกษาการบริหารจัดการ
ฟาร์มเห็ดให้ประสบความสาเร็จ ได้แก่ สภาพภูมิอากาศ ภูมิประเทศเหมาะสมกับการผลิตเห็ดชนิดที่
ต้องการ เนื่องจากเห็ดมีความต้องการอุณหภูมิในการเจริญของเส้นใยและการออกดอกไม่เท่ากันถ้า
สภาพภูมิอากาศโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุณหภูมิไม่เหมาะสมทาให้ต้องมีการปรับอุณหภูมิซึ่งจะทาให้การ
ดาเนินการผลิตยุ่งยากเพิ่มขึ้นไปอีก และมีต้นทุนสูงขึ้นไปด้วย ห้องบ่มเชื้อ และห้องเปิดดอกต้องมี
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเช่น ออกซิเจน คาร์บอนไดออกไซด์ อุณหภูมิ ความชื้น ความเป็นกรดเป็น
ด่าง ในระยะการเจริญเติบโตของเห็ดแต่ละชนิดซึ่งจาเป็นในการให้ผลผลิตอย่างยิ่ง
สภาพแวดล้อมแม่วังฟาร์มเห็ด จุดแข็งของแม่วังฟาร์มเห็ด เป็นธุรกิจที่มีการลงทุนไม่มากนัก
มีการคืนทุนได้เร็ว สอดคล้องกับกับศูนย์วิจัยกสิกรไทย (2555) ซึ่งการเข้าสู่ตลาดสามารถทาได้ง่าย
และต้นทุนในการลงทุนไม่สูงมากนัก จึงเหมาะสาหรับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่สนใจเริ่มต้นทาธุรกิจ
เป็นอาชีพหลักหรืออาชีพเสริม จุดอ่อนของแม่วังฟาร์มเห็ด ดอกเห็ดเกิดการเน่าเสียง่าย ไม่สามารถ
เก็บรักษาไว้ได้นาน สอดคล้องกับการศึกษาของศูนย์วิจัยกสิกรไทย (2555) ซึ่งจุดอ่อนเกิดการเน่าเสีย
ง่าย ผู้ประกอบการจะต้องมีตลาดที่แน่นอน เพราะถ้ามีการเก็บดอกเห็ดแล้วจะต้องทาการขายให้ได้
ภายใน 1-2 วัน ไม่สามารถเก็บรักษาไว้ได้นาน โอกาสของแม่วังฟาร์มเห็ด เห็ดเป็นผักที่มีคุณค่าทาง
โภชนาการครบถ้วนและเป็น ที่ต้องการเป็นอย่างมากของผู้บริโภค สอดคล้องกับ การศึกษาของ
ศูนย์วิจัยกสิกรไทย (2555) เช่นกัน ซึ่งกระแสการใส่ใจสุขภาพของผู้บริโภคทั้งคนไทยและต่างชาติที่
ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง ทาให้ความต้องการบริโภคเห็ดยังมีโอกาสเติบโตได้สูง ไม่ว่าจะเป็นการบริโภค
ในประเทศ อาทิ อาหารมังสวิรัติ หรือทาเป็นชุดของขวัญออกมาจาหน่ายตามโอกาสสาคัญต่างๆ เช่น
วันปีใหม่ วันพ่อ วันแม่ เป็นต้น หรือตลาดส่งออกที่มีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้น โดยตลาดส่งออกที่
สาคัญได้แก่ อาเซียน ญี่ปุ่น สหรัฐฯ ยุโรป เป็นต้น ซึ่งจะมีความต้องการที่แตกต่างกันไปตามชนิดของ
เห็ด และอุปสรรคของแม่วังฟาร์มเห็ด พบว่า ขี้เลื่อยมีราคาแพง สอดคล้องกับ การศึกษาของภาวินี
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เพื่อนสงคราม (2553) ศึกษาการจัดการธุรกิจชุมชน : กรณีศึกษาฟาร์มเห็ดนางฟ้าในเขตบ้านดอนมัน
ตาบลขามเรียง อาเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ซึง่ ปัญหาและอุปสรรคด้านการผลิต คือ ขี้เลื่อย
ไม้ยางพารามีราคาแพง อีกทั้งสภาพภูมิอากาศที่แปรปรวนทาให้ผลผลิต (ดอกเห็ด) ของฟาร์มเห็ดแม่
วัง ไม่เป็นไปตามที่ต้องการ การเกิดโรคในเห็ด เช่น เชื้อราเขียวมีแมลงมารบกวน เช่น แมลงหวี่
สอดคล้องกับการศึกษาของศูนย์วิจัยกสิกรไทย (2555) ซึ่งสภาพภูมิอากาศและการเกิดโรคระบาดใน
เห็ด นับเป็นอุปสรรคสาคัญในการทาธุรกิจ ฟาร์มเห็ด ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อปริมาณและคุณภาพของ
เห็ดได้ ดังนั้น ผู้ประกอบการจะต้องเอาใจใส่ในการดูแลเพาะดอกเห็ดตลอดเวลาและอย่างต่อเนื่อง
ตลอดการผลิต
ข้อเสนอแนะ
5.3.1 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
ในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ พบว่ า การท างานเป็ น ที ม เป็ นสิ่ ง ที่ ส าคั ญ ในการด าเนิ นงาน ผลจาก
การศึ กษาสามารถน าไปใช้ ป ระโยชน์ ในการเริ่ มต้ นท าฟาร์ม เห็ ด ได้ และในส่ ว นของการ ส่ ง เสริ ม
การตลาด แม่วังฟาร์มเห็ดควรมีการเผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับกลุ่มให้มากยิ่งขึ้น ควรใช้ช่องทางการ
สื่อสารทาง Social Media เช่น การจัดทา Facebook Fanpage, Line@ หรือ Instragram เพื่อเพิ่ม
การรับรู้ให้กับบุคคลภายนอก
5.3.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาถึงเครือข่ายการเรียนรู้ธุรกิจฟาร์มเห็ด
2. ควรมีการศึกษากลยุทธ์สู่ความสาเร็จของธุรกิจฟาร์มเห็ด
3. ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับคู่แข่งในตลาด เพื่อสร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง
4. ควรมีการศึกษาและเก็บข้อมูลด้านลูกค้าเพิ่มเติม ทั้งในส่วนของขายปลีก และขายส่ง เพื่อ
ทราบแนวโน้มและความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้ดียิ่งขึ้น
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณสถาบัน วิจั ย และพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้า นนา ที่ให้การ
สนับสนุนทุนวิจัยตามโครงการยกระดับปริญญานิพนธ์เป็นงานวิจัยตีพิมพ์ งานสร้างสรรค์ และงาน
บริการวิชาการสู่ชุมชน

เอกสารอ้างอิง
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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบกลยุทธ์การวางแผนภาษีเพื่อการส่งเสริม
การขาย ของธุรกิจ SMEs ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก และเสนอแนะแนวทางการพัฒนากล
ยุทธ์วางแผนภาษีเพื่อส่งเสริมการขาย ของธุรกิจ SMEs ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยทา
การรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างผู้ประกอบการ และเจ้าหน้าที่บัญชีของธุรกิจ
SMEs ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งมีการลงทะเบียนไว้ในฐานข้อมูล SMEs จานวนทั้งสิ้น
23 แห่ ง โดยเลื อ กกลุ่ ม ตัว อย่ างแบบเจาะจงจานวนทั้ งหมด 46 คน และวิ เคราะห์ ข้อ มูล โดยหา
ค่ า ความถี่ ร้ อ ยละ ค่ า เฉลี่ ย ค่ า ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติ ฐ านด้ ว ยสถิ ติ
Independent t-test ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับวางแผนการปฏิบัติตาม
กลยุทธ์การวางแผนภาษีเพื่อส่งเสริมการขาย ของธุรกิจ SMEs ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีการวางแผนปฏิบัติสูงสุด คือ ด้านการวางระบบเอกสารทางบัญชี
เพื่อรองรับกับการวางแผนภาษี ระดับความสาเร็จจากการนากลยุ ทธ์การวางแผนภาษีเพื่อส่งเสริม
การขายมาใช้ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยเกิดความสาเร็จสูงสุด คือ ด้านการพัฒนาบุคลากรที่เอื้อ
ต่อการวางแผนภาษี และผลการเปรียบเทียบกลยุทธ์การวางแผนภาษีเพื่อการส่งเสริมการขาย ของ
ธุรกิจ SMEs ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พบว่า ไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยกลุ่ม
ตัวอย่างจาแนกตามเพศ มีความคิดเห็นต่อการวางแผนการปฏิบัติตามกลยุทธ์การวางแผนภาษีเพื่อ
ส่งเสริมการขาย และระดับความสาเร็จในการใช้กลยุทธ์การวางแผนภาษีเพื่อส่งเสริมการขาย ใน
ภาพรวมรายด้าน ไม่แตกต่างกัน
คาสาคัญ: กลยุทธ์ การวางแผนภาษีเพื่อการส่งเสริมการขาย ธุรกิจ SMEs
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Abstract
The objectives of this research were to study and comparison the strategy of tax
planning for sale promotion of small and medium enterprises in Muange district
Phitsanulok province and to suggest the guideline of strategy of tax planning for sale
promotion of small and medium enterprises in Muange district Phitsanulok province.
This research collected data with 46 traders and accountants from 23 SMEs by using
questionnaire. The study employed purposive random sampling. The analysis of data
had been done by frequency, percentage, mean and standard deviation and
hypothesis testing by Independent t-test. The research found that the samples have
estimate about the strategy of tax planning for sale promotion of small and medium
enterprises in Muange district Phitsanulok province, overall is in high level. The
highest of topic is the accounting system to support the tax planning. The
achievement level of the strategy of tax planning for sale promotion, overall is in
high level. The highest of achievement topic is the human resource development for
tax planning. The results comparison of the strategy of tax planning for sale
promotion of small and medium enterprises in Muange district Phitsanulok province
found that not follow hypothesis. The samples with different sex have opinions on
strategy of tax planning for sale promotion and achievement level , overall not
difference.
Keywords : Strategy, Tax Planning for Sale Promotion, Small and Medium Enterprise
บทนา
ในปัจจุบันการดาเนินธุรกิจทุกประเภท มีการแข่งขันสูงมาก ทั้งจากทาธุรกรรมหรือจาหน่าย
สินค้าภายในประเทศ แล้วยังมีการส่งสินค้าออกไปจาหน่ายยังต่างประเทศ ทั้งนี้เพื่อให้การดาเนิน
ธุรกิจเกิดความก้าวหน้าไปได้ด้วยดี องค์กรธุรกิจควรต้องมี การส่งเสริมการขาย เพื่อช่วยดึงดูดความ
สนใจของผู้ บ ริ โ ภคให้ ม าซื้ อ สิ น ค้ าหรื อ ใช้ บ ริก ารของผู้ ป ระกอบการ ซึ่ งส่ ง ผลให้ ผู้ ป ระกอบการมี
ยอดขายหรือรายได้เพิ่มสูงขึ้น โดยรูปแบบของการส่งเสริมการขายที่มีการใช้กันอย่างกว้างขวาง แบ่ง
ออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 1) การส่งเสริมการขายที่มุ่งสู่ผู้บริโภค (Consumer oriented sales
promotion) ซึ่งเป็นการขายรูปแบบหนึ่งที่กระตุ้นผู้บริโภค หรือผู้ใช้คนสุดท้ายให้เกิดพฤติกรรมการ
ซื้อ โดยทั่วไปจะใช้ร่วมกับการโฆษณาเพื่อดึงดูดให้ผู้บริโภคไปซื้อสินค้าที่ร้านค้า 2) การส่งเสริมการ
ขายที่มุ่งสู่คนกลาง (Trade oriented sales promotion) เป็นกิจกรรมการกระตุ้นการขายมุ่งผ่าน
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ตัวแทนพ่อค้าส่ง พ่อค้าปลีก และผู้ขาย ให้ใช้ความพยายามในการขาย การรับสินค้าไว้ขาย และช่วย
ผลักดันสินค้าจากผู้ผลิตหรือผู้ขายไปยังผู้บริโภค (ศิริรัตน์ เจนศิริศักดิ์ และคมทัศน์ ทัศวา, 2560)
และ 3) การส่งเสริมการขายที่มุ่งสู่พนักงานขาย (Sales force Promotion) คือ การส่งเสริมการ
ขายของผู้ผลิตให้แก่พนักงานขายของผู้ผลิตเพื่อกระตุ้นให้พนักงานขายมีขวัญและกาลังใจในการขาย
สินค้ามากขึ้น และสามารถขายสินค้าได้มากขึ้น (Yadan Luo, 2557) การส่งเสริมการขายที่น่าสนใจ
และเป็นที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย ได้แก่ การลดราคา การแถมสินค้า หรือบริการ การแจกสินค้า
การให้ทดลองใช้สินค้าก่อนตัดสินใจซื้อ การแจกคูปองหรือแสตมป์สะสมเพื่อนามาลดราคาครั้งต่อไป
ซึ่งการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายตามวิธีการต่างๆ จะส่งผลกระทบต่อการจัดเก็บเอกสาร การบันทึก
บัญชี และการชาระภาษีอากร เพราะกฎหมายภาษีอากร กาหนดไว้ชัดเจนว่าแต่ละกิจกรรมส่งเสริม
การขายที่ธุรกิจได้ดาเนินการอยู่นั้นควรจะต้องทาอย่างไร ผู้ประกอบการจึงจะสามารถนามาถือเป็น
ค่าใช้จ่ายทางภาษีอากรได้
ธุรกิจในรูปแบบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ (SMEs : Small and Medium
Enterprises) ช่วยในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม เนื่องจากธุรกิจขนาดย่อมช่วยให้เกิดการ
กระจายรายได้จากกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจ ไปสู่กลุ่มคนต่าง ๆ ทาให้เกิดการจ้างงานและสร้างรายได้แก่
ประชากรภายในประเทศได้เป็นอย่างดี ซึ่งเป็นตั วช่วยให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมดีขึ้น การ
สร้างความมั่นใจและความเชื่อมั่นในระบบการเงิน ระบบธุรกิจ ทาให้นักลงทุนต่างก็และเลือกที่จะมา
ลงทุนในไทยเพิ่มยิ่งขึ้นอีกทั้งเป็นจุดเริ่มต้นของธุรกิจขนาดใหญ่เพราะความเจริญก้าวหน้าของธุรกิจ
ขนาดย่อมทาให้ธุรกิจมั่นคงมียอดการผลิตที่สูงขึ้น และมีการนาเทคโนโลยี ที่สูงขึ้นมาใช้ในการผลิตซึ่ง
สิ่งเหล่านี้ เป็นฐานไปสู่ธุรกิจขนาดใหญ่ เป็นการรวมกลุ่มของบุคคลร่วมกันคิด และผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่
ๆ ออกมาสู่ตลาด โดยที่ ธุรกิจ SMEs ครอบคลุมกิจการ 3 กลุ่มใหญ่ ได้แก่ กลุ่มการผลิต กลุ่มการค้ า
ส่ง ค้าปลีก และกลุ่มบริการ โดยการประกอบกิจการ S M E s จะมีทั้งในรูปแบบของบุคคลธรรมดา
และนิติบุคคล ภาระภาษีของการประกอบกิจการจึงต้องเกี่ยวข้องกับประเภทภาษีต่างๆ ได้แก่ ภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีมูลค่าเพิ่ม (สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม, 2554)
การประกอบกิจการของธุรกิจ SMEs ในอาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเป็นพื้นที่เป้าหมาย
ทางการวิจัย ได้มีการลงทะเบียนไว้ในฐานข้อมูลจานวนทั้งสิ้น 23 แห่ง โดยจาแนกเป็นธุรกิจประเภท
ต่างๆ ได้แก่ การผลิตงานสื่อโฆษณา การประชาสัมพันธ์ สื่ อสิ่งพิมพ์ โรงแรม โรงพยาบาล ห้างทอง
และร้านจาหน่ายอะไหล่รถยนต์ เป็นต้น (สมาคมส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมไทย, 2560) ซึ่งธุรกิจ SMEs ควรต้องมีการดาเนินการเพี่อสร้างกลยุทธ์ในการวางแผนภาษีเพื่อ
ส่งเสริมการขายสินค้าและบริการ ตามวิธีการที่เหมาะสมกับพฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภค
และควรทาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อให้กิจกรรมส่งเสริมการขายที่ธุรกิจได้ดาเนินการอยู่นั้นสามารถ
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นามาถือเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีอากรได้ ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเสียภาษีของธุรกิจลงได้อีกมาก
และในทางกลับกันหากธุรกิจ SMEs ขาดการวางแผนภาษี ก็จะส่งผลทาให้ธุรกิจสูญเสียโอกาสและ
สิทธิเกี่ยวกับภาษีที่พึงจะได้รับ
จากความสาคัญของการวางแผนภาษีเพื่อส่งเสริมการขายที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น จึงเป็นโจทย์
สาคัญที่ผู้วิจัยเล็งเห็นว่า หากมีการวิจัยเพื่อกาหนดกลยุทธ์การวางแผนภาษีเพื่อการส่งเสริมการขาย
ของธุรกิจ SMEs ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จะช่วยทาให้กลุ่ม SMEs มีการบริหารจัดการ
ภาษีเพื่อส่งเสริมการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถนารายจ่ายส่วนนั้น มาใช้ในการพัฒนา
ธุร กิจ ในส่ ว นต่างๆ ที่ต้องการปรับ ปรุงหรือขยายการบริการให้ มีความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป ใน
อนาคตอันใกล้
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษากลยุทธ์การวางแผนภาษีเพื่อการส่งเสริมการขาย ของธุรกิจ SMEs ในเขตอาเภอ
เมือง จังหวัดพิษณุโลก
2. เพื่อเปรียบเทียบกลยุทธ์การวางแผนภาษีเพื่อการส่งเสริมการขาย ของธุรกิจ SMEs ในเขต
อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
3. เพื่อเสนอแนะแนวทางการพัฒนากลยุทธ์วางแผนภาษีเพื่อส่งเสริมการขาย ของธุรกิจ
SMEs ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
วิธีดาเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากรในงานวิจัยนี้ คือ ผู้ประกอบการ และเจ้าหน้าที่บัญชีของธุรกิจ SMEs ในเขต
อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้รวบรวมข้อมูลในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้ทาการสุ่มเลือกแบบเจาะจงจาก
ผู้ประกอบการ และเจ้าหน้าที่บัญชีข องธุรกิจ SMEs ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งมีการ
ลงทะเบียนไว้ในฐานข้อมูล SMEs จานวนทั้งสิ้น 23 แห่ง (สมาคมส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมไทย, 2560) โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างธุรกิจละ 2 คน รวมจานวนกลุ่ม
ตัวอย่าง 46 คน
2. ตัวแปรและเนื้อหาการวิจัย
ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย
2.1 ตัวแปรอิสระ คือ ข้อมูลทั่วไปของผู้ประกอบการ และเจ้าหน้าที่บัญชี ของธุรกิจ SMEs
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ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตาแหน่งงาน หลักเกณฑ์ธุรกิจ SMEs ที่กรมสรรพากรกาหนดไว้ใน
ประมวลรัษฎากร และหลักเกณฑ์ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ.
2543
2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ แนวทางการกาหนดกลยุทธ์การวางแผนภาษีด้านส่งเสริมการขาย
และระดับความสาเร็จในการใช้กลยุทธ์วางแผนภาษีด้านส่งเสริมการขาย ของธุรกิจ SMEs
เนื้อหาของการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้มุ่งเน้นเพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้ประกอบการ SMEs
ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เกี่ยวกับแนวทางการกาหนดกลยุทธ์การวางแผนภาษีด้านส่งเสริม
การขาย โดยจาแนกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายตามหลักกฎหมายภาษี
อากร 2) ด้านการวางระบบเอกสารทางบัญชีเพื่อรองรับการวางแผนภาษี 3) ด้านการจัดการส่งเสริม
การขายเพื่อการวางแผนภาษีให้เกิดประสิทธิภาพ และ 4) ด้านการพัฒนาทักษะความรู้แก่บุคลากร
เพื่อให้เข้าใจกฎหมายและวิธีการวางแผนภาษี รวมทั้งทาการศึกษาความสาเร็จในการใช้กลยุ ทธ์
วางแผนภาษีด้านส่งเสริมการขาย ของธุรกิจ SMEs จาแนกได้ 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านความสาเร็จใน
การวางแผนส่งเสริมการขาย 2) ด้านความสาเร็จในการวางระบบเอกสารทางบัญชีเพื่อรองรับการ
วางแผนภาษี และ 3) ด้านความสาเร็จในการพัฒนาบุคลากรที่เอื้อต่อการวางแผนภาษี
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามสาหรับการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแบ่งออกเป็น
4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตาแหน่ง
งาน หลักเกณฑ์ธุรกิจ SMEs ที่กรมสรรพากรกาหนดไว้ในประมวลรัษฎากร และหลักเกณฑ์ตาม
พระราชบัญญัติส่งเสริ มวิส าหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ.2543 โดยใช้คาถามชนิดตรวจ
รายการ (Checklist)
ตอนที่ 2 แนวทางการกาหนดกลยุทธ์การวางแผนภาษีเพื่อส่งเสริมการขาย โดยใช้คาถาม
ชนิดเลือกตอบ จาแนกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายตามหลักกฎหมาย
ภาษีอากร ด้านการวางระบบเอกสารทางบัญชีเพื่อรองรับการวางแผนภาษี ด้านการจัดการส่งเสริม
การขายเพื่อการวางแผนภาษีให้เกิดประสิทธิภาพ และด้านการพัฒนาทักษะความรู้แก่บุคลากรเพื่อให้
เข้าใจกฎหมายและวิธีการวางแผนภาษี
โดยมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประเมินค่า (Rating scale) (บุญชม ศรีสะอาด, 2535) มี
5 ระดับ โดยกาหนดความมากน้อยของระดับการปฏิบัติ ดังนี้
ระดับ 5 หมายถึง
มีการวางแผนการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง
มีการวางแผนการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก
ระดับ 3 หมายถึง
มีการวางแผนการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง
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ระดับ 2 หมายถึง
มีการวางแผนการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อย
ระดับ 1 หมายถึง
มีการวางแผนการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อยที่สุด
ตอนที่ 3 ระดับความสาเร็จในการใช้กลยุทธ์วางแผนภาษีด้านส่งเสริมการขาย ของธุรกิจ
SMEs จาแนกได้ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านความสาเร็จในการวางแผนส่งเสริมการขาย ด้านความสาเร็จใน
การวางระบบเอกสารทางบั ญ ชีเพื่ อรองรับ การวางแผนภาษี และด้า นความส าเร็ จในการพัฒ นา
บุคลากรที่เอื้อต่อการวางแผนภาษี
โดยมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประเมินค่า (Rating scale) (บุญชม ศรีสะอาด, 2535) มี
5 ระดับ โดยกาหนดความมากน้อยของระดับการปฏิบัติ ดังนี้
ระดับ 5 หมายถึง
มีความสาเร็จอยู่ในระดับมากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง
มีความสาเร็จอยู่ในระดับมาก
ระดับ 3 หมายถึง
มีความสาเร็จอยู่ในระดับปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง
มีความสาเร็จอยู่ในระดับน้อย
ระดับ 1 หมายถึง
มีความสาเร็จอยู่ในระดับน้อยที่สุด
ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกลยุทธ์วางแผนภาษีด้านส่งเสริมการขาย ของธุรกิจ SMEs
4. การสร้างเครื่องมือ
ผู้วิจัยดาเนินการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาโดยได้ดาเนินตามขั้นตอน ดังนี้
1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของธุรกิจ SMEs
การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย การวางแผนภาษีเพื่อส่งเสริมการขาย และการวางแผนกลยุทธ์สาหรับ
องค์กรธุรกิจ
2. สร้างแบบสอบถามจากสาระความรู้ได้จากการศึกษาและทบทวนแนวคิด ทฤษฎี
และงานวิจัยที่เกีย่ วข้อง
3. นาแบบสอบถามให้ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านการบัญชี ภาษี
และการสร้างเครื่องมือการวิจัย จานวน 3 ท่าน เพื่อทาการตรวจสอบความถูกต้อง ความสมบูรณ์
และความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยของแบบสอบถาม ด้วยการประเมินค่า IOC
4. ปรับปรุงแบบสอบถามตามผล IOC และคาแนะนาของผู้ทรงคุณวุฒิ และสร้าง
แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ จานวน 46 ชุด
5. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการดาเนินการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลการจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ
จากกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้
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1. ผู้วิจัยทาหนังสือถึงคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยพิษณุโลก เพื่อทาหนังสือขอความ
ร่วมมือจากผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จานวนทั้งสิ้น 23 แห่ง
เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม
2. ผู้วิจัยลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม จานวน 46 ชุด
3.
ผู้วิจัยทาการตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูล ที่เก็บรวบรวมได้จาก
แบบสอบถาม จานวน 46 ชุด ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 100
6. การวิเคราะห์ข้อมูล
1. การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้วิธีการหาค่าความถี่และค่าร้อย
ละ (Percentage) เพื่อนาเสนอข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างในแต่ละปัจจัยของตัวแปร
2. การวิเคราะห์ข้อมูลแนวทางการกาหนดกลยุทธ์การวางแผนภาษีเพื่อส่งเสริมการขาย โดย
ใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) โดยใช้การแปล
ความหมายของค่าเฉลี่ยโดยยึดเกณฑ์ ดังนี้ (สิน พันธุ์พินิจ, 2547)
ค่าเฉลี่ย 4.50-5.00 หมายถึง มีการวางแผนการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 หมายถึง มีการวางแผนการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49 หมายถึง มีการวางแผนการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.50-2.49 หมายถึง มีการวางแผนการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49 หมายถึง มีการวางแผนการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อยที่สุด
3. การวิเคราะห์ข้อมูลระดับความสาเร็จในการใช้กลยุทธ์วางแผนภาษีด้านส่งเสริมการขาย
ของธุรกิจ SMEs โดยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)
โดยใช้การแปลความหมายของค่าเฉลี่ยโดยยึดเกณฑ์ ดังนี้ (สิน พันธุ์พินิจ, 2547)
ค่าเฉลี่ย 4.50-5.00 หมายถึง มีความสาเร็จอยู่ในระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 หมายถึง มีความสาเร็จอยู่ในระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49 หมายถึง มีความสาเร็จอยู่ในระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.50-2.49 หมายถึง มีความสาเร็จอยู่ในระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49 หมายถึง มีความสาเร็จอยู่ในระดับน้อยที่สุด
4. การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบ การวางแผนการปฏิบัติตามกลยุท ธ์การวางแผนภาษี
เพื่อส่งเสริมการขาย และระดับความสาเร็จในการใช้กลยุทธ์การวางแผนภาษีเพื่อส่งเสริมการขาย ของ
ธุรกิจ SMEs
โดยจาแนกตามตัวแปรเพศ โดยใช้การวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติ Independent t-test
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5. การวิเคราะห์ข้อมูลข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกลยุทธ์วางแผนภาษีด้านส่งเสริมการขาย ของ
ธุรกิจ SMEs โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา
ผลการวิจัย
1. ผลการศึกษากลยุทธ์การวางแผนภาษีเพื่อการส่งเสริมการขาย ของธุรกิจ SMEs ใน
เขตอาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล ทั่ว ไปของผู้ ตอบแบบสอบถาม และธุรกิจ SMEs โดยใช้วิธีการหา
ค่าความถี่และค่าร้อยละ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 58.7 และเพศชาย
คิดเป็นร้อยละ 41.3 และส่วนใหญ่อายุระหว่าง 40 – 49 ปี คิดเป็นร้อยละ 37.0 สาเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 69.6 อยู่ในตาแหน่งผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่บัญชี คิดเป็นร้อยละ
50.0 เท่ากัน และข้อมูลทั่วไปของธุรกิจ เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีทุนจดทะเบียนชาระ
แล้วในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี ไม่เกิน 5 ล้านบาท และมีรายได้จากการขายสินค้าและ
บริการในรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกิน 30 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 78.3 ประกอบกิจการค้าปลีก คิด
เป็นร้อยละ 39.1 และจัดอยู่ในธุรกิจขนาดย่อม คิดเป็นร้อยละ 60.9
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแนวทางการกาหนดกลยุทธ์การวางแผนภาษีเพื่อส่งเสริมการขาย โดย
ใช้ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน มีดังนี้
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยของการวางแผนการปฏิบัติตามกลยุทธ์การวางแผนภาษีเพื่อส่งเสริมการ
ขาย ของธุรกิจ SMEsในเขตอาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ในภาพรวมจาแนกรายด้าน
ระดับความคิดเห็น
ด้าน
S.D.
แปลผล

ด้านการวางระบบเอกสารทางบัญชีเพื่อรองรับกับการ 3.99
0.779
มาก
วางแผนภาษี
ด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายตามหลักกฎหมาย 3.72
0.767
มาก
ภาษีอากร
ด้านการจัดการส่งเสริมการขายเพื่อการวางแผนภาษีให้ 3.68
0.818
มาก
เกิดประสิทธิภาพ
ด้านการพัฒ นาทัก ษะความรู้ แก่บุคลากรเพื่อ ให้ เข้าใจ 3.59
0.920
มาก
กฎหมายและวิธีการวางแผนภาษี
รวม
3.75
0.810
มาก
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จากตารางที่ 1 อธิบายได้ว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับวางแผนการปฏิบัติตาม
กลยุทธ์การวางแผนภาษีเพื่อส่งเสริมการขาย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.75
โดยสามารถเรียงลาดับด้านที่มีการวางแผนปฏิบัติมากที่สุด 3 อันดับแรก ดังนี้ 1) ด้านการวางระบบ
เอกสารทางบัญชีเพื่อรองรับกับการวางแผนภาษี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.99 2) ด้านการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการขายตามหลักกฎหมายภาษีอากร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.72 และ 3) ด้านการจ่ายเงินและ
จัดการปัญหาการส่งเสริมการขายเพื่อการวางแผนภาษีให้เกิดประสิทธิภาพ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.68
ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ยของการวางแผนการปฏิบัติตามกลยุทธ์การวางแผนภาษีเพื่อส่งเสริมการ
ขาย ของธุรกิจ SMEsในเขตอาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายตาม
หลักกฎหมายภาษีอากร
ด้านการจัดกิจ กรรมส่งเสริมการขายตามหลักกฎหมายภาษี ระดับความคิดเห็น
อากร
S.D.

1. แจกสินค้าตัวอย่างให้แก่ลูกค้า
4.12
0.732
(1)
2. ให้ของแถม/เพิ่มปริมาณสินค้า ในราคาที่เท่าเดิมสาหรับลูกค้า 4.07
0.744
ซึ่งมูลค่าของแถมต้องไม่เกินมูลค่าของสินค้าที่ขาย
(2)
3. ให้ส่วนลดหรือค่าลดหย่อน ในขณะขายสินค้าหรือให้บริการ
แก่ลูกค้า
4. แจกคูปองแก่ลูกค้า เพื่อใช้เป็นส่วนลดเงินสดสาหรับการซื้อ
สินค้าหรือบริการ
5. จัดกิจกรรมในการประกวด แข่งขัน การชิงโชค
6. โฆษณาและประชาสัมพันธ์กิจการขององค์กร หรือผลิตภัณฑ์
เผยแพร่ต่อสาธารณชน
7. การจัดแคมเปญเพื่อส่งเสริมการขาย มีเอกสารสนับสนุน
(Supporting document ) ที่ชัดเจน เพื่อแสดงการมีเหตุผลอัน
ควร
รวม

แปลผล
มาก
มาก

3.66

0.820

มาก

3.54

0.732

มาก

3.42*
3.71
(3)
3.55

0.744
0.820

ปานกลาง
มาก

0.778

มาก

3.72

0.724

มาก

จากตารางที่ 2 อธิบายได้ว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับวางแผนการปฏิบัติตาม
กลยุทธ์การวางแผนภาษีเพื่อส่งเสริมการขาย ด้านการส่งเสริมการขายตามหลักกฎหมายสรรพากร
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.72 เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับ
มาก ยกเว้นการจัดกิจกรรมในการประกวด แข่งขัน การชิงโชค ที่มีการวางแผนปฏิบัติอยู่ในระดับ
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ปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.42 และสามารถเรียงลาดับจากมากไปน้อย 3 อันดับแรก ดังนี้ 1)
แจกสินค้าตัวอย่างให้แก่ลูกค้า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.12 2) ให้ของแถม/เพิ่มปริมาณสินค้า ในราคาที่
เท่าเดิมสาหรับลูกค้า ซึ่งมูลค่าของแถมต้องไม่เกินมูลค่าของสินค้าที่ขาย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07 และ
3) โฆษณาและประชาสัมพันธ์กิจการขององค์กร หรือผลิตภัณฑ์ เผยแพร่ต่อสาธารณชน มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.71
ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ยของการวางแผนการปฏิบัติตามกลยุทธ์การวางแผนภาษีเพื่อส่งเสริมการ
ขาย ของธุรกิจ SMEsในเขตอาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ด้านการวางระบบเอกสารทางบัญชีเพื่อ
รองรับกับการวางแผนภาษี
ระดับความคิดเห็น
ด้านการวางระบบเอกสารทางบัญชีเพื่อรองรับ
แปลผลการวาง
กับการวางแผนภาษี
S.D.
แผนการปฏิบัติตาม

กลยุทธ์ฯ
1. จัดทารายงานสินค้า และวัตถุดิบของสินค้าที่ 4.20
0.820
มาก
นาไปส่งเสริมการขาย
(3)
2. ออกใบกากับภาษี ให้กับสินค้าที่นาไปส่งเสริม 3.81
0.782
มาก
การขาย
3. ออกใบเสร็ จ รั บ เงิ น ในการขายสิ น ค้ า ให้ แ ก่ 4.23
0.750
มาก
ลูกค้าทุกครั้ง และมีรายละเอียดครบถ้วน
(2)
4. ออกใบเพิ่มหนี้ และลดหนี้ให้แก่ลูกค้า ทุกครั้ง 3.65
0.820
มาก
เมื่อเกิดเหตุการณ์ ภาษีขายที่คานวณมีจานวน
เพิ่มขึ้น/ลดลง ทาให้มีการเพิ่ม /ลดราคาสินค้าที่
ขาย หรือราคาค่าบริการ
5. ออกใบส าคั ญ จ่ า ย เพื่ อ ใช้ เ ป็ น หลั ก ฐาน 4.32
0.782
มาก
ประกอบการวางแผนภาษี
(1)
6. จัดเก็บ/ออกใบส่งของ และใบรับของ เพื่อใช้ 4.18
0.781
มาก
เป็นหลักฐานประกอบการวางแผนภาษี
7. จัดเก็บ/ออกใบสั่งซื้อ เพื่อใช้เป็นหลักฐาน 3.91
0.701
มาก
ประกอบการวางแผนภาษี
8.จั ด เก็ บ /ออกใบรั บ คื น สิ น ค้ า เพื่ อ ใช้ เ ป็ น 4.02
0.761
มาก
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ระดับความคิดเห็น
ด้านการวางระบบเอกสารทางบัญชีเพื่อรองรับ
กับการวางแผนภาษี



หลักฐานประกอบการวางแผนภาษี
9. จัดทาบัญชีทรัพย์สิน บัญชีสินค้า บัญชีลูกหนี้ 3.64
และบั ญ ชี เ จ้ า หนี้
เพื่ อ ใช้ เ ป็ น หลั ก ฐาน
ประกอบการวางแผนภาษี
รวม
3.99

S.D.

แปลผลการวาง
แผนการปฏิบัติตาม
กลยุทธ์ฯ

0.812

มาก

0.736

มาก

จากตารางที่ 3 อธิบายได้ว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับวางแผนการปฏิบัติตาม
กลยุทธ์การวางแผนภาษีเพื่อส่งเสริมการขาย ด้านการวางระบบเอกสารทางบัญชีเพื่อรองรับกับการ
วางแผนภาษี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.99 เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า
กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่า ทุกข้อได้มีการวางแผนการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก และสามารถเรียงลาดับ
จากมากไปน้อย 3 อันดับแรก ดังนี้ 1) ออกใบสาคัญจ่าย เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการวางแผน
ภาษี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.32 2) ออกใบเสร็จรับเงินในการขายสินค้าให้แก่ลูกค้าทุกครั้ง และมี
รายละเอียดครบถ้วน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.23 และ 3) จัดทารายงานสินค้า และวัตถุดิบของสินค้าที่
นาไปส่งเสริมการขาย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20
ตารางที่ 4 แสดงค่าเฉลี่ยของการวางแผนการปฏิบัติตามกลยุทธ์การวางแผนภาษีเพื่อ
ส่งเสริมการขาย ของธุรกิจ SMEsในเขตอาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ด้านการจ่ายเงินและจัดการ
ปัญหาการส่งเสริมการขายเพื่อการวางแผนภาษีให้เกิดประสิทธิภาพ
ระดับความคิดเห็น
ด้ า นการจั ด การส่งเสริ มการขาย
แปลผลการวาง
เพื่อการวางแผนภาษีให้เกิดประสิทธิภาพ 
S.D.
แผนการปฏิบัติตาม
กลยุทธ์ฯ
1. ก าหนดหลั ก เกณฑ์ ใ นการ
พิจารณาเกี่ยวกับราคาหรือมูลค่าของสินค้า
3.43*
0.781
ปานกลาง
ที่จะนาไปส่งเสริ มการขายอย่ างเป็นระบบ
และมีความชัดเจน
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ระดับความคิดเห็น
ด้ า นการจั ด การส่งเสริ มการขาย
เพื่อการวางแผนภาษีให้เกิดประสิทธิภาพ
2. นาต้นทุนของสินค้าที่แจกเพื่อ
ส่ ง เสริ ม การขาย มาเป็ น รายจ่ า ยในการ
ค านวณก าไรสุ ท ธิ เพื่ อ เสี ย ภาษี เ งิ น ได้ นิ ติ
บุคคล
3. แถมสินค้าที่มีไว้ขายให้แก่ผู้ซื้อ
โดยไม่นามูลค่าของสินค้าที่แถมมารวมเป็น
เงินได้ เพื่อคานวณกาไรสุทธิในการเสียภาษี
เงินได้นิติบุคคล
4. ไม่นาส่วนลดที่มอบให้แก่ลูกค้า
เพื่อการส่งเสริมการขาย มารวมคานวณเป็น
รายได้เพื่อเสียภาษี
5. นารายจ่ายที่เกิดจากการส่งเสริม
การขายโดยการให้ บั ต รสมนาคุ ณ ให้ กั บ
ลูกค้าเพื่อสร้างแรงจูงใจ นามาเป็นรายจ่าย
ในการคานวณกาไรสุทธิ เพื่อเสียภาษีเงินได้
นิติบุคคล
รวม

S.D.



แปลผลการวาง
แผนการปฏิบัติตาม
กลยุทธ์ฯ

3.67
(3)

0.701

มาก

3.76
(2)

0.852

มาก

3.87
(1)

0.856

มาก

3.65

0.899

มาก

3.68

0.792

มาก

จากตารางที่ 4 อธิบายได้ว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับวางแผนการปฏิบัติตามกล
ยุทธ์การวางแผนภาษีเพื่อส่งเสริมการขาย ด้านการจัดการส่งเสริมการขายเพื่อการวางแผนภาษีให้เกิด
ประสิทธิภาพ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.68 เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ทุก
ข้ออยู่ในระดับมาก ยกเว้น กาหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาเกี่ยวกับราคาหรือมูลค่าของสินค้าที่จะ
นาไปส่งเสริมการขายอย่างเป็นระบบ และมีความชัดเจน ที่มีการวางแผนปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.43 และสามารถเรียงลาดับจากมากไปน้อย 3 อันดับแรก ดังนี้ 1) ไม่นา
ส่วนลดที่มอบให้แก่ลูกค้า เพื่อการส่งเสริมการขาย มารวมคานวณเป็นรายได้เพื่อเสียภาษี มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.87 2) แถมสินค้าที่มีไว้ขายให้แก่ผู้ซื้อ โดยไม่นามูลค่าของสินค้าที่แถมมารวมเป็นเงินได้
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เพื่อคานวณกาไรสุทธิในการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.76 และ 3) ต้นทุนของสินค้า
ที่แจกเพื่อส่งเสริมการขาย มาเป็นรายจ่ายในการคานวณกาไรสุทธิ เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.67
ตารางที่ 5 แสดงค่าเฉลี่ยของการวางแผนการปฏิบัติตามกลยุทธ์การวางแผนภาษีเพื่อ
ส่งเสริมการขาย ของธุรกิจ SMEsในเขตอาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ด้านการพัฒนาทักษะความรู้
แก่บุคลากรเพื่อให้เข้าใจกฎหมายและวิธีการวางแผนภาษี
ระดับความคิดเห็น

ด้ า น ก ารพั ฒนาทั ก ษะ ความ รู้ แก่
บุ ค ลากรเพื่ อ ให้ เ ข้ า ใจกฎหมายและวิ ธี ก าร

วางแผนภาษี
1. จัดฝึกอบรม หรือส่งบุคลากรเข้ารับ
การอบรมเพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะความรู้ เ กี่ ย วกั บ
กฎหมายและวิธีการวางแผนภาษีเพื่อส่งเสริมการ
ขายทั้งภายในและภายนอกองค์กรอย่างต่อเนื่อง
2. สร้างกิจกรรมการจัดการความรู้ หรือ
กิ จ ก ร ร ม ที่ มุ่ ง ใ ห้ บุ ค ล า ก ร ใ น อ ง ค์ ก ร ที่ มี
ประสบการณ์ สอนงานแก่ บุ ค ลากรใหม่ ให้ มี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ กฎหมายและวิธีการ
วางแผนภาษีเพื่อส่งเสริมการขาย
3. กาหนดเป้าหมายการสร้างแรงจูงใจ
ในรู ป แบบการเพิ่ ม ค่ า ตอบแทน โบนั ส หรื อ
ค่าตอบแทนในรูป แบบอื่ นๆ ที่มิ ใช่ ตัวเงิน ให้แ ก่
บุคลากรเพื่อการทายอดขายที่สูงขึ้น
4. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ใ นการพัฒนา
องค์กรให้มีระบบการวางแผนภาษีเพื่อการส่งเสริม
การขายอย่ า งเป็ น ระบบ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และ
นาไปสู่ความสาเร็จให้องค์กรมีความก้าวหน้ายิ่งขึ้น
รวม

แปลผลการวาง
แผนการปฏิบัติตามกล
ยุทธ์ฯ

S.D.

3.36*

0.951

ปานกลาง

3.81
(1)

0.856

มาก

3.41*

0.899

ปานกลาง

0.974

มาก

0.868

มาก

3.78
(2)

3.59

จากตารางที่ 5 อธิบายได้ว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับวางแผนการปฏิบัติตามกล
ยุทธ์การวางแผนภาษีเพื่อส่ งเสริ มการขาย ด้านการพัฒนาทักษะความรู้แก่บุคลากรเพื่อให้เข้าใจ
กฎหมายและวิธีการวางแผนภาษี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.59 เมื่อ
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พิจารณารายข้อ พบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับมาก ยกเว้น จัดฝึกอบรม หรือส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม
เพื่อพัฒนาทักษะความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและวิธีการวางแผนภาษีเพื่อส่งเสริมการขายทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กรอย่างต่อเนื่อง
และกาหนดเป้าหมายการสร้างแรงจูงใจในรูปแบบการเพิ่ม
ค่าตอบแทน โบนัส หรือค่าตอบแทนในรูปแบบอื่นๆ ที่มิใช่ตัวเงิน ให้แก่บุคลากรเพื่อการทายอดขายที่
สูงขึ้น ที่มีการวางแผนปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.36 และ 3.41 ตามลาดับ
และข้อที่มีการวางแผนปฏิบัติในระดับมาก เป็นอันดับแรก คือ สร้างกิจกรรมการจัดการความรู้ หรือ
กิจกรรมที่มุ่งให้บุคลากรในองค์กรที่มีประสบการณ์ สอนงานแก่บุคลากรใหม่ ให้มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกฎหมายและวิธีการวางแผนภาษีเพื่อส่งเสริมการขาย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.81 รองลงมาคือ
ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาองค์กรให้มีระบบการวางแผนภาษีเพื่อการส่ งเสริมการขายอย่างเป็น
ระบบ มีประสิทธิภาพ และนาไปสู่ความส าเร็จให้องค์กรมีความก้าวหน้ายิ่งขึ้น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.78
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความสาเร็จในการใช้กลยุทธ์วางแผนภาษีเพื่อส่งเสริมการขาย
ของธุรกิจ SMEs โดยใช้ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ตารางที่ 6 แสดงค่าเฉลี่ยของ ของธุรกิจ SMEs ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ใน
ภาพรวมจาแนกรายด้าน
ระดับความคิดเห็น
ด้าน
S.D.
แปลผล

ด้านความสาเร็จในการพัฒนาบุคลากรที่เอื้อ
3.83
0.757
มาก
ต่อการวางแผนภาษี
ด้า นความส าเร็ จ ในการวางระบบเอกสาร
3.58
0.902
มาก
ทางบัญชีเพื่อรองรับการวางแผนภาษี
ด้านความสาเร็จในการวางแผนส่งเสริมการ
3.49
0.826
ปานกลาง
ขาย
รวม
3.63
0.811
มาก
จากตารางที่ 6 อธิบายได้ว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความสาเร็จในการใช้
กลยุทธ์วางแผนภาษีเพื่อส่งเสริมการขาย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.63
โดยด้านที่มีระดับความสาเร็จมากที่สุด คือ ด้านความสาเร็จในการพัฒนาบุคลากรที่เอื้อต่อ
การวางแผนภาษี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.83
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2. ผลการเปรียบเทียบกลยุทธ์การวางแผนภาษีเพื่อการส่งเสริมการขาย ของธุรกิจ SMEs
ในเขตอาเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก มีดังนี้
ตารางที่ 7 แสดงผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อ การวางแผนการ
ปฏิบัติตามกลยุทธ์การวางแผนภาษีเพื่อส่งเสริมการขาย ของธุรกิจ SMEs ในเขตอาเภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลก โดยจาแนกตามเพศของกลุ่มตัวอย่าง ในภาพรวมรายด้าน
การวางแผนการปฏิ
ที่
บั ติ ต าม
ชาย
หญิง
ก ล ยุ ท ธ์ ก า ร ว า ง แ ผ น ภ า ษี
t
Sig.
S.D.
S.D.


เพื่อส่งเสริมการขาย
ด้1า นการวางระบบเอกสารทาง 4.01 0.782 3.97 0.776 .109
.743
บั ญ ชีเ พื่อ รองรั บ กับ การวางแผน
ภาษี
ด้2านการจั ดกิ จ กรรมส่ งเสริมการ 3.70 0.748 3.74 0.786 .715
.148
ขายตามหลักกฎหมายภาษีอากร
ด้3า นการจั ด การส่ ง เสริ ม การขาย 3.64 0.815 3.71 0.821 .302
.445
เพื่ อ การวางแผนภาษี ใ ห้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพ
ด้4า นการพั ฒ นาทั ก ษะความรู้ แ ก่ 3.57 0.899 3.60 0.941 .579
.675
บุ ค ลากรเพื่ อ ให้ เ ข้ า ใจกฎหมาย
และวิธีการวางแผนภาษี
รวม
3.73 0.788 3.76 0.801 .521
.662
จากตารางที่ 7 อธิบายได้ว่า กลุ่มตัวอย่างจาแนกตามเพศ มีความคิดเห็นต่อการวางแผนการ
ปฏิบัติตามกลยุทธ์การวางแผนภาษีเพื่อส่งเสริมการขาย ในภาพรวมรายด้าน ไม่แตกต่างกัน
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ตารางที่ 8 แสดงผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อ ระดับความสาเร็จ
ในการใช้กลยุทธ์การวางแผนภาษีเพื่อส่งเสริมการขาย ของธุรกิจ SMEs ในเขตอาเภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลก โดยจาแนกตามเพศของกลุ่มตัวอย่าง ในภาพรวมรายด้าน
ความส
ที่ าเร็จในการใช้กลยุทธ์การ
ชาย
หญิง
วางแผนภาษี เ พื่ อ ส่ ง เสริ ม การ
t
Sig.
S.D.
S.D.


ขาย
ด้1า นความส าเร็ จ ในการพั ฒ นา
3.84 0.758 3.82 0.759 .232
.167
บุคลากรที่เอื้อต่อการวางแผนภาษี
ด้2านความสาเร็จในการวางระบบ
เอกสารทางบั ญชีเพื่อรองรับการ 3.57 0.901 3.59 0.903 .151
.234
วางแผนภาษี
ด้3า นความส าเร็ จ ในการวางแผน
3.49 0.798 3.49 0.824 .328
.412
ส่งเสริมการขาย
รวม
3.63 0.811 3.63 0.802 .267
.371
จากตารางที่ 8 อธิบ ายได้ว่ า กลุ่ ม ตัว อย่า งจ าแนกตามเพศ มีค วามคิดเห็ น ต่อระดั บ
ความสาเร็จในการใช้กลยุทธ์การวางแผนภาษีเพื่อส่งเสริมการขาย ในภาพรวมรายด้าน ไม่แตกต่างกัน
โดยที่เพศชายมีค่าเฉลี่ยเท่ากับเพศหญิง
3. ผลการสรุปข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนากลยุทธ์วางแผนภาษีเพื่อส่งเสริมการขาย
ของธุรกิจ SMEs ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ตารางที่ 9 จานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่แสดงความคิดเห็น /ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
กลยุทธ์วางแผนภาษีเพื่อส่งเสริมการขาย ของธุรกิจ SMEs
ข้อเสนอแนะ
จานวนผู้ตอบ (คน)
คิดเป็นร้อยละ
1. การมีระบบฐานข้อมูลทางธุรกิจที่ดี จะช่วยให้
ธุรกิจสามารถนาข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ที่จัดเก็บ
3
6.5
ในฐานข้อมูล มาใช้วางแผนการส่งเสริมการขายที่
มีประสิทธิภาพได้
2. การจัดระบบบัญชีที่ดี และการจัดทาเอกสาร
2
4.3
และหลักฐานสาคัญทางการเงินต่างๆ อย่างเป็น

1020

การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลาปางวิจยั ครั้งที่ 4

ข้อเสนอแนะ
ระบบและครบถ้ว นจะช่ว ยให้ การวางแผนภาษี
สาเร็จผลได้
3. การออกแบบวิธีการส่งเสริมการขาย ควรมี
การปรั บเปลี่ย นวิธีการให้ทันสมัย อยู่เสมอ ตาม
กระแสสังคม หรือตามเทศกาลต่างๆ
4. การให้บุคลากรที่มีประสบการณ์ด้านการ
บัญชี และภาษีมาช่วยสอนงานบุคลากรใหม่ จะ
เกิดผลสาเร็จเร็วกว่า และเข้าใจเร็วกว่า การใช้
การส่งบุคลากรใหม่ ไปอบรมภายนอก
5. ไม่แสดงความคิดเห็น
รวม

จานวนผู้ตอบ (คน)

คิดเป็นร้อยละ

2

4.3

1

2.2

38
46

82.6
100.0

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
ผลการศึกษากลยุทธ์การวางแผนภาษีเพื่อการส่งเสริมการขาย ของธุรกิจ SMEs ในเขต
อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พบว่า ธุรกิจ SMEs ในอาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก มีการวาง
แผนการปฏิบัติตามกลยุทธ์การวางแผนภาษีเพื่อส่งเสริมการขายในภาพรวมทุกด้าน อยู่ในระดับมาก
และด้านที่มีการวางแผนการปฏิบัติที่มีค่าเฉลี่ยในระดับสูงที่สุด คือ ด้านการวางระบบเอกสารทาง
บัญชีเพื่อรองรับกับการวางแผนภาษี และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อในด้านนี้ พบว่า ประเด็นที่มีธุรกิจ
มีการวางแผนการปฏิบั ติที่มีค่าเฉลี่ ยในระดับสูงที่สุ ด คือ ออกใบสาคัญจ่าย เพื่อใช้เป็ นหลักฐาน
ประกอบการวางแผนภาษี ซึ่งการวางระบบบัญชีเพื่อการวางแผนภาษี ไม่จาเป็นต้องมีโปรแกรม
สาเร็จรูป ของบัญชีที่มีราคาแพง แต่ควรต้องมีการปิดงบกาไรขาดทุนได้ทุกเดือนเพื่อทราบผลการ
ดาเนินงานจริงที่เกิดขึ้นและกาไรที่ได้รับในแต่ละเดือน ซึ่งการทราบผลก็เพื่อนามาคาดการณ์ว่าทั้งปี
จะได้กาไรเท่าไหร่และจะได้จัดหาค่าใช้จ่ายที่ได้รับสิทธิประโยชน์มาหักยอดขายให้มีกาไรที่ไม่เกิน
300,000 บาทหรื อเสียภาษีให้น้อยที่สุด (กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, 2559) และผลการวิจัยยัง
สอดคล้องกับงานวิจัยเรื่องกลยุทธ์การวางแผนภาษีธุรกิจซอฟท์แวร์ กรณีศึ กษาของบริษัท รีดเร็กซ์
(ไทยแลนด์) จากัด โดย พัชรินทร์ ห้วยลึก (2552) ซึ่งพบว่า การวางระบบบัญชีและการวางแผนภาษี
มีความเกี่ย วข้ องและเอื้อ ต่อ กัน ซึ่ งการวางแผนภาษี จะทาให้ ท ราบถึง การบัน ทึกบั ญชี ที่ถูก ต้อ ง
ครบถ้ว นตามที่กฎหมายกาหนด เกี่ยวกับการรับรู้รายได้ และค่าใช้จ่ายตามหลั กการบันทึกบัญชี
มาตรฐานการบัญชี กับหลักภาษีอากรที่ถูกต้อง โดยมีแนวทางในการแก้ไขเกี่ยวกับรายการที่บันทึก
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บัญชีไม่สมบูรณ์ เช่น รายได้จากการขายสินค้าใช้ ชื่อบัญชีเดียวกับรายได้ค่าบริการ ค่าเสื่อมราคา
คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์ ค่าซ่อม แซมยานพาหนะ ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ที่ไม่ได้ขอ
คืน และขาดทุนสะสมยกมาไม่เกิน 5 ปี เป็นต้น และนามากาหนดเป็นแนวทางการวางแผนภาษีให้
สอดคล้องกับหลักภาษีอากรอย่าง ถูกต้อง ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และประหยัดที่สุด โดยไม่
อาศัยการหลีกเลี่ยงภาษีอากร และจากการศึก ษาระดับความสาเร็จจากการนากลยุทธ์การวางแผน
ภาษีเพื่อส่งเสริมการขายมาใช้ในธุรกิจ SMEs ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างมีความคิดเห็นว่า การนากลยุทธ์การวางแผนภาษีเพื่อส่งเสริมการขาย ในด้านการพัฒนา
บุคลากรที่เอื้อต่อการวางแผนภาษี เกิดผลสาเร็จ สูงที่สุด ทั้งนี้การพัฒนากาลังคนเพื่อช่วยขับเคลื่อน
ธุรกิจเป็นสิ่งสาคัญ ซึ่งการพัฒนาทักษะของบุคลากรเพื่อรองรับการพัฒนาระบบการวางแผนภาษีที่
เกิดประสิทธิภาพ สามารถทาได้หลายลักษณะ เช่น การจัดอบรมภายในองค์กร การส่งบุคลากรไป
ฝึกอบรมที่จัดโดยหน่วยงานภายนอก รวมทั้ง การให้บุคลากรที่มีประสบการณ์สอนงานให้บุคลากร
ใหม่ๆ ทั้งนี้ การดาเนิน การพัฒนาบุคลากรสามารถนามาใช้วางแผนภาษีได้ ดังงานวิจัยเรื่อง การ
วางแผนภาษีของ บริษัท โลจิสติกส์ จากัด โดย จงกล แพศย์ศกล (2551) ซึ่งได้สรุปผลการวิจัยไว้ว่า
ค่าฝึกอบรมพนักงานในประเทศ บริษัทฯ ได้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล สาหรับเงินได้ของบริษัทฯ
เป็นจานวนร้อยละ 100 ของรายจ่ายที่ได้จ่ายไปเป็นค่าใช้จ่าย ในการฝึกอบรมให้แก่ลูกจ้างของบริษัท
ฯ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ บริษัทฯ
จึงควรส่งพนักงานไปอบรมมากๆ ซึ่งจะทาให้บริษัทฯ มีรายจ่ายเพิ่มขึ้นอีก 1 เท่า และยังเป็นการ
เพิ่มพูนความรู้ให้แก่พนักงานในการปฏิบัติงานทาให้องค์กรได้รับประโยชน์ และงานวิจัยนี้ ยังแสดง
ให้เห็นถึงผลการเปรียบเทียบกลยุทธ์การวางแผนภาษีเพื่อการส่งเสริมการขาย ของธุรกิจ SMEs ใน
เขตอาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งพบว่า กลุ่มตัวอย่างจาแนกตามเพศ มีความคิดเห็นต่อการวาง
แผนการปฏิบัติตามกลยุทธ์การวางแผนภาษีเพื่อส่งเสริมการขาย และระดับความสาเร็จในการใช้กล
ยุ ท ธ์ ก ารวางแผนภาษี เ พื่ อ การส่ งเสริ ม การขาย ในภาพรวมรายด้ า น ไม่ แ ตกต่า งกั น ทั้ ง นี้ อ าจ
เนื่องมาจากการนากลยุทธ์การวางแผนภาษีมาใช้ในรูปแบบต่างๆ ของธุรกิจ จะขึ้นอยู่กับลักษณะของ
ธุรกิจ และประเภทผลิตภัณฑ์ รวมทั้งการออกแบบการส่งเสริมการขายที่ปรับเปลี่ยนไปตามกลไกล
ทางธุรกิจและเทศกาลมากกว่าการใช้ปัจจัยส่วนบุคคล เช่น เพศ มาเป็นข้อพิจารณาในการสร้างกล
ยุทธ์การส่งเสริมการขาย ของธุรกิจ SMEs
ข้อเสนอแนะ
1. ควรมีการศึกษาถึงความสัมพันธ์ของกลยุทธ์การวางแผนภาษีเพื่อส่งเสริมการขายกับ
ระดับความสาเร็จที่เกิดขึ้นว่า กลยุทธ์ใดนามาใช้แล้วจะส่งผลให้องค์กรเกิดความสาเร็จสูงสุด
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2. ควรมีการสัมภาษณ์หรือสนทนากลุ่มสาหรับผู้ประกอบการและนักบัญชีที่เป็นต้นแบบที่ดี
ในการวางแผนภาษีเพิ่มเติม เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงคุณภาพเพื่อนาไปใช้ในการสร้างโมเดลการวางแผน
ภาษีเพื่อส่งเสริมการขายที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
3. ควรขยายผลการศึกษารูปแบบและความสาเร็จในการใช้กลยุทธ์การวางแผนภาษีเพื่อ
ส่งเสริมการขายในธุรกิจที่มีความสาคัญต่อการพัฒนาประเทศอื่นๆ เช่น OTOP วิสาหกิจชุมชน หรือ
ธุรกิจที่ก่อตั้งใหม่ เพื่อเป็นการวางรากฐานที่ดีให้ธุรกิจเหล่านี้ในการจัดการภาษีให้เกิดความคุ้มค่า
กิตติกรรมประกาศ
ผู้วิจัยขอบกราบขอบพระคุณท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยพิษณุโลก ที่ได้สนับสนุนทุนวิจัยใน
ครั้งนี้ รวมทั้งผู้ประกอบการ และเจ้าหน้าที่บัญชีของธุรกิจ SMEs ในเขตอาเภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลก ที่ได้อนุเคราะห์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ เพื่อให้การวิจัยนี้สาเร็จลุล่วงได้ด้วยดี
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การจัดการเชิงกลยุทธ์ในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสุราของผู้ประกอบการสุรากลั่น
ชุมชนในเขตพื้นที่จังหวัดสงขลา ตรัง พัทลุง
The Strategic Management of Liquor Excise Tax Collection of Local
Liquor Entrepreneur in Songkhla, Trang, and Phatthalung Provinces
ซัยยีนา สาและ(Saiyena Salaeh) นิรันดิ์เกียรติ ลิ่วคุณูปการ
สาขาวิชา – หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
*Corresponding author. E-mail: nirunkiat.l@yru.ac.th

บทคัดย่อ
การศึกษาค้นคว้าอิสระ เรื่องการจัดการเชิงกลยุทธ์ในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสุราของ
ผู้ประกอบการสุรากลั่นชุมชนในเขตพื้นที่จังหวัดสงขลา ตรัง พัทลุง มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อสร้าง
รูปแบบ (Business Model Canvas) ของหน่วยงานจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสุราของผู้ประกอบการ
สุรากลั่นชุมชนในเขตพื้นที่จังหวัดสงขลา ตรัง พัทลุง (2) เพื่อวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ
ปัญหาอุปสรรคที่ส่งผลต่อการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสุราของผู้ประกอบการสุรากลั่นชุมชนในเขต
พื้นที่จังหวัดสงขลา ตรัง พัทลุง และ (3) เพื่อศึกษาแนวทางในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสุราของ
ผู้ประกอบการสุรากลั่นชุมชนของสานักงานสรรพสามิตพื้นที่สงขลา ตรัง พัทลุง การศึกษาเป็นการ
วิจัยเชิงคุณภาพ การเก็บรวบรวมในการศึกษาครั้งนี้ได้ 4 กลุ่มตัวอย่าง คือ กลุ่มตัวอย่างจังหวัดละ 1
ราย ต่อ 1 กลุ่มตัวอย่าง รวมทั้งสิ้น 12 ราย คือ 1) ศึกษาจากหัวหน้าหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ ที่
เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการสุรากลั่นชุมชนที่ปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บภาษีสุรา 2) ผู้ประกอบการสุรา
กลั่นชุมชน 3) ผู้ค้าส่งสุรากลั่นชุมชน 4) ผู้บริโภคสุรากลั่นชุมชน ในเขตพื้นที่จังหวัดสงขลา ตรัง
พัทลุง โดยใช้แบบสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และใช้หลักการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
พรรณนา ผลการศึกษาพบว่า
1. รูปแบบ (Business Model Canvas) ของหน่วยงานจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสุราของ
ผู้ประกอบการสุรากลั่นชุมชน ประกอบด้วย 1) กลุ่มลูกค้า คือ ผู้ประกอบการผลิตและจาหน่ายสุรา
กลั่นชุมชนที่อยู่ในระบบภาษีและผู้กระทาผิดกฎหมายสรรพสามิตที่ลักลอบผลิตและจาหน่ายสุรากลั่น
ชุมชน 2) คุณค่าสินค้า/บริการ ได้แก่ การกาหนดอัตราภาษีที่เหมาะสม การบริการที่ดี มีการยกเว้น
ภาษีสาหรับสินค้าส่งออก ตลอดจนให้ความรู้ด้านการผลิต การชาระภาษี การตลาด 3) ความสัมพันธ์
กับลูกค้า เป็นการสร้างสายสัมพัน ธ์ระหว่างหน่วยงานกับผู้ประกอบการโดยร่วมกันทากิจกรรมจิต
อาสาเพื่อช่วยเหลือชุมชน และมีการรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากผู้ประกอบการ 4) ช่อง
ทางการเข้าถึงลูกค้า โดยมีการออกแนะนาให้ความรู้ สามารถสอบถามและประสานงานทางสื่อต่าง ๆ
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รับแจ้งเบาะแส และการออกตรวจพื้นที่ เพื่อให้ผู้ที่อยู่นอกระบบภาษีเข้าสู่ระบบภาษีให้ถูกต้อง 5)
รายได้ ห ลั กได้รั บ จากค่า ภาษีสุ ร ากลั่ นชุ มชน ค่า ธรรมเนี ยมต่า ง ๆ รายได้จ ากค่า ปรั บฯ และเงิ น
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากรัฐ 6) พันธมิตร ได้แก่ หน่วยงานภายในองค์กรกรมสรรพสามิต และ
หน่วยงานภายนอก 7) กิจกรรมหลัก คือ การบริหารการจัดเก็บภาษี การตรวจสอบป้องกันและ
ปราบปราม และการสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าว 8) ทรัพยากรหลัก ได้แก่ บุคลากรด้านจัดเก็บภาษี
และปราบปราม 9) โครงสร้างต้นทุน ได้แก่ เงินเดือน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าวัสดุ ค่าสวัสดิการ
2. การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และปัญหาอุปสรรคที่ส่งผลต่อการจัดเก็บภาษี
สรรพสามิตสุราของผู้ประกอบการสุรากลั่นชุมชน วิเคราะห์ได้ดังนี้ จุดแข็งคือ การมีโครงสร้างการ
บริหารงานรองรับภารกิจที่ชัดเจน และสุรากลั่นชุมชนเป็นสุราที่มีรสชาติดีเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่มี
การสื บทอดต่อ ๆ กันมา จุ ดอ่อนคือ ปั ญหาเกี่ยวกับการยื่นเสี ยภาษี ข้อกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ
ค่อนข้างซับซ้อน มีขั้นตอนที่ยุ่งยาก สาหรับโอกาสคือ ด้านนโยบายของรัฐที่สามารถสร้างโอกาสให้กับ
ผู้ประกอบการช่วยเหลือสังคมโดยผลักดันจาก AEC ทาให้ประเทศซึ่งอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ของการเป็น
ศูนย์กลางแห่งภูมิภาค และการสนับสนุนภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม/บริการที่มีมูลค่าเพิ่มสูง อุปสรรค
คือ นโยบายการจัดระเบียบสังคม
3. จัดทาแนวทางในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสุราของผู้ประกอบการสุรากลั่นชุมชนของ
สานักงานสรรพสามิตพื้นที่สงขลา ตรัง พัทลุง กาหนดเป็นกลยุทธ์ระดับองค์กร และระดับธุรกิ จ ดังนี้
กลยุทธ์ระดับองค์กร ด้านกลยุทธ์การเจริญเติบโต คือ สนับสนุนผู้ประกอบการสุรากลั่นชุมชนด้วยการ
ให้ความรู้ด้านการสร้างความแตกต่างสินค้า มีคุณภาพ ใช้วัตถุดิบที่หลากหลายโดยผู้เชี่ยวชาญด้าน
การผลิ ตสุ ร าตลอดจนด้านการขยายตลาด และกลยุทธ์ระดับธุรกิจ ด้านกลยุทธ์ การสร้างความ
แตกต่าง โดยการยกระดับมาตรฐานการให้บริการ ให้ความรู้และสร้างความเข้าใจด้านภาษี
คาสาคัญ: สร้างรูปแบบ แนวทางในการจัดเก็บภาษี กลยุทธ์
Abstract
The purposes of this research were (1) to build the Business Model Canvas)
for liquor excise tax collection department of local liquor entrepreneur in Songkhla,
Trang, and Phatthalung province, (2) to analyze strengths, weaknesses, opportunities,
and threats that affect liquor excise tax collection of local liquor entrepreneur in
Songkhla, Trang, and Phatthalung province, and (3) to study guidelines of liquor
excise tax collection of local liquor entrepreneur of Excise Department in Songkhla,
Trang, and Phatthalung province. This study is a qualitative research. Data collection
in the study was found that there were 4 samples which was 1 sample per a
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province as follows: 1) heads or officers who work in liquor excise tax collection, 2)
local liquor entrepreneurs, and 3) local liquor wholesale, and 4) local liquor
customers in Songkhla, Trang, and Phatthalung province. Interview was employed as
a research tool for data collection. The results of the study found that.
1. Business Model Canvas of liquor excise tax collection department for local
liquor entrepreneur consisted of first, customers are entrepreneurs who produce and
distribute local liquor under tax system and malefactors who sneakily produce and
distribute local liquor. Second,values of product/service are proper tax
determination, good service, fastness, tax exemption for export products, as well as
knowledge distribution regarding goods production, tax payment, marketing. Third,
customer relationship is the relationship building between the departments and
entrepreneurs through voluntary activity participation in order to help community
and everybody can express their opinions and suggestions. Forth, customer access
channels are knowledge distribution, coordination, and bringing back the right tax
system to the areas. Fifth, main salaries are from local liquor taxes, fees, fines, and
government’s budget. Sixth, alliances are internal offices which are Central Excise
Department and Environment. Seventh, main activities are tax collection
management, investigation, prevention, suppression, and support. Eighth, main
resources are personnel who works in tax collection and suppression. Ninth, cost
structures are salary, allowance, material cost, welfare.
2. The analysis results of strengths, weaknesses, opportunities, and threats
that affect liquor excise tax collection of local liquor entrepreneur are as follows:
Strength is the structure of the management mission is clear. And the distilled spirits
of the community are good spirits, the folk wisdom is inherited. Weakness is a
problem with filing taxes, regulations, regulations are quite complex. There are some
complicated steps. For the opportunity Government policy can provide opportunities
for social entrepreneurs by pushing the AEC, which is at the center of the regional
center. And high value-added business / industry / service support. Threat are social
order policies.
3. The guidelines of liquor excise tax collection of local liquor entrepreneur
of Excise Department in Songkhla, Trang, and Phatthalung provinces are as follows:
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corporate strategy regarding growth strategy is to provide knowledge for entrepreneur
by the experts in production and marketing extension. Business strategy regarding
differentiation strategy is to enhance standard of services and providing knowledge
and understanding about taxes
Keywords: Business Model Canvas, Approach to taxation, The strategy
บทนา
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ปัจจุบันสุรากลั่นชุมชน (สุราขาว) เป็นผลิตภัณฑ์สุดฮิตของผู้ผลิตสุราชุมชน ใครที่เคยผลิต
ไวน์ผลไม้ หรือสาโท ก็หันมาผลิตสุรากลั่นกันหมด ทั้งนี้เพราะการจาหน่ายไวน์ผลไม้ และสาโทในวันนี้
ช่างแสนฝืดเคือง แต่เนื่องจากสุราขาว เป็นผลิตภัณฑ์ที่มียอดจาหน่ายมหาศาล เพราะเป็นเครื่องดื่ม
ประจาวันของพี่น้องเกษตรกรและผู้ใช้แรงงานซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศถ้าไม่ได้ดื่ มวัน
ไหน เหมือนจะขาดพลังงานอ่อนเปลี้ยเพลียแรง (อภิณห์พร อินเกิด, 2558 : 2) และกรมสรรพสามิต
(Excise) ในฐานะหนึ่งในหน่วยงานจัดเก็บภาษีของกระทรวงการคลังที่มีภารกิจสาคัญในการจัดเก็บ
รายได้ภาษี และป้องกันปราบปรามการกระทาผิดกฎหมายสรรพสามิตนาภาษีที่อยู่นอกระบบเข้าสู่
ระบบภาษี เ ป็ น รายได้ ที่ รั ฐ สู ญ เสี ย ไปแล้ ว กลั บ คื น มากเพื่ อ น าเงิ น ภาษี ส รรพสามิ ต มาสนั บ สนุ น
ขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศให้เจริญเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2560
(กรมสรรพสามิต,2560) กรมสรรพสามิตได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ซึ่ง
กาหนดให้สุรากลั่นชุมชนเป็นสินค้าที่จะต้องเสียภาษีสุรา ด้วยเหตุผลของการจัดเก็บภาษีสุรา ที่สุรา
เป็นสินค้าที่เมื่อบริโภคแล้วอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน กรม
สรรพสามิตมีมาตรการในการควบคุมการผลิต การจาหน่าย และควบคุมการบริโภคของประชาชนได้
กาหนดอัตราภาษีจัดเก็บในอัตราที่สูงหรือจากัดการบริโภค ดังนั้น ทาให้ผู้ประกอบการบางรายถือว่า
ภาษีเป็นต้นทุนการผลิต ส่งผลให้ราคาสุราแพง ผู้ประกอบการจึงพยายามลดต้นทุนสินค้าด้วยการ
ลักลอบผลิตสุร าที่ไม่ได้เสียภาษีเพื่อทาให้ราคาสินค้าสุราต่าลง สร้างกาไรให้แก่ กิจการ แต่รัฐต้อง
สูญเสียรายได้ที่ควรจะได้รับ และทาให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่ผู้ผลิตสุราที่ถูกต้องตามกฎหมาย เป็น
ปัญหาที่สาคัญที่จะต้องบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ในการจัดเก็บภาษีสุราประเภทสุรากลั่นชุมชนในเขต
พื้น ที่ต่าง ๆ ให้ มีคุณภาพ นอกจากนี้กรมสรรพสามิตยังขาดบุ คลากรที่เป็นผู้ เชี่ยวชาญที่มีความรู้
เกี่ยวกับการผลิตสุรา เนื่องจากสุรากลั่นชุมชนเป็นภูมิปัญญาชาวบ้าน
จากปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา เรื่องการจัดการเชิงกลยุทธ์ในการจัดเก็บ
ภาษีสรรพสามิตสุราของผู้ประกอบการสุรากลั่นชุมชนในเขตพื้นที่จังหวัดสงขลา ตรัง พัทลุง โดย
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มุ่ ง หวั ง น าผลที่ ไ ด้ จ ากการศึ ก ษาใช้ เ ป็ น แนวทางในการบริ ห ารจั ด การสุ ร ากลั่ น ชุ ม ชน เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีสุรากลั่นชุมชนในเขตพื้นที่จังหวัดสงขลา ตรัง พัทลุง
แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการเชิงกลยุทธ์
พิบูล ทีปะปาล และธนวัฒน์ ทีปะปาล (2559:9) ได้สรุปไว้ว่า การจัดการเชิงกลยุทธ์ เป็น
การกาหนดแนวทางหรือวิถีทางในการดาเนินงานขององค์การ เพื่อให้งานบรรลุผลตามเป้าหมายหรือ
วัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ ซึ่งการกาหนดแนวทางหรือทิศทางในการดาเนินงานนั้น ผู้บริหารจาเป็น
จะต้ องท าการวิเ คราะห์ แ ละประเมินปั จจัย ต่าง ๆ ที่เกิ ดจากสิ่ ง แวดล้ อมทั้งภายในและภายนอก
องค์ ก าร เพื่ อ จั ด ท าแผนงานด าเนิ น งานที่ เ หมาะสมที่ สุ ด เพื่ อ ให้ บ รรลุ เ ป้ า หมายที่ ว างไว้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
กนกศักดิ์ จันชาชนะ (2556)
การจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management)
หมายถึงการกาหนดวิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) วัตถุประสงค์ (Objective) เป้าหมาย
(Goal) ขององค์การในระยะสั้นและระยะยาว จากนั้นจึงวางแผนทากิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้องค์การ
สามารถดาเนินงานตามพันธกิจ อันนาไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กาหนดไว้
สรุปได้ว่า การจัดการเชิงกลยุทธ์ เป็นการกาหนดเป้าหมาย แผนงานที่จะดาเนินการเพื่อให้
บรรลุตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ ตลอดจนการกาหนดวิสัยทัศน์ กลุยทธ์และยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
และกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์โดยวิเคราะห์สภาพปัญหาจากสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก
แล้วดาเนินการเชิงกลยุทธ์ตามแผนที่กาหนด ขั้นตอน วิธีการ มีการควบคุม และประเมินผลเพื่อจะได้
ปรับปรุงให้ดีขึ้นต่อไป
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับ Business Model Canvas
อั้ม สุรเดช (2557:5-28) Business Model Canvas หรือแม่แบบแผนภาพธุรกิจ ซึ่งเป็น
เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพมาก ๆ ในการที่จะนาเสนอไอเดียให้กลายมาเป็นแผนภาพธุรกิจที่มีระบบ
มากยิ่งขึ้น มีทั้งหมด 9 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 Customer Segment (ลูกค้าแต่ละกลุ่ม) ซึ่งเป็นช่องที่
สาคัญมากเพราะธุรกิจจะอยู่ได้ก็ต่อเมื่อมีลูกค้า ส่วนที่ 2 Value Proposition (คุณค่าที่ส่งมอบ) เป็น
สินค้าหรือบริการที่จะส่งมอบคุณค่าที่เป็นประโยชน์ส่งต่อไปยังลูกค้า ส่วนที่ 3 Channel (ช่องทาง) –
ช่องทางที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างลูกค้าและส่งมอบคุณค่าไปยังลูกค้า ส่วนที่ 4 Customer
Relationship (การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า) เป็นวิธีการที่จะสร้างความสัมพั นธ์อันดีกับลูกค้า
เพื่อให้ลูกค้าได้เห็นและรับทราบคุณค่าที่เราจะส่งมอบให้ ส่วนที่ 5 Revenue Stream (กระแส
รายได้) และเมื่อคุณค่าได้ถูกส่งไปถึงลูกค้า และมีการให้ค่าตอบแทนกลับคืนมา 6 Key Resource
(ทรัพยากรหลัก) ตั้งแต่ขั้นตอนการสร้างสินค้าหรือบริการ การติดต่อสื่อสารกับลูกค้า และการเพิ่มช่อง
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ทางการติดต่อกับลูกค้า ส่วนที่ 7 Key Activities (กิจกรรมหลัก) คือสิ่งที่จาเป็นต้องลงมือทา เพื่อ
สร้างคุณค่าของสินค้าหรือบริการออกมาให้ดี ส่วนที่ 8 Key Partner (พันธมิตรหลัก) คือคนที่จะช่วย
ให้แผนภาพธุรกิจของเราประสบความสาเร็จ ส่ วนที่ 9 Cost Structure (ต้นทุนที่เกิดขึ้นทั้งหมด) ให้
ไล่ตั้งแต่ช่องแรกจนถึงช่องสุดท้ายว่า มีรายจ่ายที่เกิดขึ้นตรงส่วนใด เท่าไหร่บ้าง
ผู้วิจัยมีความเห็นว่า โมเดลธุรกิจ (Business Model) คือ สมมติฐานที่ถูกคิดขึ้นมาเพื่อดู
ความเป็นไปได้ในการทาธุรกิจ ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาเพื่อตอบสนอง ช่องว่างทาง
การตลาดและ สร้างความสามารถในการแข่งขันที่คู่แข่งขันไม่สามารถทาได้ หรือยากต่อการเลียนแบบ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ไพศาล จั่นพลอย. (2555) เรื่อง การควบคุมกระบวนการจัดเก็บภาษีสุรากลั่นชุมชนในจังหวัด
เชียงใหม่ วัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาความคิดเห็นของผู้ได้รับอนุญาตให้ทาและขายสุรากลั่นชุมชนต่อ
การควบคุมกระบวนการจั ดเก็บภาษีสุ รากลั่ นชุมชนของเจ้าหน้าที่ส รรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ ผล
การศึกษาสรุปได้ดังนี้ ในภาพรวม ผู้ประกอบการมีความเห็นด้วยอย่างมากต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่สรรพสามิตได้แก่ ส านั กสรรพสามิตพื้นที่ให้ความสะดวกในการติดต่อราชการมากที่สุ ด
ปัญหาการควบคุมกระบวนการจัดเก็บภาษีสุรากลั่นชุมชน ปัญหาที่พบจากการควบคุมกระบวนการ
จัดเก็บภาษีสุราตั้งแต่ระดับมากจนถึงระดับมากที่สุดโดยพิจารณาจากค่าร้อยละ พบว่า ปัญหาที่ได้แก่
การจัดทาบัญชีและงบเดือนวัตถุดิบให้ตรงกับความเป็นจริง และ การควบคุมแสตมป์สุราและการปิด
แสตมป์สุรา ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการควบคุมการจัดเก็บภาษีสุรา
กลั่นชุมชน 2 ประเด็น ได้แก่ (1) ควรมีการประชาสัมพันธ์ จัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับให้แก่ผู้ประกอบการ และ(2) ควรมีการอบรม สัมมนาให้ ความรู้แก่เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานให้มีความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อสร้างรูปแบบ (Business Model Canvas) ของหน่วยงานจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสุรา
ของผู้ประกอบการสุรากลั่นชุมชนในเขตพื้นที่จังหวัดสงขลา ตรัง พัทลุง
2. เพื่อวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และปัญหาอุปสรรคที่ส่งผลต่อการจัดเก็บภาษี
สรรพสามิตสุราของผู้ประกอบการสุรากลั่นชุมชนในเขตพื้นที่จังหวัดสงขลา ตรัง พัทลุง
3. เพื่อศึกษาแนวทางในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสุราของผู้ประกอบการสุรากลั่นชุมชน
ของสานักงานสรรพสามิตพื้นที่สงขลา ตรัง พัทลุง
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วิธีดาเนินการวิจัย
ด้านประชากร
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ หัวหน้าหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการสุรากลั่นชุมชนที่ปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บภาษีสุรา ผู้ประกอบการสุรา
กลั่นชุมชน ผู้ค้าส่งสุรากลั่นชุมชน และผู้บริโภคสุรากลั่นชุมชน ในเขตพื้นที่จังหวัดสงขลา ตรัง พัทลุง
รวมทั้งสิ้น 12 ราย
เครื่องมือที่ใช้ในการค้นคว้าอิสระ
การศึกษาครั้งนี้เป็นลักษณะการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เชื่อมโยงระบบ
ความคิด กับ ระบบข้อเท็จ จริ ง เข้า ด้ว ยกัน หรือ คือ การรวบรวมข้อมู ล จากปรากฏการณ์อ ย่างเป็ น
ระเบียบจนได้แบบแผนที่แท้จริงโดยอาศัยวิธีการต่าง ๆ ของศาสตร์ต่าง ๆ เข้าช่วย (สุภางค์ จันทวานิช
, 2537 อ้างใน สมยศ ทุ่งหว้า, 2557: 146) ดังนั้น ผู้วิจัยจึงใช้แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างเป็น
เครื่องมือในการศึกษา
การเก็บและรวบรวมข้อมูล
การศึกษาครั้งนี้เป็นลักษณะการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใช้กลยุทธ์การ
วิจัยแบบ Case Study เพื่อให้ได้ข้อมูลอย่างละเอียดและครบถ้วน โดยใช้วิธีการเก็บข้อมูลแบ่งออก
ได้เป็น 2 ส่วน ดังนี้
1.1 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ได้จากการเก็บข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก
(In-depth Interview) ซึ่งเป็นการสัมภาษณ์ที่ผู้สัมภาษณ์มีจุดสนใจอยู่แล้ว เพราะในบางครั้งผู้
สัมภาษณ์อาจจะไม่ต้องการทราบเหตุผลหรือข้อเท็จจริงในเรื่องหนึ่งเรื่องใดทุกขั้นตอน เพราะอยู่
นอกเหนือขอบเขตของการวิจัยในขณะนั้น จึงเลือกสัมภาษณ์เอาแต่จุดที่ต้องการเพื่อให้ได้ข้อมูลอย่าง
ละเอียดและครบถ้วนในเชิงลึก (สุภางค์ จันทวานิช ,2554 : 78) เพื่อเข้าถึงข้อมูลแบบเจาะจงเฉพาะ
กลุ่ มตัว อย่ าง เพื่อหาแนวทางในการกาหนดกลยุทธ์ คือ ผู้ ศึกษาได้ประสานและนัดเวลาการเข้า
สัมภาษณ์ที่แน่นอนกับกลุ่มตัวอย่างที่กาหนด โดยใช้วิธีในการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Propulsive
Sampling) มีคุณสมบัติสอดคล้องกับลักษณะของประชากรที่ต้องการศึกษา
1.2 ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ทั้ง
ข้อมูลจากการวรรณกรรม ตารา เอกสาร ข้อมูลทางสถิติที่ทางหน่วยงานราชการได้รวบรวมไว้ รวมถึง
ข้อมูลจากเว็บไซต์ต่าง ๆ
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วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงคุณภาพ และเป็นการตีความในลักษณะ
ต่าง ๆ คือ
1. การตีความเพื่อจัดกลุ่มข้อมูล (Grouping) คือ การจัดหมวดหมู่ข้อมูลตามประเด็นใน
วัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เพื่อศึกษาการจัดการเชิงกลยุทธ์ในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต
สุราของผู้ประกอบการสุรากลั่นชุมชนในเขตพื้นที่จังหวัดสงขลา ตรัง พัทลุง
2. การวิเคราะห์ในเชิงเหตุและผลจากเปรียบเทียบข้อมูลที่ได้จากการสังเกตการณ์ การ
ปฏิบัติงาน และความคิดเห็นจากแนวทางการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างเพื่อนาไปกาหนดแนวทางการ
จัดการกลยุทธ์ในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสุ ราของผู้ประกอบการสุรากลั่นชุมชน และเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างรูปแบบ (Business Model Canvas)
ของการจั ดเก็บ ภาษีส รรพสามิต สุ ราของผู้ ประกอบสุ รากลั่ นชุมชน รวมทั้ งการวิ เคราะห์ จุดแข็ ง
จุดอ่อน โอกาส และปัญหาอุปสรรคที่ส่งผลต่อการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตของผู้ประกอบการสุรากลั่น
ชุมชน เพื่อได้แนวทางการจัดการกลยุทธ์ในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสุราของผู้ประกอบการสุรากลั่น
ชุมชน
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
เนื่องจากการศึกษาในครั้งนี้เป็นลักษณะของการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
จึงใช้หลักการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา ที่ได้จากการวิเคราะห์ Business Model Canvas การ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis) การจัดทา TOWS Matrix เขียน
พรรณนาอธิบายเป็นเรื่องราวที่มีความสอดคล้อง เชื่อมโยงและเกี่ยวเนื่องกัน
ผลการวิจัย
ผลการวิจัย สรุปได้ตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัย ได้ดังนี้
1. รูปแบบ (Business Model Canvas) ของหน่วยงานจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสุราของผู้ประกอบการ
สุรากลั่นชุมชนในเขตพื้นที่จังหวัดสงขลา ตรัง พัทลุง
ตารางที่ 1 Business Model Canvas ของหน่วยงานจัดเก็บภาษีสรรพสามิ ตสุราของ
ผู้ประกอบการสุรากลั่นชุมชนในเขตพื้นที่จังหวัดสงขลา ตรัง พัทลุง
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6. พันธมิตร
(Key Partners)
- หน่วยงานภายใน
องค์กร ได้แก่
หน่วยงานส่วนกลาง
กรมสรรพสามิต
สานักงาน
สรรพสามิตภาค
สานักงาน
สรรพสามิตพื้นที่ที่
เกี่ยวข้อง สานักงาน
สรรพสามิตพื้นที่
สาขา
- หน่วยงาน
ภายนอก ได้แก่
สานักงานสรรพากร
พื้นที่ ด่านศุลกากร
ในพื้นที่ โยธา
จังหวัด เกษตร
จังหวัด ทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อม
จังหวัด สาธารณสุข
จังหวัด พาณิชย์
จังหวัด
อุตสาหกรรมจังหวัด
ฝ่ายปกครอง
ตารวจ

7. กิจกรรมหลัก
(Key Activities)
- การบริหารการ
จัดเก็บภาษี
- การตรวจสอบ
ป้องกันและ
ปราบปราม
ผู้กระทาผิด
กฎหมาย
สรรพสามิต
- การสนับสนุน
การจัดเก็บภาษี
การป้องกันและ
ปราบปรามการ
กระทาผิด
กฎหมาย
สรรพสามิต
8. ทรัพยากรหลัก
(Key Resources)
- บุคลากร
เจ้าหน้าที่ด้านการ
จัดเก็บภาษี ด้าน
ปราบปราม และ
เจ้าหน้าที่ด้าน
สนับสนุน
- งบประมาณ เช่น
เงินเดือน เบี้ยลี้ยง
- ผู้เชี่ยวชาญการ
จัดเก็บภาษี
9. โครงสร้างต้นทุน (Cost Structure)
- เงินเดือน - ค่าเบี้ยเลี้ยง
- ค่าวัสดุ - สวัสดิการ
- ค่าใช้จ่ายทั่วไป

2. คุณค่าสินค้า/
บริการ
(Value
Propositions)
- อัตราภาษีที่
เหมาะสม
- บริการที่ดี สะดวก
รวดเร็วในการยื่นชาระ
ภาษี การจัดทาบัญชี
การส่งตัวอย่างสินค้า
วิเคราะห์คุณภาพสุรา
- ยกเว้นภาษี
สรรพสามิตสาหรับ
สินค้าที่ส่งออกนอก
ราชอาณาจักร
- ให้ความรู้ด้านการ
ผลิตสินค้า ด้านการ
ชาระภาษี การตลาด
การผลิตสินค้าที่มี
ความแตกต่าง เป็นต้น
- ปราบปรามผู้
หลบหนีหลีกเลี่ยงภาษี
เพื่อสร้างความเป็น
ธรรมให้ผู้เสียภาษีที่
สุจริต

3. ความสัมพันธ์กับลูกค้า
(Customer
Relationships)
- สร้างสายสัมพันธ์
ระหว่างหน่วยงานกับ
ผู้ประกอบการสุรากลั่น
ชุมชน ด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคม
ร่วมกันทากิจกรรมจิต
อาสาช่วยเหลือชุมชน
- ด้านความรับฟังความ
คิดเห็นการบริหารการ
จัดเก็บภาษีร่วมกัน
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1. กลุ่มลูกค้า
(Customer
Segment)
- ผู้ประกอบการผลิต
และจาหน่ายสุรา
กลั่นชุมชนในระบบ
ภาษี
- ผู้กระทาผิด
กฎหมายสรรพสามิต
ลักลอบผลิต
จาหน่ายสินค้าสุรา
กลั่นชุมชนนอก
ระบบภาษี

4. ช่องทางการเข้าถึง
ลูกค้า (Channels)
- ออกแนะนาให้ความรู้ ณ
สถานที่ประกอบการ
- สอบถามและ
ประสานงานผ่านช่องทาง
สื่อต่าง ๆ เช่น โทรศัพท์
- ออกตรวจพื้นที่เพื่อนาผู้
ที่อยู่นอกระบบภาษีเข้าสู่
ระบบภาษีให้ถูกต้อง
- รับแจ้งเบาะแสการ
กระทาผิดกฎหมาย
5. รายได้หลัก (Revenue Streams) - ค่าภาษีสรุ ากลั่นชุมชน
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ตั้งสถานที่ประกอบการ ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
จาหน่ายสุรา - รายได้จากค่าปรับเปรียบเทียบคดีและเบี้ยปรับเงินเพิม่ จาก
การประเมินภาษีฯ - เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากรัฐ
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ตารางข้างต้นจากการสัมภาษณ์ หัวหน้าหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการ
สุรากลั่นชุมชนที่ปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บภาษีสุราของสานักงานสรรพสามิตพื้นที่ในเขตพื้นที่จังหวัด
สงขลา ตรัง พัทลุง ดังนี้
1. กลุ่มลูกค้า (Customer Segment) พบว่ากลุ่มลูกค้า (ผู้เสียภาษี) สุรากลั่นชุมชน มี 2
กลุ่ม ได้แก่ 1) ผู้ประกอบการสุรากลั่นชุมชน ผลิตและจาหน่ายสุรากลั่นชุมชนในระบบภาษี มีหน้าที่
ยื่นชาระภาษีสรรพสามิตสุรา ประเภทสุรากลั่นชุมชน และปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ
ได้แก่ การจัดทาบัญชี การปิดแสตมป์สุราที่ภาชนะบรรจุผลิตภัณฑ์ การแจ้งเวลาทาการปกติ แจ้ง
ราคาขายปลีกแนะนา 2) ผู้กระทาผิดกฎหมายสรรพสามิต หลบหนี ลักลอบผลิต ลักลอบจาหน่าย
สุราในพื้นที่เป็นผู้อยู่นอกระบบภาษี
2. คุณค่าสินค้า/บริการ (Value Propositions) พบว่าการเสนอคุณค่าที่ทาให้ผู้ประกอบการ
สุรากลั่นชุมชนปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และการบริหารการจัดเก็บภาษีเป็นไปตาม
เป้าหมาย ถูกต้อง เป็นธรรมและโปร่งใส ได้แก่ อัตราภาษีที่เหมาะสม การได้รับบริการที่ดี สะดวก
รวดเร็ว เป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ การให้คาแนะนาต่าง ๆ การได้รับการสนับสนุนส่งเสริมการจาหน่าย
สินค้าไปยังต่างประเทศจะได้รับการยกเว้นภาษีสรรพสามิต สร้างยอดขาย นากาไรสู่กิจการ ประเทศ
ได้รับการกระตุ้นเศรษฐกิจ การได้รับบริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าสุราที่ผลิตโดยกลุ่มวิเคราะห์
สินค้าและของกลางจากกรมสรรพสามิต โดยไม่คิดมูลค่าในการ การได้รับการสนับสนุ นวิทยากรให้
ความรู้ในด้านต่าง ๆ เช่น การผลิต การจาหน่าย การจัดหาตลาด
3. ความสัมพันธ์กับลูกค้า (Customer Relationships) การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าเพื่อ
ผูกสายสัมพันธ์กับผู้ประกอบการสุรากลั่นชุมชน ด้วยการจัดกิจกรรมสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม
ชุมชน และสิ่ ง แวดล้อม ทาให้เกิดความไว้วางใจต่อกันด้ว ย การรับฟังความคิดเห็ นในการบริหาร
จัดการการจัดเก็บภาษีของหน่วยงานรัฐ ปรับปรุงกระบวนงานต่าง ๆ และลดขั้นตอนที่ซ้าซ้อน
4. ช่องทางการเข้าถึงลูกค้า (Channels) มีวิธีการ ดังนี้ หน่วยงานจัดเจ้าหน้าที่เป็นทีมให้
ความรู้ ออกแนะนาให้ความรู้ต่าง ๆ เพื่อสร้างความมั่นใจในการดาเนินธุรกิจของผู้ประกอบการสุรา
กลั่นชุมชน ตลอดจนจัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจสืบสวนปราบปราบผู้กระทาผิดกฎหมาย
5. รายได้หลัก ( Revenue Streams) พบว่าหน่วยงานจัดเก็บภาษีจัดเก็บรายได้ ดังนี้ ค่า
ภาษีสรรพสามิตสินค้าสุรา ค่ าธรรมเนียมใบอนุญาตต่าง ๆ รายได้จากเบี้ยปรับ เงินเพิ่มจากเกิดจาก
การประเมินภาษี รายได้จากค่าปรับเปรียบเทียบในคดีสุรา เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากภาครัฐ
6. พันธมิตร (Key Partners) มีดังนี้ หน่วยงานภายในองค์กร ได้แก่ หน่วยงานส่วนกลาง
กรมสรรพสามิต สานักงานสรรพสามิตภาค สานักงานสรรพสามิตพื้นที่ สานักงานสรรพสามิตพื้นที่
สาขา และหน่วยงานภายนอก ได้แก่ สานักงานสรรพากรพื้นที่ ด่านศุลกากรในพื้นที่ โยธาธิการจังหวัด
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เกษตรจังหวัด ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมจังหวัด สาธารณสุขจังหวัด พาณิชย์จังหวัด อุตสาหกรรม
จังหวัด ฝ่ายปกครอง ตารวจ ทหาร
7. กิจกรรมหลัก (Key Activities) มี 3 กระบวนงาน ได้แก่ 1) กระบวนงานการบริหารการ
จัดเก็บภาษี ให้บริการในการรับชาระภาษีจากผู้ประกอบการสุรากลั่นชุมชน การออกใบอนุญาตต่าง ๆ
2) กระบวนงานการป้องกันและปราบปรามการผู้กระทาผิดกฎหมายสรรพสามิต เนื่องจากสุราเป็น
สินค้าที่มีภาระภาษีที่สูงที่รัฐบาลประสงค์จะจากัดการบริโภค ทาให้ผู้ประกอบการบางรายถือว่าภาษี
สรรพสามิ ต สุ ร าเป็ น ต้ น ทุน ที่ ท าให้ ร าคาขายสุ ร ามี ร าคาแพง ผู้ ป ระกอบการบางรายจึ ง พยายาม
หลีกเลี่ยงภาษี ทาให้รัฐขาดรายได้ 3) กระบวนงานสนับสนุนการจัดเก็บภาษีและการป้องกันและ
ปราบปรามการกระทาผิดกฎหมายสรรพสามิต มีเครื่องมือสนับสนุนให้การบริหารการจัดเก็บภาษี
และงานด้ า นกฎหมายที่ ส ร้ า งความเข้ า ใจในการปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ ง งาน
ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ให้ผู้ประกอบการสุรา ผู้ค้าส่ง ผู้ค้าส่ง ผู้บริโภค สนับสนุนการผลิต จาหน่าย
การบริโภคสุราที่เสียภาษี ทาให้เกิดความเป็นธรรมให้กับผู้ที่เสียภาษีโดยสุจริต
8. ทรัพยากรหลัก (Key Resources) ได้แก่ บุคลากรเจ้าหน้าที่จัดเก็บภาษี เจ้าหน้าที่
ปราบปราม เจ้าหน้ าที่ปฏิบั ติงานสนับสนุน เป็นทรัพยากรหลั กที่เป็นปัจจัยที่สาคัญในการบริหาร
จัดการการจัดเก็บภาษี
9. โครงสร้างต้นทุน (Cost Structure) ได้แก่ เงินเดือนข้าราชการ พนักงานราชการ
ลูกจ้างประจา และลูกจ้างชั่วคราว ค่าเบี้ยเลี้ยงออกตรวจปฏิบัติการ ค่าวัสดุ เงินสวัสดิการต่าง ๆ
และค่าใช้จ่ายทั่วไป
2. ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค ขององค์ กร (SWOT Analysis) สรุปเป็นตาราง
ได้ดังนี้
ตารางที่ 2 การวิเคราะห์ SWOT Analysis ที่ส่งผลต่อการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสุราของ
ผู้ประกอบการสุรากลั่นชุมชนในเขตพื้นที่จังหวัดสงขลา ตรัง พัทลุง
จุดแข็ง (Strengths ; S)
S1 การจัดโครงสร้างการบริหารงานรองรับภารกิจที่
ชัดเจนทาให้สามารถบริการประชาชนและผู้เสีย
ภาษีเป็นที่พอใจ
S2 มีกลยุทธ์ทันเหตุการณ์ มีแผนงานและติดตามผล
การปฏิบัติการ และสนับสนุนการจาหน่ายสินค้า
ของผู้ประกอบการสุรา
S3 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่มีความเชี่ยวชาญทันสมัย
มีทีมงานที่ดี คนในองค์กรร่วมมือและยอมรับ

จุดอ่อน (Weakness ;W)
W1 อัตรากาลังไม่สมดุลกับปริมาณงานในหน่วยงาน
และไม่รองรับต่อภารกิจของกรมสรรพสามิต
W2 การถ่ายทอดองค์ความรู้จากบุคลากรที่มี
ประสบการณ์สู่บุคลากรรุ่นหลังน้อย
W3 กฎหมายสรรพสามิตฉบับใหม่เพิ่มเริ่มบังคับใช้
ทาให้การปฏิบัติงานเกิดความล่าช้าไม่สะดวก
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ความเปลี่ยนแปลง ปฏิบัติงานเคร่งครัดรวดเร็ว
และมีความสุขในการทางาน
โอกาส (Opportunity ; O)
O1 นโยบายของกรมสรรพสามิต เป็นการจัดเก็บ

อุปสรรค (Threat ; T)
T1 มีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายเพื่อ

ภาษี เพื่อสังคม สิ่งแวดล้อม และพลังงาน ดังนั้น

สังคม พลังงาน และสิ่งแวดล้อม ทาให้การใช้

ภารกิจของกรมสรรพสามิตจะเป็นการเก็บภาษี

นโยบายด้านภาษีสรรพสามิตเพื่อการหารายได้

เพื่อสังคมซึ่งจะส่งผลภาพลักษณ์ รวมทั้งเป็นการ

และความคุมดูแล สังคม สิง่ แวดล้อมและ

ช่วยเหลือสังคม

พลังงานเป็นไปอย่างล่าช้า

O2 แรงผลักดันจาก AEC ทาให้ประเทศซึ่งอยู่ในจุด

T2

ยุทธศาสตร์ของการเป็นศูนย์กลางแห่งภูมภิ าค
ส่งผลให้ได้โอกาสจากการเข้ามาลงทุนจาก
ต่างชาติเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ
O3 ภาครัฐสนับสนุนระบบงานด้านเทคโนโลยีที่

นโยบายการจัดระเบียบสังคม มีผลต่อการจัดเก็บ
ภาษี เช่น การจัดโซนนิ่งร้านขายสุรา

T3

ผู้เสียประโยชน์จากผลของมาตรการของกรม
สรรพสามิตที่เกี่ยวข้องกับสังคม สิ่งแวดล้อม และ
พลังงาน มักไม่ให้ความร่วมมือ ต่อต้าน

ทันสมัย

จากตารางดังกล่าวสามารถวิเคราะห์ TOWS Matrix ความสัมพันธ์ระหว่างจุดแข็งกับโอกาส
จุ ดแข็งกั บ อุป สรรค จุ ดอ่ อนกับ โอกาส และจุดอ่ อนกับอุ ปสรรค ซึ่งผลของข้อมูล ที่ได้มาจากการ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ในข้อมูลแต่ละคู่นั้น สามารถนาไปกาหนดออกมาเป็นกลยุทธ์ต่าง ๆ โดยแบ่ง
ออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้
1) กลยุทธ์ SO เป็นกลยุทธ์เชิงรุก ซึ่งได้มาจากการนาข้อมูลการประเมินสภาพแวดล้อมที่เป็น
จุดแข็ง และโอกาส มาพิจารณาร่วมกัน ถ้ามีจุดอ่อนก็พยายามแก้ไขปัญหาเพื่อเปลี่ยนให้เป็นจุดแข็ง
ถ้าเผชิญกับอุปสรรคก็ต้องพยายามเปลี่ยนให้เป็นโอกาส ในกรณีนี้องค์กรจะใช้จุดแข็งเพื่อสร้างข้อ
ได้เปรียบจากโอกาส
2) กลยุทธ์ ST เป็นกลยุทธ์เชิงป้องกัน ซึ่งได้มาจากการนาข้อมูลการประเมินสภาพแวดล้อมที่
เป็นจุดแข็งและ อุปสรรค มาพิจารณาร่วมกัน โดยพยายามทาให้เกิดจุดแข็งสูงสุด และมีอุปสรรค
ต่าสุดในกรณีนี้องค์กรจะใช้จุดแข็งเพื่อหลีกเลี่ยงหรือเอาชนะอุปสรรค
3) กลยุทธ์ WO เป็นกลยุทธ์เชิงแก้ไข ซึ่งได้มาจากการนาข้อมูลการประเมินสภาพแวดล้อม
ที่เ ป็ น จุ ด อ่ อ น และโอกาส มาพิ จ ารณาร่ ว มกั น โดยเน้ น การปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขความอ่อ นแอภายใน
พยายามที่จะให้เกิดจุดอ่อนต่าที่สุด และเกิดโอกาสสูงสุด ในกรณีนี้องค์กรจะพยายามแก้ไขสิ่งที่เป็น
จุดอ่อน แล้วจึงปรับกลยุทธ์เพื่อสร้างข้อได้เปรียบจากโอกาส
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4) กลยุทธ์ WT เป็นกลยุทธ์เชิงรับ ซึ่งได้มาจากการนาข้อมูลการประเมินสภาพแวดล้อมที่
เป็นจุดอ่อน และอุปสรรค มาพิจารณาร่วมกัน พยายามที่จะสร้างให้เกิดจุดแข็ง และอุปสรรคต่าที่สุด
ในกรณีนี้องค์กรจะหลีกเลี่ยงอุปสรรค และลดจุดอ่อนภายในให้เหลือน้อยที่สุด
3. แนวทางการการจัดการเชิงกลยุทธ์ในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสุราของผู้ประกอบการสุรากลั่น
ชุมชนในเขตพื้นที่จังหวัดสงขลา ตรัง พัทลุง
กลยุทธ์ วัตถุประสงค์ของกลยุทธ์
1. สนับสนุนผู้ประกอบการสุราด้วยการให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างความแตกต่างสินค้าให้
สินค้ามีคุณภาพและใช้วัตถุดิบที่หลากหลายด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตสุรา รวมถึงความรู้เกี่ยวกับ
การขยายตลาด เพื่อรักษาคุณภาพสุรา และมาตรฐานในด้านการผลิตได้เป็นแนวทางในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์คุณภาพให้ได้มาตรฐานมีตลาดที่มั่นคงสามารถผลักดันสู่ตลาดต่างประเทศได้
2. ยกระดับ มาตรฐานการให้ บริการส่ ง เสริม ความรู้ สร้างความเข้าใจด้า นภาษี ให้ กั บ
ผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไป เพื่อพัฒนาระบบบริการผู้ประกอบการสุราเกี่ยวกับความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับภาษีรวมถึงกระบวนการ หลักเกณฑ์ของการชาระภาษี
สรุปและอภิปรายผล
สรุ ป และอภิ ป รายจากการศึก ษาครั้ง นี้ ได้ วิเ คราะห์ ข้ อมู ล ทั้ งจากการสั มภาษณ์หั ว หน้ า
หน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการสุรากลั่นชุมชนที่ปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บภาษี
สุรา ผู้ประกอบการสุรากลั่นชุมชน ผู้ค้าส่งสุรากลั่นชุมชน และผู้บริโภคสุรากลั่นชุมชน ในเขตพื้นที่
จังหวัดสงขลา ตรัง พัทลุง จังหวัดละ 1 รายในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งสิ้น 12 ราย สามารถนามา
สรุปและอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยได้ดังนี้
1. เพื่อสร้างรูปแบบ (Business Model Canvas) ของหน่วยงานจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสุรา
ของผู้ประกอบการสุรากลั่นชุมชนในเขตพื้นที่จังหวัดสงขลา ตรัง พัทลุง
1.1 กลุ่มลูกค้า (Customer Segment)
ผู้ประกอบการสุรากลั่นชุมชน ผลิตสุราและจาหน่ายสุรากลั่นชุมชนในระบบภาษี มีหน้าที่
ยื่นชาระภาษีสรรพสามิตสุรา ประเภทสุรากลั่นชุมชน ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ ได้แก่
ผู้ประกอบการสุรากลั่นชุมชนจะต้องจัดทาบัญชี การปิดแสตมป์สุราที่ภาชนะบรรจุผลิตภัณฑ์ การแจ้ ง
เวลาทาการปกติ แจ้งราคาขายปลีกแนะนา เป็นต้น เป็นผู้อยู่ในระบบภาษี สอดคล้องกับงานวิจัยของ
อภิณห์พร อินเกิด. (2558). และผู้กระทาผิดกฎหมายสรรพสามิตหลบหนี หลีกเลี่ยง ลักลอบผลิต
ลักลอบจาหน่ายสุรากลั่นชุมชนในพื้นที่เป็นผู้อยู่นอกระบบภาษี
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1.2 คุณค่าสินค้า/บริการ (Value Propositions)
คุณค่าและบริการของผลิตภัณฑ์สุรากลั่นชุมชน พบว่า การเสนอคุณค่าที่ทาให้ผู้ประกอบการ
สุรากลั่นชุมชน (ผู้เสียภาษี) ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ยื่นชาระภาษี จัดทาบัญชี ปิด
แสตมป์สุราที่ภาชนะบรรจุที่เป็นหน้าที่สาคัญ มีความสะดวก และทาให้การบริหารการจัดเก็บภาษี
เป็น ไปตามเป้าหมาย ถูกต้อง เป็ นธรรมและโปร่งใส สนองตอบผู้ ประกอบผลิตสุรา จาหน่ายสุรา
ผู้บริโภคสุรา ผู้ประกอบการมีความเชื่อมั่นในการบริหารจัดการการจัดเก็บภาษีของหน่วยงานที่ทั่วถึง
และเป็นธรรมต่อผู้ที่เสียภาษีที่สุจริตทาให้รัฐมีรายได้จากภาษีสุรานาไปใช้พัฒนาประเทศ คุณค่าและ
บริการ อัตราภาษีที่เหมาะสมการได้รับบริการที่ดี สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ สอดคล้อง
กับงานวิจัยของอภิณห์พร อินเกิด. (2558) ได้รับบริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าสุราที่ผลิตโดย
กลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลางจากกรมสรรพสามิต โดยไม่คิดมูลค่าในการตรวจวิเคราะห์เป็นการ
สร้างคุณค่าให้ผู้ประกอบการพึงพอใจมีสินค้าคุณภาพจาหน่าย สร้างยอดขายให้กิจการ ชาระภาษีได้
เพิ่มสูงขึ้นการสนับสนุนวิทยากรให้ความรู้ในด้านต่าง ๆ เช่น การผลิต การจาหน่าย การจัดหาตลาด
การเงิน เป็นต้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ สาวิตรี อัษณางค์กรชัย และวรานิษฐ์ ลาไย. (2559)
1.3 ความสัมพันธ์กับลูกค้า (Customer Relationships)
หน่วยงานสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าเพื่อผูกสายสัมพันธ์กับผู้ประกอบการสุรากลั่น
ชุมชน การสร้ างสายสั มพัน ธ์ด้ว ยกิจกรรมสร้างความรั บผิ ดชอบต่อสั งคม ชุมชน ทาให้ เกิดความ
ไว้ ว างใจต่ อ กั น ด้ ว ย การจั ด กิ จ กรรมสาธารณะที่ เ ป็ น ประโยชน์ ต่ อ ชุ ม ชนร่ ว มกั น นอกจากนี้ ยั ง
ประชาสัมพัน ธ์ป ระชาชนเพื่อสื่ อให้เข้าใจว่ากิจการของผู้ประกอบการสุรา ภารกิจของหน่วยงาน
จัดเก็บภาษี สอดคล้องกับงานวิจัยของ อภิณห์พร อินเกิด. (2558) สร้างความสะดวกร่วมกันในการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ
1.4 ช่องทางการเข้าถึงลูกค้า (Channels)
ช่องทางการเข้าถึงลูกค้า(ผู้เสียภาษีสุรา) หน่วยงานจัดเจ้าหน้าที่เป็นทีมให้ความรู้ออกแนะนา
ให้ความรู้ต่าง ๆ เกี่ยวกับการประกอบการ ด้านการชาระภาษีสุรา การจัด ทาบัญชีตามที่กฎหมาย
กาหนด เพื่อสร้างความมั่นใจในการดาเนินธุรกิจของผู้ประกอบการสุรากลั่นชุมชนที่ถูกต้อง ไม่ยุ่งยาก
ตอบปัญหาที่ผู้ประกอบการยังไม่เข้าใจให้สามารถดาเนินการได้เป็นที่พอใจ สร้างความรู้สึกที่ดีต่อ
หน่วยงานจัดเก็บภาษีและทัศนคติที่ดีต่อกรมสรรพสามิตสอดคล้องกับงานวิจัยของ.หน่วยงานจัด
เจ้ าหน้ าที่ออกตรวจสืบ สวนปราบปรามผู้ กระทาผิดลั กลอบผลิ ต จาหน่ายสินค้าสุ ราที่ไม่เสี ยภาษี
จับกุมผู้กระทาผิดนามารับโทษตามที่กฎหมายกาหนด ดาเนินคดีปรับเปรียบเทียบ ประเมินภาษีเรียก
ภาษีที่สูญเสียไปแล้วกลับคืนมา เป็นรายได้ของรัฐ
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1.5 รายได้หลัก ( Revenue Streams)
หน่วยงานจัดเก็บภาษีจัดเก็บรายได้จากการจัดเก็บภาษีสุรา สุรากลั่นชุมชนเป็น
รายได้ในอัตราภาษีที่รัฐกาหนดสอดคล้องกับงานวิจัยของไพศาล จั่นพลอย. (2555) จากการจาหน่าย
สุรากลั่นชุมชนของผู้ประกอบการสุรากลั่นชุมชนที่ได้รับอนุญาต ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ตั้งสถานที่
ประกอบการผลิตสุรากลั่นชุมชน ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ขายสุรา รายได้จากเบี้ยปรับ และเงิน
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากภาครัฐ เป็นต้น
1.6 พันธมิตร (Key Partners)
พัน ธมิต รของหน่ ว ยงานจั ด เก็ บ ภาษี ที่เ ป็ นหน่ ว ยงานที่ ส าคั ญสนั บสนุ น การจั ด เก็ บ ภาษี คื อ 1)
หน่ ว ยงานภายในองค์กร ได้แก่ หน่ว ยงานส่ ว นกลางกรมสรรพสามิต ส านักงานสรรพสามิตภาค
สานักงานสรรพสามิตพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง สานักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา 2) หน่วยงานภายนอก ได้แก่
สานักงานสรรพากรพื้นที่ ด่านศุลกากรในพื้นที่ โยธาจังหวัด เกษตรจังหวั ด ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
จังหวัด สาธารณสุขจังหวัด พาณิชย์จังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด ฝ่ายปกครอง ตารวจ ทหาร เป็นต้น
1.7 กิจกรรมหลัก (Key Activities)
กิจกรรมหลักของหน่วยงานจัดเก็บภาษีสุรากลั่นชุมชนที่สาคัญ อาทิเช่นกระบวนงาน
การบริ ห ารการจั ด เก็ บ ภาษี กระบวนงานการป้ อ งกั น และปราบปรามการผู้ ก ระท าผิ ด กฎหมาย
สรรพสามิต กระบวนงานสนับสนุนการจัดเก็บภาษีและการป้องกันและปราบปราบการกระทาผิด
กฎหมายสรรพสามิต ซึ่งกระบวนการงานหลัก หลัก คือ การบริหารการจัดเก็บภาษี หน่วยงานจัดเก็บ
ภาษีบริ ห ารจั ดการให้ บริ การในการรับชาระภาษีสุ รากลั่ นชุมชนจากผู้ ประกอบการสุรา การออก
ใบอนุ ญ าตต่ า ง ๆ และ กระบวนงานหลั ก การป้อ งกั น และปราบปราบการผู้ ก ระท าผิ ด กฎหมาย
สรรพสามิต เนื่องจากสุ ราเป็น สิน ค้าที่มีภ าระภาษีสรรพสามิตที่สู งที่รัฐบาลประสงค์จะจากัดการ
บริโภคสุรา ทาให้ผู้ประกอบการบางรายถือว่าภาษีสรรพสามิตสุราเป็นต้นทุนที่ ทาให้ราคาขายสุรามี
ราคาแพง ผู้ประกอบการบางรายจึงพยายามหลีกเลี่ยงภาษี หลบหนีภาษีด้วยการลักลอบจาหน่าย
สินค้าที่ไม่เสียภาษี ทาให้รัฐขาดรายได้ การป้องกันและปราบปราบด้วยการจับกุมผู้กระทาผิดตาม
อานาจหน้าที่มารับโทษตามกฎหมาย สอดคล้องกับงานวิจัยของ อิสรนันท์ ทรงเนติเชาวลิต. (2557)
1.8 ทรัพยากรหลัก (Key Resources)
ทรัพยากรหลักในการบริหารจัดการการดาเนินการจัดเก็บภาษี บุคลากรเจ้าหน้าที่
จัดเก็บภาษี เจ้าหน้าที่ปราบปราบจับกุมผู้กระทาผิดกฎหมาย เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสนับสนุน เป็น
ทรัพยากรหลักที่เป็นปัจจัยที่สาคัญในการบริหารจัดการการจัดเก็บภาษี บุคลากรของกรมสรรพสามิต
เป็นผู้มีความชานาญในการบริหารการจัดเก็บภาษี ที่ได้จากการศึกษาเรียนรู้ และกรมสรรพสามิตได้
จัดการการเรียนรู้ และเปลี่ยนความรู้ มีการฝึกอบรบด้านวิชาการและฝึกปฏิบัติที่ต่อเนื่อง สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ วิชัย กว้างสวาสดิ์ (2547 : 56) วัสดุอุปกรณ์ที่เป็นทรัพยากรหลัก สิ่งอานวยความ
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สะดวกแก่ผู้มารับบริการที่หน่วยงานจัดเตรียมไว้ ซึ่งเป็นทรัพยากรหลักที่สาคัญที่เพิ่มประสิทธิภาพใน
การบริหารการจัดเก็บภาษี และช่วยลดระยะเวลา ลดค่าใช้จ่าย และทาให้การบริหารจัดเก็บภาษี
บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ. ธีรศักดิ์ โฆษคุณวุฒิ (2547 : 73) รวมถึงความ
ชานาญการบริหารจัดเก็บภาษี การป้องกันและปราบปราบการผู้กระทาผิดกฎหมาย ในการกาหนดกล
ยุทธ์ วางแผนการดาเนินงาน การบริหารจัดการของบุคลากรผู้เชี่ ยวชาญการจัดเก็บภาษี การป้องกัน
และปราบปรามจั บกุมผู้ กระทาผิ ดกฎหมายสรรพสามิตเป็นทรัพยากรหลั กที่สาคัญในการบริห าร
จัดการ
1.9 โครงสร้างต้นทุน (Cost Structure)
โครงสร้างต้นทุนในการคานวณต้นทุนในการดาเนินงานค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ควรลงทุน
ด้านการพัฒนารายได้ โดยการจัดอบรม สร้างความระบบ การทาแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
และมีงบประมาณพอเพียงในด้านการพัฒนางานด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีมากยิ่งขึ้น
สอดคล้องกับงานวิจัยของ.วิชัย กว้างสวาสดิ์ (2547 : 56)
2. เพื่อวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และปัญหาอุปสรรคที่ส่งผลต่อการจัดเก็บภาษี
สรรพสามิตสุราของผู้ประกอบการสุรากลั่นชุมชนในเขตพื้นที่จังหวัดสงขลา ตรัง พัทลุง ได้ดังนี้คือ
2.1 จุดแข็ง (Strengths) ได้แก่ การจัดโครงสร้างการบริหารงานรองรับภารกิจที่ชัดเจน
ส่วนโครงสร้างภาษี และการบริหารจัดการ ปฏิบัติงานตามระเบียบและ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่าง
ถูกต้องและเป็นธรรม พร้อมได้ดาเนินการแก้ไข ปัญหากับผู้หลีกเลี่ยงไม่ชาระภาษี ด้วยการแจ้งเป็น
หนังสือขอความร่วมมือให้ชาระภาษีและชี้แจงเหตุผลก่อนที่จะใช้ มาตรการทางกฎหมายลงโทษ และ
กฎหมายที่ใช้อยู่ทางด้านภาษี มีความเหมาะสมและสอดคล้ องกับสภาพทางเศรษฐกิจในสถานการณ์
ปัจจุบัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธีรศักดิ์ โฆษคุณวุฒิ (2547 : 73) ทาให้สามารถบริการประชาชน
และผู้เสียภาษีเป็นที่พอใจทันเหตุการณ์ หน่วยงานได้มีแผนงาน และติดตามผล การปฏิบัติการ และ
สนับสนุนการจ าหน่ายสิน ค้าของผู้ประกอบการสุ รา โดยผู้ บริห ารและเจ้าหน้าที่มีความเชี่ยวชาญ
ทันสมัย มีทีมงานที่ดี คนในองค์กรร่วมมือและยอมรับความเปลี่ยนแปลง ปฏิบัติงานเคร่งครัดรวดเร็ว
และ มีความสุ ขในการทางานมีประสิทธิภ าพในการจัดเก็บภาษีของผู้ ประกอบการสุรากลั่ นชุมชน
โดยรวมได้ดีประชาชนผู้เสียภาษีได้รับความสะดวก และด้านการจัดเก็บภาษีได้ตามเป้าหมาย
2.2 จุดอ่อน (Weakness) ได้แก่ มีอัตรากาลังไม่สมดุลกับปริมาณงานในหน่วยงาน โดยมี
ภารกิจการดาเนินงานหลายภารกิจ พร้อมทั้งมีผู้ประกอบการที่มีจานวนมาก และไม่รองรับต่อภารกิจ
ของกรมสรรพสามิตทาให้ เจ้ าหน้ าที่ที่มีไม่เพียงพอต่อการดาเนินงาน สอดคล้ องกับงานวิจัยของ
เสาวลักษณ์ ใจเรือน (2551 : 83)
2.3 โอกาส (Opportunity) ได้แก่ ภารกิจของกรมสรรพสามิตจะเป็นการเก็บภาษีเพื่อ
สังคม ซึ่งจะส่งผลภาพลักษณ์ รวมทั้งเป็นการช่วยเหลือสังคมแรงผลักดันจาก AEC การจัดเก็บภาษี
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เพื่อ สั ง คม สิ่ ง แวดล้ อ ม และพลั งงาน ดัง นั้น ทาให้ ประเทศซึ่ง อยู่ ในจุด ยุท ธศาสตร์ข องการเป็ น
ศูนย์กลางแห่งภูมิภาคส่งผลให้ได้โอกาสจากการเข้ามาลงทุนจากต่างชาติ และการสนับสนุนภาคธุรกิจ
อุ ต สาหกรรม รวมถึ ง การกระตุ้ น เศรษฐกิ จ ด้ ว ยการส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย ว ส่ ง ผลท าให้ เ กิ ด การ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิ จ ประชาชนมีการเกิดรายได้ นาไปสู่การบริโภคเพิ่มขึ้น ส่งผลให้การจัดเก็บ
ภาษีสูงขึ้น
2.4 อุปสรรค (Threat) ได้แก่ นโยบายการจัดระเบียบสังคม มีผลต่อการจัดเก็บภาษี เช่น
การจัดโซนนิ่งร้านขายสุรา พร้อมทั้งสร้างมาตรการการจูงใจให้กับผู้เสียภาษีให้ผู้เสียภาษีเต็ มใจที่จะ
ช าระภาษี และผู้ เ สี ย ประโยชน์ จ ากผลของมาตรการของกรมสรรพสามิ ต ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ สั ง คม
สิ่งแวดล้อม และพลังงาน มักไม่ให้ความร่วมมือต่อต้านทาการฝึกอบรมทาความเข้าใจถึงการชาระเสีย
ภาษีให้มากขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ เจษฎา ชะอุ่มพันธ์ (2548 : 94) การจัดเก็บภาษี
สรรพสามิตของมีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายเพื่อสังคม พลังงาน และสิ่งแวดล้อม ทาให้
การใช้นโยบายด้านภาษีส รรพสามิตเพื่อการหารายได้ และความคุมดูแล สั งคม สิ่ งแวดล้ อมและ
พลังงานเป็นไปอย่างล่าช้า ควรจัดให้มีการปรับปรุงปรับโครงสร้างข้อมูลของผู้ประกอบการที่จะเสีย
ภาษี ที่สามารถสืบค้นได้อย่างเป็นระบบ สามารถลดความซ้าซ้อนในการปฏิบัติงาน
3. เพื่อศึกษาแนวทางในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสุราของผู้ประกอบการสุรากลั่นชุมชน
ของสานักงานสรรพสามิตพื้นที่สงขลา ตรัง พัทลุง
3.1 กลยุทธ์ระดับองค์กร ใช้กลยุทธ์การเจริญเติบโต เป็นการสนับสนุนผู้ประกอบการสุรา
ด้วยการให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างความแตกต่างสินค้าให้สินค้ามีคุณภาพและใช้วัตถุดิบที่หลากหลาย
ด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตสุรา โดยการเลือกกลยุทธ์การเติบโตโดยการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ
(Strategy Alliance) เพื่อขยายฐานตลาดผู้ประกอบการที่ยื่นเสียภาษีให้กว้างมากขึ้น และเป็นการ
เพิ่มยอดการชาระภาษีก่อให้เกิดรายได้ของรัฐ ให้เพิ่มมากขึ้นอีกด้วย สอดคล้องกับงานวิจัยของวิชัย
กว้างสวาสดิ์ (2547 : 55) รวมถึงความรู้เกี่ยวกับการขยายตลาด เพื่อรักษาคุณภาพสุรา และ
มาตรฐานในด้านการผลิตได้เป็นแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์คุณภาพให้ได้มาตรฐานมีตลาดที่
มั่นคงสามารถผลักดันสู่ตลาดต่างประเทศได้ การอบรมส่งเสริมความรู้ในการผลิต การพัฒนาด้าน
ผลิตภัณฑ์
3.2 กลยุทธ์ระดับธุรกิจ ใช้กลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง ได้ แก่ การยกระดับมาตรฐาน
การให้บริการส่งเสริมความรู้ สร้างความเข้าใจด้านภาษีให้กับผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไป เพื่อ
พัฒนาระบบบริการผู้ประกอบการสุราเกี่ยวกับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีรวมถึงกระบวนการ
หลักเกณฑ์ของการชาระภาษี ควรจัดให้มีการฝึกอบรมแก่ผู้ประกอบการในกระบวนการยื่นภาษี และ
การผลิตสุรากลั่นชุมชนอย่างถูกวิธี และเห็นว่าสานักงานสรรพสามิตควรให้คาแนะนากระบวนการใน
การขออนุญาตผลิตและจาหน่ายสุรากลั่นชุมชนสอดคล้องกับงานวิจัยของประหยัด สายนุ้ย. (2555)
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จะเห็นได้ว่าการส่งเสริมสนับสนุนจากภาครัฐเป็นปัจจัยหนึ่งต่อการสาเร็จของการดาเนินนโยบายต่อ
ประชาชน รวมถึงการอานวยความสะดวกในการให้บริการต่าง ๆ
ข้อเสนอแนะในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสุราของ
ผู้ประกอบการสุรากลั่นชุมชนในเขตพื้นที่จังหวัดสงขลา ตรัง พัทลุง มี 2 ประเด็น คือ
1. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสุราคุณภาพ การชาระภาษี โดยจัดสัมมนาผู้ประกอบการสุรา
กลั่นชุมชนในพื้นที่เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับให้แก่ผู้ประกอบการ
ตลอดจน เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความเข้าใจต่อกระบวนการควบคุมการจัดเก็บภาษีสุรากลั่นชุมชน
ผู้ประกอบการมีความรู้ด้านการผลิตสุราคุณภาพ การผลิตสุราจากวัตถุดิบทดแทนเพื่อสร้างความ
แตกต่างสินค้า การจัดจาหน่ายเพื่อขยายตลาดทากาไรให้กิจการ สร้างความพึงพอใจแก่ผู้ประกอบการ
สุรา ไม่หลีกเลี่ยงการเสียภาษี และเต็มใจที่จะเสียภาษีให้กับรัฐ
2. จัดฝึ กอบรมให้ ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ ปฏิบัติงานให้มีความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ อย่างต่อเนื่อง
สาหรับข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป หลังจากที่ได้ดาเนินการวิจัยเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัย
เห็นว่าควรมีการดาเนินวิจัยหลังจากนี้ ด้วยเนื่องจากผลการวิจัยครั้งนี้ มุ่งศึกษาเฉพาะการจัดการ
เชิงกลยุทธ์ในการจัดเก็บ ภาษีส รรพสามิตสุ ราของประกอบการสุรากลั่ นชุมชนในเขตพื้นที่จังหวัด
สงขลา ตรัง พัทลุงเท่านั้น กลยุทธ์จึงเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ในจังหวัดสงขลา ตรัง พัทลุง จึงควร
มีการศึกษาการจัดการเชิงกลยุทธ์ในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสุราของประกอบการสุรากลั่นชุมชน
ในเขตพื้น ที่จังหวัดอื่น ๆ ที่มีพื้นที่แตกต่างกัน เพื่อแสวงหาแนวทางการจัดการเชิงกลยุทธ์ในการ
จัดเก็บภาษีสรรพสามิตสุราของประกอบการสุรากลั่นชุมชนในเขตพื้นที่ในภาพรวมของประเทศต่อไป
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแหล่งท่องเที่ยวและระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติที่มีต่อระบบการจัดการโลจิสติกส์เพื่อการเดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดตรัง เพื่อเสนอแนะ
แนวทางสาหรับการจัดการโลจิสติกส์เพื่อการท่องเที่ยว โดยกลุ่มตัวอย่าง คือนักท่องเที่ยวาวต่างชาติ
จานวน 100 ตัวอย่าง ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบตามความสมัครใจ
ผลการศึกษาพบว่า (1) แหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมากที่สุด 5 อันดับแรก คือ 1) เกาะ
มุก 2) ถ้ามรกต 3) หาดปากเมง 4) เกาะกระดาน และ 5) ถนนคนเดินตลาดชินตา (2) ระดับความ
พึงพอใจต่อระบบการจัดการโลจิสติกส์เพื่อการเดินทางท่องเที่ยวทั้ง 9 องค์ประกอบ อยู่ในระดับมาก
โดยองค์ประกอบที่มีคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ 1)ด้านอาหารและเครื่องดื่ม มีคะแนนเท่ากับ
3.98 2) ด้านสถานที่พักแรม มีคะแนนเท่ากับ 3.96 และ 3) ด้านสถานที่ท่องเที่ยว มีคะแนนเท่ ากับ
3.92 ส่วนองค์ประกอบด้านสินค้าและของที่ระลึก มีคะแนนน้อยที่สุด เท่ากับ 3.58
คาสาคัญ: ความพึงพอใจ โลจิสติกส์ การเดินทางท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวต่างชาติ
Abstract
This research aims to study foreign tourist attractions and the satisfaction on
logistics system for traveling in Trang province. The research findings bring about
recommendation to develop effective tourism logistics system in the area. Sample of
100 foreign tourists were approached by volunteer sampling method.
The results demonstrate that: (1) The five most popular tourist attractions are
1) Muk Island 2) Emerald Cave 3) Pak Meng Beach 4) Kradan Island and 5) Chin Ta
Night Market. (2) The finding shows that tourist satisfactions on 9 components of
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logistics system are at a high level. The component of restaurants and café has the
highest score of 3.98 whereas the component of souvenirs shop has the lowest score
of 3.58.
Keywords: Satisfaction, Logistics, Travel Tourism, Foreign Tourists Trang Province
บทนา
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีความสาคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยเป็นอย่าง
มาก เพราะปัจจุบันรายได้จากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวถือได้ว่าเป็นแหล่งรายได้หลักของโครงสร้าง
ทางเศรษฐกิจของประเทศ นอกจากนี้การท่องเที่ยวยังทาให้รายได้กระจายไปสู่ชุมชนและท้องถิ่น ทา
ให้ประชาชนที่อยู่ ในชุมชนและท้องถิ่นมีรายได้สูงขึ้น เนื่องจากองค์ประกอบของอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวทาให้เกิดการกระจายรายได้สู่ธุรกิจหลากหลายประเภท (ฉลองศรี พิมลสมพงศ์, 2548)
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
จากสถิตินักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางมาประเทศไทย ปี 2558 มีจานวน 29,881,091 คน ซึ่ง
สร้างรายได้ให้กับประเทศไทยเป็นเงิน 1,457,150 ล้านบาท (กรมการท่องเที่ยว, 2558) ส่วน
นักท่องเที่ย วชาวต่างชาติที่เดิน ทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดตรังก็มีจานวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
เช่นเดียวกัน โดยสถิตินักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในปี 2557 มีจานวน 168,434 คน ปี 2558 มีจานวน
181,097 คน และปี 2559 มีจานวน 185,212 คน และมีรายได้จากการท่องเที่ย ว 8,347 ล้านบาท
(สานักงานสถิติจังหวัดตรัง, 2559)
จังหวัดตรังเป็นจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว
ชาวไทยและต่างชาติเป็นอย่างมาก และแหล่งท่องเที่ยวหลากหลายประเภท ทั้งแหล่งท่องเที่ยวทาง
ทะเลที่เป็นเกาะ เช่น เกาะมุก ถ้ามรกต เกาะกระดาน เกาะไหง เกาะลิบง แหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่
เป็นชายหาด เช่น หาดปากเมง หาดยาว หาดเจ้าไหม แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เช่น บ่อน้าร้อน
ควนแคง น้ าตกโตนเต๊ ะ น้ าตกสายรุ้ ง น้าตกไพรสวรรค์ แหล่ งท่ องเที่ย วประเภทพิพิธ ภัณฑ์และ
โบราณสถาน เช่น พิพิธภัณฑ์พระยารัษฏาฯ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้าราชมงคลศรีวิชัย คริสตจักรตรัง (โบสถ์
คริสต์เมืองตรัง) สถานีรถไฟกันตัง สถาปัตยกรรมย่านตึกเก่าเมืองตรัง กลุ่มทอผ้านาหมื่นศรี และมี
ถนนคนเดิน เช่น ตลาดชินตา ตลาดรถไฟ เป็นต้น (กรมการท่องเที่ยว, 2558) จังหวัดตรังเป็นจังหวัด
หนึ่งที่อยู่ในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามันที่มีความพร้อมด้านการท่องเที่ยวน้อยกว่าจังหวัดภูเก็ต
จังหวัดกระบี่ และจังหวัดพังงา ยั งพบปัญหาด้านความพร้อมของสิ่งอานวยความสะดวกและการ
รองรั บ การท่ อ งเที่ ย ว ปั ญ หาด้ า นความสะดวกในการคมนาคม และผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารยั ง ขาดความรู้
ความสามารถและทักษะการปฏิบัติงานที่เป็นมืออาชีพด้านการท่องเที่ยว (คณะกรรมการพัฒนาการ
ท่องเที่ยว, 2558)
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จากประเด็นดังที่กล่าวมาผู้วิจัยมีความเห็นว่าการจัดการท่องเที่ยวของจังหวัดตรังสามารถ
พัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวได้ ต้องพัฒนาและปรับปรุงองค์ประกอบของการจัดการท่องเที่ยว
หลายด้านให้ดีขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการนาแนวคิดด้านการจัดการโลจิสติกส์เพื่อการเดินทาง
ท่องเที่ยวมาประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือในการวัดและประเมินผลองค์ประกอบของระบบโลจิสติกส์เพื่อ
การเดิน ทางท่องเที่ยว เพื่อหาแนวทางในการพัฒ นาการจัดการท่องเที่ยวของจังหวัดตรังให้ โดย
แนวความคิดด้านโลจิสติกส์เพื่อการเดินทางท่องเที่ยว จะเกี่ยวข้องกับการให้บริการนักท่องเที่ยวและมี
ขอบเขตตั้งแต่ นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามา การอาศัยอยู่ และการเดินทางจากจังหวัดตรัง และมีมิติ
ของการศึกษาที่ส าคัญ 3 เรื่ อง ได้แก่ 1) การเคลื่อนที่ทางกายภาพ คือ ความพร้อมและความ
สะดวกสบายในการเดินทางของนักท่องเที่ยว 2) การเคลื่อนที่ของข้อมูลข่าวสาร คือ นักท่องเที่ยว
ได้รับข้อมูลการท่องเที่ยวของจังหวัดได้อย่างถูกต้อง เพียงพอและทันเวลา 3) การเคลื่อนที่ด้าน
การเงิน คือ นักท่องเที่ยวได้รับการอานวยความสะดวกเรื่องการจ่ายชาระค่าสินค้าหรือบริการต่างๆ
ในการเดินทางท่องเที่ยว (คมสัน สุริยะ, 2552)
ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาเพื่อประเมินระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อ
ระบบโลจิส ติกส์เพื่อการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในจังหวัดตรัง เพื่อค้นหา
ประเด็นข้อเสนอแนะแนวทางการจัดการโลจิสติกส์เพื่อการเดินทางท่องเที่ยว เพื่อสร้างความพึงพอใจ
ให้กับนักท่องเที่ยวและเป็นการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวอันจะนาไปสู่
การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดตรัง
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป็ น การศึ ก ษาความพึ ง พอใจด้ า นการจั ด การโลจิ ส ติ ก ส์ เ พื่ อ การเดิ น ทาง
ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดตรัง โดยมีวัตถุประสงค์
ดังนี้
1. เพื่อศึกษาแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดตรังที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินิยมเดิ นทางไป
ท่องเที่ยว
2. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อระบบการจัดการโลจิสติกส์เพื่อการ
เดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดตรัง
กรอบแนวคิดการวิจัย
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อกาหนดกรอบแนวคิดการวิจัย สาหรับ
งานวิจั ยเรื่องความพึงพอใจด้านการจัดการโลจิสติกส์เพื่อการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติในจังหวัดตรัง ดังภาพ 1 (บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา,2548)
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องค์ประกอบของระบบโลจิสติกส์
เพื่อการเดินทางท่องเที่ยว

ข้อเสนอแนะ

1. แหล่งท่องเที่ยว

แนวทางการพัฒนาการ

2. การคมนาคมและผู้ให้บริการขนส่ง

จัดการโลจิสติกส์เพื่อการ

3. การบริการข่าวสาร

เดินทางท่องเที่ยวของ

4. ที่พักโรงแรม

นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

5. ร้านอาหาร

ในจังหวัดตรัง

6. บริการนาเที่ยว
7. สินค้าของที่ระลึก
8. การดูแลรักษาความปลอดภัย

ภาพ 1 กรอบแนวคิดการจัดการโลจิสติกส์เพื่อการเดินทางท่องเที่ยว
วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง : นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดตรัง
ผู้วิจัยได้กาหนดขนาดตัวอย่าง จานวน 100 ตัวอย่าง (งานนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ซึ่ง
มีขนาดตัวอย่าง 500 ตัวอย่าง)
เครื่องมือการวิจัย : ใช้แบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัด
ตรังที่นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางไปท่องเที่ยว และแบบวัดระดับความพึงพอใจการจัดการโลจิสติกส์เพื่อ
การเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวต่อองค์ประกอบของการจัดการโลจิสติกส์เพื่อการเดินทาง
ท่องเที่ยว 9 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) แหล่งท่องเที่ยว 2) การคมนาคมและผู้ให้บริการขนส่ง 3) การ
บริการข่าวสาร 4) สถานที่พักแรม 5) ร้านอาหารและเครื่องดื่ม 6) บริการนาเที่ยว 7) สินค้าของที่
ระลึก 8) การดูแลรักษาความปลอดภัย และ 9) ความสะดวกด้านการเงิน โดยกาหนดข้อคาถามในแต่
ละองค์ประกอบเป็นแบบวัดประเมินค่าแบบ Likert-scale 5 ระดับ โดยให้ค่าคะแนน ดังนี้ (1=เห็น
ด้วยในระดับน้อยที่สุด 2=เห็นด้วยในระดับน้อย 3=เห็นด้วยในระดับปานกลาง 4=เห็นด้วยในระดับ
มาก และ 5=เห็นด้วยในระดับมากที่สุด) และมีข้อคาถามปลายเปิดเพื่อให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคในการเดินทางท่องเที่ยว
การเก็บรวบรวมข้อมูล : ลงพื้นที่ไปเก็บข้อมูลจากนักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด
ตรัง โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบตามความสมัครใจ
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การวิเคราะห์ข้อมูล : ใช้วิธีวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐาน ด้วยวิธีการแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
การแปลผลข้อมูล : แปลผลข้อมูลระดับความพึงพอใจจากคะแนนเฉลี่ย ดังนี้ (บุญชม ศรี
สะอาด. 2545) คะแนนเฉลี่ย (4.51 - 5.00) หมายถึง มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด คะแนนเฉลี่ย
(3.51 - 4.50) หมายถึง มีระดับความพึงพอใจมาก คะแนนเฉลี่ย (2.51 - 3.50) หมายถึง มีระดับ
ความพึงพอใจปานกลาง คะแนนเฉลี่ย (1.51 - 2.50) หมายถึง มีระดับความพึงพอใจน้อย และ
คะแนนเฉลี่ย (1.00 - 1.50) หมายถึง มีระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด
ผลการวิจัย
1) ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง : พบว่ากลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เป็นเพศชาย
คิดเป็นร้อยละ 52.0 มีอายุอยู่ในช่วง 21-30 ปี มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 31.0 รองลงมามีช่วงอายุ 3140 คิดเป็นร้อยละ 28.0 มีภูมิลาเนาอยู่ในทวีปยุโรปมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 45.0 รองลงมาเป็นทวีป
เอเชีย คิดเป็นร้อยละ 28.0 มีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 43.0 รองลงมามี
อาชีพประกอบธุรกิจส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 27.0 มีรายได้อยู่ระหว่าง 15,001-30,000 USD ต่อเดือน
คิดเป็นร้อยละ 30.0 มีการศึกษาระดับปริญญาตรีมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 61.0 และกลุ่มตัวอย่างนับ
ถือศาสนาคริสต์มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 59.0
2) แหล่งท่องเที่ยว: พบว่าแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินิยมมากที่สุด 10 อันดับ
แรก เรียงลาดับจากมากไปน้อย ดังนี้ 1) เกาะมุก จานวน 54 2) ถ้ามรกต จานวน 51 คน 3) หาดปาก
เมง จานวน 50 คน 4) เกาะกระดาน จานวน 47 คน 5) ถนนคนเดินตลาดชินตา จานวน 35 คน 6)
ถนนคนเดินตลาดรถไฟ จานวน 31 คน 7) เกาะไหง จานวน 24 คน 8) เกาะลิบง จานวน 20 คน 9)
บ่อน้าร้อนควนแคง จานวน 19 คน และ 10) หาดยาว จานวน 17 คน
3) ระดับความพึงพอใจ: ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจในภาพรวม (ตาราง 1) และ
ระดับความพึงพอใจแต่ละองค์ประกอบ (ตาราง 2-10) ของนักท่องเที่ยวที่มีต่อระบบการจัดการโลจิ
สติกส์เพื่อการเดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดตรัง
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ตาราง 1 ระดับความพึงพอใจในภาพรวมรายด้านต่อองค์ประกอบของโลจิสติกส์เพื่อการเดินทาง
ท่องเที่ยว
ผลการประเมิน (n=100)
องค์ประกอบ
ค่าเฉลี่ย
S.D.
แปลผล
1) ด้านแหล่งท่องเที่ยว
3.92
0.85
มาก
2) ด้านคมนาคมและการเดินทาง
3.77
0.70
มาก
3) ด้านการบริการข่าวสารด้านการท่องเที่ยว
3.67
0.84
มาก
4) ด้านสถานที่พักแรม
3.96
0.84
มาก
5) ด้านอาหารและเครื่องดื่ม
3.98
0.85
มาก
6) ด้านบริการนาเที่ยว
3.87
0.94
มาก
7) ด้านสินค้าและของที่ระลึก
3.58
0.93
มาก
8) ด้านการดูแลรักษาความปลอดภัย
3.85
0.75
มาก
9) ด้านความสะดวกทางด้านการเงิน
3.62
0.76
มาก
จากตาราง 1 พบข้อมูลระดับความพึงพอใจในภาพรวมของนักท่องเที่ยวต่อโลจิสติกส์เพื่อการ
เดินทางท่องเที่ยวของจังหวัดตรัง อยู่ในระดับมาก ทั้ง 9 องค์ประกอบ เรียงลาดับค่าคะแนนเฉลี่ยจาก
องค์ประกอบที่มีคะแนนมากที่สุดไปน้อยที่สุด ดังนี้ (1) ด้านอาหารและเครื่องดื่ม มีค่าคะแนนเฉลี่ย
3.98 (2) ด้านที่พักแรม มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.96 (3) ด้านแหล่งท่องเที่ยว มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.92 (4)
ด้านธุรกิจบริการนาเที่ยว มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.87 (5) ด้านการดูแลรักษาความปลอดภัย มีค่าคะแนน
เฉลี่ย 3.85 (6) ด้านคมนาคมและการเดินทาง มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.77 (7) ด้านการได้รับข่าวสารด้าน
การท่องเที่ยว มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.67 (8) ด้านความสะดวกทางด้านการเงิน มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.62
และ (9) ด้านสินค้าและของที่ระลึก มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.58
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ตาราง 2 ระดับความพึงพอใจต่อองค์ประกอบของโลจิสติกส์เพื่อการเดินทางท่องเที่ยวด้านแหล่ง
ท่องเที่ยว
ผลการประเมิน (n=100)
ประเด็นการประเมิน
ค่าเฉลี่ย
S.D.
แปลผล
1. ความสวยงาม
4.18
0.98
มาก
2. ความสะดวกสบาย
3.88
0.99
มาก
3. ความสะอาด
3.72
0.97
มาก
4. ความคุ้มค่าที่ได้มาท่องเที่ยว
3.88
0.98
มาก
รวม
3.92
0.85
มาก
จากตารางที่ 2 พบว่าความพึงพอใจด้านแหล่งท่องเที่ยวในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 3.92 เมื่อพิจารณารายประเด็นพบว่ามีความพึงพอใจระดับมากทุกประเด็น โดยมีคะแนน
เฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.72-4.18 เรียงลาดับจากคะแนนเฉลี่ยมากไปน้อย ได้ดังนี้ ความสวยงาม (4.18)
ความสะดวกสบาย (3.88) ความคุ้มค่า (3.88) และความสะอาด (3.72)
ตาราง 3 ระดับความพึงพอใจต่อองค์ประกอบของโลจิสติกส์เพื่อการเดินทางท่องเที่ยวด้านคมนาคม
และการเดินทาง
ผลการประเมิน (n=100)
ประเด็นการประเมิน
ค่าเฉลี่ย
S.D.
แปลผล
1. สภาพของเส้นทางคมนาคม
3.76
0.91
มาก
2. ปริมาณการจราจรทางถนน
3.72
0.90
มาก
3. มีป้ายบอกทางแหล่งท่องเที่ยวชัดเจน
3.54
1.02
มาก
4. มีเส้นทางเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวอื่น
3.75
0.92
มาก
5. ความสะดวกสบายของรถโดยสาร
3.72
0.94
มาก
6. การตรงต่อเวลาของรถโดยสาร
3.73
0.96
มาก
7. การเชื่อมโยงของระบบการขนส่ง
3.86
0.92
มาก
8. ราคาค่าโดยสารมีความเหมาะสม
3.84
0.88
มาก
รวม
3.77
0.70
มาก
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จากตารางที่ 3 พบว่าความพึงพอใจด้านคมนาคมและการเดินทางในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.77 เมื่อพิจารณารายประเด็นพบว่ามีระดับความพึงพอใจมากทุกประเด็น โดย
มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.54-3.86 เรียงลาดับจากคะแนนเฉลี่ยมากไปน้อย ได้ดังนี้ การเชื่อมโยง
ของระบบการขนส่ง (3.86) ราคาค่าโดยสารมีความเหมาะสม (3.84) สภาพของเส้นทางคมนาคม
(3.76) มีเส้นทางเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวอื่น (3.75) การตรงต่อเวลาของรถโดยสาร (3.73)
ปริมาณการจราจรทางถนน (3.72) ความสะดวกสบายของรถโดยสาร (3.72) มีป้ายบอกทางแหล่ง
ท่องเที่ยวชัดเจน (3.54)
ตาราง 4 ระดับความพึงพอใจต่อองค์ประกอบของโลจิสติกส์เพื่อการเดินทางท่องเที่ยวด้านการได้รับ
ข่าวสาร
ผลการประเมิน (n=100)
ประเด็นการประเมิน
ค่าเฉลี่ย
S.D.
แปลผล
1. การให้ข้อมูลการท่องเที่ยวผ่านเว็บไซต์
3.76
0.97
มาก
2. การให้ข้อมูลการท่องเที่ยวในที่พักแรม
3.83
1.03
มาก
3. การให้ข้อมูลการท่องเที่ยวที่สถานีขนส่ง
3.46
0.98
ปานกลาง
สนามบิน
4. การให้ข้อมูลการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว
3.67
0.96
มาก
5. การเข้าถึงศูนย์ให้บริการข้อมูลท่องเที่ยว
3.61
0.99
มาก
รวม
3.67
0.84
มาก
จากตารางที่ 4 พบว่าความพึงพอใจด้านการได้รับข่าวสารด้านการท่องเที่ยวในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.67 เมื่อพิจารณารายประเด็นพบว่าทุกประเด็นมีความพึงพอใจ
ระดับมากทุกประเด็น โดยมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.46-3.83 เรียงลาดับจากคะแนนเฉลี่ยมากไป
น้อย ได้ดังนี้ การให้ข้อมูลการท่องเที่ยวของที่พักแรม (3.83) การให้ข้อมูลการท่องเที่ยวผ่านเว็บไซต์
(3.76) การให้ข้อมูลการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว (3.67) การเข้าถึงศูนย์ให้บริการข้อมูลท่องเที่ยว
(3.61) การให้ข้อมูลการท่องเที่ยวที่สถานีขนส่ง (3.46)
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ตาราง 5 ระดับความพึงพอใจต่อองค์ประกอบของโลจิสติกส์เพื่อการเดินทางท่องเที่ยวด้านสถานที่พัก
แรม
ผลการประเมิน (n=100)
ประเด็นการประเมิน
ค่าเฉลี่ย
S.D.
แปลผล
1. ความสะดวกสบาย
4.08
0.94
มาก
2. ความสะอาด
3.90
1.01
มาก
3. ความคุ้มค่าเมื่อเปรียบเทียบกับราคา
3.91
0.97
มาก
4. คุณภาพการให้บริการ
3.93
0.89
มาก
รวม
3.96
0.84
มาก
จากตารางที่ 5 พบว่าความพึงพอใจด้านสถานที่พักแรมโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีคะแนน
เฉลี่ ย เท่า กั บ 3.96 เมื่ อ พิจ ารณารายประเด็ น พบว่ าทุ ก ประเด็ น มีค วามพึ งพอใจระดั บ มากทุก ข้ อ
เรียงลาดับจากคะแนนเฉลี่ยมากไปน้อย ได้ดังนี้ ความสะดวกสบาย (4.08) คุณภาพการให้บริการ
(3.93) ความคุ้มค่าเมื่อเปรียบเทียบกับราคา (3.91) ความสะอาด (3.90)
ตาราง 6 ระดับความพึงพอใจต่อองค์ประกอบของโลจิสติกส์เพื่อการเดินทางท่องเที่ยวด้านอาหาร
และเครื่องดื่ม
ผลการประเมิน (n=100)
ประเด็นการประเมิน
ค่าเฉลี่ย
S.D.
แปลผล
1. การเข้าถึงร้านอาหารและเครื่องดื่ม
3.94
0.96
มาก
2. ความหลากหลายของรายการอาหาร
3.88
1.02
มาก
3. ราคาค่าอาหารและเครื่องดื่ม
4.06
0.97
มาก
4. คุณภาพการให้บริการของร้านอาหาร
4.03
0.97
มาก
รวม
3.98
0.85
มาก
จากตารางที่ 6 พบว่าความพึงพอใจด้านอาหารและเครื่องดื่มโดยรวมอยู่ในระดับมาก มี
คะแนนเฉลี่ ยเท่ากับ 3.98 เมื่อพิจ ารณารายประเด็นพบว่าทุกประเด็นมีความพึงพอใจระดับมาก
เรียงลาดับจากคะแนนเฉลี่ยมากไปน้อย ได้ดังนี้ ราคาค่าอาหารและเครื่องดื่ม (4.06) คุณภาพการ
ให้บริการของร้านอาหาร (4.03) การเข้าถึงร้านอาหารและเครื่องดื่ม (3.94) ความหลากหลายของ
รายการอาหาร (3.88)
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ตาราง 7 ระดับความพึงพอใจต่อองค์ประกอบของโลจิสติกส์เพื่อการเดินทางท่องเที่ยวด้านธุรกิจ
บริการนาเที่ยว
ผลการประเมิน (n=100)
ประเด็นการประเมิน
ค่าเฉลี่ย
S.D.
แปลผล
1 มีบริษัทนาเที่ยวให้ใช้บริการจานวนมาก
3.93
0.97
มาก
2 มีแพ็กเกจทัวร์ให้เลือกหลากหลาย
3.87
1.01
มาก
3 คุณภาพของบริษัทนาเที่ยว
3.87
0.98
มาก
4 ความคุ้มค่าของแพ็กเกจทัวร์
3.80
0.98
มาก
รวม
3.87
0.94
มาก
จากตารางที่ 7 พบว่าความพึงพอใจด้านธุรกิจบริการนาเที่ยวโดยรวมอยู่ในระดับมาก มี
คะแนนเฉลี่ ยเท่ากับ 3.87 เมื่อพิจ ารณารายประเด็นพบว่าทุกประเด็นมีความพึงพอใจระดับมาก
เรียงลาดับจากคะแนนเฉลี่ยมากไปน้อย ได้ดังนี้ มีบริษัทนาเที่ยวมีจานวนมาก (3.93) มีแพ็กเกจทัวร์
ให้เลือกหลากหลาย (3.87) คุณภาพของบริษัทนาเที่ยว (3.87 ) ความคุ้มค่าของแพ็กเกจทัวร์ (3.80)
ตาราง 8 ระดับความพึงพอใจต่อองค์ประกอบของโลจิสติกส์เพื่อการเดินทางท่องเที่ยวด้านสินค้าและ
ของที่ระลึก
ผลการประเมิน (n=100)
ประเด็นการประเมิน
ค่าเฉลี่ย
S.D.
แปลผล
1. สามารถเข้าถึงร้านขายของฝากได้ง่าย
3.66
1.01
มาก
2. ของที่ระลึกน่าสนใจและมีหลากหลาย
3.62
1.03
มาก
3. สินค้าของที่ระลึกมีคุณภาพดี
3.52
0.98
มาก
4. ราคาสินค้าเหมาะสมกับคุณภาพ
3.51
0.98
มาก
รวม
3.58
0.93
มาก
จากตารางที่ 8 พบว่าความพึงพอใจด้านสินค้าและของที่ระลึกโดยรวมอยู่ในระดับมาก มี
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.58 เมื่อพิจารณารายประเด็นพบว่าทุกประเด็นมีความพึงพอใจระดับมากทุก
ประเด็น โดยมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.51-3.66 เรียงลาดับจากคะแนนเฉลี่ยมากไปน้อย ได้ดังนี้
สามารถเข้าถึงร้านขายของฝากได้ง่าย (3.66) ของที่ระลึกน่าสนใจและมีหลากหลาย (3.62) สินค้าของ
ที่ระลึกมีคุณภาพดี (3.52) ราคาสินค้าเหมาะสมกับคุณภาพ (3.51)
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ตาราง 9 ระดับความพึงพอใจต่อองค์ประกอบของโลจิสติกส์เพื่อการเดินทางท่องเที่ยวด้านการดูแล
รักษาความปลอดภัย
ผลการประเมิน (n=100)
ประเด็นการประเมิน
ค่าเฉลี่ย
S.D.
แปลผล
1. ความปลอดภัยด้านการเดินทาง
3.79
0.93
มาก
2. ความปลอดภัยในสถานที่ท่องเที่ยว
3.95
0.98
มาก
3. ความปลอดภัยในสถานที่พักแรม
4.05
0.88
มาก
4. ความปลอดภัยด้านอาหาร
3.84
0.89
มาก
5. การเตรียมความพร้อมช่วยเหลือเมื่อมีเหตุฉุกเฉิน
3.62
0.97
มาก
รวม
3.85
0.75
มาก
จากตารางที่ 9 พบว่าความพึงพอใจด้านการดูแลรักษาความปลอดภัยโดยรวมอยู่ในระดับ
มาก มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.85 เมื่อพิจารณารายประเด็นพบว่าทุกประเด็นมีความพึงพอใจระดับ
มากทุกประเด็น โดยมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.62-4.05 เรียงลาดับจากคะแนนเฉลี่ยมากไปน้อย ได้
ดังนี้ ความปลอดภัยในสถานที่พักแรม (4.05) ความปลอดภัยในสถานที่ท่องเที่ยว (3.95) ความ
ปลอดภัยด้านอาหาร (3.84) ความปลอดภัยด้านการเดินทาง (3.79) การเตรียมความพร้อมให้การ
ช่วยเหลือเมื่อมีเหตุฉุกเฉิน (3.62)
ตาราง 10 ระดับความพึงพอใจต่อองค์ประกอบของโลจิสติกส์เพื่อการเดินทางท่องเที่ยวด้านความ
สะดวกด้านการเงิน
ผลการประเมิน (n=100)
ประเด็นการประเมิน
ค่าเฉลี่ย
S.D.
แปลผล
1. ความสะดวกในการใช้บัตรเครดิต
3.67
0.98
มาก
2. ความสะดวกในการใช้บัตร ATM
3.96
1.01
มาก
3. ความสะดวกในการแลกเปลี่ยนเงินตรา
3.62
0.98
มาก
4. การให้บริการธุรกรรมทางการเงินระหว่าง
3.48
0.93
ปานกลาง
ประเทศ
5. ความสะดวกของระบบการคืนภาษี
3.33
0.97
ปานกลาง
รวม
3.62
0.76
มาก

1054

การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลาปางวิจยั ครั้งที่ 4

จากตารางที่ 10 พบว่าความพึงพอใจด้านความสะดวกทางด้านการเงินโดยรวมอยู่ในระดับ
มาก มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.62 เมื่อพิจารณารายประเด็นพบว่าทุกประเด็นมีความพึงพอใจระดับ
มาก ยกเว้นประเด็นด้านความสะดวกของระบบการคืนภาษี มีระดับความพึงพอใจปานกลาง โดยมี
คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.33-3.96 เรียงลาดับจากคะแนนเฉลี่ยมากไปน้อย ได้ดังนี้ความสะดวกใน
การใช้บัตร ATM (3.96) ความสะดวกในการใช้บัตรเครดิต (3.67) ความสะดวกในการแลกเปลี่ยน
เงินตรา (3.62) การให้บริการธุรกรรมทางการเงินระหว่างประเทศ (3.48) ความสะดวกของระบบการ
คืนภาษี (3.33
สรุปและอภิปรายผล
แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดตรังที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินิยมเดินทางไปท่องเที่ยวมากที่สุด
เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล ประเภทเกาะและชายหาด เช่น เกาะมุก ถ้ามรกต หาดปากเมง เกาะ
กระดาน หาดยาว เกาะไหง เกาะลิบง และแหล่งท่องเที่ยวประเภทถนนคนเดินที่เป็นตลาดขายสินค้า
ในช่วงเวลากลางคืน ได้แก่ ตลาดชินตา และตลาดรถไฟ และแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ เช่น บ่อน้า
ร้อนควนแคง เป็นต้น
ผลการประเมินระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อระบบโลติสติกส์เพื่อการ
เดินทางท่องเที่ยวอยู่ในระดับ มาก ทั้ง 9 องค์ประกอบ สอดคล้องกับ ณภัทร ทิพย์ศรี และคณะฯ
(2558) ที่พบว่าผลของการจัดการโลจิสติกส์การท่องเที่ยวของธุรกิจนาเที่ยวในจังหวัดเชียงรายโดย
รวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน ในขณะที่ วราภรณ์ สารอินมูล (2560) วีรวิชญ์ เลิศไทยตระกูล และ เถกิง
ศักดิ์ ชัยชาญ (2555) พบว่านักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจต่อองค์ประกอบของโลจิสติกส์การท่องเที่ยว
เชิงนิเวศในจังหวัดนครปฐม ประสิทธิภาพการขนส่งเพื่อการท่องเที่ยวในเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี และ
ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อการจัดการโลจิสติกส์ในอาเภอวังน้าเขียว จังหวัดนครราชสี มา อยู่
ในระดับปานกลาง อาจเนื่องจากการจัดการโลจิสติกส์การท่องเที่ยวในระดับอาเภอและการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศจะมีระบบสาธารณูปโภคและมาตรฐานการบริการที่มีความพร้อมน้อยกว่าโลจิสติกส์การ
เดินทางท่องเที่ยวระดับจังหวัด
ปัญหาด้านการจัดการโลจิสติกส์เพื่อการเดินทางท่องเที่ ยวของจังหวัดตรังที่ควรได้รับการ
ปรับปรุง ประกอบด้วย(1) ด้านคมนาคมและการเดินทาง มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.77 มีประเด็นในการ
ปรับปรุงในเรื่องการตรงต่อเวลาของรถโดยสาร ปริมาณการจราจรทางถนน ความสะดวกสบายของรถ
โดยสาร และการมีป้ายบอกทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวที่มีความชัดเจน ซึ่งสอดคล้องกับ มาลัย โพธิพันธ์
และ วรรณา อาจณรงค์ (2557) ที่พบว่าระบบการขนส่งนักท่องเที่ยวไปเกาะช้างนักท่องเที่ยวมีความ
พึงพอใจต่อคุณภาพการบริการน้อยที่สุด เช่นเดียวกับ เถกิงศักดิ์ ชัยชาญ (2555) ที่พบว่าด้านการไหล
ทางกายภาพได้รับความพึงพอใจต่าที่สุด และ ขนิษฐา สุริยะ (2550) พบว่าระบบการขนส่งสาธารณะ
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เพื่อการท่องเที่ย วในเขตอีส านใต้ยังไม่เพียงพอและสภาพรถโดยสารไม่เหมาะสมกับการเดินทาง
ท่องเที่ยว (2) ด้านการได้รับข่าวสารด้านการท่องเที่ยว มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.67 มีประเด็นในการ
ปรับปรุงเรื่องการให้ข้อมูลการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว การเข้าถึงศูนย์ให้บริการข้อมูลท่องเที่ยว
การให้ข้อมูลการท่องเที่ยวที่สถานีขนส่ง (3) ด้านความสะดวกทางด้านการเงิน มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.62
มีป ระเด็นในการปรั บปรุงเรื่ องความสะดวกในการใช้บัตรเครดิต ความสะดวกในการแลกเปลี่ ยน
เงินตรา การให้บริการธุรกรรมทางการเงินระหว่างประเทศ และความสะดวกของระบบการคืนภาษี
และ (4) ด้านสินค้าและของที่ระลึก มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.58 มีประเด็นในการปรับปรุงเรื่องการเพิ่ม
ปริมาณร้านขายของฝากและของที่ระลึกในแหล่งท่องเที่ยว การพัฒนาสินค้าให้มีความหลากหลาย
น่าสนใจ มีคุณภาพดี และกาหนดราคาให้เหมาะสมกับคุณภาพ
ข้อเสนอแนะ
1) ภาครั ฐ ควรร่ ว มมือ กับ ภาคเอกชนในการพัฒ นาสิ นค้ าชุ มชนของจังหวัด ให้ เป็ นสิ นค้ า
ประเภทของฝากและของที่ ร ะลึ กที่มีค วามโดดเด่นและแตกต่าง มีคุ ณภาพ และกาหนดราคาให้
เหมาะสมกับคุณภาพของสินค้า เพื่อกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติสนใจซื้อมากขึ้น เช่น การจัด
ประกวดการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าและของที่ระลึกและสร้างเครือข่ายกลุ่มผู้ผลิตใน
ชุมชน
2) ควรพัฒนาระบบการให้บริการด้านการใช้จ่ายเงินของนักท่องเที่ยว เช่น การให้บริการตู้
ATM ในแหล่งท่องเที่ยว ความสะดวกและปลอดภัยในการใช้บัตรเครดิต บริการแลกเปลี่ยนเงินตรา
การให้บริการธุรกรรมทางการเงินระหว่างประเทศ และระบบการคืนภาษี เป็นต้น
3) ควรมีการพัฒนาด้านการให้ข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดกับนักท่องเที่ยวให้
มากขึ้น โดยการเพิ่มข้อมูลการท่องเที่ยวผ่านระบบออนไลน์ให้มากขึ้น และควรเพิ่มศูนย์ให้บริการ
ข้อมูลท่องเที่ยวที่มีพนักงานพร้อมให้บริการ
4) ควรเร่งพัฒนามาตรฐานการให้บริการของรถโดยสารสาธารณะ โดยเน้นในด้านการตรงต่อ
เวลาและการปรับปรุงให้มีความสะดวกสบายในการเดินทางมากขึ้น
กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยนี้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยโครงการวิจัยเงินรายได้มหาวิทยาลัยทักษิณ กองทุน
วิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ ประเภททุนยุทธศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
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กระบวนการสื่อสารเพื่อสืบทอดประเพณีปักธงชัยในยุคโลกาภิวัตน์
อาเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
Communication process for traditional heritage “Puk Thong Chai”
in the age of globalization Nakhon Thai District, Phitsanulok Province
ภาคภูมิ อัศวสถิตทิพย์* พนมสิทธิ์ สอนประจักษ์
สาขาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
*
Email : Karakang1@hotmail.com

บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่อง กระบวนการสื่อสารเพื่อสืบทอดประเพณีปักธงชัยในยุคโลกาภิวัฒน์ อาเภอนคร
ไทย จังหวัดพิษณุโลกมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษากระบวนการสื่อสารเพื่อสืบทอดประเพณีปักธงชัยใน
ยุคโลกาภิวัฒน์ อาเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก งานวิจัยชิ้นนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้วิธีการ
สัมภาษณ์แบบเจาะลึกกับกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักทั้งหมด 19 คน และเป็นการสัมภาษณ์กลุ่มจานวน 3
คน
ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์พบว่า 1) หน่วยงานรัฐอย่างอาเภอและเทศบาล (Sender) ถือ
เป็นกลุ่มผู้ส่งสารที่มีอิทธิพลในการสืบทอดประเพณีปักธงชัยในยุคโลกาภิวัฒน์ เพราะ นอกจากจะเป็น
ผู้กาหนดรูปแบบการจัดกิจกรรมต่างๆ (Message) และเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการจัดงานแล้วยังมี
บทบาทในการกาหนดงบประมาณในการจัดกิจกรรมต่างๆ ในงานประเพณีปักธงชัย 2) ความเชื่อใน
ประเพณีปักธงชัย(Message) ของชาวนครไทยนั้นมีความเชื่อที่ว่าประเพณีปักธงชัยนั้นจัดขึ้นเพื่อราลึก
ถึงพระคุณพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ ความเชื่ออีกส่วนที่เชื่อว่าปักธงชัยเพราะจะทาให้ชาวนครไทยอยู่
ร่มเย็นเป็นสุขไม่เกิดเหตุการณ์อาเพศ ความเชื่อทั้ง 2 ส่วนนี้ถือเป็นสารที่ส่งผลก่อให้เกิดกระบวนการ
สืบทอดประเพณีปักธงชัยในยุคโลกาภิวัฒน์ 3) ช่องทาง (Channel) ในยุคโลกาภิวัฒน์สื่อใหม่นั้นถือ
เป็นสื่อที่ค่อนข้างมีอิทธิพลมากในกระบวนการสื่อสารเพื่อให้เกิดการสืบทอดประเพณีปักธงชัย เพราะ
นอกจากจะเป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์แก่บุคคลภายนอกชุมชนแล้ว ยังเป็นสื่อที่นามาใช้ในการ
ติดต่อประสานงานกับคนในชุมชนร่วมด้วย 4) ผู้รับสาร (Receiver) ผู้รับรู้เรื่องราวประเพณีปักธงชัย
ในยุ คโลกาภิวัฒ น์ นั้ น ไม่จ าเป็ น ต้องเป็นเพียงชาวบ้านในชุมชนนครไทยเหมือนในอดีต เนื่องจาก
อิทธิพลของสื่อในยุคโลกาภิวัฒน์ทาให้เรื่องราวความเชื่อ ข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับประเพณี ปักธงชัยนั้นถูก
ส่งไปยังคนทั่วโลกผ่านสื่อใหม่ โดยสื่อใหม่ในยุคปัจจุบันถือว่ามีอิทธิพลในการส่งผ่านเรื่องราวประเพณี
ปักธงชัยไปยังกลุ่มผู้รับสารทั้งภายในและภายนอกชุมชน การเผยแพร่ข้อมูลเหล่านี้ ก่อให้เกิดส่งเสริม
ให้เกิดการสืบทอดประเพณีปักธงชัยในยุคโลกาภิวัฒน์
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Abstract
Research the process of communicating inheritance traditions in the
Globalization era at Nakorn Thai District, Phitsanulok Province.
The purpose is study the Communication process for traditional heritage
“Puk Thong Chai” in the age of globalization Nakhon Thai District, Phitsanulok
Province. This is a qualitative research. In-depth interviews were conducted with 19
key informants and 3 group interviews.
The results of this research were as:
1. Governmental agencies such as the district and municipality (Sender) are
the influential messengers in the Globalization in addition to the designated forms of
events and messages. The organizers also play a role in setting the budget for
organizing activities in the Pak Thong Chai tradition.
2. Nakhon Thai people believed that the Pakthong Chai tradition(Message) is
held to commemorate The Si Inthrathit. Another belief that the Pak Thong Chai
tradition will make the people of Thailand peacefully. These two beliefs are the
substance that results in the process of inheriting the tradition in globalization era.
3. Channel In the age of globalization, the new media is a very influential
medium in the communication process in order to achieve the succession of the
Pakthong Chai tradition. In addition to being a media outlet for people outside the
community. It is used to communicate with people in the community as well.
4. Recipient, who know the story of the Pakthong Chai tradition in the
globalization era, does not have to be just a villager in the Thai community, as in the
past. Due to the influences of the media in the age of globalization, stories, beliefs
and information. Traditionally Pak Thong Chai was sent to people around the world
through new media. The new media in the present era is considered to have an
influence on the transmission of traditional stories to the audience both inside and
outside the community. The dissemination of this information has contributed to the
promotion of the legacy of globalization.
Keywords : Communication Globalization
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บทนา
วัฒนธรรมและประเพณี นั้นถือกาเนิดมาตั้งแต่ยุคโบราณ โดยเกิดจาก ภูมิปัญญา วิถีชีวิต
ความเชื่อต่างๆ ที่ถือปฏิบัติร่วมกันในกลุ่มคน หรือสังคม โดยเชื่อว่าสิ่งเหล่านั้น เป็นสิ่งที่ควรประพฤติ
ปฏิบัติ เป็นสิ่งดีงามและเป็นที่ยอมรับในหมู่สังคม ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนั้น เราได้รับการถ่ายทอด
ทางวัฒนธรรมและประเพณีจากบรรพบุรุษ โดยสิ่งเหล่านั้นล้วนเป็นสิ่งที่มีคุณค่า ที่ควรจะอนุรักษ์
และสืบทอดไว้ เนื่องจากวัฒนธรรมและประเพณีนั้น สามารถสะท้อนให้เห็นถึงอัตลักษณ์ ของความ
เป็นคนไทยได้อย่างชัดเจน ตัวอย่างเช่น ประเพณีสงกรานต์ ที่จะมีลูกหลานกลับบ้านไปรดน้าดาหัว
ขอขมา ขอพรจากผู้ใหญ่ แสดงให้เห็นถึงว่าคนไทยนั้นเป็นคนที่มีความกตัญญูต่อบิดา มารดา ผู้ใหญ่
หรือผู้มีพระคุณ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนถือว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าและควรรักษาไว้ให้ดารงอยู่คู่กับชาวไทยไป
อย่างยืนยาว แต่ในปัจจุบันจะเห็นได้ว่า มีปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการสืบทอด วัฒนธรรมและประเพณี
ของกลุ่ ม คนไทยบางกลุ่ ม นั้ น ก็ คือ บางประเพณีอาจมีก ารสื บทอดอยู่ แต่ค วามหมายและการจั ด
ประเพณี มีความผิดเพี้ยนจากเดิมจนไม่เหมาะสม หรือบางประเพณีสูญหายไปไม่มีคนสืบทอดก็มี
ซึ่งปัญหาเหล่านี้ เป็นสิ่งที่ผู้วิจัยมองว่า เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมไทย และเราในฐานะคนไทยควร
จะตระหนั ก ถึง และหาทางร่ ว มกัน รั บมือ และแก้ไขเกี่ ยวกั บปั ญหาในการสื บ สานวัฒ นธรรมและ
ประเพณีของไทย ซึ่งถือเป็นสิ่งที่มีคุณค่าและเป็นอัตลักษณ์ของชาวไทย ให้สามารถคงอยู่และสืบทอด
ไปสู่ลูกหลานต่อไป
ประเพณีปักธงชัยถือเป็นประเพณีที่มีอายุการสืบทอดมายาวนานถึง 700 กว่าปี ตามความ
เชื่ อ ของชาวนครไทย ในส่ ว นนี้ แ สดงให้ เห็ น ถึ ง ความเข็ ม แข็ ง ด้า นการสื บ ทอดประเพณี ปั ก ธงชั ย
ท่ามกลางการสูญสลายหายไปของประเพณีอื่นๆในประเทศไทย ในส่วนนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจที่ทาให้
ผู้วิจัยตั้งคาถามว่าทาไมประเพณีปักธงชัยถึงมีอายุการสืบทอดประเพณีที่ยาวนานและมีอะไรเป็น
ปัจจัยสาคัญในการดารงอยู่ของประเพณีปักธงชัย นอกจากความน่าสนใจด้านการสืบทอดประเพณีที่
ยาวนานแล้วประเพณีปักธงชัยยังเป็นประเพณีที่มีความน่าสนใจในตัวประเพณีร่วมด้วย จะเห็นได้จาก
รูปแบบการจัดงานประเพณีที่มีความเป็นเอกลักษณ์ อย่างการนาธงขาวขึ้นไปปักบนยอดเขาที่มีความ
สูงถึง 3.5 กิโลเมตร หรือแม้กระทั่งความเป็นมาของประเพณีปักธงชัยที่มี การผูกเรื่องราวไว้กับตานาน
พ่อขุนศรีอินทราทิตย์
ด้ ว ยเหตุ นี้ ท าให้ ผู้ วิ จั ย สนใจที่ จ ะศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ประเพณี ที่ ปั ก ธงชั ย โดยจะศึ ก ษาผ่ า น
กระบวนการสื่อสารเพื่อให้เห็นรูปแบบการสื่อสารที่เป็นองค์ประกอบสาคัญที่ทาให้ประเพณีปักธงชัย
นั้นมีการสืบทอดในยุคโลกาภิวัฒน์ ทาให้เกิดงานวิจัยเรื่อง กระบวนการสื่อสารเพื่อสืบทอดประเพณี
ปักธงชัยในยุคโลกาภิวัฒน์ อาเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ขึ้นมา โดยผู้วิจัยมีความมุ่งหวังว่าจาก
การศึกษาประเพณีปักธงชัย จะทาให้ได้องค์ความรู้ที่อยู่เบื้องหลังความเข้มแข็งของประเพณีปักธงชัย
ว่าทาไมประเพณีปักธงชัย ถึงสามารถเป็นประเพณีที่สืบทอดมาได้อย่างยาวนาน เพื่อนาองค์ความรู้ที่
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ได้จากการศึกษามาถ่ายทอดผ่านงานวิจัยและมุ่งหวังให้องค์ความรู้นี้สามารถเป็นส่วนหนึ่งของการ
นาไปเป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้เพื่อสืบทอด ดารงรักษาประเพณีและวัฒนธรรมอื่นๆ ในประเทศ
ไทยต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อศึกษากระบวนการสื่อสารเพื่อสืบทอดประเพณีปักธงชัยในยุคโลกาภิวัฒน์ อาเภอนคร
ไทย จังหวัดพิษณุโลก
วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษางานวิจัยเรื่อง “กระบวนการสื่อสารเพื่อสืบทอดประเพณีปักธงชัยในยุคโลกาภิวัฒน์
อาเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก” เป็นการศึกษางานวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อให้ทราบถึง กระบวนการ
สื่อสารที่ส่งผลให้เกิดการสืบทอดประเพณีปักธงชัยในยุคโลกาภิวัฒน์ โดยการศึกษาวิจัยในครั้งนี้มี
วิธีดาเนินการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ผู้ให้ข้อมูลหลัก(Key Informant)
1.1. การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก(In-Depth interview)
กลุ่มผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดงานประเพณีปักธงชัย ในกลุ่มนี้จะใช้วิธีการคัดเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง โดยจะเลือกจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวของในการจัดงานประเพณีปักธงชัยทั้งหมด
มีจานวนผู้ให้ข้อมูล 8คน ดังต่อไปนี้
อดีตผู้รับผิดชอบการทอธงประเพณีปักธงชัย , เจ้าที่หน้าอาเภอนครไทย, ผู้ใหญ่บ้านตาบล
นครไทย, รองนายกเทศมนตรีตาบลนครไทย 2 คน, สมาชิกมูลนิธิพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ , กานันอาเภอ
นครไทย, ผู้รับผิดชอบทอธงในประเพณีปักธงชัยคนปัจจุบัน
กลุ่มผู้มีความรู้ประสบการณ์ในประเพณีปักธงชัย ในกลุ่มนี้จะใช้วิธีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง
แบบเฉพาะเจาะจงในส่ ว นของ ปราชญ์ช าวบ้ าน หลั ง จากนั้น จะใช้การคัด เลื อ กแบบ Snowball
technique โดยสอบถามจากปราชญ์ชาวและผู้ให้ข้อมูลคนอื่นๆเพื่อนาไปสู่คนอื่นๆต่อไป มีจานวน
ผู้ให้ข้อมูล 9 คน ดังต่อไปนี้
ปราชญ์ช าวบ้ านอาเภอนครไทย,เจ้าอาวาสวัดกลางคนปัจจุบัน , เจ้าอาวาสวัดเหนือคน
ปัจจุบัน, มรรคทายกวัดหัวร้อง,ชาวบ้านผู้มีความรู้เกี่ยวกับประเพณีปักธงชัย 2 คน, ครูที่มีความรู้
เกี่ยวกับประวัติประเพณีปักธงชัย, อดีตสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและผู้มีความรู้เกี่ยวกับ
งานประเพณีปักธงชัย, ครูผู้เคยศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับประเพณีปักธงชัย
กลุ่มเยาวชนในชุมชนนครไทย โดยกาหนดเงื่อนไขในการคัดเลือก ให้เป็นกลุ่มเยาวชนในนคร
ไทย ที่อาศัยอยู่นครไทยไม่ต่ากว่า5ปี และมีการเข้าร่วมประเพณีปักธงชัยอย่างน้อย 1 ครั้ง โดยมี
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จานวนผู้ให้ข้อมูล 2 คน ดังต่อไปนี้ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีความรู้เกี่ยวกับประเพณีปักธงชัย
และมีประสบการณ์ในการเข้าร่วมประเพณีปักธงชัยตามเงื่อนไขที่ตั้งไว้ 2 คน
1.2. การสัมภาษณ์กลุ่ม(Group interview)
สัมภาษณ์กลุ่มโดยคัดเลือกตัวแทนจากกลุ่มทั้ง 3 กลุ่ม ในกลุ่มนี้จะใช้วิธีคัดเลือกจากตัวผู้วิจัย
เลือกคนที่มีความรู้และประสบการณ์มากที่สุดในแต่ละกลุ่ม โดยวิเคราะห์จากการตอบคาถามของกลุ่ม
ผู้ให้ข้อมูลทั้งหมด มีตัวแทน แต่ละกลุ่ม 3คน ดังต่อไปนี้
กานันอาเภอนครไทยตัวแทนจากกลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดงานประเพณีปักธงชัย
ครูผู้เคยศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับประเพณีปักธงชัย ตัวแทนจากกลุ่มผู้มีความรู้ประสบการณ์ใน
ประเพณีปักธงชัย
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีความรู้เกี่ยวกับประเพณีปักธงชัย และมีประสบการณ์ใน
การเข้าร่วมประเพณีปักธงชัยตามเงื่อนไขที่ตั้งไว้ ตัวแทนจากกลุ่มเยาวชนในชุมชนนครไทย
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ในส่วนของการใช้เครื่องมือวิจัย ผู้วิจัยได้กาหนดขั้นตอนในการดาเนินการตามระเบียบวิธีวิจัย
เชิงคุณภาพ โดยผู้วิจัยใช้แนวคาถามในการสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือที่ช่วย เก็บข้อมูลจากกลุ่มผู้ให้
ข้อมูลหลักโดยวิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth interview) และการสัมภาษณ์กลุ่ม (Group
interview)
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยเป็นผู้เก็บข้อมูลด้วยตนเอง โดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth
Interview) ใช้การสัมภาษณ์กับผู้ให้ข้อมูลหลัก โดยผู้วิจัยได้ทาการลงพื้นที่อาเภอนครไทย เพื่อพบกับ
กลุ่มผู้ให้ ข้อมูลหลั กและอธิบายถึงความเป็นมา และความส าคัญ วัตถุประสงค์และประโยชน์ของ
งานวิจัยที่ศึกษา จากนั้น ก็ทาตารางนัดหมายในการสัมภาษณ์ของกลุ่มเป้าหมายหลักในครั้งต่อไป
นอกจากนี้ผู้วิจัยยังใช้ การสัมภาษณ์แบบกลุ่ม (Group interview) เพื่อตรวจสอบความน่าเชื่อถือของ
ข้อมูลที่ได้รับจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก(In-Depth Interview) ร่วมด้วย
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยจะใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล ไปในระหว่างการเก็บข้อมูล โดยใช้ข้อมูลที่ได้
จากประสบการณ์และความทรงจาของกลุ่มผู้ให้ข้อมูล และข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้องกับประเพณี
ปักธงชัย นาข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมาทาการวิเคราะห์ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็น ข้อเท็จจริง จากนั้นก็จะนา
ข้อเท็จจริงที่ได้มาวิเคราะห์ร่วมกับแนวคิด ทฤษฎี อีกรอบเพื่อให้เห็นถึงคาตอบของคาถามงานวิจัย
หลังจากที่ได้ข้อสรุปงานวิจัยจาก การนาข้อเท็จจริงมาวิเคราะห์ร่วมกับแนวคิด ทฤษฎีจะนาข้อสรุปที่
ได้มาสังเคราะห์เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ ที่เกี่ ยวข้องกับกระบวนการสื่อสารเพื่อสืบทอดประเพณีปัก
ธงชัย ก่อนนาเสนอผลงานวิจัยต่อไป
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5. การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล
ในการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล ผู้วิจัยจะใช้วิธีการตรวจสอบแบบสามเส้า ด้านวิธี
รวบรวมข้อมูล(methodological triangulation) โดยเปรียบเทียบข้อมูลที่ได้จากแหล่งข้อมูลทั้ง 3
ด้านคือ 1. จากการศึกษาจากการวิเคราะห์เอกสารที่เกี่ยวข้อง (Documentary Analysis) 2. จาก
การสัมภาษณ์แบบเจาะลึ ก (In-Depth interview) 3. จากการสัมภาษณ์แบบกลุ่ม (Group
interview) นอกจากนี้ยังใช้วิธีการตรวจสอบสามเส้าด้านทฤษฎี (theory triangulation) โดยนา
ทฤษฎีความคิดที่ผู้วิจัยได้นามาใช้ในงานวิจัยชิ้นนี้มาร่วมอธิบายปรากฏการณ์ที่กาลังศึกษา
ผลการวิจัย
กระบวนการสื่อสารเพื่อสืบทอดประเพณีปักธงชัยนั้น สามารถแบ่งออกเป็น 2 ยุคคือ ยุคก่อน
ปีพ.ศ.2525 กับยุคหลังปี พ.ศ. 2525 จนถึงปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงไปของ 2 ยุค นั้นส่งผลต่อ
กระบวนการสื่อสารและการสืบทอดประเพณีปักธงชัย สรุปได้ดังนี้
ตาราง สรุป กระบวนการสื่อสารเพื่อสืบทอดประเพณีปักธงในอดีตกับปัจจุบัน
กระบวนการสื่อสารเพื่อสืบทอดประเพณีปักธงในอดีตกับปัจจุบัน
กระบวนการสื่อสาร
ผู้ส่งสาร (Sender)

ยุคก่อนปีพ.ศ. 2525

ยุคหลังปี พ.ศ. 2525
การเปลี่ยนแปลง
จนถึงปัจจุบัน
หลัก : กานัน,
หลัก : อาเภอ,เทศบาล บทบาทหน้าที่ในการ
ผู้ใหญ่บ้าน,
ผู้
ตาบล
นครไทย จัดงานประเพณีจาก
เฒ่าผู้แก่
รอง : กานัน
เดิมที่จะมีชาวบ้านเป็น
รอง : ชาวบ้านใน
ผู้ใหญ่บ้าน ชาวบ้านใน ผู้มบี ทบาทหลักในการ
ชุมชน
3 ชุมชนอาเภอ
จัดงานประเพณี
หมู่บ้าน ที่เกี่ยวข้องกับ นครไทย
เปลีย่ นมาเป็น
ประเพณีปักธงชัย
หน่วยงานรัฐอย่าง
อาเภอและเทศบาลเข้า
มามีบทบาท เป็น
ผู้รับผิดชอบหลักในการ
จัดงานประเพณีปัก
ธงชัยทั้งหมดในปัจจุบัน
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กระบวนการสื่อสารเพื่อสืบทอดประเพณีปักธงในอดีตกับปัจจุบัน
กระบวนการ
ยุคก่อนปีพ.ศ. ยุคหลังปีพ.ศ.
การเปลี่ยนแปลง
สื่อสาร
2525
2525
จนถึงปัจจุบัน
สาร (Message) 1. ความเชื่อใน 1. ความเชื่อใน ความเชื่อเรื่องปักเพื่อทาให้อยู่เย็นเป็นสุข
ประเพณี
ประเพณี
มีการรับรู้ที่น้อยลงกว่าอดีต ส่วนความ
ปักธงชัย
ปักธงชัย
เชื่อปักเพื่อราลึกถึงพ่อขุนศรีอินทราทิตย์
2. รูปแบบ/
2. รูปแบบ/
ถือเป็นความเชื่อหลักที่ถูกสืบทอดใน
ขั้นตอน การจัด ขั้นตอน การจัด
ปัจจุบัน
งานประเพณี งานประเพณีปัก
รูปแบบการจัดงานมีการเพิ่ม กิจกรรม
ปักธงชัย
ธงชัย
บางกิจกรรมอย่าง เช่น การแห่ธง
ประกวดธง การแสดง มีการลดกิจกรรม
บางอย่างจากการจัดงานประเพณีในอดีต
เช่น
การทอธงร่วมกัน
ช่องทาง
1. สื่อบุคคล
1. สื่อบุคคล
ช่องทางการสื่อสารจะมี
วง
(Channel)
2. กะลอ
2. สื่อมวลชน
กว้างมากกว่าในอดีต
ทาให้
สัญญาณเรียก 3. สื่อ
ความเชื่อและเรื่องราวประเพณีปักธงชัย
ประชุมนัด
อินเทอร์เน็ต
นั้นนอกจาก ถ่ายทอดถึง
หมายการจัด
คนในชุมชนแล้ว ยังส่งไปถึงคนภายนอก
งานประเพณี
ชุมชนด้วย
ปักธงชัย
ผู้รับสาร
ชาวบ้านใน
1. ชาวบ้าน
การเข้าร่วมงานประเพณีไม่ใช่งานเฉพาะ
(Receiver)
อาเภอนครไทย อาเภอนครไทย
กลุ่มอีกแล้ว เพราะในปัจจุบันนอกจาก
ทั้ง 3หมู่บ้าน
ทุกหมู่บ้าน
คนภายในชุมชนแล้วยังมีคนภายนอก
ที่เกี่ยวข้องกับ 2. คนภายนอก
ชุมชนเข้าร่วมงานประเพณี ซึ่งส่งผลทา
ประเพณีปัก
ชุมชน
ให้เกิดการเผยแพร่ประเพณี ไปยังคน
ธงชัยในยุคนั้น
ภายนอกชุมชน การที่มีคนภายนอก
ชุมชนเข้าร่วมงานประเพณีส่งผลเชิงบวก
กับงานประเพณี
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กระบวนการสื่อสารเพื่อสืบทอดประเพณีปักธงในอดีตกับปัจจุบัน
กระบวนการ
ยุคก่อนปีพ.ศ. ยุคหลังปีพ.ศ.
การเปลี่ยนแปลง
สื่อสาร
2525
2525
จนถึงปัจจุบัน
ผู้รับสาร
ชาวบ้านใน
1. ชาวบ้าน
ก็และคนในชุมชน ในด้านการสร้าง
(Receiver)
อาเภอนครไทย อาเภอนครไทย
รายได้ให้กับชุมชนและเป็นการเผยแพร่
(ต่อ)
ทั้ง 3 หมู่บ้าน ทุกหมู่บ้าน
ประเพณีปักธงชัยให้เป็นที่รู้จักกับ
ที่เกี่ยวข้องกับ 2. คนภายนอก
บุคคลภายนอกชุมชน สิ่งเหล่านี้มีส่วน
ประเพณีปัก
ชุมชน
ก่อให้เกิดการส่งเสริมการสืบทอด
ธงชัยในยุคนั้น
ประเพณีปักธงชัยขึ้น

1. กระบวนการสื่อสารในยุคก่อนปี พ.ศ. 2525 ในช่วงเวลานั้นประเพณีปักธงชัยถือเป็น
ประเพณีที่เป็นความเชื่อเฉพาะกลุ่มของคนในชุมชนนครไทยเพียง 3 หมู่บ้าน นั้นก็คือ หมู่บ้านวัด
เหนือ หมู่บ้านวัดกลางและหมู่บ้านวัดหัวร้อง ซึ่งทั้ง 3 วัดนี้ก็เปรียบเสมือนวัดประจาของแต่ละหมู่บ้าน
และธงที่จะนาไปปักบนยอดเขาในงานประเพณีนั้นก็จะมาจากการร่วมมือกันทอของชาวบ้านในชุมชน
นครไทยทั้ง 3 หมู่บ้าน โดยจะแบ่งกันทอหมู่บ้านละผืน รูปแบบการสื่อสารก็ในช่วงยุคก่อนปี พ.ศ.
2525 นั้นจะค่อนข้างเรีย บง่าย ผู้ส่งสาร (Sender) ที่มีอิทธิพลในกระบวนการสื่อสารเพื่อสื บทอด
ประเพณีคือ ผู้ใหญ่บ้าน,กานัน,ผู้เฒ่าผู้แก่ ที่จะมีหน้าที่เรียกประชุมลูกบ้าน หรือการถ่ายทอดวิธีการ
ปฎิบัติประเพณีแก่คนรุ่นหลัง ส่วนช่องทาง (Channel) ที่ใช้ในกระบวนการสื่อสารในสมัยนั้น จะเป็น
สื่อบุคคลที่จะมีลักษณะการถ่า ยทอดความเชื่อ หรืองานประเพณีผ่านการบอกเล่าปากต่อปาก และ
กะลอที่เป็ น สื่ อกลางในการเรี ย กคนเข้า ร่ว มประชุม เวลาจะมีก ารจัด งานประเพณีปักธงชัย สาร
(Message) ในสมัยนั้นก็จะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อในประเพณีปักธงชัย แบ่งออกเป็น 2
ความเชื่อ คือ ความเชื่อ แรกคื อ เชื่ อว่ าปั กธงเพราะจะทาให้ คนในหมู่ บ้า นอยู่เ ย็น เป็ นสุ ข ทาการ
เพาะปลูกเจริญงอกงาม ถ้าไม่ปักก็จะเกิดอาเพศขึ้น มียักษ์ลงมากินคน มีช้างลงมากินข้าว เป็ นการ
เปรียบเปรยของคนในอดีตที่ว่า จะมีคนตายและการเพาะปลูกก็จะไม่เจริญงอกงาม ความเชื่อที่สองคือ
เชื่อว่าปักธงเพราะสมัยอดีตนั้นพื้นที่นครไทยคือเมืองบางยางมีขอมมายึดพื้นที่ไว้ และมีวีรบุรุษอย่าง
พ่อขุน ศรี อิน ทราทิตย์เข้ามา ต่อสู้ ขับไล่ขอมออกจากพื้นที่ และนาธงไปปักเป็นการแสดงชัยชนะ
จากนั้นก็เกิดประเพณีปักธงชัยขึ้นเพื่อราลึกถึงพระคุณพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ตั้งแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบัน
ส่วนผู้รับสารที่ในอดีตนั้นก็จะเป็นกลุ่ม ชาวบ้านทั้ง 3 ชุมชน ที่จะเป็นผู้รับเรื่องราวเกี่ยวกับประเพณี

1066

การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลาปางวิจยั ครั้งที่ 4

และวิธีการปฎิบัติประเพณีจากคนเฒ่าคนแก่ หรือเวลามีการจัดงานก็จะรับสารจากผู้นาชุมชนอย่าง
กานันและผู้ใหญ่บ้าน นอกจากนี้ผู้รับสาร(Receiver) ในช่วงยุคก่อนปี พ.ศ. 2525 นอกจากจะเป็น
เพียงผู้รับรู้เรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับงานประเพณีแล้วยังถือเป็นกลุ่มที่สาคัญที่มีบทบาทในการจัดงาน
ประเพณีปักธงชัย โดยในยุคนั้นทุกคนต่างมีส่วนร่วมในการจัดประเพณี ไม่ว่าจะเป็นการทอธงร่วมกัน
การเดิน ขบวนขึ้น น าธงไปปั ก ถื อว่ าเป็น กลุ่ มผู้ รั บสารในยุค นั้น มีอิ ทธิ พลในกระบวนการสื บทอด
ประเพณีปักธงชัยเป็นอย่างมาก
2. กระบวนการสื่ อสารยุคหลังปี พ.ศ. 2525 จนถึงปัจจุบัน ภายหลั งปี พ.ศ. 2525 งาน
ประเพณีปักธงชัยถูกยกระดับจากเดิมเป็นประเพณีของคนเฉพาะกลุ่ม 3 หมู่บ้านในอาเภอนครไทย มา
เป็นประเพณีประจาอาเภอ โดยมีนายอาเภอกมล อุชุปาละนันท์ เข้ามามีบทบาทในการเปลี่ยนแปลง
รูปแบบการจัดงานประเพณี หลังจากปี พ.ศ. 2525 บทบาทในการจัดงานประเพณีก็เริ่มกลายมาเป็น
ของ หน่วยงานรัฐ โดยจะมีหน่วยงานรัฐอย่างอาเภอและเทศบาลนครไทย เป็นผู้มีบทบาทหลักในการ
จัดงานประเพณี ส่วนชาวบ้านนั้นบทบาทในการจัดงานก็ยังคงมีอยู่ แต่บทบาทน้อยลงกว่าช่วงยุคก่อน
พ.ศ. 2525 การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดงานประเพณีส่งผลต่อกระบวนการสื่อสารในการสื บทอด
ประเพณีปักธงชัย โดยผู้ส่งสาร (Sender) ที่มีอิทธิพลในกระบวนการสื่อสารเพื่อสืบทอดประเพณีปัก
ธงชัย ก็จะกลายมาเป็ น หน่ว ยงานรัฐ อย่างอาเภอ เทศบาล ที่จะเป็นผู้ กาหนดรูปแบบการจัดงาน
กิจกรรมต่างๆในการจั ดงานประเพณีปักธงชัยตั้งแต่ช่ว งปีพ.ศ. 2525 จนถึงปัจจุบัน ส่ วนช่ องทาง
(Channel) การสื่อสารในยุคปัจ จุบันนั้น ค่อนข้างมีหลากหลายมากขึ้นกว่ายุคก่อนปีพ.ศ. 2525
อย่างเช่น มีการประชาสัมพันธ์หรือการให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับประเพณีปักธงชัยผ่าน หนังสือพิมพ์
โทรทัศน์ วิทยุ นอกจากนี้สื่ออินเทอร์เน็ตที่เป็นสื่อในยุคโลกาภิวัฒน์ ได้เข้ามามีบทบาทเป็นช่อง
ทางการสื่อสารที่สาคัญร่วมด้วย ตัวอย่างเช่น เว็บไซต์ ที่มีการเขียนเกี่ยวกับบทความประเพณีปักธงชัย
หรือการประชาสัมพันธ์ผ่านกลุ่มชาวนครไทยในเฟซบุ๊ก เป็นต้น ในส่วนของสาร (Message) ความ
เชื่อที่ก่อให้เกิดการสืบทอดประเพณีจะมีการรับรู้เกี่ยวกับเรื่องราวความเป็นมาว่ามาจากเรื่องพ่อขุนศรี
อินทราทิตย์ นาธงไปปักเพื่อประกาศชัยชนะในการขับไล่ขอมและก็เกิดประเพณีขึ้น ในส่วนความเชื่อ
ที่ว่าปักแล้วทาให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขเหมือนช่วงยุคก่อนปี พ.ศ. 2525 นั้นมีการรับรู้น้อยลงกว่าในอดีต
ส่วนของผู้รับ สาร (Receiver) นั้นจะไม่ใช่เพียงคนในชุมชนเหมือนในยุคก่อนปี พ.ศ. 2525 แต่จะ
กลายมาเป็นทั้งคนภายในชุมชนและภายนอกชุมชน เนื่องจากสื่อในยุคโลกาภิวัฒน์นั้นมีขอบเขตใน
การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์เรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับประเพณีปักธงชัยได้เป็นวงกว้าง ส่งผลให้
ประเพณีปักธงชัยในยุคปัจจุบันนั้นไม่มีเพียงแค่คนภายในชุมชนเข้าร่วม คนภายนอกชุมชนที่สนใจหรือ
นั กท่องเที่ย วก็มาเข้าร่ ว มงานประเพณี ซึ่งถือเป็นส่ ว นส าคัญ ที่ก่อให้ เกิด การส่ งเสริ มการสื บทอด
ประเพณีปักธงชัยในยุคโลกาภิวัฒน์ร่วมด้วย
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จะเห็นได้ว่ารูปแบบการช่วงยุคก่อนปี พ.ศ. 2525 นั้นจะเป็นกระบวนการสื่อสารที่เน้นเพียง
คนใน 3 หมู่บ้านเป็นหลัก และกระบวนการสื่อสารก็มีช่องทางการสื่อสารเป็นวงแคบ อย่างสื่อบุคคล
หรือการใช้กะลอเป็นสัญญาณเรียกประชุม ซึ่งเป็นช่องทางที่เน้นการติดต่อเฉพาะกลุ่มคนในชุมชน
เท่านั้ น ซึ่ง อาจกล่ าวได้ว่าในช่ว งยุคก่อ นปี พ.ศ. 2525 นั้ นประเพณีปักธงชัยสามารถสื บทอดได้
เนื่องจาก กระบวนการสื่อสารที่เกิดขึ้นภายในชุมชน โดยมีผู้นาชุมชนอย่าง กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้เฒ่าผู้
แก่ เป็นผู้ส่งสารหลัก และมีความเชื่อเป็นสาร ส่วนช่องทางก็จะเป็น สื่อบุคคลและกะลอ และผู้รับสาร
ก็จะเป็นชาวบ้านในชุมชน ที่รับความรู้ ในขั้นตอนการจัดประเพณีมาจากผู้เฒ่าผู้แก่ในชุมชน จุดที่
น่าสนใจในกระบวนการสื่อทอดประเพณีในช่วงยุคก่อนปีพ.ศ.2525 นั้นคือ บทบาทหน้าที่ของคนใน
ชุมชน ที่เกือบทุกบ้านนั้นจะมีส่วนร่วมในการจัดงานประเพณี ตั้งแต่การบริจาคฝ้าย การร่วมกันทอธง
และการนาธงไปปัก เมื่อมีการร่ วมมือกันในประเพณี ส่งผลให้เกิดกระบวนการสืบทอดประเพณีที่มี
ความเข้มแข็งขึ้น ซึ่งแตกต่างจากยุคหลังปี พ.ศ.2525 จนถึงปัจจุบัน ที่มีผู้ส่งสารหลักเป็นหน่วยงาน
รัฐอย่างอาเภอและเทศบาล โดยมีความเชื่อ เป็นสารที่ยังคงสืบทอดอยู่ในยุคปัจจุบัน แต่มี เพิ่มในส่วน
ของ การกาหนดรูปแบบการจัดงาน การเพิ่มกิจกรรมต่างๆ ในงานประเพณี เป็นสารที่ถูกเพื่มเข้ามา
ภายหลังที่หน่วยงานรัฐเข้ามามีบทบาทในการจัดงานประเพณี ส่วนของช่องทางการสื่อสารในปัจจุบัน
ที่เป็นยุคโลกาภิวัฒน์นั้นมีขอบเขตที่กว้างจนทาให้ ประเพณีปักธงชัยนั้นเผยแพร่ออกไปได้ยังคนทั่ ว
ประเทศ จากเดิมที่มีขอบเขตเพียงแค่คนในชุมชน และในส่วนผู้รับสารนั้น สืบเนื่องจากช่องทางการ
สื่อสารที่ทาได้เป็นวงกว้างจากอิทธิพลของสื่อในยุคโลกาภิวัฒน์ทาให้ผู้รับสารนั้นไม่ได้จากัดเฉพาะคน
ในชุมชนนครไทย เพราะสื่ อมวลชน หรือสื่ อใหม่ ที่เข้ามามี บทบาทหลั งยุคปี พ.ศ. 2525 นั้นส่ ง
เรื่องราวต่างๆของประเพณีปักธงชัย ออกไปให้ผู้คนภายนอกชุมชนที่อยู่ทั่วประเทศรับรู้ได้ทั้งหมด
อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาพบว่า การเปลี่ยนแปลงไปของบทบาทหน้าที่ผู้จัดงานประเพณี ที่จากเดิมช่วง
ยุคก่อนปี พ.ศ. 2525 นั้น ผู้มีบทบาทหน้าที่ในการจัดงานประเพณีจะเป็นลักษณะการร่วมมือกันของ
ชาวบ้านในชุมชน 3 หมู่บ้าน เป็นผู้มีส่วนร่วมในการจัดประเพณี เปลี่ยนมาเป็น หน่วยงานรัฐอย่าง
อาเภอและเทศบาลเป็นผู้รับผิดชอบหลัก ส่งผลต่อการสืบทอดประเพณีปักธงชัย หากมองเปรียบเทียบ
ในมิติการสื่อสาร อาเภอ/เทศบาล นั้นเปรียบเสมือนผู้ส่งสาร นอกจากนี้ยังเป็นผู้มีอิทธิพลหลักในการ
กาหนดเนื้อหาสาร หรือ รูปแบบการจัดงานประเพณีปักธงชัยในปัจจุบัน โดยจะเห็นได้จาก ในปัจจุบัน
นั้นจะมีการเพิ่มกิจกรรมบางอย่าง เข้าไปในงานประเพณีและมีการลดกิจกรรมบางอย่างออกจาก
ประเพณี อย่างเช่น แต่เดิมประเพณีปักธงชัยนั้นมีการจัดงานประเพณี แค่ 2วัน ไม่มีการจัดออกร้าน
ขายของ แต่ในปัจจุบันนั้นงานประเพณีปักธงชัย มีการจัดงานประเพณี 7 วัน มีการจัดพื้นที่ให้ออ
กร้านขายของโดยที่หน่วยงานรัฐปล่อยเช่าให้แก่ออแกไนซ์ในส่วนนี้ก็เป็นผลประโยชน์ก่อให้เกิดรายได้
เข้าหน่วยงานรัฐ หรือ การแห่ขบวนธงที่เมื่อก่อนั้นไม่มีกิจกรรมนี้ แต่ปัจจุบันถูกเพิ่มเข้าไปในงาน
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ประเพณีปักธงชัย ในส่วนนี้เป็นการแสดงให้เห็นถึงความสอดคล้องกับ แนวคิดของ R.Williams (อ้าง
ถึงใน กาญจนา แก้วเทพ และสมสุข หินวิมาน,2553) ที่กล่าวไวเกี่ยวกับ Recorded culture หรือ
วัฒนธรรมที่ถูกผลิตซ้า ว่าจะเกิดขึ้นเพราะมีปัจจัยสาคัญที่เรียกว่า Culture of Selective Tradition
หรือวัฒนธรรมเลือกสรร ซึ่งวัฒนธรรมเลือกสรรนั้นจะถูกกาหนดจากหลายสิ่ง เช่น ผลประโยชน์ทาง
ชนชั้น สุนทรียะ ฯลฯ และในการที่ประเพณีปักธงชัยนั้นสามารถสืบทอดได้ในปัจจุบัน ก็ถือว่าเป็น
อิทธิพลมาจาก หน่ วยงานภาครัฐ อย่างอาเภอ เทศบาลเข้ามาเป็นผู้รับผิ ดชอบหลั กในการจัดงาน
ประเพณี นอกจากนี้ยังเป็นผู้กาหนดเนื้อหาสาร เปรียบเสมือน วัฒนธรรมเลือกสรร ที่ถูกกาหนดโดย
หน่วยงานรัฐว่าจะมี กิจกรรมอะไรสืบทอดต่อ กิจกรรมอะไรที่จะถูกเพิ่มหรือลดจากประเพณีปักธงชัย
ในปัจจุบัน ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ลัดดา จิตตคุตตานนท์ ศึกษาเรื่อง การวิเคราะห์การ
สื่อสารเพื่อการดารงอยู่และสืบทอดงานประเพณีบูชาอินทขิล โดยผลวิจัยได้กล่าวถึง “ผู้มีอานาจใน
การกาหนดงานประเพณีบูชาอินทขิลในช่วงนี้คือ คณะกรรมการจัดงานประเพณีบูชาอินทรขิลอัน
ประกอบด้วย หน่วยงานจากหลายฝ่ายทั้งภาครัฐและเอกชน การดารงอยู่และการเปลี่ยนแปลงของ
ประเพณีช่ว งนี้ ได้ก่อให้ เกิดผลประโยชน์ต่อผู้ กาหนดงานประเพณี ” ในส่ว นนี้แสดงให้ เห็นถึงการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบประเพณีนั้นถูกกาหนดโดยผู้มีอานาจในการจัดงานประเพณี ซึ่งในปัจจุบันคือ
หน่วยงานรัฐอย่างอาเภอและเทศบาลตาบลนครไทย และการเปลี่ยนแปลงรูปแบบต่างๆเหล่านั้น
บางส่วนก็ส่งผลประโยชน์ต่อผู้กาหนดงานประเพณีขึ้น ในส่วนของสื่อในยุคปัจจุบันจะมีความเป็น
โลกาภิวัฒน์มากขึ้น ขอบเขตในการสื่อสารจะกว้างขึ้นมากกว่าในอดีต เพราะมีอิทธิพลมาจากการที่ใน
ปัจจุบันกระบวนการสื่อสารเพื่อสืบทอดประเพณีปักธงชัยนั้น มีการใช้สื่อมวลชนและสื่ออินเทอร์เน็ต
เข้ามามีบ ทบาทในการถ่า ยทอดเรื่ องราวประเพณี ปักธงชัยไปสู่ ชุนชนภายนอก ซึ่ง สอดคล้ องกั บ
ผลการวิจัยของกุลธิดา อู่บูรณกุล (2555) ศึกษาเรื่อง กระบวนการสื่อสารเพื่อสืบทอดประเพณีถือ
ศีลกินผัก จังหวัดภูเก็ต โดยผลการวิจัย กล่าวถึง “ในปัจจุบัน ช่องทางการสืบทอดประเพณีถือศีลกิน
ผักแบบเก่า คือ การสื่อสารของคนในครอบครัวเริ่มลดน้อยลงไปตามสภาวะทางเศรษฐกิจที่ทาให้
ผู้ใหญ่มีเวลาว่างให้กับครอบครัวน้อยลง ส่งผลให้การสื่อสารรูปแบบนี้เริ่มลดน้อยลง ในขณะที่ช่องทาง
ใหม่ เช่น สื่อมวลชน และสื่อออนไลน์ กาลังเป็นที่นิยมในหมู่คนรุ่นใหม่ในปัจจุบันอย่างมาก คนรุ่นใหม่
หันมารับสารหรือข้อมูลเกี่ยวกับงานประเพณีผ่านเว็บไซต์ และสื่อใหม่ต่างๆ เพิ่มมากขึ้น ดังนั้นการ
สื่อสารเพื่อสืบทอดประเพณีในปัจจุบันจึงมีลักษณะที่เน้นผู้รับสารเป็นจุดศูนย์กลาง ซึ่งแตกต่างจาก
ในอดีตที่เน้นผู้ส่งสารเป็นตัวตั้ง แสดงว่าช่องทางใหม่กาลังมีบทบาทต่อการสืบทอดของคนรุ่นใหม่ใน
ปัจจุบัน”
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ข้อเสนอแนะ
1.การวิจั ยพบว่า ในปั จจุ บันนั้นหน่ว ยงานภาครัฐ อย่าง เทศบาลตาบลนครไทย มีการจัด
กิจกรรมย่อ ทอธงทอใจลงด้ายเส้นแรก เพราะมีจุดมุ่งหมายในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ความรู้ด้านการทอ
ผ้าให้ กับ ชาวนครไทย ซึ่งกิจ กรรมนี้ก็จะเป็นส่ ว นหนึ่งของประเพณีปักธงชัย การจัดกิจกรรมเป็น
ลักษณะการนาผู้เชี่ยวชาญมาแสดงให้กับผู้ร่วมงานได้เห็นถึงรูปแบบการทอผ้า ถ้าหากมีการลงมือ
ปฎิบัติและมีการจัดอบรมเรื่องการทอผ้าร่วมด้วยจะเป็นสิ่งที่ช่วยส่งเสริม การฟื้นฟูและอนุรักษ์ความรู้
ด้านการทอผ้าให้กับชาวนครไทยรุ่นใหม่ ได้อย่างดีมากยิ่งขึ้น
2.ข้อมูลเกี่ยวกับประเพณีปักธงชัยที่มี การบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในยุคปัจจุบันนั้นมี
ค่อนข้างน้อยมาก โดยข้อมูลส่วนมากที่ผู้วิจัยได้จะเป็นจากตัวบุคคล ข้อมูลที่มีการบันทึกเป็นลาย
ลักษณ์อักษรมีค่อนข้างน้อย หากหน่วยงานรัฐจัดทาเอกสารบันทึกประวัติความเป็นมาของประเพณี
ปักธงชัยไว้ให้แก่ผู้สนใจในเรื่องราวประวัติศาสตร์หรือคนรุ่นใหม่ ก็ถือว่าเป็นการส่งเสริมให้เกิดการสืบ
ทอดประเพณีและทาให้ประวัติความเป็นมานั้นไม่เกิดการผิดเพี้ยนขึ้นเนื่องจากมีการบันทึกไว้อย่าง
เป็นทางการ
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการจัดการ
การท่องเที่ยงเชิงการเกษตรของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงม่อนเงาะ
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวที่ได้เดินทางมาท่องเที่ยวศูนย์
พัฒนาโครงการหลวงม่อนเงาะจานวน 247 คน เครื่องมือที่ใช้ในเก็บรวมรวมข้อมูลคือแบบสอบถาม
วิเคราะห์ ข้อมูล โดยใช้ส ถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ ย ค่าสู งสุ ด ค่าต่าสุ ด ส่ ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐานผลการวิจัยพบว่า ด้านข้อมูลลักษณะพื้นฐานส่วนบุคคลพบว่า นักท่องเที่ยวกลุ่ม
ตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิงร้อยละ 56.3 เพศชาย ร้อยละ 43.7 นักท่องเที่ยวกลุ่มตัว อย่างมี
อายุ เ ฉลี่ ย ประมาณ 32.9 ปี โดยมี อ ายุ สู ง สุ ด 74 ปี อายุ ต่ าสุ ด 9 ปี จากข้ อ มู ล แสดงให้ เ ห็ น ว่ า
นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีอายุเฉลี่ย อยู่ในวัยทางาน นักท่องเที่ยวกลุ่มตัวอย่างส่วนมาก ร้อยละ 69.2
มีสถานภาพสมรสเป็นโสด รองลงมามีสถานภาพสมรสแล้วร้อยละ 27.1 นักท่องเที่ยวกลุ่มตัวอย่าง
ส่วนมาก ร้อยละ 58.3 มีระดับการศึกษาใน ระดับปริญญาตรี รองลงมาอยู่ในระดับ สูงกว่าปริญญาตรี
ร้อยละ 17.4 นักท่องเที่ยวกลุ่มตัวอย่างส่วนมาก ร้อยละ 31.6 ประกอบอาชีพลูกจ้าง/พนักงานเอกชน
รองลงมาประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 21.5 นักท่องเที่ยวกลุ่มตัวอย่างส่วนมาก ร้อยละ 35.6
มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน สูงกว่า 30,000 บาท รองลงมามีรายได้ต่ากว่า 10,000 บาทต่อเดือน ร้อยละ
25.5 และนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ ร้อยละ 38.1 อาศัย อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ ร้อยละ 33.6 รองลงมา
อยู่ในอาศัยในกรุงเทพมหานคร การศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว ต่อการจัดการการท่องเที่ยว
เชิงเกษตรของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงม่อนเงาะ พบว่านักท่องส่วนมีความพอใจในทุกด้าน ได้แก่
ความคิดเห็นเกี่ยวกับ จุดท่องเที่ยว ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่/ไกด์นาเที่ยว ความพึงพอใจต่อการ
เข้าถึงและสิ่ง อานวยความสะดวกของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงม่อนเงาะความพึงพอใจต่อการ
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จัดการบ้านพักความพึงพอใจต่อร้านอาหาร (สโมสร)และความพึงพอใจต่อการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ของ
ศูนย์ฯอยู่ในระดับมาก
คาสาคัญ : ความพึงพอใจ, การท่องเที่ยวเชิงเกษตร, โครงการหลวงม่อนเงาะ, การจัดการท่องเที่ยว
Abstract
The objective of this research was to study the conditions of agro-tourism
management in the Mon Ngo Royal Project Development Center, Mae Taeng District,
and Chiang Mai Province. (2) To study tourists' satisfaction toward the tourism
management. The sample size used in this study was a sample of tourists who came
to visit the Mon Ngo Royal Project Development Center 246 peoples. The tools used
in collecting data were questionnaire Data were analyzed using descriptive statistics,
frequency, percentage, mean, maximum, minimum, standard deviation.
The research result that Information on basic personal characteristics Most of the
samples were 56.3% female and 43.7% male. The average age of the sample was
32.9 years. Maximum age was 74 years and the minimum age was 9 years. Most of
the samples were single 69.2 %, and married were 27.1%. Most of the tourist have
Bachelor’s degree were 58.3%, Employees were 31.6%, Own business were 21.5%
and higher than Bachelor’s degree were 21.5%. Most of average monthly income
over 30,000 baht were 35.6%, monthly income below 10,000 baht per month were
25.5%. Most of the tourists live in Chiang Mai were 38.1%, In Bangkok were 33.6%.
A study of tourists' satisfaction on agro-tourism management of Mon Ngo Royal
Project Development Center, Mae Taeng District, Chiang Mai. They are satisfied in all
aspects such as opinion about the tourist spot, Satisfaction with staff / tour guide,
Satisfaction with accessibility and facilities of the Mon Ngo Royal Project
Development Center, Satisfaction with housing management, Satisfaction with
restaurants (clubs) and satisfaction with the sale of the center's products is very high
Keywords : Satisfaction , Agro-tourism, Mon Ngo Royal Project Development Center,
Agro-tourism Management
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บทนา
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงม่อนเงาะก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2528 โดยหม่อนเจ้าภีศเดช รัช นี
ประธานมูลนิธิโครงการหลวง มีรับสั่งให้เจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เดินทางไปสารวจสภาพพื้นที่
บริเวณบ้านม่อนเงาะ ซึ่งมีชาวเขาเผ่าม้งอาศัยอยู่ด้วยการถางป่าเพื่อทาไร่เลื่อนลอย มีการปลูกฝิ่นและ
พืชชนิดอื่นๆ แผนพัฒนาจึงได้ถูกกาหนดขึ้นโดยให้สอดคล้องกับ ความต้องการของชาวเขาด้วยการ
ส่งเสริมให้ปลูกพืชทดแทนฝิ่น และได้รับความช่วยเหลือจากหลายหน่วยงานเพื่อให้ความรู้และช่วย
ผลั ก ดัน ให้ ช าวเขารู้ จั กการทาเกษตร ศูนย์ พัฒ นาโครงการหลวงม่ อนเงาะ ตั้ งอยู่ ใ นเขตป่าสงวน
แห่งชาติแม่แตงมีพื้นที่รับผิดชอบ 17 หมู่บ้าน 451 ครัวเรือน บนพื้นที่ 84.27 ตารางกิโลเมตร หรือ
52,670 ไร่ ประชากรประกอบด้วยคนพื้นเมืองและเผ่าม้ง พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเนินเขาสลับซับซ้อน ที่
ราบมีน้อย สูงจากระดับน้าทะเลปานกลาง 700-1,425 เมตร(ทรรศนะ, 2554) การท่องเที่ยวของศูนย์
พัฒ นาโครงการหลวงม่อนเงาะนั้น เกิดจากการหารือโดยตัวแทนโครงการหลวง ร่ว มกับองค์การ
บริหารส่วนตาบลเมืองก๋าย ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ตัวแทนกลุ่มแม่บ้าน ตัวแทนชาวบ้าน และ
ผู้เกี่ยวข้องในวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2552 ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงม่อนเงาะ เพื่อศึกษาความ
เป็นไปได้ในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านม่อนเงาะ ที่ประชุมได้มีการนาเสนอข้อมูลว่าบ้านม่อน
เงาะมีทรัพยากรการท่องเที่ยวที่เหมาะสมแก่การพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และมีความ
พร้อมของคณะทางานในพื้นที่ ซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานต่างๆ องค์การบริหารส่วนตาบล รวมทั้งผู้นา
ชุมชนทุกหมู่บ้าน ดังนั้นจึงได้ข้อสรุปว่าชุมชนบ้านม่อนเงาะมีความต้องการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน
และมีความตั้งใจที่จะเปิดรับนักท่องเที่ยวตั้งแต่เดือนมิถุนายน พ.ศ.2552
จากข้อมูลข้างต้นจึงทาให้ผู้ทาวิจัย สนใจที่จะศึกษาการจัดการท่องเที่ยวเชิงการเกษตรใน
พื้ น ที่ ศู น ย์ พั ฒ นาโครงการหลวงม่ อ นเงาะ เนื่ อ งด้ ว ยโดยส่ ว นตั ว ผู้ ท าวิ จั ย ได้ อ ยู่ ใ นส่ ว นหนึ่ ง ของ
กระบวนการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงการเกษตรและได้เห็นการพัฒนาของการท่องเที่ยวว่ามีการ
พัฒนาที่ล่าช้าเมื่อเปรียบเทียบกับโครงการหลวงแห่งอื่นที่ ก่อตั้งใกล้เคียงกันโดยสังเกตจากจานวน
นักท่องเที่ยว จึงเกิดข้อสงสัยขึ้นอีกทั้งประกอบกับผู้บังคับบัญชาได้ให้ความสาคัญของการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวของศูนย์ไม่น้อยไปกว่ากิจกรรมอื่นๆ จึงต้องการหาแนวทางในการพัฒนาการท่องเที่ยวของ
ศูนย์ให้ไปในทิศทางที่ถูกต้องตรงตามความต้องการของนักท่องเที่ยว และต้องการทราบถึงปัญหาหรือ
ข้อเสนอแนะจากการทาวิจัยในครั้งนี้ เพื่อนาไปปรับปรุงแนวทางการพัฒนาการส่งเสริมท่องเที่ยวของ
ศูนย์ อีกทั้งยังจะนาไปประกอบในการของบประมาณสนับสนุนจากต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาการท่องเที่ยวในอนาคตอีกด้วย
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วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1. เพื่อศึกษาสภาพการจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในพื้นศูนย์พัฒนาโครงการหลวงม่อนเงาะ
อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงการเกษตร
ของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงม่อนเงาะ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
ระเบียบวิธีวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ จะศึกษาจากนักท่องเที่ยวที่เข้ามาพักในศูนย์พัฒนา
โครงการหลวงม่อนเงาะ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ จานวน 247 คน และกลุ่มผู้นาชุมชน เกษตรกร และ
เจ้าหน้าที่ จานวน 75 คน โดยแบ่งเป็นแบบสัมภาษณ์ใช้กั บ ผู้นาชุมชน เกษตรกร และเจ้าหน้าที่
สาหรับการวิเคราะห์ SWOT Analysis และแบบสอบถามใช้กับ นักท่องเที่ยว เพื่อศึกษาพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยว โดยการศึกษาข้อมูลทั่วไปของนักท่องเที่ยว และความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวในการ
ท่องเที่ย วศูน ย์ พัฒ นาโครงการหลวงม่ อนเงาะ อ.แม่ แตง จ.เชีย งใหม่ใช้ ส ถิติเ ชิงพรรณนาในการ
วิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าต่าสุด
ค่าสูงสุด วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค โดยใช้ SWOT Analysis และความพึงพอใจ
ของนักท่องเที่ยวใน ต่อการส่งเสริมการท่องเที่ ยวเชิงการเกษตร ของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงม่อน
เงาะ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ทากาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้กลุ่มตัวอย่าง ให้น้าหนักความสาคัญแบบ
Likert Scale
กรอบแนวคิดวิจัย
วิเคราะห์แนวทางการจัดการจากองค์ประกอบหลักการการจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
1. สร้างความตระหนักในการอนุรักษ์
2. ได้รับความรู้
1. สภาพการจัดการ
3. กระบวนการมีส่วนร่วม
2. ความพึงพอใจ
4. กระจายรายได้
ขอบเขตของงานวิจัย
ประชากรที่ใช้ศึกษาคือ นักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวศูนย์พัฒนาโครงการหลวงม่อนเงาะ อ.
แม่แตง จ.เชียงใหม่
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
การศึกษาครั้งนี้สามารถนาข้อมูลที่ได้มาเป็นแนวทางในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงการเกษตร
ของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงม่อนเงาะ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังสามารถนาไปปรับใช้ใน
การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงการเกษตรในพื้นที่ที่มีลักษณะใกล้เคียงกันได้
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
1.ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะพื้นฐานส่วนบุคคล เศรษฐกิจและสังคม
1.1 เพศของนักท่องเที่ยว
จากการศึกษา พบว่า นักท่องเที่ยวกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 56.3 เพศชาย
ร้อยละ 43.7
1.2 อายุของนักท่องเที่ยว
จากการศึกษา พบว่า นักท่องเที่ยวกลุ่มตัวอย่างมีอายุเฉลี่ยประมาณ 32.9 ปี โดยมีอายุสูงสุด
74 ปี อายุต่าสุด 9 ปี โดยนักท่องเที่ยวมีอายุเฉลี่ย 44.1 มีอายุ 22-34 ปี รองลงมามีอายุ 35-48 ปี
อายุ ต่ ากว่ า 22 ปี 49-62 ปี และ มากกว่ า 63 ปี คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 27.5, 15.8, 10.5 และ 2.0
ตามลาดับจากข้อมูลแสดงให้เห็นว่านักท่องเที่ยวมีอายุเฉลี่ยอยู่ในวัยทางาน
1.3 สถานภาพสมรสของนักท่องเที่ยว
จากการศึกษาพบว่านักท่องเที่ยวกลุ่มตัวอย่างส่วนมาก ร้อยละ 69.2 มีสถานภาพสมรสเป็น
โสด รองลงมามีสถานภาพสมรสแล้ ว ร้อยละ 27.1 และร้อยละ 3.6 มีส ถานภาพอย่าร้าง/หม้าย
ตามลาดับ
1.4 ระดับการศึกษาของนักท่องเที่ยว
จากการศึกษา พบว่า นักท่องเที่ยวกลุ่มตัวอย่างส่วนมาก ร้อยละ 58.3 มีระดับการศึกษาใน
ระดั บ ปริ ญ ญาตรี รองลงมาอยู่ ใ นระดั บ สู ง กว่ า ปริ ญ ญาตรี มั ธ ยมตอนต้ น มั ธ ยมตอนปลาย
ประถมศึกษา ปวส. และปวช. คิดเป็นร้อยละ 17.4, 8.1, 5.7, 4.5, 3.6 และ2.6 ตามลาดับ
1.5 อาชีพของนักท่องเที่ยว
จากการศึกษาพบว่า นักท่องเที่ยวกลุ่มตัวอย่างส่วนมาก ร้อยละ 31.6 ประกอบอาชีพลูกจ้าง/
พนักงานเอกชน รองลงมาประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว นักเรียน/นักศึกษา รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
รับจ้างทั่วไป และอื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 21.5, 21.1, 14.2, 8.1 และ3.6 ตามลาดับ
1.6 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของนักท่องเที่ยว
จากการศึกษาพบว่า นักท่องเที่ยวกลุ่มตัวอย่างส่วนมาก ร้อยละ 35.6 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
สูงกว่า 30,000 บาท รองลงมามีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่ากว่า 10,000 บาท 10,000-20,000 บาท
และ20,000-30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 25.5, 20.2 และ18.6 ตามลาดับ
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1.7 ที่อยู่อาศัยของนักท่องเที่ยว
จากการศึ ก ษาพบว่ า นั ก ท่ อ งเที่ ย วส่ ว นใหญ่ ร้ อ ยละ 38.1 อยู่ อ าศั ย ในจั ง หวั ด เชี ย งใหม่
รองลงมาอยู่ในอาศัยในกรุงเทพมหานคร และจังหวัดอื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 33.6 และ28.3 ตามลาดับ
1.8 สื่อที่ทาให้นักท่องเที่ยวรู้จักศูนย์พัฒนาโครงการหลวงม่อนเงาะ
จากการศึกษาพบว่านักท่องเที่ยวได้รับข้อมูลจากเพื่อน หรือการบอกต่อสูงที่สุด คิดเป็นร้อย
ละ 52.1 รองลงมาคือจากเฟสบุ๊ค คิดเป็นร้อยละ 19.6 เว็บไซต์ คิดเป็นร้อยละ 13.9 โทรทัศน์ คิดเป็น
ร้อยละ 7.0 วารสาร คิดเป็นร้อยละ 3.2 สื่อช่องทางอื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 3.2 แผ่นพับคิดเป็นร้อยละ
1.0 ตามลาดับ
1.9 สถานที่ที่นักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชม และใช้บริการ
จาการศึกษาพบว่า นักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชมสานักงานศูนย์ฯม่อนเงาะมากที่สุด คิดเป็นร้อย
ละ 30.8 รองลงมาคือจุดชมวิวยอดดอยม่อนเงาะ คิดเป็นร้อยละ 23.4 ไร่ชาลุงเดช คิดเป็นร้อยละ
20.4 แปลงซิมบิเดียม 17.2 แปลงฟักทองเข้าแถว 5.4 และสถานที่อื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 2.8
2. ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวต่อการจัดการการท่องเที่ยงเชิงการเกษตร
ของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงม่อนเงาะ อาเภอ แม่แตง จังหวัด เชียงใหม่
2.1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับจุดท่องเที่ยว
จากการศึกษาพบว่า นักท่องเที่ยวมีระดับความพึงพอใจในระดับมากในทุกด้าน โดยด้านมี
เจ้าหน้าที่ให้คาแนะนาเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว ต่าง ๆ ภายในศูนย์ฯ มากที่สุดมีคะแนนเฉลี่ย 3.94
คะแนน รองลงมาคือ มีการดูแลรั กษาความสะอาดตามจุดท่องเที่ยวต่าง ๆ ให้ ส ะอาดอยู่เสมอมี
คะแนนเฉลี่ย 3.87 มีการจัดตกแต่งสถานที่ได้อย่างสวยงาม มีคะแนนเฉลี่ย 3.76 คะแนน จัดทาแผนที่
ภายในศูนย์ฯ เพื่อความสะดวกสาหรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้าชมตามจุดท่องเที่ยวต่าง ๆ มีคะแนนเฉลี่ย
3.66 คะแนน ในแต่ละจุดท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวสามารถได้รับความรู้จากจุดท่องเที่ยวนั้น มีคะแนน
เฉลี่ย 3.59 คะแนน และจัดทาป้ายชื่อจุดท่องเที่ยวไว้อย่างชัดเจน มีคะแนนเฉลี่ย 3.59 ตามลาดับ
(ตารางที่ 1)

1077

การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลาปางวิจยั ครั้งที่ 4

1078

ตารางที่ 1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับจุดท่องเที่ยว
ข้อความ

1. มีเจ้าหน้าที่ให้คาแนะนาเกี่ยวกับสถานที่
ท่องเที่ยว
2. มีการดูแลรักษาความสะอาดตามจุด
ท่องเที่ยวต่าง ๆ ให้สะอาดอยูเ่ สมอ
3. มีการจัดตกแต่งสถานที่ได้อย่างสวยงาม
4. จัดทาแผนที่ภายในศูนย์ฯ เพื่อความ
สะดวกสาหรับนักท่องเที่ยว
5. จัดทาป้ายชื่อจุดท่องเที่ยวไว้อย่างชัดเจน
6. นักท่องเที่ยวได้รับความรู้จากจุด
ท่องเที่ยวนั้น

ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด มาก
ปาน
น้อย
(5)
(4)
กลาง ( 2 )
(3)
72
104
57
11
(29.1) (42.1) (23.1) (4.5)
55
113
71
8
(22.3) (45.7) (28.7) (3.2)
50
99
87
11
(20.2) (40.1) (35.2) (4.5)
45
104
74
18
(18.2) (42.1) (30.0) (7.3)
39
97
87
18
(15.8) (39.3) (35.2) (7.3)
38
89
102
17
(15.4) (36.0) (41.3) (6.9)

น้อย
ที่สุด
(1)
3
(1.2)
-

X

S.D

แปล
ผล

3.94 0.90 มาก
3.87 0.79 มาก

-

3.76 0.82 มาก

6
(2.4)
6
(2.4)
1
(0.4)

3.66 0.93 มาก
3.59 0.92 มาก
3.59 0.85 มาก
3.73 0.68 มาก

2.2 ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่/ไกด์นาเที่ยว
จากการศึ ก ษาพบว่ า นั ก ท่ อ งเที่ ย วมี ร ะดั บ ความพึ ง พอใจในระดั บ มากในทุ ก ด้ า น โดย
นักท่องเที่ยวมีระดับความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่/ไกด์นาเที่ยวสุภาพ และมีมารยาทที่ดีมากที่สุด มี
คะแนนเฉลี่ย 4.17 คะแนนรองลงมาคือเจ้าหน้าที่/ไกด์นาเที่ยวมีความเป็นกันเองกับนักท่องเที่ยว มี
คะแนนเฉลี่ย 4.13 คะแนน จานวนเจ้าหน้าที่/ไกด์นาเที่ยวสามารถตอบคาถาม และให้คาแนะนาแก่
นักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี มีคะแนนเฉลี่ย 4.00คะแนน และ เจ้าหน้าที่/ไกด์นาเที่ยวสามารถสื่อ
ความหมายให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยวได้อย่างชัดเจน มีคะแนนเฉลี่ย 3.99 คะแนน ตามลาดับ (ตาราง
ที่ 2)
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ตารางที่ 2 ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่/ไกด์นาเที่ยว
ข้อความ

1. เจ้าหน้าที่/ไกด์นาเที่ยว
สุภาพ และมีมารยาทที่ดี
2. เจ้าหน้าที่/ไกด์นาเที่ยวมี
ความเป็นกันเองกับ
นักท่องเที่ยว
3. จานวนเจ้าหน้าที่/ไกด์นา
เที่ยวสามารถตอบคาถาม
และให้คาแนะนาแก่
นักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี
4. เจ้าหน้าที่/ไกด์นาเที่ยว
สามารถสื่อความหมาย
ให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยวได้
อย่างชัดเจน

ระดับความพึงพอใจ
S.D แปลผล
มากที่สุด มาก
ปาน
น้อย น้อยที่สุด X
(5)
(4)
กลาง
(2
(1)
(3)
)
108
79
55
5
4.17 0.84 มาก
(43.7) (32.0) (22.3) (2.0)
97
90
54
6
4.13 0.83 มาก
(39.3) (36.4) (21.9) (2.4)
86
(34.8)

88
(35.6)

62
(25.1)

10
(4.0)

1
(0.4)

4.00 0.89

มาก

76
(30.8)

101
(40.9)

62
(25.1)

8
(3.2)

-

3.99 0.83

มาก

4.07 0.78

มาก

2.3 ความพึงพอใจต่ อการเข้าถึงและสิ่งอานวยความสะดวกของศูน ย์พัฒนาโครงการ
หลวงม่อนเงาะ
จากการศึกษาพบว่า นักท่องเที่ยวมีระดับความพึงพอใจในระดับมากในทุกด้าน ความพึง
พอใจในภาพรวมต่อการท่องเที่ยวศูนย์พัฒนาโครงการหลวงม่อนเงาะ และความเพียงพอของสถานที่
จอดรถมีความพึงพอใจมากที่สุด มีคะแนนเฉลี่ย 4.15 คะแนน รองลงมาคือความปลอดภัยในการเข้า
ชมแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ มีคะแนนเฉลี่ย 3.83 คะแนน ความสะดวกในการเดินทางมายังศูนย์พัฒนา
โครงการหลวงม่อนเงาะ มีคะแนนเฉลี่ย 3.76 คะแนน ความเพียงพอของสิ่งรองรับขยะ มีคะแนน
เฉลี่ย 3.65 คะแนน และความเพียงพอและความสะอาดของห้องสุขา มีคะแนนเฉลี่ย 3.52 คะแนน
ตามลาดับ (ตารางที่ 3)
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ตารางที่ 3 ความพึงพอใจต่อการเข้าถึงและสิ่งอานวยความสะดวกของศูนย์พัฒนาโครงการหลวง
ม่อนเงาะ
ข้อความ

1. ความพึงพอใจในภาพรวมต่อ
การท่องเที่ยวศูนย์พัฒนาโครงการ
หลวงม่อนเงาะ
2. ความเพียงพอของสถานที่จอด
รถ
3. ความปลอดภัยในการเข้าชม
แหล่งท่องเที่ยวต่างๆ
4. ความสะดวกในการเดินทาง
มายังศูนย์พัฒนาโครงการหลวง
ม่อนเงาะ
5. ความเพียงพอของสิ่งรองรับ
ขยะ
6. ความเพียงพอและความสะอาด
ของห้องสุขา

มาก
ที่สุด
(5)
84
(34.0)

ระดับความพึงพอใจ
มาก
ปาน
น้อย น้อยที่สุด
(4)
กลาง ( 2 ) ( 1 )
(3)
116
45
1
(47.0) (18.2) (0.4)

53
(21.5)
51
(20.6)
54
(21.9)

94
(38.1)
106
(42.9)
94
(38.1)

80
(32.4)
85
(34.4)
84
(34.0)

16
(6.5)
4
(1.6)
14
(5.7)

47
(19.0)
40
(16.2)

92
(37.2)
76
(30.8)

82
(33.2)
104
(42.1)

23
(9.3)
23
(9.3)

X

S.D

แปล
ผล

4.15

0.72

มาก

3
(1.2)
-

4.15

0.72

มาก

3.83

0.77

มาก

-

3.76

0.86

มาก

2
(0.8)
3
(1.2)

3.65

0.92

มาก

3.52

0.92

มาก

3.84

0.67

มาก

2.4 ความพึงพอใจต่อการจัดการบ้านพัก
จากการศึ ก ษาพบว่ า นั ก ท่ อ งเที่ ย วมี ร ะดั บ ความพึ ง พอใจในระดั บ มากในทุ ก ด้ า น โดย
นักท่องเที่ยวมีระดับความพึงพอใจด้านความสะดวกในการติดต่อจองบ้านพักล่วงหน้ามากที่สุด มี
คะแนนเฉลี่ย 3.90 คะแนนรองลงมาคือ มีการตกแต่งสถานที่รอบ ๆบริเวณบ้านพักได้อย่างสวยงาม
และน่าเข้าพักมีคะแนนเฉลี่ย 3.81คะแนน ภายในบ้านพักทาความสะอาดเรียบร้อยและพร้อมที่จะเข้า
พักได้ตลอดเวลา มีคะแนนเฉลี่ย 3.79 คะแนน อุปกรณ์ภายในบ้านพักมีความสะดวกและพร้อมที่จะ
ใช้งานได้ตลอดเวลา มีคะแนนเฉลี่ย 3.78 คะแนน ภายในบ้านพักมีการประดับตกแต่งสวยงาม มีคะแนนเฉลี่ย
3.58 และ จานวนบ้านพักสามารถรองรับกับจานวนของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาพักได้อย่างเพียงพอ มีคะแนนเฉลี่ย
3.51 คะแนน ตามลาดับ (ตารางที่ 4)
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ตารางที่ 4 ความพึงพอใจต่อการจัดการบ้านพัก
ข้อความ

1. ความสะดวกในการติดต่อ
จองบ้านพักล่วงหน้า
2. มีการตกแต่งสถานที่รอบ
บริเวณบ้านพักได้อย่างสวยงาม
และน่าเข้าพัก
3. ภายในบ้านพักทาความ
สะอาดเรียบร้อยและพร้อมที่จะ
เข้าพักได้ตลอดเวลา
4. อุปกรณ์ภายในบ้านพักมี
พร้อมที่จะใช้งานได้ตลอดเวลา
5. ภายในบ้านพักมีการประดับ
ตกแต่งสวยงาม
6. จานวนบ้านพักสามารถ
รองรับกับจานวนของ
นักท่องเที่ยวที่เข้ามาพักได้

มากที่สุด
(5)
67
(27.1)
56
(22.7)

ระดับความพึงพอใจ
มาก ปานกลาง น้อย
(4)
(3)
(2)
94
72
8
(38.0)
(29.2)
(3. 3)
94
83
11
(38.0)
(33.6)
(4.5)

น้อยที่สุด
(1)
6
(2.4)
3
(1.2)

X

S.D

3.90

0.88

แปล
ผล
มาก

3.81

0.82

มาก

44
(17.8)

108
(43.7)

88
(35. 7)

4
(1.6)

3
(1.2)

3.79

0.72

มาก

47
(19. 1)
40
(16.2)
47
(19. 1)

103
(41.7)
79
(32.0)
72
(29.2)

86
(34.8)
109
(44.1)
86
(34.8)

7
(2.8)
15
(6.1)
37
(14.9)

4
(1.6)
4
(1.6)
5
(2.0)

3.78

0.78

มาก

3.58

0.83

มาก

3.51

0.99

มาก

3.73

0.69

มาก

2.5 ความพึงพอใจต่อร้านอาหาร (สโมสร)
จากการศึกษาพบว่า นักท่องเที่ยวมีระดับความพึงพอใจในระดับมากในทุกด้าน โดยด้านการ
บริการของเจ้าหน้าที่ฝ่ายต้อนรับมีความเหมาะสม สุภาพเรียบร้อย และเป็นกันเองมีคะแนนเฉลี่ยมาก
ที่สุด โดยมีคะแนนเฉลี่ย 4.42 คะแนน รองลงมาคืออาหารอร่อย และสะอาด มีคะแนนเฉลี่ย 4.31
คะแนน และรสชาติของอาหาร และเครื่องดื่มมีความเหมาะสม มีคะแนนเฉลี่ย 4.27 คะแนน ในด้าน
ร้านอาหาร (สโมสร) ทาความสะอาดรอบ ๆ บริเวณ ได้สะอาดเรียบร้อย มีคะแนนเฉลี่ย 4.18 คะแนน
ร้านอาหาร (สโมสร) สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้เพียงพอ มีคะแนนเฉลี่ย 4.17 คะแนน และ
พนักงานบริการในร้านอาหารมีเพียงพอ มีคะแนนเฉลี่ย 4.12 คะแนนตามลาดับ (ตารางที่ 5)
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ตารางที่ 5 ความพึงพอใจต่อร้านอาหาร (สโมสร)
ข้อความ

1. การบริการของเจ้าหน้าที่ฝ่าย
ต้อนรับมีความเหมาะสม สุภาพ
เรียบร้อย และเป็นกันเอง
2. อาหารอร่อย และสะอาด
3. รสชาติของอาหาร และเครื่องดืม่ มี
ความเหมาะสม
4. ร้านอาหาร (สโมสร) ทาความ
สะอาดรอบ ๆ บริเวณ ได้สะอาด
เรียบร้อย
5. ร้านอาหาร (สโมสร) สามารถ
รองรับนักท่องเที่ยวได้เพียงพอ
6. พนักงานบริการในร้านอาหารมี
เพียงพอ

ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด มาก
ปาน
น้อย น้อยที่สุด
(5)
(4)
กลาง
(2) (1)
(3)
124
103
20
(50.2) (41.7)
(8.1)

X

S.D

แปลผล

4.42

0.64

มาก

4.31

0.74

มาก

4.27

0.79

มาก

4.18 0.76

มาก

113
(45.7)
110
(44.5)
93
(37.7)

102
(41.3)
102
(41.3)
111
(44.9)

29
(11.7)
28
(11.3)
38
(15.4)

2
(0.8)
6
(2.4)
5
(2.0)

1
(0.4)
1
(0.4)
-

91
(36.8)
99
(40.1)

109
(44.1)
92
(37.2)

45
(18.2)
44
(17.8)

2
(0.8)
11
(4.5)

-

4.17 0.75

มาก

1
(0.4)

4.12 0.88

มาก

4.25 0.65

มาก

2.6 ความพึงพอใจต่อการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ของศูนย์ฯ
จากการศึ ก ษาพบว่ า นั ก ท่ อ งเที่ ย วมี ร ะดั บ ความพึ ง พอใจในระดั บ มากในทุ ก ด้ า น โดย
ผลิตภัณฑ์ที่จาหน่ายมีคุณภาพมากที่สุด มีคะแนนเฉลี่ย 3.88 คะแนนรองลงมาคือ ราคาที่จาหน่ายมี
ความเหมาะสม มีคะแนนเฉลี่ย 3.79 คะแนน ผลิตภัณฑ์ที่จาหน่ายมีเพียงพอต่อความต้องการของ
ลูกค้า มีคะแนนเฉลี่ย 3.57 และมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายจาหน่ายภายในร้านค้า มีคะแนนเฉลี่ย 3.43
คะแนน ตามลาดับ (ตารางที่ 6)
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ตารางที่ 6 ความพึงพอใจต่อการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ของศูนย์ฯ
ข้อความ

1. ผลิตภัณฑ์ที่จาหน่ายมี
คุณภาพ
2. ราคาที่จาหน่ายมีความ
เหมาะสม
3. ผลิตภัณฑ์ที่จาหน่ายมี
เพียงพอต่อความต้องการ
ของลูกค้า
4. มีผลิตภัณฑ์ที่
หลากหลายจาหน่าย
ภายในร้านค้า

ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด มาก
ปาน
น้อย น้อยที่สุด X
(5)
(4)
กลาง
(2)
(1)
(3)
55
109
68
8
3.88
(22.3) (44.1) (27.5)
(3.2)
46
108
77
9
3.79
(18.6) (43.7) (31.2)
(3.6)
45
90
71
25
9
3.57
(18.2) (36.4) (28.7) (10.1) (3.6)
38
(15.4)

67
(27.1)

102
(41.3)

26
(10.5)

7
(2.8)

S.D

แปลผล

0.79

มาก

0.79

มาก

1.03

มาก

3.43

0.98

มาก

3.67

0.80

มาก

ผลการวิจัย
ข้อมูลทั่วไปของนักท่องเที่ยว
ด้านข้อมูลลักษณะพื้นฐานส่วนบุคคลพบว่า นักท่องเที่ยวกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง
ร้อยละ 56.3 เพศชาย ร้อยละ 43.7 นักท่องเที่ยวกลุ่มตัวอย่างมีอายุเฉลี่ยประมาณ 32.9 ปี โดยมี
อายุสูงสุด 74 ปี อายุต่าสุด 9 ปีจากข้อมูลแสดงให้เห็นว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีอายุเฉลี่ยอยู่ในวัย
ทางาน นั กท่องเที่ย วกลุ่ มตัว อย่างส่ วนมาก ร้อยละ 69.2 มีส ถานภาพสมรสเป็นโสด รองลงมามี
สถานภาพสมรสแล้วร้อยละ 27.1 นักท่องเที่ยวกลุ่มตัวอย่างส่วนมาก ร้อยละ 58.3 มีระดับการศึกษา
ใน ระดับปริญญาตรี รองลงมาอยู่ในระดับสูงกว่าปริญญาตรี ร้อยละ 17.4 นักท่องเที่ยวกลุ่มตัวอย่าง
ส่วนมาก ร้อยละ 31.6 ประกอบอาชีพลูกจ้าง/พนักงานเอกชน รองลงมาประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว
ร้อยละ 21.5 นักท่องเที่ยวกลุ่มตัวอย่างส่วนมาก ร้อยละ 35.6 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนสูงกว่า 30,000
บาท รองลงมามีรายได้ต่ากว่า 10,000 บาทต่อเดือน ร้อยละ 25.5 และนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ ร้อยละ
38.1 อยู่อาศัยในจังหวัดเชียงใหม่ ร้อยละ 33.6 รองลงมาอยู่ในอาศัยในกรุงเทพมหานคร ร้อยละ
28.3
ด้ า นการท่ อ งเที่ ย วศู น ย์ พั ฒ นาโครงการหลวงม่ อ นเงาะ อ.แม่ แ ตง จ.เชี ย งใหม่ พบว่ า
นักท่องเที่ยวได้รั บข้อมูลจากเพื่อน หรือการบอกต่อสูงที่สุด คิดเป็นร้อยละ 66.4 รองลงมาคือจาก
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เฟสบุ๊ค คิดเป็นร้อยละ 25.1 และจากเว็บไซต์ คิดเป็นร้อยละ 17.8 โทรทัศน์ ตามลาดับและพบว่า
นักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชมสานักงานศูนย์ฯม่อนเงาะมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 30.8 รองลงมาคือจุดชม
วิวยอดดอยม่อนเงาะ คิดเป็นร้อยละ 23.4 และไร่ชาลุงเดช คิดเป็นร้อยละ 20.4 ตามลาดับ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับจุดท่องเที่ยว
ด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับจุดท่องเที่ยว พบว่านักท่องเที่ยวมีระดับความพึงพอใจในระดับมาก
ในทุกด้าน โดยด้านมีเจ้าหน้าที่ให้คาแนะนาเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว ต่าง ๆ ภายในศูนย์ฯ มากที่สุดมี
คะแนนเฉลี่ย 3.94 คะแนน รองลงมาคือ มีการดูแลรักษาความสะอาดตามจุดท่องเที่ยวต่าง ๆ ให้
สะอาดอยู่เสมอมีคะแนนเฉลี่ย 3.87 และมีการจัดตกแต่งสถานที่ได้อย่างสวยงาม มีคะแนนเฉลี่ย 3.76
คะแนนตามลาดับ
ด้านความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่/ไกด์นาเที่ยว พบว่า นักท่องเที่ยวมีระดับความพึงพอใจใน
ระดับมากในทุกด้าน โดยนักท่องเที่ยวมีระดับความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่/ไกด์นาเที่ยวสุภาพ และมี
มารยาทที่ดีมากที่สุด มีคะแนนเฉลี่ย 4.17 คะแนนรองลงมาคือเจ้าหน้าที่/ไกด์นาเที่ยวมีความเป็น
กันเองกับนักท่องเที่ยว มีคะแนนเฉลี่ย 4.13 คะแนน และจานวนเจ้าหน้าที่/ไกด์นาเที่ยวสามารถตอบ
คาถาม และให้คาแนะนาแก่นักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี มีคะแนนเฉลี่ย 4.00คะแนน ตามลาดับ
ด้านความพึงพอใจต่อการเข้าถึงและสิ่งอานวยความสะดวกของศูนย์พัฒนาโครงการหลวง
ม่อนเงาะจากการ พบว่า นักท่องเที่ยวมีระดั บความพึงพอใจในระดับมากในทุกด้าน ความพึงพอใจใน
ภาพรวมต่อการท่องเที่ยวศูนย์พัฒนาโครงการหลวงม่อนเงาะ และความเพียงพอของสถานที่จอดรถมี
ความพึงพอใจมากที่สุด มีคะแนนเฉลี่ย 4.15 คะแนน รองลงมาคือความปลอดภัยในการเข้าชมแหล่ง
ท่องเที่ย วต่างๆ มีคะแนนเฉลี่ ย 3.83 คะแนน และความสะดวกในการเดินทางมายังศูนย์พัฒ นา
โครงการหลวงม่อนเงาะ มีคะแนนเฉลี่ย 3.76 ตามลาดับ
ด้านความพึงพอใจต่อการจัดการบ้านพักพบว่า นักท่องเที่ยวมีระดับความพึงพอใจในระดับ
มากในทุกด้าน โดยนักท่องเที่ยวมีระดับความพึงพอใจด้านความสะดวกในการติดต่อจองบ้านพัก
ล่ว งหน้ ามากที่สุด มีคะแนนเฉลี่ย 3.90 คะแนนรองลงมาคือ มีการตกแต่งสถานที่รอบ ๆบริเวณ
บ้านพักได้อย่างสวยงามและน่าเข้าพักมีคะแนนเฉลี่ย 3.81คะแนน และภายในบ้านพักทาความสะอาด
เรียบร้อยและพร้อมที่จะเข้าพักได้ตลอดเวลา มีคะแนนเฉลี่ย 3.79 ตามลาดับ
ด้านความพึงพอใจต่อร้านอาหาร (สโมสร) พบว่า นักท่องเที่ยวมีระดับความพึงพอใจในระดับ
มากในทุกด้าน โดยด้านการบริการของเจ้าหน้าที่ฝ่ายต้อนรับมีความเหมาะสม สุภาพเรียบร้อย และ
เป็นกันเองมีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด โดยมีคะแนนเฉลี่ย 4.42 คะแนน รองลงมาคืออาหารอร่อย และ
สะอาด มีคะแนนเฉลี่ ย 4.31 คะแนน และรสชาติของอาหาร และเครื่องดื่มมีความเหมาะสม มี
คะแนนเฉลี่ย 4.27 คะแนน ตามลาดับ
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ด้านความพึงพอใจต่อการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ของศูนย์ฯจากพบว่า นักท่องเที่ยวมีระดับความ
พึงพอใจในระดับมากในทุกด้าน โดยผลิตภัณฑ์ที่จาหน่ายมีคุณภาพมากที่สุด มีคะแนนเฉลี่ย 3.88
คะแนนรองลงมาคือ ราคาที่จาหน่ายมีความเหมาะสม มีคะแนนเฉลี่ย 3.79 คะแนน และผลิตภัณฑ์ที่
จาหน่ายมีเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า มีคะแนนเฉลี่ย 3.57 ตามลาดับ
ปัญหาและข้อเสนอแนะ
จากการตอบข้อมูลส่ วนของปัญหาและข้อเสนอแนะ จากนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวเชิง
การเกษตรของศูน ย์ พัฒ นาโครงการหลวงม่อนเงาะ อ.แม่แ ตง จ.เชียงใหม่ ได้มีการให้ ความเห็ น
ต่างๆกันในแต่ละด้านดังต่อไปนี้
ด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับจุดท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ใน
ระดับดี อยากให้มีการเพิ่มเติมในบางส่วนเช่น อยากให้มีที่สาหรับถ่ายรูป กิจกรรมให้มากขึ้นและ
อยากให้มีแหล่งท่องเที่ยวมากขึ้น ด้านความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่/ไกด์นาเที่ยวนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มี
ความคิดเห็นคือชื่นชมต่อต่อเจ้าหน้าที่/ไกด์นาเที่ยวไปในทิศทางที่ดี ในด้านของการดูแลเอาใจใส่ มี
อัธยาศัยดีมาก ยิ้มแย้มดีมาก ในด้านความพึงพอใจต่อการเข้าถึงและสิ่งอานวยความสะดวกของศูนย์
พัฒนาโครงการหลวงม่อนเงาะนักท่องเที่ยวอยากให้มีการทาป้ายบอกทางสาหรับเดินทางมาท่องเที่ยว
ให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้นและควรมีตลอดทาง มีคู่มือแนะนาสาหรับนักท่องเที่ยว มีการโฆษณาสาหรับ
การท่องเที่ยวมากขึ้น มีตลาดซื้อขายสินค้าพื้นเมืองในบริเวณใกล้ที่พัก ในส่วนของสิ่งอานวยความ
สะดวกภายในบ้านพักนักท่องเที่ยวแนะนาว่าอยากให้มีการปรับปรุงในส่วนของสิ่งอานวยความสะดวก
เช่น มีร าวส าหรั บตากผ้ า ห้ องอาบน้า โถปัส สาวะ และถังขยะ ด้านความพึงพอใจต่อการจัดการ
บ้านพักนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่แนะนาว่าอยากให้มีสิ่งอานวยความสะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น เช่น มี
โทรทัศน์ ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ เครื่องทาน้าอุ่น และมี สวนดอกไม้เพื่อเพิ่มความสวยงามมากขึ้น
ด้านความพึงพอใจต่อร้านอาหาร (สโมสร)นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ชื่นชมไปในทิศทางเดียวกันคืออาหาร
มีรสชาติอร่อยและสะอาด และมีการแนะนาว่าอยากให้มีอาหารพื้นบ้านเป็นสมุนไพรกินเพิ่มเติมด้วย
ด้านความพึงพอใจต่อการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ของศู นย์พัฒนาโครงการหลวงม่อนเงาะ อ.แม่แตง จ.
เชียงใหม่ นักท่องเที่ยวแนะนาว่าอยากให้มีการจัดนิทรรศการผลงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวง
ม่อนเงาะ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ มีการขายสินค้าของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงม่อนเงาะ อ.แม่แตง จ.
เชียงใหม่ และชาวบ้านในพื้นที่เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพให้เห็นแก่นักท่องเที่ยว และของที่ระลึก เช่น
โปสการ์ดสถานที่ท่องเที่ยว เพื่อจัดจาหน่ายแก่นักท่องเที่ยวเพื่อเป็นที่ระลึกสาหรับนักท่องเที่ยว
อภิปรายผลการวิจัย
การศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงการเกษตรของ
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงม่อนเงาะ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ เป็นการศึกษาถึงลักษณะข้อมูลทั่วไปของ
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นักท่องเที่ยวเชิงเกษตร และความพึงพอใจต่อการท่องเที่ยวเชิงการเกษตรของศูนย์พัฒนาโครงการ
หลวงม่อนเงาะ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ตลอดจนปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะของนักท่องเที่ยว
ซึ่งผลการศึกษาครั้งนี้สามารถอภิปรายผลการวิจัยดังนี้
ลักษณะข้อมูลทั่วไปของนักท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด มีการระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี และได้รับ
ข่าวสารเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงการเกษตรของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงม่อนเงาะ อ.แม่แตง จ.
เชียงใหม่ จากเพื่อนหรือการบอกต่อ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ (ธนกฤต, 2559) ที่ได้ทาการศึกษา
ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยในอุทยานธารเสด็จ -เกาะพงัน จังหวัดสุราษฏร์ธานี ว่านักท่อง
เที่ยงที่มาเที่ยวส่วนใหญ่นั้นได้รับข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวจากเพื่อนและการบอกต่อมากที่สุด ซึ่ง
เหตุผลนั้นอาจมากจากการที่ทางศูนย์พัฒนาโครงการหลวงม่อนเงาะ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ไม่ได้มีการ
เน้นการท่องเที่ยวเชิงเกษตรมากนักจึงไม่ได้มีการโฆษณาในช่องทางต่างๆเพื่อให้ได้ รับข่าวสารมากนัก
ดังนั้นจึงเน้นจากการบอกต่อของนักท่องเที่ยวที่เคยมาเที่ยวก่อนแล้ว ไปแนะนากับนักท่องเที่ยวกลุ่ม
ใหม่ที่มีความสนใจในการท่องเที่ยวเชิงเกษตร และทางศูนย์ยังมีสถานที่ท่องเที่ยว และความพร้อมของ
ปัจ จัย หลายด้าน เช่น กิจ กรรม เส้ นทางการเดินทางที่มีความล าบาก ที่จะทาเป็นสถานที่ส าหรับ
นักท่องเที่ยวเชิงเกษตรได้
ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงการเกษตรของศูนย์พัฒนา
โครงการหลวงม่อนเงาะ อาเภอ แม่แตง จังหวัด เชียงใหม่
ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวต่อการจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของศูนย์พัฒนาโครงการ
หลวงม่อนเงาะ อาเภอ แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่าความพึงพอใจในทุกด้านอยู่ในระดับมาก ซึ่ง
ด้านที่นั กท่อ งเที่ย วพึง พอใจมากที่สุ ด คือ ความพึ งพอใจต่อร้ านอาหาร (สโมสร) อยู่ใ นระดับ มาก
รองลงมาคือความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่/ไกด์นาเที่ยว มีความพึงพอใจอยู่ในระดั บมาก ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ(สุวิทย์, 2558) ที่ได้ทาการศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการท่องเที่ยว
เชิงเกษตร: กรณีศึกษาไร่องุ่น มอนเต้ เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา พบว่านักท่องเที่ยวนั้นมีความพึง
พอใจต่อด้านเจ้าหน้าที่พนักงานอยู่ในระดับมาก คือเจ้า หน้าที่พนักงานมีอัธยาศัยที่ดีและเหมาะสม
และเจ้าหน้าที่พนักงานให้คาแนะนาตอบข้อซักถามได้ดี ส่วนความคิดเห็นที่ได้คะแนนน้อยสุดคือด้าน
ความพึงพอใจต่อการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ของศูนย์ฯ ซึ่งอาจเป็นเพราะว่าศูนย์พัฒนาโครงการหลวง
ม่อนเงาะ อาเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่นั้นมีก ารดาเนินการในรูปแบบของการท่องเที่ยวน้อย และ
สินค้าสาหรับจัดจาหน่ายเป็นของที่ระลึกจึงมีน้อย และมีส่วนของพื้นที่จัดจาหน่ายจึงมีน้อยตามไป
ประกอบกับยังไม่มีผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของทางศูนย์ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดแนวคิดเกี่ยวกับ
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการ ผลิตภัณฑ์บริการ คือ ความพึงพอใจของผู้ที่รับ
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บริการ จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อได้รับการบริการที่มีคุณภาพและระดับการให้บริการตรงไปตามความ
ต้องการของผู้รับบริการ ด้วยผลิตภัณฑ์ของศูนย์ฯสาหรับจัดจาหน่ายเป็นของที่ระลึกจึงมีน้อยอาจทา
ให้ได้รับสินค้าที่ไม่ตรงกับความต้องการของนักท่องเที่ยว จึงทาให้ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวน้อย
ตาม
ข้อเสนอแนะสาหรับงานวิจัย
ผลการศึกษาวิจัยครั้งนี้ทาให้ได้ข้อเสนอแนะสาคัญต่อการปรับปรุง เพื่อนาไปสู่การพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงม่อนเงาะ อาเภอแม่แตง จังหวั ดเชียงใหม่ โดยได้มี
การสรุปไว้ดังต่อไปนี้
1. จากการศึกษาพบว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีความคิดเห็น และความต้องการมาท่องเที่ยว
ไปในทิศทางที่ดีต่อการท่องเที่ยวศูนย์พัฒนาโครงการหลวงม่อนเงาะ อาเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
ดังนั้นจึงควรมีการส่งเสริมสนับสนุนในส่วนของการท่องเที่ยวของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงม่อนเงาะ
อาเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่เพิ่มมากขึ้น
2. ในด้านการจาหน่ ายผลิ ตภัณฑ์ของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงม่อนเงาะ อาเภอแม่แตง
จังหวัดเชียงใหม่ ควรมีการปรับปรุงเพิ่มเติมสินค้าที่ทาให้นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจ และมีความ
ทรงจาที่ดีมากขึ้นจากการมาท่องเที่ยวศูนย์พัฒนาโครงการหลวงม่อนเงาะ อาเภอแม่แตง จังหวัด
เชียงใหม่ เช่นของที่ระลึกที่เป็นเอกลักษณ์ของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงม่อนเงาะ อาเภอแม่แตง
จังหวัดเชียงใหม่ หรือรูปถ่ายบรรยากาศของการท่องเที่ยว
3. ทางศูนย์พัฒนาโครงการหลวงม่อนเงาะ อาเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ควรมีการปรับปรุง
สิ่งอานวยสะดวกขั้นพื้นฐานให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น ป้ายบอกทางที่สามารถเห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้น มี
โทรทั ศน์ ตู้ เย็ น ราวส าหรั บ ตากผ้ า เพื่อเป็นการสร้า งความประทับใจให้ กั บนัก ท่องเที่ยวที่ ได้ม า
ท่องเที่ยวแล้ว และเกิดอยากกลับมาท่องเที่ยวอีก ในครั้งต่อๆไป
4. ทางศูนย์พัฒนาโครงการหลวงม่อนเงาะ อาเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ควรมีการร่วมมือ
กับเกษตรกรใกล้เคียงเพื่อให้เกิดการร่วมมือกัน สาหรับการจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตร เช่น มีการจัด
นิทรรศการของท้องถิ่น มีการนาอาหารของท้องถิ่นมาประกอบในรายการอาหาร มีการส่งเสริมการ
ขายสินค้าจากชาวบ้านบริเวณใกล้เคียงเพื่อนเป็นของที่ระลึก
ข้อเสนอแนะสาหรับงานวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการทาการวิชัยเชิงคุณภาพเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึก เพื่อนามาประกอบการวิจัย เพื่อให้
สามารถนามาปรั บใช้กับ ศูนย์ พัฒนาโครงการหลวงม่อนเงาะ อาเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ได้
ใกล้เคียงยิ่งขึ้น
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2. ให้ มี การเก็ บ ข้อ มูล ในประเด็น อื่นๆเพิ่ม ขึ้น เพื่ อให้ เป็ นข้อ มูล เพิ่ม เติม ที่ส ามารถน ามา
วิเคราะห์ในบางประเด็นที่ยังไม่ได้ศึกษาเพิ่มเติม
3. ให้มีการทดสอบหาความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีผลต่อการท่องเที่ยว และปัจจัยที่มีผลต่อ
ความพึงพอใจของการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงม่อนเงาะ อาเภอแม่แตง
จังหวัดเชียงใหม่
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความคาดหวังคุณภาพการให้บริการ จาแนก
ตามปัจจัยส่วนบุคคลและพฤติกรรมของมารดาหลังคลอดที่มารับบริการ ในโรงพยาบาลอาเภอของรัฐ
ในจังหวัดสงขลาเพื่อเปรียบเทียบการรับรู้คุณภาพการให้บริการ จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลและ
พฤติกรรมของมารดาหลังคลอดที่มารับบริการ ในโรงพยาบาลอาเภอของรัฐ ในจังหวัดสงขลา และ
เพื่อเปรียบเทีย บความแตกต่างระหว่างความคาดหวังและการรับรู้ต่อคุณภาพการให้บริการ ตาม
ศาสตร์การแพทย์แผนไทยของมารดาหลังคลอด ในจังหวัดสงขลากลุ่มตัวอย่าง คือ มารดาหลังคลอดที่
เข้ารับบริการในโรงพยาบาลอาเภอของรัฐ แผนกแพทย์แผนไทย จังหวัดสงขลา จานวน 13 แห่ง
จานวน 324 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) เครื่องมือที่ใช้
ในการรวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าความถี่ (Frequency)
ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย ( Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การ
ทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (F-test) และการวิเคราะห์ความแตกต่าง (Paired t-test)
ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลและพฤติกรรมหลังคลอดมีผลต่อระดับความคาดหวังและการรับรู้
ต่อคุณภาพการให้บริการตามศาสตร์การแพทย์แผนไทยของมารดาหลังคลอด ในจังหวัดสงขลาอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คาสาคัญ: ความคาดหวัง การรับรู้บริการ แพทย์แผนไทย สงขลา
Abstract
The purpose of this study was to compare the expected service quality. By
personal factors and behavior of postpartum women receiving services in the
hospital district government in Songkhla province. To compare the perceived service
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quality. By personal factors and behavior of postpartum women receiving services in
the hospital district government in Songkhla province and to compare the difference
between expectation and perception of service quality. According to
medicine.Medicine Thai of postpartum mothers in Songkhla province. The samples
postpartum mothers who underwent hospital service district of the state.
Department of Medicine, Songkhla, Thailand, 13 of the 324 people who were
selected by convenience sampling. The instrument used for data collection was a
questionnaire. The statistics used for data analysis Frequency, Percentage, Mean,
Standard Deviation, F-test and Paired t-test. The results showed that personal
factors and behaviors after birth affect the level of expectations and perceived
quality of service as traditional medicine of Thailand postpartum mothers. Songkhla
statistically significant at the 0.05 level.
Keywords: Expectations, Perception, Service, Thai traditional medicine, Songkhla
บทนา
ในยุคโลกาภิวัฒน์สภาพทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม
มีการเปลี่ ย นแปลงอยู่ ตลอดเวลา ซึ่ งระบบการบริก ารทางด้านสาธารณสุ ข หรือ การดูแ ลสุ ข ภาพ
ทางด้านการแพทย์ เริ่มเข้ามามีบทบาทเพิ่มมากขึ้น จึงจาเป็นต้องมีการพัฒนาด้านการรักษา เพื่อให้
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้ได้มาซึ่งผลสัม ฤทธิ์ที่ดีที่สุด โดยการดูแลมารดาหลังคลอดตาม
ศาสตร์การแพทย์แผนไทย ถือเป็นการดูแลสุขภาพที่สอดคล้องกับนโยบายและทิศทางการขับเคลื่อน
ด้านการแพทย์แผนดั้งเดิม (Traditional Medicine) ตามแผนยุทธศาสตร์ด้านการแพทย์แผนดั้งเดิม
ขององค์การอนามัยโลก (World Health Organization ; WHO) พ.ศ. 2557 - 2566 เมื่อองค์การ
อนามัยโลกได้จัดทาแผนยุทธศาสตร์เพื่อกระตุ้นให้มีการนาการแพทย์ดั้งเดิมเข้ามาใช้ ทาให้ประเทศ
ต่างๆ ทั่วโลกเกิดความตื่นตัวและให้ความสาคัญกับการแพทย์ดั้งเดิมมากขึ้น จึงถือเป็นการพลิกฟื้นให้
ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทยกลับมามีบทบาทที่สาคัญในการดูแลสุขภาพ
ของคนไทย (คณะอนุกรรมการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ชาติ การพัฒนาภูมิปัญญาไท สุขภาพวิถีไท.
2555 : 51) นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของภาครัฐบาลและกระทรวง
สาธารณสุขของประเทศไทยที่ให้ความสนใจในการใช้การแพทย์ดั้งเดิม นั้นหมายถึงการแพทย์แผนไทย
(Thai Traditional Medicine) มาใช้ผสมผสานกับการแพทย์แผนปัจจุบันในการรักษาโรค ซึ่ง
ภาครัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขได้ให้การสนับสนุนโดยได้ระบุในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติตั้งแต่ฉบับที่ 4 จนถึงฉบับปัจจุบัน (ธีรยา นิยมศิล ป์. 2555 : 187) โดยได้แสดงให้เห็นจาก
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การพัฒนางานทางด้านการแพทย์แผนไทย ในส่วนของการดูแลมารดาหลังคลอดของภาครัฐบาลและ
กระทรวงสาธารสุข รวมกับสานักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้นางานทางด้านการแพทย์แผนไทย
เข้าสู่ระบบบริการ โดยเริ่มต้นนโยบายปลายปี พ.ศ. 2554 เรียกว่า การฟื้นฟูสุขภาพมารดาหลังคลอด
ด้วยการแพทย์แผนไทย (ละเอียด แจ่มจันทร์. 2557 : 199) ปัจจุบันวิวัฒนาการทางด้านการแพทย์
ในเรื่องของการป้องกันการตั้งครรภ์เข้ามามีบทบาท แต่อย่างไรก็ตามการตั้งครรภ์ก็ยังเป็นสิ่งที่เกิดขึ้น
ทั้งที่พร้อมและไม่พร้อมของสตรีตั้งครรภ์ จากการรายงานองค์การอนามัยโลก (World Health
Organization ; WHO) ในปี พ.ศ. 2551 ระบุว่า การคลอดบุตรของผู้หญิงในช่วงอายุ 15-19 ปี มี
จานวนประมาณ 16 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 11 ของการคลอดบุตรทั่วโลก ซึ่งส่วนใหญ่ (ร้อยละ
95) ของการคลอดบุตร จากแม่ในช่วงอายุนี้อยู่ในประเทศที่มีรายได้ปานกลางและรายได้ต่าตามเกณฑ์
ของธนาคารโลก โดยการคลอดบุตรจากแม่วัยรุ่นในประเทศดังกล่าวมีอัตราที่สูงกว่าการคลอดบุตร
จากแม่ วั ย รุ่ น ในประเทศที่ มี ร ายได้ สู ง ประมาณ 2-5 เท่ า ส าหรั บ ในประเทศไทยเว็ บ ไซต์ ข อง
หนังสือพิมพ์มติชนออนไลน์และไทยรัฐออนไลน์ ระบุว่า อั ตราการตั้งครรภ์ ในวัยรุ่นไทยสูงเป็นอันดับ
ที่หนึ่งของทวีปเอเชียและเป็นอันดับที่สองของโลก เป็นรองเพียง ประเทศในแอฟริกา เป็นต้น (ศรีเพ็ญ
ตันติ-เวสสและคณะ. 2556 : 21)
การดูแลมารดาหลังคลอด ถือเป็นการทาเวชปฏิบัติด้วยศาสตร์และศิลป์ของการแพทย์แผน
ไทยสาขาผดุงครรภ์ไทย โดยให้ความสาคัญกับมารดาหลังคลอดเป็นหลัก (สถาบันการแพทย์แผนไทย.
2556 : 1) ซึ่งวิกฤตการณ์สาคัญที่สุดในกระบวนการปรับตัวด้านสุขภาพของสตรีที่เป็นมารดาคือ
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพหลังคลอด ในระยะหลังคลอดนี้มารดาต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทั้ง
ทางด้านร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ บทบาทดังกล่าวต้องการการปรับตัวและตัดสินใจที่ดี เพื่อเลือก
ปฏิบัติอย่างถูกต้อง (สถาบันการแพทย์แผนไทย. 2552 : 152) ในสมัยอดีตการดูแลมารดาหลังคลอด
เป็นภูมิปัญญาของการแพทย์แผนไทยที่บรรพบุรุษได้สั่งสม ธารงรักษาและถ่ายทอดวิธีปฏิบัติสืบทอด
ต่อกันมา ซึ่งในแต่ละภาคมีความเชื่อแตกต่างกันออกไป พบว่าในภาคใต้โต๊ะบีแดมีบทบาทสาคัญใน
การเตรียมตัวให้แม่คลอดง่าย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมารดาส่วนใหญ่ยังคงปฏิบัติตามความเชื่อเรื่อง
การใช้ความร้อนหลังคลอด ภาคเหนือเชื่อว่าการไม่ทาตามข้อห้ามในการปฏิบัติหลังคลอดจะส่งผลต่อ
สุขภาพไปตลอดชีวิต โดยสตรีในชนบทปฏิบัติตามความเชื่อมากกว่าในเขตเมือง และภาคกลางมีการ
ดูแลสุขภาพมารดาหลังคลอดด้วยความช่วยเหลือของญาติผู้ใหญ่ในครอบครัวและหมอพื้นบ้าน โดย
เรียกรวมว่าการอยู่ไฟ เป็นการใช้สมุนไพรหลายๆ ชนิด มีการงดอาหารแสลง บริโภคอาหารบารุง
น้ านม บ ารุ งโลหิ ต และมีการประกอบพิธีกรรมตามวัฒ นธรรมในบางท้องถิ่น ทั้ งนี้เพื่อช่ว ยฟื้น ฟู
สุขภาพของมารดาหลังคลอดให้คืนสู่สภาพปกติ ช่วยให้เลือดลมหมุนเวียนดี กล้ามเนื้อและร่างกาย
โดยทั่วไปผ่อนคลาย พักผ่อนได้ดี มีความรู้สึกสดชื่น เคลื่อนไหวร่างกายได้สะดวกขึ้น ลดอาการปวด
ท้องน้อยและอาการปวดเมื่อยตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย ป้องกันหรือลดการเกิดตะคริว ช่วยขับ
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น้าคาวปลา ช่วยให้มดลู กเข้าอู่เร็ว ขึ้น บรรเทาอาการท้องผูก ช่ว ยเพิ่มน้านมและทาให้น้านมไหล
สะดวกขึ้น ผิวพรรณดี และมีความพร้อมในการดูแลบุตร (สถาบันการแพทย์แผนไทย. 2556 : 1 ;
ละเอียด แจ่มจันทร์. 2557 : 195 ; เอื้อมพร สุวรรณไตรย์. 2557 : 144) และในสภาวะสถานการณ์
ทางสังคมที่เร่งรีบ มีการแข่งขันสูงในปัจจุบัน และระบบข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็ว ทาให้ประชากรมี
ความต้องการในด้านสุขภาพ คุณภาพด้านการบริการ และการรักษาพยาบาลที่ดีมากขึ้น ถือว่าเป็น
ปัจจัยที่ผู้รับบริการมีส่วนในการเลือกตัดสินใจรับบริการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจและการให้บริการ
ของผู้ ป ระกอบวิช าชีพทั้ง สิ้ น ผู้ รั บ บริ การ และผู้ ประกอบวิช าชีพต่างก็มี ความต้องการและความ
คาดหวังบริการที่มีคุณภาพที่ดี องค์กรที่ให้บริการด้านสุขภาพจึงมีความตื่นตัวในการปรับปรุงคุณภาพ
และความพร้ อมในการให้ บ ริ การ ซึ่ง ถ้าองค์กรหรือหน่ว ยงานใด ไม่ได้ใ ส่ ใจในการปรับปรุง และ
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการหรือตอบสนองไม่ตรงต่อความต้องการของผู้รับบริการ ก็
ย่อมจะส่งผลกระทบในทางลบต่อภาพลั กษณ์ขององค์กร การที่รับทราบความต้องการหรือความ
คาดหวังของผู้รับบริการ และนาสิ่งที่ได้มาพัฒนาเพื่อตอบสนองต่อความต้องการนั้นย่อมได้เปรียบทาง
การตลาด ดังนั้นความคาดหวังจากการมารับบริการนอกเหนือจากการหายจากโรคภัยไข้เจ็บ ยังมี
ความคาดหวังต่อคุณภาพการบริการ สิ่งเหล่านี้เป็นหน้าที่สาคัญของโรงพยาบาลที่จะต้องพัฒนา เพื่อ
สามารถตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้รับบริการให้ได้มากที่สุด (กันต์กวินท์ ภูมิสวัสดิ์. 2555 : 3)
จากการศึกษาที่ผ่านมา พบว่า จะเห็นได้ว่าการดูแลสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย
เข้ามามีบทบาทและให้ความสาคัญในปัจจุบันมากยิ่งขึ้น ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา
ความคาดหวังและการรับรู้ต่อคุณภาพการให้ บริการตามศาสตร์การแพทย์แผนไทย ของมารดาหลัง
คลอด ในจังหวัดสงขลา เพื่อนาผลการศึกษาที่ได้มาใช้ประโยชน์ต่อผู้รับบริการการดูแลมารดาหลัง
คลอดเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจ ตลอดจนเจ้าของกิจการหรือผู้ดาเนินการ ผู้ประกอบการ
วิ ช าชี พ และหน่ ว ยงานทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชน ในการดู แ ลมารดาหลั ง คลอดสามารถน าข้ อ มู ล ไป
ทาการศึกษา เพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการตามความต้องการหรือความคาดหวังของผู้รับบริการ
ต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อเปรียบเทียบความคาดหวังคุณภาพการให้บริการ จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลและ
พฤติกรรมของมารดาหลังคลอดที่มารับบริการในโรงพยาบาลอาเภอของรัฐในจังหวัดสงขลา
2. เพื่อเปรี ย บเทีย บการรับรู้คุณภาพการให้ บริการ จาแนกตามปัจจัยส่ ว นบุคคลและ
พฤติกรรมของมารดาหลังคลอดที่มารับบริการในโรงพยาบาลอาเภอของรัฐในจังหวัดสงขลา
3. เพื่อเปรี ย บเทีย บความแตกต่างระหว่างความคาดหวังและการรับรู้ต่อคุณภาพการ
ให้บริการ ตามศาสตร์การแพทย์แผนไทยของมารดาหลังคลอดในจังหวัดสงขลา
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วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร คือ มารดาหลังคลอดที่เข้ารับบริการในโรงพยาบาลอาเภอของรัฐ แผนกแพทย์
แผนไทย จังหวัดสงขลา จานวน 13 แห่ง จานวนรวม 11,112 คน (สานักสาธารณสุขจั งหวัดสงขลา.
2560 : 1-2)
กลุ่มตัวอย่าง คือ มารดาหลังคลอดที่เข้ารับบริการในโรงพยาบาลอาเภอของรัฐ แผนกแพทย์
แผนไทย จังหวัดสงขลา จานวน 13 แห่ง จานวน 324 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ
(Proportional Stratified) ตามสัดส่วนขนาดของกลุ่มประชากรในแต่ละโรงพยาบาลอาเภอของรัฐ
จากนั้นสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling)
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิ จั ย ในครั้ งนี้ ผู้ วิจั ย ได้ใ ช้แบบสอบถามเป็น เครื่ องมื อในการเก็บรวบรวมข้ อมูล แบ่ ง
ออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของมารดาหลังคลอด ประกอบด้วย อายุ ศาสนา
ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ ระยะทางในการรับบริการ ลักษณะการคลอดบุตร จานวนการตั้งครรภ์
จานวนครั้งที่รับบริการ สิทธิในการรักษาพยาบาลและมูลเหตุจูงใจในการรับบริการ
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ ยวกับระดับความคาดหวังและการรับรู้ต่อคุณภาพบริการตาม
ศาสตร์การแพทย์แผนไทย ของมารดาหลังคลอด ในจังหวัดสงขลา ทั้งหมด 5 ด้าน ด้านละ 5 ข้อ
จานวน 25 ข้อ ได้แก่ ด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ ด้านความเชื่อถือไว้วางใจได้ของบริการ ด้าน
การตอบสนองต่อผู้รับบริการ ด้านการให้ ความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ และด้านความเข้าใจและเห็นอก
เห็นใจในผู้รับบริการ
ตอนที่ 3 แบบสอบถามปลายเปิด ให้ ผู้ ต อบแบบสอบถามได้ แสดงความคิ ดเห็ น เพื่ อน า
คุณภาพการให้บริการของการดูแลมารดาหลังคลอด แผนกแพทย์แผนไทยไปปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้น
การเก็บรวบรวมข้อมูล
แหล่งที่มาของข้อมูล คือ แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ได้จากแหล่งแบบสอบถามกับ
กลุ่มตัวอย่างจากมารดาหลังคลอดที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลอาเภอของรัฐ แผนกแพทย์แผน
ไทย จังหวัดสงขลา โดยยื่นแบบสอบถามให้มารดาหลังคลอดตอบแบบสอบถามในส่วนของบริการที่
คาดหวั ง (ก่ อ นได้ รั บ บริ ก าร) หลั ง มารดาหลั ง คลอดได้ รั บ การรั ก ษาเรี ย บร้ อ ยแล้ ว ท าการเก็ บ
แบบสอบถามในส่วนของบริการที่รับรู้ (หลังได้รับบริการ) ตามสัดส่วนที่ได้จากการคานวณซึ่งเป็น
ขั้นตอนสุดท้ายของการบริการ เก็บข้อมูลในช่วงเดือนมีนาคม – เมษายน พ.ศ. 2561 ในวันและเวลา
ราชการ (วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00 น. - 16.00 น.)
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การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลได้ดาเนินการ โดยได้นาข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามทุกฉบับมาตรวจสอบ
เพื่อความถูกต้อง จากนั้นจึงนาไปเข้ารหัสข้อมูล (Code) แล้วทาการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม
สาเร็จรูป โดยมีวิธีการทางสถิติที่ใช้สาหรับงานวิจัยดังนี้
1. ค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) เพื่อใช้อธิบายความถี่และร้อยละ
ของข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามตอนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลและพฤติกรรมของมารดาหลังคลอด
2. ค่าเฉลี่ย (Mean) และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใช้อธิบายข้อมูลที่
ได้จากแบบสอบถามตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับระดับความคาดหวังและการรับรู้ต่อคุณภาพการ
ให้บริการของมารดาหลังคลอดตามศาสตร์การแพทย์แผนไทย ในจังหวัดสงขลา
3. ใช้ F - test หรือการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One - way Analysis of
Variance : One - way ANOVA) ในการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างระดับความคาดหวังและ
การรับรู้ต่อคุณภาพการให้บริการของมารดาหลังคลอด ตามศาสตร์การแพทย์แผนไทย ในจังหวัด
สงขลา จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลและพฤติกรรมของมารดาหลังคลอดที่มารับบริการ กรณีตัวแปร
ที่มี 3 กลุ่มขึ้นไป
4. ใช้ Paired t - test ในการวิเคราะห์ความแตกต่างระดับความคาดหวังและการรับรู้ต่อ
คุณภาพการให้บริการตามศาสตร์การแพทย์แผนไทยของมารดาหลังคลอด ในจังหวัดสงขลา
ผลการวิจัย
ในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ผู้ วิ จั ย น าเสนอผลการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ตามล าดั บ สมมติ ฐ านดั ง ต่ อ ไปนี้
ดังต่อไปนี้
1. มารดาหลังคลอดที่มีปัจจัยส่วนบุคคลและพฤติกรรมหลังคลอดที่แตกต่างกันมีระดับความ
คาดหวังต่อคุณภาพการให้ บริการตามศาสตร์การแพทย์แผนไทยของมารดาหลั งคลอด ในจังหวัด
สงขลาแตกต่างกัน
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ตาราง 1 การเปรีย บเทีย บปั จ จั ย ส่ ว นบุคคลและพฤติกรรมหลั งคลอดกับระดับความคาดหวังต่อ
คุณภาพการให้บริการตามศาสตร์การแพทย์แผนไทยของมารดาหลังคลอด ในจังหวัดสงขลา
ความคาดหวัง
1. ด้านความ 2. ด้านความ
3. ด้านการ
4. ด้านการให้
5.ด้าน
ปัจจัยส่วนบุคคล เป็นรูปธรรม เชื่อถือไว้วางใจ ตอบสนองความ ความมั่นใจแก่ ความเข้าใจ
และพฤติกรรมหลัง ของบริการ ได้ของบริการ
ต้องการขอ
ผู้บริการ
และเห็นอก
คลอด
(Tangibles) (Reliability)
ผู้รับบริการ
(Assurance) เห็นใจใน
(Responsiveness)
ผู้รับบริการ
(Empathy)
1. อายุ
.127
0.000
.000
.454
.000
2. ศาสนา
.015
0.000
.000
.000
.000
3. ระดับการศึกษา .200
0.000
.000
.018
.000
4. อาชีพ
.088
0.000
.000
.003
.000
5. รายได้ต่อเดือน .025
0.000
.000
.000
.000
6. ระยะทางในการ .186
0.000
.000
.003
.000
รับบริการจากที่พัก
ไปยังโรงพยาบาล
7. ลักษณะการ
.421
0.000
.005
.166
.000
คลอดบุตร
8. จานวนการ
.000
0.83
.000
.002
.000
ตั้งครรภ์ครั้งปัจจุบัน
ที่เข้ารับบริการ
9. จานวนครั้งที่รับ .000
0.042
.000
.000
.000
บริการ ณ ปัจจุบัน
10. สิทธิในการ
.000
.000
.000
.000
.000
รักษาพยาบาล
11. มูลเหตุจูงใจใน .000
.000
.000
.000
.000
การรับบริการ

จากตาราง 1 การเปรีย บเทียบปัจจัยส่ว นบุคคลและพฤติกรรมหลั งคลอดกับระดับความ
คาดหวังต่อคุณภาพการให้ บริการตามศาสตร์การแพทย์แผนไทยของมารดาหลั งคลอด ในจังหวัด
สงขลา พบว่า อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ระยะทางในการรับบริการจากที่พักไปยังโรงพยาบาล และ
ลักษณะการคลอดบุตร มีระดับความคาดหวังแตกต่างกันในด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ จานวน
การตั้งครรภ์ครั้งปัจจุบันที่เข้ารับบริการ มีระดับความคาดหวังแตกต่างกันในด้านความเชื่อถือไว้วางใจ
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ได้ของบริการ อายุ และลักษณะการคลอดบุตร มีระดับความคาดหวังแตกต่างกันในด้านการให้ความ
มั่นใจแก่ผู้บริการ ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
2. มารดาหลังคลอดที่มีปัจจัยส่วนบุคคลและพฤติกรรมหลังคลอดที่แตกต่างกัน มีระดับการ
รับรู้ต่อคุณภาพการให้บริการตามศาสตร์การแพทย์แผนไทยของมารดาหลังคลอด ในจังหวัดสงขลา
แตกต่างกัน
ตาราง 2 การเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลและพฤติกรรมหลังคลอดกับระดับการรับรู้ต่อคุณภาพการ
ให้บริการตามศาสตร์การแพทย์แผนไทยของมารดาหลังคลอด ในจังหวัดสงขลา
การรับรู้
1. ด้านความ 2. ด้านความ
3. ด้านการ
4. ด้านการให้
5.ด้าน
ปัจจัยส่วนบุคคล เป็นรูปธรรม เชื่อถือไว้วางใจ ตอบสนองความ ความมั่นใจแก่ ความเข้าใจ
และพฤติกรรมหลัง ของบริการ ได้ของบริการ
ต้องการขอ
ผู้บริการ
และเห็นอก
คลอด
(Tangibles) (Reliability)
ผู้รับบริการ
(Assurance) เห็นใจใน
(Responsiveness)
ผู้รับบริการ
(Empathy)
1. อายุ
.121
.876
.980
.571
.876
2. ศาสนา
.663
.711
.866
.732
.000
3. ระดับการศึกษา .170
.042
.964
.158
.364
4. อาชีพ
.199
.049
.325
.228
.225
5. รายได้ต่อเดือน .707
.011
.125
.005
.148
6. ระยะทางในการ .256
.187
.004
.024
.187
รับบริการจากที่พัก
ไปยังโรงพยาบาล
7. ลักษณะการ
.994
.112
.045
.011
.225
คลอดบุตร
8. จานวนการ
.152
.097
.001
.008
.148
ตั้งครรภ์ครั้งปัจจุบัน
ที่เข้ารับบริการ
9. จานวนครั้งที่รับ .653
.018
.078
.006
.225
บริการ ณ ปัจจุบัน
10. สิทธิในการ
.980
.099
.135
.987
.005
รักษาพยาบาล
11. มูลเหตุจูงใจใน .571
.789
.348
.225
.001
การรับบริการ
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จากตาราง 2 การเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลและพฤติกรรมหลังคลอดกับระดับการรับรู้ต่อ
คุณภาพการให้บริการตามศาสตร์การแพทย์แผนไทยของมารดาหลังคลอด ในจังหวัดสงขลา พบว่า
อายุ ศาสนา ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน ระยะทางในการรับบริการจากที่พักไป
ยังโรงพยาบาล ลักษณะการคลอดบุตร จานวนการตั้งครรภ์ครั้งปัจจุบันที่เข้ารับบริการ จานวนครั้งที่
รับบริการ ณ ปัจจุบัน สิทธิในการรักษาพยาบาล และมูลเหตุจูงใจในการรับบริการมีระดับการรับรู้
แตกต่างกันในด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ
อายุ ศาสนา ระยะทางในการรับบริการจากที่พักไปยังโรงพยาบาล ลักษณะการคลอดบุตร
จานวนการตั้งครรภ์ครั้งปัจจุบันที่เข้ารับบริการ สิทธิในการรักษาพยาบาล และมูลเหตุจูงใจในการรับ
บริการมีระดับการรับรู้แตกต่างกันในด้านความเชื่อถือไว้วางใจได้ของบริการ
อายุ ศาสนา ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน จานวนครั้งที่รับบริการ ณ ปัจจุบัน สิทธิ
ในการรั กษาพยาบาล และมู ล เหตุ จูง ใจในการรับ บริ การมี ระดับ การรั บรู้ แตกต่ างกัน ในด้า นการ
ตอบสนองความต้องการขอผู้รับบริการ
อายุ ศาสนา ระดับการศึกษา อาชีพ สิทธิในการรักษาพยาบาล และมูลเหตุจูงใจในการรับ
บริการมีระดับการรับรู้แตกต่างกันในด้านการให้ความมั่นใจแก่ผู้บริการ
อายุ ระดั บ การศึ กษา อาชี พ รายได้ต่ อเดื อน ระยะทางในการรับ บริก ารจากที่พั ก ไปยั ง
โรงพยาบาล ลักษณะการคลอดบุตร จานวนการตั้งครรภ์ครั้งปัจจุบันที่เข้ารับบริการ และจานวนครั้งที่
รับบริการ ณ ปัจจุบัน มีระดับการรับรู้แตกต่างกันในด้านความเข้าใจและเห็นอกเห็นใจในผู้รับบริการ
(Empathy) ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
3. มารดาหลังคลอดที่มีระดับความคาดหวังที่แตกต่างกัน มีระดับการรับรู้ต่อคุณภาพการ
ให้ บ ริ ก ารตามศาสตร์ ก ารแพทย์ แ ผนไทยของมารดาหลั ง คลอด ในจั ง หวั ด สงขลาแตกต่ า งกั น
(เปรียบเทียบก่อนรับบริการและหลังรับบริการ)
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ตาราง 3 การเปรียบเทียบระดับความคาดหวังกับระดับการรับรู้ต่อคุณภาพการให้บริการตามศาสตร์
การแพทย์แผนไทย ของมารดาหลังคลอด ในจังหวัดสงขลา
การรับรู้
1. ด้านความ 2. ด้านความ
3. ด้านการ
4. ด้านการให้
5.ด้าน
เป็นรูปธรรม เชื่อถือไว้วางใจ ตอบสนองความ
ความมั่นใจ ความเข้าใจ
ระดับความคาดหวัง ของบริการ ได้ของบริการ
ต้องการขอ
แก่ผู้บริการ และเห็นอก
(Tangibles) (Reliability)
ผู้รับบริการ
(Assurance) เห็นใจใน
(Responsiveness)
ผู้รับบริการ
(Empathy)
1. ด้านความเป็น
.005
.087
.012
.045
.004
รูปธรรมของบริการ
(Tangibles)
2. ด้านความเชื่อถือ .042
.033
.007
.002
.025
ไว้วางใจได้ของบริการ
(Reliability)
3. ด้านการตอบสนอง .002
.021
.032
.018
.044
ความต้องการขอ
ผู้รับบริการ
(Responsiveness)
4. ด้านการให้ความ .048
.003
.002
.004
.002
มั่นใจแก่ผู้บริการ
(Assurance)
5.ด้านความเข้าใจและ .002
.048
.014
.042
.001
เห็นอกเห็นใจใน
ผู้รับบริการ
(Empathy)

จากตาราง 3 การเปรียบเทียบระดับความคาดหวังกับระดับการรับรู้ต่อคุณภาพการให้บริการ
ตามศาสตร์การแพทย์แผนไทย ของมารดาหลังคลอด ในจังหวัดสงขลา พบว่า บริการที่คาดหวัง (ก่อน
ได้รับบริการ) ด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ กับบริการที่รับรู้ (ภายหลังได้รับบริการ) ด้านความ
เชื่อถือไว้วางใจได้ของบริการ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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สรุปและอภิปรายผล
จากการผลการวิจัยข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า ปัจจัยส่วนบุคคลและพฤติกรรมหลังคลอดมีผล
ต่อระดับ ความคาดหวังและการรั บรู้ต่อคุณภาพการให้ บริการตามศาสตร์การแพทย์แผนไทยของ
มารดาหลังคลอด ในจังหวัดสงขลาอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะภูมิหลัง
และความแตกต่างกันในการเข้าไปรับบริการแต่ละแห่งส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการ ดังนั้น
ข้อมูลจากผลวิจัยสามารถนามาเป็นข้อมูลพื้นฐานในการให้สถานพยาบาลปรับปรุงการบริการแก่
ประชาชนให้มีมาตรฐานและดียิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของภัทรีญา นามเจริญ (2557 : 3 - 85)
ศึก ษาการเปรี ย บเที ย บความคาดหวั ง และการรับ รู้ข องผู้ ม ารั บ บริ ก ารที่ มีต่ อ คุณ ภาพบริก ารของ
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย พบว่า 1) ผู้มารับบริการมีความคาดหวังสูงกว่าการรับรู้ที่มีต่อคุณภาพการ
บริการทั้งภาพรวมและจาแนกเป็นรายด้าน โดยผู้มารับบริการมีความคาดหวังในด้านความมั่นใจได้
ระดับสูงที่สุด และมีความคาดหวังในด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการระดับต่าที่สุด นอกจากนั้น
พบว่าผู้มารับบริการมีการรับรู้ในด้านความมั่นใจได้อยู่ระดับสูงที่สุด และผู้มารับบริการมีการรับรู้อยู่ใน
ระดับต่าที่สุดคือ ด้านการตอบสนองของลูกค้าอย่างรวดเร็ว เพราะภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่ง
ความคาดหวังและการรับรู้ของผู้มารับบริการที่มีต่อคุณภาพการบริการทั้งโดยภาพรวมและจาแนก
รายด้านมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับงานวิจัยของรุ้งเพชร
มีธัญญากร (2557 : 6 - 76) ศึกษาคุณภาพบริการในห้องคลอดตามความคาดหวังและการรับรู้ของ
มารดาคลอดในโรงพยาบาลนครนายก พบว่า 1) คุณภาพบริการในห้องคลอดตามความคาดหวัง
โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และการรับรู้ของมารดาคลอด โดยรวมอยู่ในระดั บมากที่สุด 2) คุณภาพ
บริการในห้องคลอดตามความคาดหวังและการรับรู้ของมารดาคลอด โดยรวมและรายด้านแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 3) คุณภาพบริการในห้องคลอดตามความคาดหวังของมารดา
คลอด ระหว่างกลุ่มที่มีความแตกต่างกันด้านการศึกษา อาชีพ สิทธิในการรักษา ระดับความต้องการ
ในการรับบริการและการรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการบริการ โดยการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ มีความ
แตกต่ างกัน อย่ า งมี นั ย ส าคั ญทางสถิ ติ ที่ร ะดั บ 0.05 ส่ ว นคุ ณ ภาพบริก ารในห้ องคลอดตามความ
คาดหวังของมารดาคลอด ระหว่างกลุ่มที่มีความแตกต่างกันด้าน อายุ รายได้ ประสบการณ์การรับ
บริการ และการรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการบริการ โดยการบอกเล่าปากต่อปากไม่มีความแตกต่างกัน และ
4) คุณภาพบริการในห้องคลอดตามความคาดหวังของมารดาคลอดกับระดับความต้องการในการรับ
บริการ การรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการบริการ โดยการบอกเล่าปากต่อปากและการรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการ
บริการโดยการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ข้อเสนอแนะ
ในการให้บริการในด้านของการบริการสถานพยาบาลจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการใส่ใจใน
รายละเอียดต่าง ๆ ในการบริการให้มีความรวดเร็ว ปลอดภัยและพร้อมในการให้บริการ ซึ่งมาตรการ
ในการปรับปรุงมาตรฐานการบริการในทุก ๆ
ด้านให้มีความชัดเจนเพื่อตอบสนองต่อความคาดหวังในคุณภาพการบริการทั้ง 5 ด้านเรียงตามลาดับ
ความสาคัญ ดังนี้
1. 1.ความเป็นรูปธรรมของบริการ (Tangibles)ทางโรงพยาบาลควรให้การสนับสนุนในด้าน
การจัดพื้นที่ที่เป็นสัดส่วน กว้างขวางขึ้น มีที่นั่งรอ อุปกรณ์และสิ่งอานวยความสะดวกที่เหมาะสมและ
เพียงพอ และปรับปรุงกระบวนการให้บริการ เช่น จัดบริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ เป็นต้น
2. ความเชื่อถือไว้วางใจได้ของบริการ (Reliability)ควรปรับระบบการนัดและการเพื่อให้
บริการด้วยความตรงต่อเวลาตรงกับสัญญา มีความถูกต้องและมีความสม่าเสมอ
3. ด้านการตอบสนองความต้องการขอผู้รับบริการ (Responsiveness)ทางโรงพยาบาลควร
พัฒนาบุคลากรด้านการบริการให้มีความพร้อมและความเต็มใจที่จะให้บริการโดยสามารถตอบสนอง
ความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างทันท่วงที จัดระบบการนัด และการเข้ารับบริการให้ง่ายและ
สะดวก ไม่ต้องรอนาน หาแนวทางที่จะลดความแปรปรวนเหล่านี้
4. ด้า นการให้ ความมั่น ใจแก่ ผู้ บ ริก าร (Assurance)ทางโรงพยาบาลควรจั ดหาแพทย์ใ ห้
เพียงพอกับผู้รับบริการหรือบุคลากรทางการแพทย์อื่น ๆ ที่จะทาให้การบริการมีความสะดวกและมี
ความพร้อมมากยิ่งขึ้น
5.ด้านความเข้าใจและเห็นอกเห็ นใจในผู้รับบริการ (Empathy)ทางโรงพยาบาลควรเพิ่ม
มาตรการการจั ด บริ ก ารในเวลาที่ ส ะดวกเหมาะสม ยึ ด หลั ก ความสนใจและความต้ อ งการที่
เฉพาะเจาะจงของผู้รับบริการเป็นสาคัญ
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บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์1)เพื่อสร้าง Business Model canvas สถาบันพัฒนา
บุคลากรของข้าราชการในเขตพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (กรณีศึกษา โรงแรมชางลี) 2) เพื่อ
วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคในการจัดการเชิงกลยุทธ์สถาบันพัฒนาบุคลากรของ
ข้าราชการในเขตพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (กรณีศึกษา โรงแรมชางลี) 3)เพื่อหาแนวทางการ
จั ด การเชิ ง กลยุ ท ธ์ ส ถาบั น พั ฒ นาบุ ค ลากรของข้ า ราชการในพื้ น ที่ 3 จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้
(กรณีศึกษา โรงแรมชางลี) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ฝ่ายบริหารงานบุคคลสานักงาน
จังหวัดยะลา ฝ่ายบริหารงานบุคคลจังหวัดปัตตานี ฝ่ายบริหารงานบุคคลจังหวัดนราธิวาส ฝ่าย
บริหารทรัพยากรบุคคล ศอ.บต. และข้าราชการที่เคยเข้าร่วมอบรม รวมทั้งสิ้น 7 ราย การศึกษา
ครั้งนี้เป็นลักษณะการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใช้แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างเป็น
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผลการศึกษาพบว่า (1) Business Model Canvas สถาบันพัฒนา
บุคลากรของข้าราชการในเขตพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดน ภาคใต้ (กรณีศึกษา โรงแรมชางลี) พบว่า
กลุ่มลูกค้า (Customer Segment) ได้แก่ กลุ่มข้าราชการท้องถิ่น ข้าราชการพลเรือน ทหาร ตารวจ
กลุ่มผู้บริหาร กลุ่มผู้นาชุมชน กลุ่มผู้นาศาสนา กลุ่มครู ครูผู้ดูแลเด็ก ครูปฐมวัย กลุ่มอาสาสมัคร
กลุ่มสตรี กลุ่มเด็กและเยาวชน คุณค่าสิ นค้า/บริการ (Value Propositions) ได้แก่ มีการจัดอบรม
หลักสูตรเฉพาะด้าน ความหลากหลายของหลักสูตรอบรม บุคลากรหรือทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญ
สถานที่จอดรถ ที่พัก สิ่งอานวยความสะดวก ความสะอาดและปลอดภัย ความสัมพันธ์กับลูกค้า
(Customer Relationships) ได้แก่ การกาหนดหลั กสู ตรการพัฒ นาอย่างต่อเนื่อง การละลาย
พฤติกรรมโดยกลุ่มวิทยากรมืออาชีพ การประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง การพบปะเยี่ยมเยียนสภากาแฟ
กับส่วนราชการต่างๆ ช่องทางการเข้าถึงลูกค้า (Channels) ได้แก่ สื่อsocial media หนังสือ
ประชาสัมพันธ์ไปยังองค์กร การประชุมคณะกรรมการจังหวัดของส่วนราชการต่างๆ โทรแจ้ง
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หลักสูตรให้กับข้าราชการที่เกี่ยวข้อง รายได้หลัก (Revenue Streams) ได้จากงบประมาณจากการ
ตั้งโครงการ ทรัพยากรหลัก (Key Resources) ได้แก่ หลัก 4 M Man(บุคลากร) Money(
งบประมาณ) Material (วัสดุ อุปกรณ์) Management(การบริหารจัดการ) กิจกรรมหลัก(Key
Activities) ได้แก่ จั ดอบรม จัดประชุมและสัมมนา การกาหนดแผนการอบรมในแต่ละไตรมาส
วิทยากรมีความเชี่ยวชาญ ประเมินผลก่อนและหลังเข้าร่วมอบรม ศึกษาดูงาน พันธมิตร (Key
Partners) ได้แก่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สานักงานท้องถิ่นจังหวัดยะลา สานักงานท้องถิ่น
จังหวัดปัตตานี สานักงานท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส สานักงานคณะกรรมการข้าราชกาพลเรือน
สถาบันการศึกษา โครงสร้างต้นทุน (Cost Structure) ได้แก่ ค่าสาธารณูปโภค ค่าอาหารและ
เครื่ องดื่ม ค่าวัส ดุและอุป กรณ์ที่ใช้ในการอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเดินทางวิทยากร ค่า
ทีมงานอบรม (2) การวิเคราะห์ SWOT สถาบันพัฒนาบุคลากรของข้าราชการในเขตพื้นที่ 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ (กรณีศึกษา โรงแรมชางลี) พบว่า จุดแข็ง คือ สถานที่อบรมมีขนาดใหญ่ สถาบันที่มี
ความน่าเชื่อถือ มีบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่โครงการที่มีศักยภาพ มีหลักสูตรเฉพาะด้านหรือหลักสูตร
พิเศษ จุดอ่อน คือ พื้นที่จอดรถจากัด ไม่เพียงพอต่อผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรมีความซ้าซ้อนกับสถาบัน
อื่น ผู้ รั บ การอบรมมากเกิ น ไปท าให้ ดู แ ลไม่ ทั่ ว ถึ ง โอกาส คือ กระตุ้ น ระบบเศรษฐกิ จ ในพื้ น ที่
งบประมาณในการจัดอบรมของหน่วยงานลดลงและประหยัดมากขึ้นเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
กับองค์กรต่างๆ อุปสรรค คือ กลุ่มเป้าหมายจากัดเฉพาะในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เหตุการณ์ความ
ไม่สงบในพื้นที่ ขาดวิทยากรที่มีความสามารถเฉพาะด้านและความไม่แน่นอนของนโยบายรัฐบาล
ส่งผลต่อเนื่องในการบริหารงานของสถาบัน (3) การวางแผนกลยุทธ์หรือแนวทางในการจัดการเชิงกล
ยุทธ์สถาบันพัฒนาบุคลากรของข้าราชการในเขตพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (กรณีศึกษา โรงแรม
ชางลี) ผลที่ได้จากการศึกษา ผู้วิจัยเห็นว่าสามารถกาหนดกลยุทธ์ ดังนี้ กลยุทธ์ระดับองค์กร ใช้กล
ยุทธ์เจริญเติบโต พัฒนาระบบบริหารจัดการบุคลากรภาครัฐในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริ หารจั ดการ และกลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง กลยุทธ์แบ่งปัน
ความรู้เรื่องอบรมผ่านทางเว็บไซต์ ให้ผู้เข้าชมรับรู้การทางานของสถาบันพัฒนาบุคลากรและหลักสูตร
ทีจ่ ัดอบรมในแต่ละไตรมาส
คาสาคัญ: การจัดการเขิงกลยุทธ์ สถาบันพัฒนาบุคลากร ข้าราชการ
Abstract
The purposes of this research were 1) to build the Business Model Canvas for
personnel development institutions of government officer in the three southern
border provinces (a case study of Changlee Hotel), 2) to analyze strengths,
weaknesses, opportunities, and threats of strategic management of personnel
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development institutions of government officer in the three southern border
provinces (a case study of Changlee Hotel), and 3) to look for guidelines of strategic
management of personnel development institutions of government officer in the
three southern border provinces (a case study of Changlee Hotel). The samples in
the study were personnel administration section of Yala Province Office, personnel
administration section of Pattani Province Office, personnel administration section of
Narathiwat Province Office, personnel administration section of Southern Border
Provinces Administrative Centre, and 7 government officers who have been
participated the training. This study is a qualitative research. The semi-structured
interview was used as a tool for data collection.The results were as follows: (1) The
Business Model Canvas for personnel development institutions of government officer
in the three southern border provinces (a case study of Changlee Hotel) consisted of
customer segments were local government officer, civil officer, soldier, police,
executive, community leader, religious leader, teacher, early childhood teacher,
volunteer, women’s group, children, and youth.Value propositions considered by
various training program, proficient personnel, parking lot, residence, facility,
cleanness, and safety. Customer relationships comprised of development course
determination, ice-breaking by proficient lecturer, public relations, meeting and
greeting. Channels were social media, public relations document, provincial
committee meeting, and telephoning to government officer. Revenue streams were
from project budget. Key resources were 4 M which comprised of man, money,
material, and management. Key activities were training, meeting, and seminar.
Besides, there were training in each trimester, proficient lecturer, pre and postevaluation, and field trips. Key partners were Department of Local Administration,
Yala Provincial Local Office, Pattani Provincial Local Office, Narathiwat Provincial
Local Office, Office of the Civil Service Commission, and educational institute. Cost
structures were public utility cost, food and drink cost, training material cost, lecturer
compensation, traveling cost of lecturer, and training team cost.(2) The analysis
results of strengths, weaknesses, opportunities, and threats (SWOT) of personnel
development institutions of government officer in the three southern border
provinces (a case study of Changlee Hotel) were as follows: strengths were that
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training place was big, institute was reliable, personnel or project officer was
potential, and there were specific or extra courses. Weaknesses were that parking lot
was not enough for training attendants, courses were duplicated, and there were too
many attendants. Opportunities were able to urge local economy, to decrease and
save training budget, and to reinforce the collaboration network with other
organizations. Threats were that target group was restricted, the situation in the three
southern border provinces is not peaceful, it lacked the professional lecturer, and
government policy was not certain which influenced on institute administration.(3)
The planning of strategies or guidelines of strategic management of personnel
development institutions of government officer in the three southern border
provinces (a case study of Changlee Hotel) revealed that researcher was able to
determine the strategy that was cooperate level strategy. Growth strategy was
employed to develop the government personnel management system in the three
southern border provinces. The management information system and differentiation
strategy were developed. Knowledge sharing strategy was utilized via website for
sharing work of personnel development institution and training courses in each
trimester.
Keywords: Strategic Management, Personnel Development Institutions, Government
officials
บทนา
การพัฒนาบุคลากรเป็นกระบวนการที่มุ่งจะเปลี่ยนแปลงวิธีการทางาน ความรู้ความสามารถ
ทั ก ษะและทั ศ นคติ ข องบุ ค ลากรให้ เ ป็ น ไปทางที่ ดี ขึ้ น เพื่ อ ให้ บุ ค ลากรที่ ไ ด้ รั บ การพั ฒ นาแล้ ว นั้ น
ปฏิบัติงานได้ผลตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานอย่างมีประสิทธิ ภาพเป็นการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการ
บริ ห ารงานบุ ค คล เนื่ อ งจากความเจริ ญ ของวิ ท ยาการต่ า ง ๆ ตลอดจนเทคนิ ค ในการท างานที่
เปลี่ ยนแปลงอยู่ เสมอ คนที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่ในสมัยหนึ่ง ก็อาจ
กลายเป็นคนที่หย่อนความสามารถไปในอีกสมัยหนึ่งก็ได้ การพัฒนาเป็นกิจ กรรมที่เริ่มตั้งแต่การรับ
บรรจุ เข้าทางานไปจนกระทั่งการปลดเกษียณ ซึ่งกระบวนการในพัฒนาบุคคลและขั้นตอนนี้เป็น
กระบวนการดาเนินการที่สาคัญและจาเป็นที่จะต้องดาเนินการตามกระบวนการอย่างงต่อเนื่องและ
สัมพันธ์กันอย่างครบวงจร โดยเริ่มจากการหาความจาเป็น ในการพัฒนาบุคลากร การวางแผนในการ
พัฒนาบุคลากร การดาเนินการพัฒนาบุคลากร และการติดตามประเมินผล (กนกพร สีดอกไม้, 2559
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: 15) โรงแรมชางลีซึ่งเคยเป็นโรงแรมหรูชื่อดังระดับแถวหน้าของ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตั้งอยู่ริม
ถนนสิโรรส ใจกลางเมืองยะลา ต้องปิดกิจการซึ่งเป็นผลแห่งวิกฤติเศรษฐกิ จและวิกฤติสถานการณ์
ความไม่สงบ ศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐได้มีการซื้อ
โรงแรมชางลีดังกล่าว เพราะมีวัตถุประสงค์ใช้อาคารขนาดใหญ่ มีพื้นที่ใช้สอยจานวนมากกว่า 1 หมื่น
ตารางเมตร ตามแผนงานที่วางเอาไว้คือการเปิดสานักงานและศู นย์บริการต่างๆ ประกอบด้วย 1)
ศูนย์บริการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบแบบครบวงจร 2) ศูนย์บริการกิจการฮัจญ์ 3)
ศูนย์เยียวยาเพื่อให้บริการผู้ได้รับผลกระทบทางจิตใจ 4) ศูนย์บริการหนังสือเดินทางสาหรับประชาชน
ใน 5 จั งหวัดชายแดนภาคใต้ 5) ศูนย์ประสานงานส่ว นราชการและศาสนาเชิงพหุ วัฒ นธรรม 6)
ศูนย์กลางอาเซียน และ IMT-GT (โครงการสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ อินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย) 5
จังหวัดชายแดนภาคใต้ 7) สถาบันขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้ 8) ศูนย์ดูแล
คุณภาพชีวิตเด็กกาพร้าและคนขาดคู่สมรส (สตรีหม้าย) 9) ศูนย์พัฒนาการศึกษาด้านการออกแบบ
10) สถาบั น พัฒ นาบุ คลากรจั งหวัดชายแดนภาคใต้ 11) สถานีโ ทรทัศน์เพื่ อยกระดับและพัฒ นา
คุณภาพครู การเผยแพร่ความรู้ และการประชาสัมพันธ์ 12) สถาบันพัฒนาสุขภาพผู้ได้รับผลกระทบ
จากความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 13) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนากีฬาจังหวัดชายแดนภาคใต้
ทั้งหมดเพื่อสนองตอบนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2555-2557
ภายใต้ยุทธศาสตร์พระราชทาน "เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา" และ "ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" มุ่งฟื้นความ
ไว้วางใจระหว่างรัฐกับประชาชน และเดินหน้าการพัฒนาพื้นที่ให้สอดคล้ องกับวิถีชีวิต สังคม และ
วัฒนธรรม (สานักข่าวอิศรา, 2555 : ไม่ปรากฏเลขหน้า)
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน จึงมีการปรับเปลี่ยนระเบียบและกฎหมายต่างๆ
เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์หรือมีการปรับเปลี่ยนในตาแหน่งที่สูงขึ้น จึงจาเป็นต้องมีการฝึกอบรมเพื่อ
พัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร ปัญหาดังกล่าวผู้ศึกษา
สนใจที่จะศึกษา การจัดการเชิงกลยุทธ์สถาบันพัฒนาบุคลากรของข้าราชการในเขตพื้นที่ 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ (กรณีศึกษา โรงแรมชางลี) เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนกลยุทธ์ การกาหนด
แผนการฝึ ก อบรม ก าหนดหลั ก สู ต รอบรมให้ เ หมาะสมกั บ บุ ค ลากรของรั ฐ แต่ ล ะต าแหน่ ง แต่ ล ะ
หน่วยงาน ให้สอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน
1. แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับ การจัดการเชิงกลยุทธ์
1.1 ความหมายของการจัดการเชิงกลยุทธ์
นักวิชาการหลายท่านได้กล่าวถึง การจัดการเชิงกลยุทธ์ ซึ่งผู้ศึกษาได้รวบรวมไว้ดังนี้
พิบูล ทีปะปาล (2555:10) ให้คาจากัดความไว้ว่า การจัดการเชิงกลยุทธ์ เป็นการ
กาหนดแนวทางหรื อวิ ถี ทางในการดาเนิน งานขององค์ การ เพื่ อให้ ง านบรรลุ ต ามเป้ า หมายหรื อ
วัตถุประสงค์ที่กาหนดณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์ (2559:17) ให้คาจากั ดความไว้ว่า การจัดการเชิงกล
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ยุทธ์ (Strategic Management) หมายถึง กระบวนการที่ประกอบด้วยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
และข้อมูล ส าคัญขอธุร กิจที่ใช้ในการประกอบการตัดสินใจ การวางแนวทางการดาเนินงาน และ
ควบคุมการปฏิ บั ติงานเชิงกลยุ ทธ์ขององค์ การเพื่อที่จะสร้างความมั่น ใจว่า องค์การสามารถที่จ ะ
ดาเนินการได้อย่างสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
สรุปได้ว่าการจัดการเชิงกลยุทธ์ คือ กระบวนการตัดสินใจขององค์กรธุรกิจโดยมุ่งหวัง
เพื่อให้องค์กรประสบความสาเร็จในการดาเนินธุรกิจ โดยส่วนใหญ่แล้วจะมุ่งเน้นไปที่ด้านกระบวนการ
ตั้งแต่การกาหนดกลยุทธ์ การนาเอากลยุทธ์ไปปฏิบัติและการควบคุมหรือประเมินผลกลยุทธ์
2. แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับ Business Model Canvas
Business Model Canvas คือ เครื่องมือที่คิดขึ้นโดย Alexander Osterwalder ซึ่ง
เครื่องมือนี้ นอกจาก Startup แล้ว ปัจจุบันทั้งนักการตลาด และ SMEs ก็ยอมรับกันอย่างแพร่หลาย
และนิยมใช้กันเป็นเครื่องมือพื้นฐานในการวิ เคราะห์กลยุทธ์ของธุรกิจเพื่อการบรรลุเป้าหมายผู้ศึกษา
จึงได้ทาการศึกษาและรวบรวมเนื้อหาเกี่ยวกับรูปแบบธุรกิจดังต่อไปนี้
2.1 ความหมายของ Business Model Canvas
นักวิชาการหลายท่านได้ให้ คาจากัดความและความหมายของ Business Model
Canvas ดังต่อไปนี้
ณกมล อัสวา (2560 : 25) Business Model Canvas คือ เครื่องมือที่ช่วยออกแบบ
โมเดลธุรกิจผ่านปัจจัยทั้ง 9 ด้านที่ถูกมองว่าครอบคลุมส่วนสาคัญ ๆ ต่อธุรกิจทุกประเภท
ณัฐนัย ตรีเนตรสัมพันธ์ และสุทัศน์ รัตนเกื้อกังวาน (2559 : 337) Business Model
Canvas จะอิงการเสนอคุณค่า (Value Proposition) ให้แก่ลูกค้าและยึดคุณค่า (Value Capture)
ซึ่งยากต่อการลอกเลียนแบบนั้นไว้เป็นหลัก กระบวนการเริ่มต้นด้วยการค้นหาปัญหาและคุณค่าที่
แท้จริงผ่านกิจกรรมหลักวัฏจักรของการสร้าง-วัด-เรียนรู้ ที่มีลูกค้าเป็นส่วนร่วมหลักอย่างต่อเนื่อง
(Iteration) จนได้รับการยืนยันผลิตภัณฑ์ต้นแบบและคุณค่า (Value) ที่ลูกค้าต้องการ และโมเดลนี้
อธิบายอย่างไม่ซับซ้อนเป็นระบบและเชื่อมโยง (Integration) ของการดาเนินกิจการผ่านตัวชี้วัดหลัก
จานวน 9 ตัวชี้วัด
สรุปได้ว่า Business Model Canvas คือ เครื่องมือที่ช่วยออกแบบโมเดลธุรกิจซึ่งจะช่วยให้
เห็นภาพ (visualizing) ได้อย่างครบถ้วน ซึ่งจะมีส่วนประกอบทั้งหมด 9 ช่อง
3. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร
3.1 แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร
สุนันทา เลาหนันทน์ (2556:224) ได้ให้คาจากัดความไว้ว่า การพัฒนาบุคลากร
หมายถึง กระบวนการที่ได้ออกแบบไว้อย่างมีเป้าหมาย เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้มีโอกาสเรียนรู้โดยการ
ฝึกอบรม การศึกษาและการพัฒนา เป็นการเพิ่มพูนความรู้และศักยภาพในการทางาน รวมทั้งปรับ
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พฤติกรรมของผู้ปฏิบัติงานให้พร้อมที่จะปฏิ บัติหน้าที่ ที่รับผิดชอบให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์การ
และมีโอกาสก้าวหน้าในตาแหน่งที่สูงขึ้น
3.2 แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาตนเอง
วินัย เพชรช่วย (2561) ได้อธิบายว่า บุคคลล้วนต้องการเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ หรือ
อย่างน้อยก็ต้องการมีชีวิตที่เป็นสุขในสังคม ประสบความสาเร็จตามเป้าหมายและความต้องการของ
ตนเอง พัฒนาตนเองได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคมโลก การพัฒนาตนจึงมีความสาคัญ
ดังนี้
1. ความสาคัญต่อตนเอง จาแนกได้ดังนี้
1.1 เป็ น การเตรี ย มตนให้ พ ร้ อ มในด้ า นต่ า งๆ เพื่ อ รั บ กั บ สถานการณ์ ทั้ ง หลายได้ ด้ ว ย
ความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง
1.2 เป็นการปรับปรุงสิ่งที่บกพร่อง และพัฒนาพฤติกรรมให้เหมาะสม ขจัดคุณลักษณะที่
ไม่ต้องการออกจากตัวเอง และเสริมสร้างคุณลักษณะที่สังคมต้องการ
1.3 เป็นการวางแนวทางให้ตนเองสามารถพัฒนาไปสู่เป้าหมายในชีวิตได้อย่างมั่นใจ
1.4 ส่งเสริมความรู้สึกในคุณค่าแห่งตนสูงให้ขึ้น มีความเข้าใจตนเอง สามารถทาหน้าที่ตาม
บทบาทของตนได้เต็มศักยภาพ
2. ความสาคัญต่อบุคคลอื่น เนื่องจากบุคคลย่อมต้องเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน การพัฒ นาใน
บุคคลหนึ่งย่อมส่งผลต่อบุคคลอื่นด้ว ย การปรับปรุงและพัฒนาตนเองจึงเป็นการเตรียมตนให้เป็น
สิ่งแวดล้อมที่ดีของผู้อื่น ทั้งบุคคลในครอบครัวและเพื่อนในที่ทางาน สามารถเป็นตัวอย่างหรือเป็นที่
อ้างอิงให้เกิดการพัฒนาในคนอื่นๆ ต่อไป เป็นประโยชน์ร่วมกันทั้งชีวิตส่วนตัวและการทางานและการ
อยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขในชุมชน ที่จะส่งผลให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
3. ความสาคัญต่อสังคมโดยรวม ภารกิจที่แต่ละหน่วยงานในสังคมต้องรับผิดชอบ ล้วนต้อง
อาศัยทรัพยากรบุคคลเป็นผู้ปฏิบัติงาน การที่ผู้ปฏิบัติงานแต่ละคนได้พัฒนาและปรับปรุงตนเองให้ทัน
ต่อพัฒนาการของรูปแบบการทางานหรือเทคโนโลยี การพัฒนาเทคนิควิธี หรือวิธีคิดและทักษะใหม่ๆ
ที่จาเป็นต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการทางานและคุณภาพของผลผลิต ทาให้หน่วยงานนั้นสามารถ
แข่งขันในเชิงคุณภาพและประสิทธิภาพกับสังคมอื่นได้สูงขึ้น ส่งผลให้เกิดความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
ของประเทศโดยรวมได้
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อสร้าง Business Model Canvas ของสถาบันพัฒนาบุคลากรของข้าราชการในเขต
พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (กรณีศึกษา โรงแรมชางลี)
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2. เพื่อวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ที่ส่งผลต่อการจัดการเชิงกลยุทธ์
สถาบันพัฒนาบุคลากรของข้าราชการในเขตพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (กรณีศึกษา โรงแรมชาง
ลี)
3. เพื่อหาแนวทางการจัดการเชิงกลยุทธ์สถาบันพัฒนาบุคลากรของข้าราชการในเขตพื้นที่ 3
จังหวัดชายแดนภาคใต้ (กรณีศึกษา โรงแรมชางลี)
วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา
การศึกษาเรื่องการจัดการเชิงกลยุทธ์สถาบันพัฒนาบุคลากรของข้าราชการในเขตพื้นที่ 3
จังหวัดชายแดนภาคใต้ (กรณีศึกษา โรงแรมชางลี) ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ฝ่ายบริหารงาน
บุคคล สานักงานจังหวัดยะลา สานักงานจังหวัดปัตตานี สานักงานจังหวัดนราธิวาส ฝ่ายบริหารงาน
บุคคลศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) และข้าราชการที่เคยเข้าร่วมอบรม
เป็นลักษณะผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน โดยใช้วิธีการกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง การศึกษา
ครั้งนี้ใช้กลุ่มตัวอย่างจานวน 7 คน ประกอบด้วย
1. ฝ่ายบริหารงานบุคคล สานักงานจังหวัดยะลา
จานวน 1 คน
2. ฝ่ายบริหารงานบุคคล สานักงานจังหวัดปัตตานี
จานวน 1 คน
3. ฝ่ายบริหารงานบุคคล สานักงานจังหวัดนราธิวาส จานวน 1 คน
4. ฝ่ายบริหารงานบุคคลศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)
จานวน 1 คน
5. ข้าราชการที่เคยเข้าร่วมอบรม
จานวน 3 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการค้นคว้าอิสระ
การศึกษาครั้งนี้เป็นลักษณะการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใช้แบบสัมภาษณ์
แบบกึ่งโครงสร้างเป็นเครื่องมือในการศึกษา
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ได้จากการเก็บข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก เพื่อ
เข้าถึงข้อมูลแบบเจาะจงเฉพาะกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นฝ่ายบริหารงานบุคคล ข้าราชการที่เ คยเข้าร่วม
อบรม เพื่อหาแนวทางในการกาหนดกลยุทธ์โดยการ
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1.1 สัมภาษณ์ข้าราชการฝ่ายบริหารงานบุคคลในเขตพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้แบบ
เจาะจง จานวน 3 คน โดยประสานและนัดเวลาการเข้าสัมภาษณ์ โดยการทาหนังสือเพื่อขออนุญาต
และนัดเวลาการเข้าสัมภาษณ์ ณ ศาลากลางจังหวัด
1.2 สัมภาษณ์ข้าราชการฝ่ายบริหารงานบุคคลศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดน
ภาคใต้(ศอ.บต.) แบบเจาะจง จานวน 1 คน โดยการทาหนังสือเพื่อขออนุญาตและนัดเวลาการเข้า
สัมภาษณ์ ณ สถาบันพัฒนาบุคลากร ศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)
1.3 สั มภาษณ์ข้าราชการที่เคยเข้าร่ว มอบรมแบบเจาะจง จานวน 3 คน โดยทาการ
สัมภาษณ์ ณ สถานที่ทางาน
2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ทั้ง
ข้อมูลจาก ตารา เอกสาร รายงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลทางสถิติที่ทางหน่วยงานราชการได้รวบรวมไว้
รวมถึงข้อมูลจากเว็บไซต์ต่าง ๆ
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
การศึกษาในครั้งนี้เป็นลักษณะของการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จึงใช้
หลักการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ที่ได้จากการวิเคราะห์ Business
Model Canvas การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis) การจัดทา
TOWS Matrix เขียนพรรณนาอธิบายเป็นเรื่องราวที่มีความสอดคล้อง เชื่อมโยงและเกี่ยวเนื่องกัน
เพื่อกาหนดเป็นกลยุทธ์สถาบันพัฒนาบุคลากรของข้าราชการในเขตพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
(กรณีศึกษา โรงแรมชางลี)
ผลการวิจัย
1. Business Model Canvas สถาบันพัฒนาบุคลากรของข้าราชการในเขตพื้นที่ 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ (กรณีศึกษา โรงแรมชางลี)
ผลจากการสัมภาษณ์ฝ่ายบริหารงานทรัพยากรบุคคลและข้าราชการที่เคยเข้าร่วมอบรม
เมื่อนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และสรุปข้อค้นพบ ทาให้สามารถวิเคราะห์ Business Model Canvas
ของสถาบันพัฒนาบุคลากรของข้าราชการในเขตพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (กรณีศึกษา โรงแรม
ชางลี) ดังนี้
1.1 กลุ่มลูกค้า (Customer Segment) ได้แก่ กลุ่มข้าราชการท้องถิ่น ข้าราชการพล
เรือน ทหาร ตารวจ กลุ่มผู้บริหาร กลุ่มผู้นาชุมชน กลุ่มผู้นาศาสนา กลุ่มครู ครูผู้ดูแลเด็ก ครูปฐมวัย
กลุ่มอาสาสมัคร กลุ่มสตรี กลุ่มเด็กและเยาวชน
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1.2 คุณค่าสินค้า/บริการ (Value Propositions) ได้แก่ มีการจัดอบรมหลักสูตรเฉพาะ
ด้าน ความหลากหลายของหลักสูตรอบรม บุคลากรหรือทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญ สถานที่จอดรถ
ที่พัก สิ่งอานวยความสะดวก ความสะอาด
และความปลอดภัย
1.3 ช่องทางการเข้าถึงลูกค้า (Channels) ได้แก่ สื่อsocial media เฟส เพจ line
หนังสือประชาสัมพันธ์ไปยังองค์กร การประชุมคณะกรรมการจังหวัดของส่วนราชการต่างๆ โทรแจ้ง
หลักสูตรให้กับข้าราชการที่เกี่ยวข้อง ส่งอีเมลไปยังหน่วยงานต่างๆ
1.4 ความสัมพันธ์กับลูกค้า (Customer Relationships) ได้แก่ การกาหนดหลักสูตร การ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง การละลายพฤติกรรมโดยกลุ่มวิทยากรมืออาชีพ การประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง
การพบปะเยี่ยมเยียน สภากาแฟกับส่วนราชการต่างๆ
1.5 รายได้หลัก (Revenue Streams) ได้จากงบประมาณจากการตั้งโครงการ
1.6 ทรัพยากรหลัก (Key Resources) ได้แก่ หลัก 4 M Man(บุคลากร) Money
(งบประมาณ) Material (วัสดุ อุปกรณ์) Management (การบริหารจัดการ)
1.7 กิจกรรมหลัก (Key Activities) ได้แก่ จัดอบรม จัดประชุมและสัมมนา การกาหนด
แผนการอบรมในแต่ละไตรมาส วิทยากรมีความเชี่ยวชาญ ประเมินผลก่อนและหลังเข้าร่ วมอบรม
และศึกษาดูงาน
1.8 พันธมิตร (Key Partners) ได้แก่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สานักงานท้องถิ่น
จังหวัดยะลา สานักงานท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี สานักงานท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส สานักงานกพ.
สถาบันการศึกษา
1.9 โครงสร้างต้นทุน (Cost Structure) ได้แก่ ค่าสาธารณูปโภค ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
ค่าวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเดินทางวิทยากร ค่าทีมงานอบรม
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ตารางที่ 1 สรุปผลการวิเคราะห์โมเดลธุรกิจ Business Model Canvas สถาบันพัฒนาบุคลากร
ของข้าราชการในเขตพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (กรณีศึกษา โรงแรมชางลี)
6.พันธมิตร
(Key
Partners)
- กรมส่งเสริม
การปกครอง
ท้องถิ่น
- สานักงาน
ท้องถิ่นจังหวัด
ยะลา
- สานักงาน
ท้องถิ่นจังหวัด
ปัตตานี
- สานักงาน
ท้องถิ่นจังหวัด
นราธิวาส
- สานักงานกพ.
สถาบันการศึกษ
า

7.กิจกรรมหลัก
(Key Activities)
- จัดอบรม จัด
ประชุมและสัมมนา
- มีการกาหนด
แผนการอบรมในแต่
ละไตรมาส
- วิทยากรมีความ
เชี่ยวชาญ
- ประเมินผลก่อน
และหลังเข้าร่วม
อบรม
- ศึกษาดูงาน
8. ทรัพยากรหลัก
(Key Resources)
- หลัก 4 M
Man,Money,
Material,
Management

9.โครงสร้างต้นทุน (Cost Structure)
- ค่าสาธารณูปโภค
- ค่าอาหารและเครื่องดืม่
- ค่าวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรม
- ค่าตอบแทนวิทยากร
- ค่าเดินทางวิทยากร
- ค่าทีมงานอบรม

2. คุณค่าสินค้า/
บริการ
(Value
Propositions)
- มีการจัดอบรม
หลักสูตรเฉพาะด้าน
- ความหลากหลาย
ของหลักสูตรอบรม
- บุคลากรหรือทีมงาน
ที่มีความเชี่ยวชาญ
- สถานที่จอดรถ ที่พัก
สิ่งอานวยความสะดวก
ความสะอาดและ
ปลอดภัย

3. ความสัมพันธ์กับลูกค้า
(Customer
Relationships)
- การกาหนดหลักสูตร การ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
- การละลายพฤติกรรมโดย
กลุ่มวิทยากรมืออาชีพ
- การประชาสัมพันธ์อย่าง
ทั่วถึง
- การพบปะเยี่ยมเยียน สภา
กาแฟกับส่วนราชการต่างๆ

1. กลุม่ ลูกค้า
(Customer
Segment)
1. กลุ่มข้าราชการ
ท้องถิ่น
ข้าราชการพล
เรือน ทหาร
ตารวจ
2. กลุ่มผู้บริหาร
3. กลุ่มผู้นาชุมชน
4. กลุ่มผู้นา
ศาสนา
5. กลุ่มครู ครู
4. ช่องทางการเข้าถึงลูกค้า ผู้ดูแลเด็ก ครู
ปฐมวัย
(Channels)
6. กลุ่ม
- สื่อsocial media
- หนังสือประชาสัมพันธ์ไป อาสาสมัคร
7. กลุ่มสตรี
ยังองค์กร
- การประชุมคณะกรรมการ 8. กลุ่มเด็กและ
เยาวชน
จังหวัดของส่วนราชการ
ต่างๆ
- โทรแจ้งหลักสูตรให้กับ
ข้าราชการที่เกี่ยวข้อง
- ส่งอีเมลไปยังหน่วยงาน
ต่างๆ
รายได้หลัก (Revenue Streams)
- งบประมาณจากการตั้งโครงการ
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2. ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก SWOT Analysis
จากการสัมภาษณ์ฝ่ายบริหารงานบุคคลและข้าราชการที่เคยเข้าร่วมอบรม สามารถนาข้อมูล
มาวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis) สถาบันพัฒนาบุคลากรของ
ข้าราชการในเขตพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ดังนี้
2.1 จุดแข็งสถาบันพัฒนาบุคลากรของข้าราชการในเขตพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
(กรณีศึกษา โรงแรมชางลี) จากการศึกษาพบว่า สถานที่อบรมมีขนาดใหญ่ มีบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่
โครงการที่มีศักยภาพ มีหลักสูตรเฉพาะด้านหรือหลักสูตรพิเศษ
2.2 จุดอ่อนสถาบันพัฒนาบุคลากรของข้าราชการในเขตพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
(กรณีศึกษา โรงแรมชางลี) จากการศึกษาพบว่า พื้นที่จอดรถจากัดไม่เพียงพอต่อผู้เข้าร่วมอบรม
หลักสูตรมีความซ้าซ้อนกับสถาบันอื่น ผู้รับการ
อบรมมากเกินไปทาให้ดูแลไม่ทั่วถึง
2.3 โอกาสสถาบัน พัฒนาบุคลากรของข้าราชการในเขตพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
(กรณีศึกษา โรงแรมชางลี) จากการศึกษาพบว่า กระตุ้นระบบเศรษฐกิจในพื้นที่ งบประมาณในการ
จัดอบรมของหน่วยงานลดลงและประหยัดมากขึ้น เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ
2.4 อุปสรรคสถาบันพัฒนาบุคลากรของข้าราชการในเขตพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
(กรณีศึกษา โรงแรมชางลี) จากการศึกษาพบว่า กลุ่มเป้าหมายจากัดเฉพาะในจังหวัดชายแดนภาคใต้
เหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ ขาดวิทยากรที่มีความสามารถเฉพาะด้าน และความไม่แน่นอนของ
นโยบายรัฐบาลส่งผลต่อเนื่องในการบริหารงานของสถาบัน
3. ผลการวิเคราะห์ TOWS Matrix
ผลจากการวิเคราะห์ SWOT Analysis สามารถนามาวิเคราะห์ TOWS Matrix ดังนี้
3.1 กลยุทธ์ SO คือ เพิ่มยอดขายให้กับคนในพื้นที่ สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่มีความ
เชี่ยวชาญในแต่ละหลักสูตร
3.2 กลยุทธ์ WO คือ จัดอบรมหลักสูตรเฉพาะที่ต่างกับสถาบันอื่น มีการจัดระบบบริหาร
จัดการจากัดผู้เข้าอบรมแต่ละหลักสูตรเมื่อครบจานวนตามกลุ่มเป้าหมายก็ไม่สามารถลงทะเบียนได้
3.3 กลยุทธ์ ST คือ มีการประชุมวางแผนบุคลากรและเจ้าหน้าที่ให้มีความพร้อมตลอดเวลา
จัดหาวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละหลักสูตรให้สอดคล้องกัน
3.4 กลยุทธ์ WT คือ จัดระบบรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง จัดอบรมให้มีความ
สอดคล้องตามนโยบายรัฐบาลเพื่อให้การทางานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
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ตารางที่ 2 สรุปผลการวิเคราะห์SWOT และ TOWS Matrix สถาบันพัฒนาบุคลากรในเขตพื้นที่ 3
จังหวัดชายแดนภาคใต้ (กรณีศึกษา โรงแรมชางลี)
S-Strengths
S1 สถานที่อบรมมีขนาดใหญ่
ปัจจัยภายใน
S2 เป็นสถาบันที่มีความน่าเชื่อถือ
S3 มีบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่โครงการ
ปัจจัยภายนอก
ที่มีศักยภาพ
S3 มีหลักสูตรเฉพาะด้านหรือ
หลักสูตรพิเศษ
O-Opportunities
กลยุทธ์ SO
O1 กระตุ้นระบบเศรษฐกิจในพื้นที่
S2O1 เพิ่มยอดขายให้กับคนในพื้นที่
O2 งบประมาณในการจัดอบรมของ
S4O3 สร้างความร่วมมือกับ
หน่วยงาน ลดลง และประหยัดมากขึ้น หน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญในแต่
O3 เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ละหลักสูตร
กับองค์กรต่างๆ
T-Threats
T1 กลุ่มเป้าหมายจากัดเฉพาะใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้
T2 เหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่
T3 ขาดวิทยากรทีม่ ีความสามารถ
เฉพาะด้าน
T4 ความไม่แน่นอนของนโยบาย
รัฐบาล ส่งผลต่อเนื่องในการ
บริหารงานของสถาบัน

W-Weakness
W1 หลักสูตรมีความซ้าซ้อนกับสถาบัน
อื่น
W2 พื้นที่จอดรถจากัด ไม่เพียงพอต่อ
ผู้เข้าร่วมอบรม
W3 ผู้รับการอบรมมากเกินไปทาให้
ดูแลไม่ทั่วถึง
กลยุทธ์ WO
W1O3 จัดอบรมหลักสูตรเฉพาะทีต่ ่าง
กับสถาบันอื่น
W3O2 มีการจัดระบบบริหารจัดการ
จากัดผูเ้ ข้าอบรมแต่ละหลักสูตรเมือ่
ครบจานวนตามกลุม่ เป้าหมายก็ไม่
สามารถลงทะเบียนได้
กลยุทธ์ ST
กลยุทธ์WT
S3T4 มีการประชุม วางแผนบุคลากร W2T2 จัดระบบรักษาความปลอดภัย
และเจ้าหน้าที่ให้มีความพร้อม
ตลอด 24 ชั่วโมง
ตลอดเวลา
W3T4จัดอบรมให้มคี วามสอดคล้อง
S4T3 จัดหาวิทยากรที่มีความ
ตามนโยบายรัฐบาลเพื่อให้การทางาน
เชี่ยวชาญในแต่ละหลักสูตรให้
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
สอดคล้องกัน

4. ผลการวิเคราะห์กลยุทธ์
การก าหนดกลยุ ท ธ์ ห รื อ แนวทางในการจั ด การเชิ ง กลยุ ท ธ์ ส ถาบั น พั ฒ นาบุ ค ลากรของ
ข้าราชการในเขตพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จากการศึกษาพบว่า สามารถกาหนดกลยุทธ์ได้ดังนี้
4.1 กลยุทธ์ระดับองค์กร ใช้กลยุทธ์เจริญเติบโต ดังนี้
1) การพัฒนาระบบบริหารจัดการบุคลากรภาครัฐในจังหวัดชายแดนภาคใต้
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กลยุทธ์การวางแผนตามยุทธศาสตร์ และดาเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร ซึ่งการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการบุคลากรภาครัฐให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างส่วนราชการด้วยกัน ในลักษณะ
โครงข่ายข้อมูลที่เชื่อมต่อถึงกัน เพื่อให้กระบวนการ ทางานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
2) การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
1. VDO Teleconferent เป็นการประชุมทางไกลจอภาพ จะใช้ในการประชุมต่าง
สถานที่ หรือจะใช้ในการอบรม ทาให้ผู้เข้าอบรมกับวิทยากรสามารถติดต่อกันได้เห็นหน้าของวิทยากร
สามารถโต้ตอบได้อย่างชัดเจน
2. e-learning ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการฝึกอบรม เช่น การอบรมทางไกล
e-learning เป็นการอบรมทางไกลที่ใช้เป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสาร ทาให้ผู้อบรมสามารถเข้าถึง
แหล่งข้อมูล ได้มากมายไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็ส ามารถเรียนรู้ได้ โดยที่ผู้อบรมสามารถเข้ าถึงหลักสูตรได้
ลงทะเบียนเข้าไปในระบบ โดยมีวิทยากรก็มีหน้าที่เป็นผู้เตรียมเนื้อหาไว้ให้ ให้คาแนะนา ให้คาปรึกษา
อานวยความสะดวก แล้วก็สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองสามารถ ศึกษาได้ตลอด 24 ชั่วโมง สามารถ
เปิดเนื้อหา ซ้าๆหลายรอบได้ หลักจากจบเนื้อหา ก็จะมีการประเมินหลักสูตร เพื่อนาไปพัฒนาต่อไป
4.2 กลยุทธ์ระดับธุรกิจ ใช้กลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง ดังนี้
1) กลยุทธ์แบ่งปันความรู้เรื่องอบรมผ่านทางเว็บไซต์ ให้ผู้เข้าชมรับรู้การทางานของ
สถาบันพัฒนาบุคลากรและหลักสูตรที่จัดอบรมในแต่ละไตรมาส
2) กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรที่มีความถนัดเฉพาะด้าน โดยการจ้างวิทยากรภายนอก
มาร่วมบูรณาการ
สรุปและอภิปรายผล
การศึกษาวิจัยเรื่อง การจัดการเชิงกลยุทธ์สถาบันพัฒนาบุคลากรของข้าราชการในเขตพื้นที่
3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (กรณีศึกษา โรงแรมชางลี) ผู้วิจัยได้อภิปรายผล ดังต่อไปนี้
1. Business Model Canvas สถาบันพัฒนาบุคลากรของข้าราชการในเขตพื้นที่ 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ (กรณีศึกษา โรงแรมชางลี) ประกอบด้วย
1.1 กลุ่มลูกค้า (Customer Segment) ได้แก่ กลุ่มข้าราชการท้องถิ่น ข้าราชการพลเรือน
ทหาร ตารวจ ที่มาปฏิบัติงานในพื้นที่ 3จังหวัดชายแดนภาคใต้ กลุ่มผู้บริหาร นายกอบต. นายก
อบจ. นายกเทศมนตรี ผู้อานวยการสถาบันการศึกษา ผู้นาชุมชน กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นาศาสนา อี
หม่าม คอเต็บ บีลาล เจ้าอาวาส กลุ่มครู ครูผู้ดูแลเด็ก ครูปฐมวัย กลุ่มอาสาสมัคร กลุ่มสตรี กลุ่ม
เด็กและเยาวชน ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่าสอดคล้องกับงานวิจัยของจนิสา ช่วยสมบูรณ์ (2554) ผลการวิจัย
พบว่า แนวทางการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล การฝึกอบรมองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสตูลมีการจัดโครงการฝึกอบรมบุคลากรทั้งหมด อาทิ ผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจา
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และพนั กงานจ้ าง ให้ มีก ารพั ฒ นาศัก ยภาพตนเอง ให้ เ กิ ดมี ทั กษะ ความรู้ ความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน และฝึกอบรมกับหน่วยงานภายนอกต่างๆ เพื่อเป็นการหาประสบการณ์ใหม่ๆ แนวคิด
ใหม่ๆระดมความคิดเห็นซึ่งกันและกัน รู้จักการทางานเป็นทีม
1.2 คุณค่าสินค้า/บริการ (Value Propositions) ได้แก่ มีการจัดอบรมหลักสูตรเฉพาะ
ด้านตามสายงานที่ปฏิบัติหรือสายงานที่รับผิดชอบ ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่าสอดคล้องกับ งานวิจัยของรัตนา
ภรณ์ บุญนุช(2555)ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาและฝึกอบรมที่มีผลต่อประสิทธิภาพของพนักงาน:
กรณีศึกษาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการศึกษาพบว่า
ข้อมูลประสบการณ์การพัฒนาและฝึกอบรม พบว่าพนักงานส่วนใหญ่ให้ความสาคัญในการฝึกอบรม
เฉพาะด้านอยู่ในระดับ มาก และรองลงมาคือการสอนงาน(พี่สอนน้อง)และการปฐมนิเทศในการ
เปลี่ยนงานหรือเปลี่ยนตาแหน่ง
1.3 ความสัมพันธ์กับลูกค้า ได้แก่ การกาหนดหลักสูตร การพัฒนาอย่างต่อเนื่องซึ่งผู้วิจัย
เห็นว่าสอดคล้องกับงานวิจัยของจนิสา ช่วยสมบูรณ์ (2554) ได้ศึกษาเรื่องแนวทางการพัฒนา
บุคลากร : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ผลการวิจัยพบว่า ด้านการพัฒนาบุคลากรของ
องค์การบริ หารส่ว นจั งหวัดสตูล พบว่า การพัฒ นาบุคลากรมีความสาคัญในองค์กร ถือว่าเป็นการ
พัฒนาบุคลากร เช่น การฝึกอบรม การศึกษาต่อ การจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้บุคลากรเกิดทักษะ
ความรู้ ความสามารถ ในการปฏิ บั ติ ง านได้ อ ย่ า งเต็ ม ที่ เพราะเหตุ ผ ลนี้ เ องบุ ค ลากรจึ ง เป็ น ตั ว
ขับเคลื่ อนการปฏิบั ติงานให้เกิดผลส าเร็จ ดังนั้นการพัฒนาบุคลากรจึงขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของ
ผู้บริหารว่าจะให้เข้ารับการฝึกอบรมหรือไม่ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและงบประมาณที่ตั้งขึ้นไว้ใน
แผนพัฒนาบุคลากรแต่ละปีต่อไป
1.4 ช่องทางการเข้าถึงลูกค้า (Channels) ได้แก่สื่อsocial media หนังสือประชา สัมพันธ์
ไปยังองค์กร การประชุมคณะกรรมการจังหวัดของส่วนราชการต่างๆ การโทรแจ้งหลักสูตร ให้กับ
ข้าราชการที่เกี่ยวข้อง ส่งอีเมลไปยังหน่วยงานต่างๆ ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่าสอดคล้องกับแนวคิดของรุจเรขา
วิทยาวุฑฒิกุล (2560) ได้กล่าวถึง ช่องทางการสื่อสาร ช่องทางการกระจายสินค้าและบริการ และ
ช่องทางการขาย ประกอบกันขึ้นเป็นส่วนประสานกับลูกค้า ช่องทางคือจุดสัมผัสลูกค้าที่มีบทบาท
สาคัญต่อประสบการณ์ที่ลูกค้าได้รับ ช่องทางทาหน้าที่หลายอย่างด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเพิ่มการรับรู้ใน
หมู่ลูกค้าเกี่ยวกับสินค้า และบริการของบริษัท ช่วยให้ลูกค้าสามารถประเมินการเสนอคุณค่าของ
บริษัท เปิดโอกาสให้ลูกค้าสามารถซื้อสินค้าและบริการที่ต้องการได้ ส่งมอบการเสนอคุณค่าไปสู่ลูกค้า
ให้บริการหลังการขายแก่ลูกค้า 1.5 รายได้หลัก (Revenue Streamsจากการตั้งงบประมาณโครงการ
ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่าสอดคล้องกับแนวคิดของวรัญญู สุรเดช (2560 : 6-7) ได้กล่าวถึง กระแสรายได้แต่
ละประเภทอาจมีกลไกการตั้งราคาที่ไม่เหมือนกัน การเลือกใช้กลไกการตั้งราคาที่เหมาะสมสามารถ
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ทาให้เกิดความแตกต่างอย่างยิ่งในแง่ของรายได้ที่เกิดขึ้น ทั้งนี้มีกลไกการตั้งราคาอยู่ 2 ประเภทใหญ่
ได้แก่ การตั้งราคาแบบตายตัวและการตั้งราคาแบบผันแปร
1.6 พันธมิตร (Key Partners) ได้แก่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สานักงานท้องถิ่น
จังหวัดยะลา สานักงานท้องถิ่นจังหวัดปั ตตานีสานักงานท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส สานักงานกพ.
สถาบันการศึกษา ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่าสอดคล้องกับ ออสเทอร์วัลเดอร์ และ พินเญอร์ (Osterwalder &
Pigneur, 2557) ที่กล่าวไว้ว่า บริษัทต่างๆ พยายามสร้างพันธมิตรด้วยเหตุผลที่หลากหลาย และ
พันธมิตรก็ได้กลายเป็นองค์ประกอบสาคัญ สาหรับโมเดลธุรกิจจานวนมาก บริษัทสร้างพันธมิตรเพื่อให้
โมเดลธุรกิจเกิดผลสูงสุด ลดความเสี่ยง และครอบครองทรัพยากรต่าง ๆ อาจแบ่งพันธมิตรออกเป็น 4
ประเภทด้วยกัน ได้แก่ 1)พันธมิตรเชิงกลยุทธ์ระหว่างบริษัทที่ไม่ได้เป็นคู่แข่งขัน 2) การร่วมมือเฉพาะ
กิจ ซึ่งเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ระหว่างบริษัทที่เป็นคู่แข่งกัน 3) การร่วมทุนเพื่อพัฒนาธุรกิจใหม่ และ
4) ความสัมพันธ์แบบผู้ซื้อ - ซัพพลายเออร์ เพื่อรับประกันว่า จะไม่ขาดแคลนวัตถุดิบ
1.7 กิจกรรมหลัก (Key Activities) จัดอบรม จัดประชุมและสัมมนา ศึกษาดูงาน ซึ่งผู้วิจัย
เห็ น ว่า สอดคล้ อ งกับ งานวิ จั ย ของจนิ ส า ช่ ว ยสมบูร ณ์ (2554) ได้ ศึ กษาเรื่ อ งแนวทางการพั ฒ นา
บุคลากร:กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ผลการวิจัยพบว่า แนวทางการพัฒนาบุคลากร
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล การฝึกอบรม เพื่อให้มีการพัฒนาศักยภาพตนเอง ให้เกิดมีทักษะ
ความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน และฝึกอบรมกับหน่วยงานภายนอกต่างๆ เพื่อเป็นการหา
ประสบการณ์ ใ หม่ ๆ แนวคิ ด ใหม่ ๆ ระดมความคิ ด เห็ น ซึ่ ง กั น และกั น รู้ จั ก การท างานเป็ น ที ม 2.
การศึกษาดูงาน โดยการจัดฝึกอบรมนอกสถานที่เพื่อไปศึกษาดูงานสถานที่ภายนอกต่างจังหวัดเพื่อ
เป็นการสร้างแนวคิดและหาประสบการณ์ใหม่ๆ ที่ทันสมัย สามารถนามาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน
ภายในองค์กร
1.8 ทรัพยากรหลัก (Key Resources) ใช้หลัก4 M Man Money Material Management
ซึ่งผู้วิจัย เห็ นว่า สอดคล้ องกับ แนวคิดของสานักประสานด้านการต่างประเทศ (2557) ได้กล่ าวถึง
ทรัพยากรที่สาคัญของบริษัทมีความสาคัญต่อการทาให้แผนธุรกิจสัมฤทธิ์ผล ทรัพยากรต่าง ๆ ได้แก่
ทรัพยากรทางกายภาพ ทรัพยากรการเงิน ทรัพย์สินทางปัญญา และทรัพยากรบุคคล เป็นต้น
1.9 โครงสร้างต้นทุน (Cost Structure)ได้แก่ ค่าสาธารณูปโภค ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
ค่าวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเดินทางวิทยากร ค่าทีมงานอบรม
ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่าสอดคล้องกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน
และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ๓)พ.ศ. ๒๕๕๕
2.จุดแข็งของสถาบันบันพัฒนาบุ คลากรของข้าราชการในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
(กรณีศึกษาโรงแรมชางลี ) จากการศึกษาพบว่าสถานที่อบรมมีขนาดใหญ่ เป็นสถาบันที่มีความ
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น่าเชื่อถือ มีบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่โครงการที่มีศักยภาพ มีหลักสูตรเฉพาะด้านหรือหลักสูตรพิเศษ
ซึ่ ง ผู้ วิ จั ย เห็ น ว่ า สอดคล้ อ งกั บ พิ บู ล ที ป ะปาล และธนวั ฒ น์ ที ป ะปาล (2559)ได้ ก ล่ า วว่ า จุ ด แข็ ง
(Strenghs) คือ ข้อได้เปรียบของบริษัทเหนือคู่แข่งขันที่บริษัทสามารถนามาใช้ในการดาเนินงานธุรกิจ
ในตลาดหรืออุตสาหกรรมนั้น ได้แก่สิ่งต่าง ๆ ต่อไปนี้ มีทีมงานบริหารที่เชียวชาญมีประสบการณ์สูง
และมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล มีความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรม และลูกค้าเป็นอย่างดี มีความรู้ความชานาญ
ทางด้านเทคนิคหรือทักษะบางอย่างที่โดดเด่นเป็นพิเศษ มีส่วนครองตลาดสูง เป็นผู้นาทางการตลาด
มีฐานะทางการเงินที่มั่นคง เพื่อสร้างความเจริญเติบโตให้กับธุรกิจ มีบุคลากรทางด้านการตลาดที่มี
คุณภาพสูง ขีดความสามารถทางด้านการผลิตสูง มีความสามารถในการแข่งขันด้านราคาดี ประสบ
การด้านการขายสูง มีช่องทางการจัดจาหน่ายกว้างและมั่งคง มีรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่ลอกเลียนแบบได้
ยากมีชื่อเสียงดี เป็นที่ครองในลูกค้ามานานมีพนักงานที่ซื่อสัตย์ และจงรักภักดี มีการบริหารบุคลากร
ที่ดีมีความแข็งแกร่งด้านโฆษณา และส่งเสริมการตลาดมีชื่อเสียงด้านการบริการลูกค้าที่ดี มีคุณภาพ
ด้านผลิตภัณฑ์ดีกว่าของคู่แข่งขัน และมีความได้เปรียบด้านต้นทุน ฯลฯ
3. จุ ดอ่อนของสถาบั น พัฒ นาบุคลากรของข้าราชการในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
(กรณีศึกษาโรงแรมชางลี) จากการศึกษาพบว่า หลักสูตรมีความซ้าซ้อนกับสถาบันอื่น พื้นที่จอดรถ
จากัด ไม่เพียงพอต่อผู้เข้าร่วมอบรม ผู้รับการอบรมมากเกินไปทาให้ดูแลไม่ทั่วถึง ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่า
สอดคล้องกับจตุพร สังขวรรณ(2557) ได้กล่าวไว้ว่า จุดอ่อน คือ ความสามารถในการดาเนินงานที่
เป็นจุดอ่อนและก่อให้เกิดปัญหาภายในองค์การ และไม่สามารถนามาใช้ในการทางานเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ หรือหมายถึงการดาเนินงานภายในองค์การที่ทาได้ไม่ดี หรือทาได้ดีน้อยกว่าคู่แข่งหรือ
หน่วยงานที่มีภารกิจที่คล้ายคลึงกัน
4. โอกาสของสถาบั น พัฒ นาบุคลากรของข้าราชการในพื้ นที่ 3 จัง หวั ดชายแดนภาคใต้
(กรณีศึกษาโรงแรมชางลี) จากการศึกษาพบว่า กระตุ้นระบบเศรษฐกิจในพื้นที่ งบประมาณในการจัด
อบรมของหน่วยงาน ลดลง และประหยัดมากขึ้นและเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ
ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่าสอดคล้องกับสุดใจ ดิลกทรรศนนท์ (2558) ได้กล่าวไว้ว่า โอกาส คือ ลักษณะเฉพาะ
ของปั จ จั ย แวดล้ อมภายนอกองค์การ ซึ่ง มีศักยภาพที่จะช่ว ยให้ องค์ก ารประสบความส าเร็จตาม
เป้าหมายขององค์การหรือมากกว่าเป้าหมายที่กาหนดไว้ โอกาสเป็นข้อได้เปรียบหลักในการสนับสนุน
การดาเนินงานให้แก่องค์การโดยแนวโน้มในอนาคตที่สาคัญเป็นแหล่งที่มาของโอกาส
5. อุป สรรคของสถาบันพัฒนาบุคลากรของข้าราชการในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
(กรณีศึกษาโรงแรมชางลี) จากการศึกษาพบว่า กลุ่มเป้าหมายจากัดเฉพาะในจังหวัดชายแดนภาคใต้
เหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ ขาดวิทยากรที่มีความสามารถเฉพาะด้าน ความไม่แน่นอนของนโยบาย
รั ฐ บาล ส่ ง ผลต่ อ เนื่ อ งในการบริ ห ารงานของสถาบั น ซึ่ ง ผู้ วิ จั ย เห็ น ว่ า สอดคล้ อ งกั บ สุ ด ใจ ดิ ล ก
ทรรศนนท์ (2558) ได้กล่าวไว้ว่า อุปสรรค คือ ลักษณะสภาวะแวดล้อมภายนอกองค์การ ที่เป็น
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อุปสรรคต่อการจัดการเชิงกลยุทธ์ทาให้องค์การไม่สามารถบรรลุเป้ าหมายได้ อุปสรรคเป็นสิ่งกีดขวาง
ที่ส าคัญต่อตาแหน่ งทางการแข่งขันขององค์การในปัจจุบันและตาแหน่งทางการแข่งขันที่องค์กร
ต้องการ
7. การวางแผนกลยุทธ์ห รือแนวทางในการจัดการเชิงกลยุทธ์สถาบันพัฒนาบุคลากรของ
ข้าราชการในเขตพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ (กรณีศึกษา โรงแรมชางล ) ผลที่ได้จากการศึกษา
ทั้งหมด ผู้วิจัยเห็นว่า สามารถกาหนดกลยุทธ์ได้ ดังนี้
7.1 กลยุทธ์ระดับองค์กร ใช้กลยุทธ์เจริญเติบโต การพัฒนาระบบบริหารจัดการบุคลากร
ภาครัฐในจังหวัดชายแดนภาคใต้ การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ซึ่ง
ผู้วิจัย เห็น ว่าสอดคล้ องกับ สุดใจ ดิลกฑรรศนนท์(2558) ได้กล่ าวไว้ว่ากลยุทธ์การเจริญเติบโต
(growth strategies) เป็นการกาหนดทิศทางการดาเนินงานขององค์การเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการ
เจริญเติบโตทางด้านยอดขาย สิน ทรัพย์ และกาไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัทที่ดาเนินธุรกิจอยู่ใน
อุตสาหกรรมที่กาลังขยายตัว จาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเลือกกลยุทธ์การเจริญเติบโต ทั้งนี้เพื่อความอยู่รอด
ของธุรกิจ
7.2 กลยุทธ์ระดับธุรกิจ ใช้กลยุทธ์การสร้างความแตกต่างเป็นกลยุทธ์แบ่งปันความรู้เรื่อง
อบรมผ่านทางเว็บไซต์ ให้ผู้เข้าชมรับรู้การทางานของสถาบันพัฒนาบุคลากรและหลักสูตรที่จัดอบรม
ในแต่ละไตรมาส กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรที่มีความถนัดเฉพาะด้านโดยการจ้างวิทยากรภายนอก
มาร่วมบูรณาการ ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่าสอดคล้องกับณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์ (2559) ได้กล่าวถึงกลยุทธ์การ
สร้างความแตกต่ าง ว่ากลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง เป็นอีกวิธีหนึ่งของการสร้างความได้เปรียบ
ทางการแข่งขัน ซึ่งอาจทาได้ด้วยการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์หรือบริการ ให้มีลักษณะเด่นเป็นเอกลักษณ์
แตกต่างจากคู่แข่งขันในสายตาของลูกค้าวางออกจาหน่าย โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสนองความต้องการ
ของลูกค้าให้ได้รับความพอใจ ในลักษณะที่ลูกค้ายินดีที่จ่ายเงินซื้อในราคาพิเศษ (premium price)
ซึ่งแพงกว่าราคาเฉลี่ยทั่วไปในอุตสาหกรรม กลยุทธ์นี้ยึดถือฐานคติสาคัญที่ว่าลูกค้ามีความเต็มใจที่จะ
จ่ายเงินซื้อในราคาที่สูงกว่า สาหรับผลิตภัณฑ์ที่ลักษณะพิเศษบางอย่าง บริษัท จึงจาเป็นจะต้องสารวจ
วิจัยเพื่อทราบว่าลักษณะเด่นพิเศษที่ลูกค้าต้องการคืออะไร และใช้สิ่งนั้นเป็นตัวหลักในการสร้างความ
แตกต่าง การสร้างความแตกต่างในผลิตภัณฑ์ และสามารถกระทาได้หลายมิติ โดยยึดถือประโยชน์
หรื อคุณค่าที่ลู กค้าต้องการเป็ นหลั ก เช่นความแตกต่างที่แสดงถึ งความเป็นผู้ นาทางด้านคุณภาพ
(quality leader) ความเป็นผู้นาทางด้านการบริการ (service leader) เป็นต้น โดยวิธีนี้ลูกค้าจะไม่
ยึดถือราคาเป็นปัจจัยสาคัญ แต่ลูกค้าจะมีความภักดีในตราผลิตภัณฑ์
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ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการวิจัย
ควรจัดทากลยุทธ์เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับหน่วยงาน
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรทาการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิผลต่อการตัดสินใจเลือก
สถาบันพัฒนาบุคลากรในเขตพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
2. ควรทาการศึกษาเกี่ย วกับทัศนคติและพฤติกรรมต่อผู้ เข้าร่วมอบรมของสถาบันพัฒ นา
บุคลากรในเขตพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
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บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อสร้าง Business Model Canvas ของธุรกิจร้าน
เสื้อกีฬาในเขตเทศบาลนครยะลา (2) เพื่อวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ที่ส่งผล
ต่อการจัดการเชิงกลยุทธ์ธุรกิจร้านเสื้อกีฬาในเขตเทศบาลนครยะลา (3)เพื่อค้นหาแนวทางการจัดการ
เชิงกลยุทธ์ธุรกิจร้านเสื้อกีฬาในเขตเทศบาลนครยะลา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษาครั้ ง นี้ คื อ ผู้ ป ระกอบการธุ ร กิ จ ร้ า นเสื้ อ กี ฬ า ผู้ ใ ช้ แ ละซื้ อ องค์ ก ร
หน่วยงานในเขตเทศบาลนครยะลา จานวนทั้งหมด 9 ราย การศึกษาครั้งนี้เป็นลักษณะการวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) ใช้แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล
ผลการศึกษาพบว่า
1) Business Model Canvas ของธุรกิจร้านเสื้อกีฬาในเขตเทศบาลนครยะลา ประกอบด้วย
กลุ่มลูกค้า ได้แก่ พนักงานภาครัฐ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พนักงานเอกชน นักเรียน/นักศึกษา
คุณค่าสินค้าบริการ ได้แก่ เนื้อผ้าหลากหลาย ราคาถูก จาหน่ายอุปกรณ์กีฬาครบวงจร ความสัมพันธ์
กับลูกค้า ได้แก่ การรักษาลู กค้าฐานเดิม มีการจัดโปรโมชั่น ช่องทางการเข้าถึงลูกค้า ได้แก่ โซเชียล
มีเดีย ป้ ายโฆษณา รายได้ ห ลั ก ได้แก่ รายได้จากการการจ าหน่า ยเสื้ อ ผ้ ากีฬ าและอุปกรณ์กีฬ า
พัน ธมิตรหลั ก ได้แก่ หน่ว ยงานรั ฐ หน่ว ยงานเอกชน สโมสรกีฬาต่างๆ กิจกรรมหลั ก ได้แก่
จ าหน่ า ยเสื้ อ กี ฬ าทั้ ง ปลี ก และส่ ง การสนั บ สนุ น กี ฬ าต่ า งๆให้ กั บ หน่ ว ยงานภาครั ฐ และเอกชน
ทรั พ ยากรหลั ก ได้ แ ก่ เงิ น ลงทุ น พนั ก งาน โครงสร้ า งต้ น ทุ น ได้ แ ก่ เงิ น เดื อ นพนั ก งาน ค่ า
สาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
2) การวิเคราะห์ SWOT ของธุรกิจร้านเสื้อกีฬาในเขตเทศบาลนครยะลา พบว่า จุดแข็งคื อ มี
สินค้าหลากหลาย ราคาถูก และความรวดเร็วในการให้บริการ จุดอ่อนคือ ราคาเสื้อผันผวนตาม
ราคาตลาด เป็นสินค้าที่ลอกเลียนแบบได้ง่าย เสื้อในสต้อคของร้านไม่เพียงพอต่อการซื้อจานวนมาก
โอกาสคือ การใช้โซเชียลมีเดียในการประชาสัมพันธ์ การแข่งขันกีฬามีบ่อยและมีงบสนั บสนุนจาก
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รัฐบาล นักเรียน นักศึกษา ชอบออกกาลังกาย หันมาซื้อเสื้อกีฬากันมากขึ้น อุปสรรค คือ แฟชั่นเสื้อ
กีฬามีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา คู่แข่งขายตัดราคามีการแข่งขันสูงและเศรษฐกิจถดถอยจากความ
ไม่สงบในพื้นที่และปัญหาเศรษฐกิจในประเทศ
3) การวางแผนกลยุทธ์หรื อแนวทางในการจัดการเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจร้านเสื้อกีฬาในเขต
เทศบาลนครยะลา พบว่า กลยุทธ์เจริญเติบโต ขายผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย มีการจัดโปรโมชั่น ลด แลก
แจก แถม และกลยุ ท ธ์ ก ารสร้ า งความแตกต่ า ง สร้ า งที ม ออกแบบลวดลายเสื้ อ ที่ โ ดดเด่ น และมี
เอกลักษณ์เฉพาะตัวตรงกับความต้องการของลูกค้า
คาสาคัญ : การจัดการเชิงกลยุทธ์ ธุรกิจเสื้อกีฬา
Abstract
The purposes of this study were to (1) to build a Business Model Canvas of
sportswear shop business in Yala Municipality, (2) to analyze the strengths,
weaknesses, opportunities and obstacles that affect the strategic management of
sportswear shop business in Yala Municipality, and (3) to explore ways for the
strategic management of sportswear shop business in Yala Municipality, government
agencies, private sectors, and relevant person. The samples were 9 sportswear shop
business entrepreneurs, customers and purchasers in government agencies in Yala
Municipality. This study was a qualitative research which semi-structured interview
was employed.
The results were as follows:
1) The Business Model Canvas of sportswear shop business in Yala
Municipality comprises of customers who are government/ Local Administrative
Organization officers, private sector officers and students; service quality which are
the variety of patterns, cheap price, comprehensive sportswear; the relationship with
the customers which are maintaining existing customers and setting up promotion;
ways of approaching customers which are social media and advertising board; main
income which are selling sportswear and sport materials; main client who are
government organization, private sectors, and sport association; main activities which
are selling sportswear both retail and wholesale and sports supporting to
government organization and private sectors; main resources which are budgets and
staffs; and budget structure which are staff salary, public utility, and others.
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2) The SWOT results found that the strengths are variety of products, cheap
price, and fluent services; the weaknesses are the changes of price, copied products,
insufficient stock; opportunities are social media for public relations, the frequency of
sport games that supported from the government, the students’ trends of playing
sport; and obstacles are the changes of sportswear fashion, high competition, and
economic recession due to the unrest situation and domestic economic problems.
3) The strategic planning or ways for strategic management of the
sportswear business in Yala Municipality are the strategic growths, online marketing,
promotions, discounts, redemption and strategy to make a difference, and employing
a team of designer, and distinctive product which matches the customers’ needs.
Keywords: Strategic Management, Sportswear business
บทนา
เทรนด์การออกกาลังกายและกีฬา ที่มาแรงในกลุ่มคนรุ่นใหม่ได้ปลุกตลาดชุดกีฬาในประเทศ
ให้กับมาคึกคักอีกครั้ง โดยในปี 58 ที่ผ่านมา ยอดจาหน่ายในประเทศ อยู่ที่ระดับ 12,000 ล้านบาท
และมีโอกาสที่จ ะพุ่งไปอยู่ที่ 15,000 ล้ านบาทได้ ใน 5 ปีข้างหน้า หากมองในมุมของธุรกิจ
นอกเหนือจากผู้ประกอบการชุดกีฬา Global Brand จะได้รับประโยชน์ในแง่ของยอดขาย ที่ได้มา
จากความนิยมของผู้บริโภคที่มีต่อชื่อเสียงของแบรนด์มาการันตีถึงคุณภาพ ยังเป็นโอกาสทางธุรกิจ
ของผู้ประกอบการชุดกีฬาไทยที่จะสามารถเกาะกระแสที่เกิดขึ้น ภายใต้ความได้เปรียบจากช่องว่ าง
ของราคาที่เกิดขึ้น โดยในส่วนของผู้ประกอบการไทยที่มีแบรนด์ ควรเพิ่มการตลาดโดยการเข้าเป็น
ส่วนหนึ่งของ Sport Event และสปอนเซอร์กีฬาในระดับภูมิภาคหรือระดับชาติ (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย
,2559) ซึ่งปัจจุบันเป็นยุคที่ผู้คนหันกลับมาใส่ใจสุขภาพมากขึ้น การออกกาลังกาย จึงเป็นส่งสาคัญ
เพราะนอกจากจะท าให้ สุ ข ภาพดี แ ล้ ว ยั ง ได้ ผ่ อ นคลายความตึ ง เครี ย ดอี ก ด้ ว ย ในขณะเดี ย วกั น
หน่วยงานทางภาครัฐและเอกชนได้ให้การสนับสนุนในด้านกีฬาด้วย(จรินทร์ ธารีรัตน์และคนอื่นๆ,
2555 : 105)
สถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ขึ้นตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นมา ส่งผลกระทบ
ต่อเศรษฐกิจใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส) ทาให้ภาวการณ์ผลิตหดตัว
ผู้ประกอบการขาดความมั่นใจในการลงทุน มีการเลิกกิจการอย่างต่อเนื่อง ปัญหาความยากจนของ
ประชาชนในพื้นที่ปัญหาด้านคุณภาพการศึกษาปัญหาความไม่เป็นธรรมและความไม่ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชน และปัญหาสังคมด้านอื่นๆ ถือเป็นปัจจัยเสี่ยงที่กระทบต่อความเชื่อมั่น
ของนักลงทุน จึงส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อเศรษฐกิจใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทาให้ภาวการณ์
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ผลิตหดตัว ผู้ประกอบการขาดความมั่นใจในการลงทุน มีการเลิกกิจการอย่างต่อเนื่อง(ณัฎฐนันท์ สุ
ภัทรชัยวงค์ , 2554: 1) จากปัญหาดังกล่าวผู้ศึกษาจึงสนใจศึกษา “การจัดการเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจ
ร้านเสื้อกีฬาในเขตเทศบาลนครยะลา” เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาธุรกิจร้านเสื้ อกีฬาในเขต
เทศบาลนครยะลา และปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้ทันกับสถานการณ์
1. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค
1.1 ความหมายของพฤติกรรมผู้บริโภค
ชูชัย สมิทธิไกร (2557:6)ได้ให้ความหมายว่า พฤติกรรมผู้บริโภค (consumer
behavior) เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลหรือกลุ่มในการจัดหา การเลือกสรร การซื้อ การใช้
และการจัดการภายหลังการบริโภคผลิตภัณฑ์/บริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคใน
ช่วงเวลาหนึ่งๆ
สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ (2558 : 10) ได้กล่าวไว้ว่า พฤติกรรมผู้บริโภคจะเกี่ยวข้องกับ
ความรู้สึกและการจัดการ ความรู้สึกเป็นความรู้สึกทางด้านจิตวิทยา
สรุปได้ว่า พฤติกรรมผู้บริโภค คือ การแสดงออกหรือพฤติกรรมของแต่ละบุคคลที่สนอง
การใช้สินค้าและบริการ
2. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กิตติคุณ บุญเกต (2556)ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์สโมสรฟุตบอล
บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ของผู้บริโภคในจั งหวัดบุรีรัมย์ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาลักษณะพื้นฐานส่วน
บุคคลปัจจัยทางการตลาด ทัศนคติ และพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์สโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด
ของผู้บริโภคในจังหวัดบุรีรัมย์ เปรียบเทียบระหว่างผู้ที่เป็นแฟนบอลและไม่เป็นแฟนบอลของสโมสร
ฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ด 2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์สโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์
ยูไนเต็ดของผู้บริโภคในจังหวัดบุรีรัมย์ โดยเป็นการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)
ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประชากรเป้าหมาย คือ ประชาชนที่
อาศัยอยู่ในจังหวัดบุรีรัมย์ และมีอายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป การสุ่มตัวอย่างใช้วิธีการสุ่มสองขั้นแบบ
แบ่งกลุ่ม โดยขั้นที่ 1 ทาการสุ่มอาเภอมา 8 อาเภอ จากทั้งหมด 23 อาเภอ ในจังหวัดบุรีรัมย์ขั้นที่ 2
ใช้ แผนการสุ่ มแบบโควตาในการสุ่ มประชากรเป้า หมาย ได้ ตัว อย่ า ง 400 คน สถิติ ที่ใ ช้ ใน การ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การแจกแจงความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก (Logistic
Regression) ผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย การศึกษาอยู่ ในระดับ
ปริญญาตรี และมีสถานภาพโสด ผู้ที่เป็นแฟนบอลจะมีอายุ และรายได้มากกว่าผู้ที่ไม่เป็นแฟนบอล
โดยผู้ที่เป็นแฟนบอลส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย และผู้ที่ไม่เป็นแฟนบอลส่วนใหญ่
เป็นอาชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ ด้านพฤติกรรมการซื้ อ ผู้บริโภคส่วนใหญ่ ทั้งผู้ที่เป็นแฟนบอลและ
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ไม่ เป็นแฟนบอลจะซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องนุ่งห่มและ บัตรเข้าชมการแข่งขันฟุตบอลหรือเข้าร่วมกิจกรรม
ต่างๆที่สโมสรจัดขึ้น โดยผู้ที่เป็นแฟนบอลจะซื้อเมื่อมีผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ออกจาหน่าย ส่วนผู้ที่ไม่เป็น
แฟนบอลจะซื้อเพื่อต้องการสนับสนุนสโมสร ผู้ที่เป็นแฟนบอลซื้อผลิตภัณฑ์โดยเฉลี่ยต่อเดือนบ่อยกว่า
ผู้ที่ไม่เป็ นแฟนบอล และค่าใช้จ่ายในการซื้อผลิ ตภัณฑ์แต่ ละครั้งมากกว่าผู้ ที่ไม่เป็นแฟนบอล
ภาพรวมในด้านทัศนคติที่มีต่อสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดของผู้ที่เป็นแฟนบอลและไม่เป็นแฟนบอล
อยู่ในเกณฑ์ดีมาก โดยส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจในด้านที่สโมสรทาผลงานได้ดีมีชื่อเสียง ส่วนภาพรวม
ของทัศนคติที่มีต่อผลิตภัณฑ์สโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด อยู่ ในเกณฑ์ดีโดยผู้ที่เป็นแฟนบอลและ
ไม่เป็นแฟนบอลมีความพึงพอใจในด้านผลิตภัณฑ์สามารถใช้แสดงตัวตนของผู้บริโภค ได้ ในด้ านปการ
ตลาดผู้ที่เป็นแฟนบอลและผู้ที่ไม่เป็นแฟนบอลให้ ความสาคัญในปัจจัยด้านสโมสรฟุตบอลเหมือนกัน
โดยผู้ที่เป็นแฟนบอลให้ความสาคัญเรื่องการสนับสนุนสโมสร ส่วนผู้ที่ไม่เป็นแฟนบอลให้ ความสาคัญ
เรื่ องสโมสรทาผลงานได้ดีเยี่ ย ม รองลงมาเป็นปัจจัยทางด้านผลิ ตภัณฑ์ และปั จจัยด้านการจัด
จาหน่าย ปัจจัยที่ มีอิทธิพลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์สโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด แบ่งออกเป็น 3
ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยด้านลักษณะพื้นฐานส่วนบุคคล ปัจจัยด้านทัศนคติ และปัจจัยทางการตลาด1)
ลักษณะพื้นฐานส่วนบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์ ได้แก่ เพศ อาชีพ และรายได้ พบว่าเพศ
หญิง มีโอกาสที่จะซื้อผลิตภัณฑ์น้อยกว่าเพศชายประมาณ 58% อาชีพพนักงาน บริษัทเอกชนและ
ธุรกิจส่วนตัวมีโอกาสที่จะซื้อผลิตภัณฑ์มากกว่าอาชีพข้าราชการ /รัฐวิสาหกิจประมาณ 3 เท่า รายได้
ช่วง 10,001 – 30,000 บาท มีโอกาสที่จะซื้อผลิตภัณฑ์มากกว่ารายได้ไม่เกิน 10,000 บาท ประมาณ
4 เท่า และรายได้ 30,001 บาทขึ้นไป มีโอกาสที่จะซื้อผลิตภัณฑ์มากกว่ารายได้ไม่ เกิน 10,000 บาท
ประมาณ 4.4 เท่า ส่วนอายุ การศึกษา และสถานภาพสมรส ไม่มีอิทธิพลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์ 2)
ทัศนคติที่มีต่อสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ ด พบว่าค่าความพึงพอใจที่มีต่อสโมสร ฟุตบอลบุรีรัมย์
ยู ไ นเต็ ด เพิ่ มขึ้ น 1 ระดั บ โอกาสที่ จ ะซื้ อ ผลิ ต ภั ณฑ์ เ พิ่ม ขึ้ นประมาณ 2 เท่ า ส่ ว นทั ศนคติที่ มี ต่ อ
ผลิตภัณฑ์ไม่มีอิทธิพลต่อการซื้อ 3) ปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการซื้อ ได้แก่ ปัจจัยด้านการ
จัดจาหน่าย โดยอิทธิพลทางด้านการจัดจาหน่ายเพิ่มขึ้น 1 ระดับ มีโอกาสที่จะซื้อผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น
ประมาณ 2.5 เท่า ส่วนปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด
ปัจจัยด้านบุคคล และปัจจัยด้านสื่อ ไม่มีอิทธิพลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์
ศิริพร ศรีศิริกุลและวรรณัย สายประเสริฐ(2558)ได้ศึกษาเรื่อง ส่วนประสมการตลาดที่มีผล
ต่อผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครในการเลือกซื้อรองเท้าฟุตบอล มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาส่วนประสม
การตลาดที่ มีผลต่อผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครในการเลือกซื้อรองเท้าฟุตบอล และสามารถนาข้อมูล
ไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์รองเท้าฟุตบอล เพื่อให้ตอบสนองความต้องการ
ของผู้บริโภคได้อย่างเหมาะสม โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือหลักในการเก็บตัวอย่างจากผู้ที่เล่น
กีฬาฟุตบอล และเป็นผู้ซื้อรองเท้าฟุตบอลด้วยตนเอง ในกรุงเทพมหานคร และได้แบบสอบถามที่
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สมบูรณ์ จานวน 420 ตัวอย่าง จากการศึกษาพบว่าส่วนประสมการตลาดที่ผู้ตอบแบบสอบถามให้
ความสาคัญในระดับมาก คือ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านช่องทางการจัด
จาหน่าย ปัจจัยด้านส่งเสริมการตลาด โดยปัจจัยย่อยของส่วนประสมการตลาดที่ มีผลต่อผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานครในการเลือกซื้อรองเท้าฟุตบอลในแต่ละด้านที่ ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสาคัญมี
ค่าเฉลี่ยสูงสุดลาดับแรก ดังนี้ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ความสบายในการสวมใส่ ปัจจัยด้านราคา
ได้แก่ คุณภาพของวัตถุดิบที่ ใช้ผลิตรองเท้าเหมาะสมกับราคา ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่าย คือ
ต้อ งมี ห น้ า ร้ านที่ ส ามารถลองสิ น ค้ า ได้ ปั จ จั ยด้ า นส่ ง เสริ มการตลาด คื อ มี ส่ ว นลดพิ เ ศษส าหรั บ
ผลิตภัณฑ์ใหม่
ฐิติมา ผการัตน์สกุล ( 2558) ได้ศึกษาเรื่อง กลยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจเสื้อผ้าแฟชั่นผ่าน
เครือข่ายสังคมออนไลน์ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบธุรกิจและแผนการบริหารจัดการ กลยุทธ์
ทางการตลาดปัจจัยแห่งความสาเร็จและพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์
การวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพโดยศึกษาจากผู้ประกอบการที่ ดาเนินธุรกิจเสื้อผ้าแฟชั่นผ่าน
เครือข่ายสังคมออนไลน์จานวน 8 ราย และผู้บริโภคจานวน 7 ราย เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการ
สัมภาษณ์แบบเจาะลึ กและน าข้อมูล ที่ได้มา วิ เคราะห์ เนื้อหา สรุปผลการศึกษาและนาเสนอผล
การศึกษาในรูปแบบการพรรณนาความ ผลการศึกษาพบว่า 1) ธุรกิจเสื้อผ้าแฟชั่น ผ่านเครือข่าย
สั ง คมออนไลน์ ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น ธุ ร กิ จ ประเภทค้ า ปลี ก เป็ น กิ จ การเจ้ า ของคนเ ดี ย วมี ก ารก าหนด
กระบวนการในการดาเนินธุรกิจ 2)ผู้ประกอบการส่วนใหญ่เลือกใช้กลยุทธ์ ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและ
ความแตกต่างกาหนดราคาโดยคานึงถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์และกาลังซื้อของผู้ บริโภค เลือกใช้
เครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ได้รับความนิยมสูง ให้ความสาคัญกับการบอกต่อของผู้ บริโภค 3) ปัจจัย
แห่งความสาเร็จของธุรกิจนั้นมาจากคุณภาพและความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ การเอาใจใส่ผู้บริโภค
และคุณลักษณะของผู้ประกอบการ 4) ผู้บริโภคมีแรงจูงใจในการซื้อมาจากผลิตภัณฑ์ ส่วนใหญ่หา
ข้อมูลสินค้าด้วยตนเอง โดยกลยุทธ์ ทางการตลาดนั้นมีผลต่อความพึงพอใจของผู้บริโภค ผลการศึกษา
ข้อสรุปและข้อเสนอแนะของการศึกษาครั้งนี้สามารถนาไปใช้เป็นแนวทางในการประกอบการธุรกิจ
เสื้อผ้าแฟชั่นผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ หรือธุรกิจที่มีความใกล้เคียงกันต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อสร้าง Business Model Canvas ของธุรกิจร้านเสื้อกีฬาในเขตเทศบาลนครยะลา
2. เพื่อวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ที่ส่งผลต่อการจัดการเชิงกลยุทธ์
ของธุรกิจร้านเสื้อกีฬาในเขตเทศบาลนครยะลา
3. เพื่อค้นหาแนวทางการจัดการเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจร้านเสื้อกีฬาในเขตเทศบาลนครยะลา
ภาคเอกชน หน่วยงานภาครัฐ และผู้ที่เกี่ยวข้อง
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
ผู้วิจัยเรื่อง การจัดการเชิงกลยุทธ์ธุรกิจร้านเสื้อกีฬาในเขตเทศบาลนครยะลา ได้กาหนดกรอบ
แนวคิดอยู่บนพื้นฐานกรอบการกาหนดกลยุทธ์ โดยประยุกต์จากแนวคิดของสุดใจ ดิลกทรรศนนท์ (2559
: 23) และสุทัศน์ รัตนเกื้อกังวาน (2559 : 337) เป็นเกณฑ์ในการกาหนดกรอบแนวคิด ดังนี้
ตัวแปรต้น

ตัวแปรตาม

- การวิเคราะห์ Business Model Canvas

- การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก
(SWOT Analysis)
- แมททริกซ์อุปสรรค-โอกาส-จุดอ่อน-จุดแข็ง
(TOWS Matrix)

การจัดการเชิงกลยุทธ์ธุรกิจร้าน
เสื้อกีฬาในเขตเทศบาลนครยะลา

ภาพที่1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ผู้ประกอบการธุรกิจร้านเสื้อกีฬา ผู้ใช้ และผู้ซื้อองค์กร
หน่วยงานในเขตเทศบาลนครยะลา
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ดังนี้
1. ผู้ประกอบการธุรกิจร้านเสื้อกีฬา ได้แก่ ร้าน เอเธนส์ ค้าส่ง ห้างหุ้นส่วนจากัด ฮาชิม
สปอร์ต และ ร้าน TKS Sport ใช้กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง โดยการคัดเลือกร้านเสื้อกีฬาขนาดใหญ่ที่
อยู่ในเขตเทศบาลนครยะลาและได้จดทะเบียนพาณิชย์กับฝ่ายพัฒนารายได้เทศบาลนครยะลา ซึ่งเป็น
ร้านที่เปิ ดกิจ การมาตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป และเป็นร้านค้าที่เป็นพันธมิตรของหน่ว ยงานรัฐ หน่ว ยงาน
เอกชน จานวน 3 ร้าน
2. ผู้ใช้ โดยการสุ่มแบบบังเอิญ ผู้ใช้ทั่วไป นักกีฬาฟุตบอลและปั่นจักรยาน และเป็นลูกค้า
ของร้านค้าที่คัดเลือกมาข้างต้น
3. ผู้ซื้อ โดยการเลื อกผู้ รับผิดชอบเจ้าหน้าที่พัสดุของหน่วยงานการศึกษาและหน่วยงาน
อบต. ที่จัดซื้อเสื้อกีฬาและอุปกรณ์กีฬาร้านค้าดังกล่าว
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เครื่องมือที่ใช้ในการค้นคว้าอิสระ
การศึกษาครั้งนี้เป็นลักษณะการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใช้แบบสัมภาษณ์
แบบกึ่งโครงสร้างเป็นเครื่องมือในการศึกษา
วิธีการสร้างเครื่องมือ
1. การกาหนดประเด็นคาถามและจุดประสงค์ของการวิจัย
2. ศึกษาแนวคิดทฤษฎีต่างๆ ตารา และบทความทางวิชาการ เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการเชิงกลยุทธ์
3. นาข้อมูลที่ได้จากการศึกษา มาสร้างแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง โดยกาหนดประเด็น
และขอบเขตของคาถาม ให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของงานวิจัย
4. นาแบบสัมภาษณ์ที่ส ร้างเสร็จแล้ว เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบ ปรับปรุง
ความถูกต้องตามข้อเสนอแนะ
5. น าแบบสั มภาษณ์ที่ได้ทาการปรับปรุงแล้ ว เสนอต่อผู้ เชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่าน เพื่อ
พิจารณาตรวจสอบความเที่ยงตรงด้านเนื้อหาให้มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ตามข้อคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ
6. นาแบบสัมภาษณ์เสนออาจารย์ที่ปรึกษา ตรวจสอบเพื่อปรับปรุงแก้ไขครั้งสุดท้าย
7. นาแบบสัมภาษณ์ที่ผ่านกระบวนการต่างๆ จนมีความสมบูรณ์ครบถ้วนแล้ว มาจัดทาเป็น
เป็นชุดแบบสัมภาษณ์ จานวน 9 ชุด
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การศึกษาครั้งนี้เป็นลักษณะการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใช้กลยุทธ์การ
วิจัยแบบ Case Study เพื่อให้ได้ข้อมูลอย่างละเอียดและครบถ้วน ผู้วิจัยจึงใช้เครื่องมือในการศึกษา
ได้แก่ แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างโดยใช้วิธีการเก็บข้อมูลแบ่งออกได้เป็น 2 ส่วน คือ
1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ได้จากการเก็บข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก เพื่อ
เข้าถึงข้อมูลแบบเจาะจงเฉพาะกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นผู้ประกอบการธุรกิจร้านเสื้อกีฬา ผู้ใช้ และผู้ซื้อ
องค์กรหน่วยงานในเขตเทศบาลนครยะลาในเขตเทศบาลนครยะลา เพื่อหาแนวทางในการกาหนดกล
ยุทธ์โดยการ
1.1 สัมภาษณ์ผู้ประกอบการธุรกิจร้านเสื้อกีฬาในเขตเทศบาลนครยะลา ณ ร้านค้าแต่ละ
แห่ง จานวน 3 คน
1.2 สัมภาษณ์ ผู้ใช้ ในเขตเทศบาลนครยะลาในเขตเทศบาลนครยะลา โดยทาการสัมภาษณ์
ผู้ที่ใช้เสื้อกีฬา จานวน 3 คน
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1.3 สัมภาษณ์ผู้ซื้อองค์กรหน่วยงานในเขตเทศบาลนครยะลา โดยทาการสัมภาษณ์คนที่
รับผิดชอบจัดซื้อเสื้อกีฬา จานวน 3 คน
2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ทั้ง
ข้อมูลจาก ตารา เอกสาร รายงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลทางสถิติที่ทางหน่วยงานราชการได้รวบรวมไว้
รวมถึงข้อมูลจากเว็บไซต์ต่างๆ
ผลการวิจัย
ผลจากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ ผู้และผู้ซื้อองค์กรหน่วยงาน ของธุรกิจร้านเสื้อกีฬาใน
เขตเทศบาลนครยะลา เมื่อนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และสรุปข้อค้นพบดังนี้
1. ผลวิเคราะห์ Business Model Canvas ดังนี้
ผลวิเคราะห์ Business Model Canvas ของธุรกิจร้านเสื้อกีฬาในเขตเทศบาลนครยะลา
จากการศึกษา พบว่า
1.1 กลุ่มลูกค้า (Customer Segments) พนักงานภาครัฐ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พนักงานเอกชน นักเรียน/นักศึกษา
1.2 คุณค่าสินค้าบริการ (Value Propositions) เนื้อผ้าหลากหลาย ราคาถูก
1.3 ความสัมพันธ์กับลูกค้า (Customer Relationships) การรักษาลูกค้าฐานเดิม
โปรโมชั่นดึงดูดลูกค้า
1.4 ช่องทางการเข้าถึงลูกค้า (Channels) ได้แก่ โซเชียลมีเดีย ป้ายโฆษณา
1.5 รายได้หลัก (Revenue Streams) ได้แก่ รายได้จากการจาหน่ายเสื้อผ้ากีฬา รายได้
จากการจาหน่ายอุปกรณ์กีฬาและที่เกี่ยวเนื่อง
1.6 พันธมิตรหลัก (Key Partners) ได้แก่ หน่วยงานรัฐ หน่วยงานเอกชนและสโมสร
กีฬาต่าง ๆ
1.7 กิจกรรมหลัก (Key Activities) ได้แก่ จาหน่ายเสื้อทั้งปลีกและส่ง การให้การ
สนับสนุนงานกีฬาต่างๆ
1.8 ทรัพยากรหลัก (Key Resources) ได้แก่ เงินลงทุน และพนักงาน
1.9 โครงสร้างต้นทุน (Cost Structure) ได้แก่ เงินเดือนพนักงาน ค่าสาธารณูปโภค
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
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ตารางที่1 สรุปผลการวิเคราะห์ Business Model Canvas ของธุรกิจร้านเสื้อกีฬาในเขตเทศบาล
นครยะลา
6. พันธมิตรหลัก
KP
- หน่วยงานรัฐ
- หน่วยงานเอกชน
- สโมสรกีฬาต่างๆ

7. กิจกรรมหลัก KA
- จาหน่ายเสื้อทั้งปลีกและ
ส่ง
- การให้การสนับสนุนงาน
กีฬาของหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน
8. ทรัพยากรหลัก KR
Key Resources
- เงินลงทุน
- พนักงาน
9 โครงสร้างต้นทุน CS Streams
- เงินเดือนพนักงาน
- ค่าสาธารณูปโภค
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

2. คุณค่าสินค้า
บริการ VP
- เนื้ อ ผ้ า มี ค วาม
หลากหลาย
- ราคาถูก

3. ความสัมพันธ์กับลูกค้า
CR
-การรักษาลูกค้าฐานเดิม
-โปรโมชั่นดึงดูดลูกค้า
4. ช่องทางการเข้าถึง
ลูกค้าCH Channels
- โซเชียลมีเดีย
- ป้ายโฆษณา

1. กลุม่ ลูกค้า
CS
-พนักงาน
ภาครัฐ/องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น
-พนักงานเอกชน
-นักเรียน/
นักศึกษา

5. รายได้หลัก RS
- รายได้จากการจาหน่ายเสื้อผ้ากีฬา
- รายได้จากการจาหน่ายอุปกรณ์กีฬาและที่เกี่ยวเนื่อง

2. ผลการวิเคราะห์ SWOT
ผลการวิเคราะห์ SWOT ของธุรกิจร้านเสื้อกีฬาในเขตเทศบาลนครยะลา จากการศึกษา
พบว่า
2.1 จุดแข็งของธุรกิจ ร้านเสื้อกีฬาในเขตเทศบาลนครยะลา จากการศึกษาพบว่า มีสินค้า
หลากหลายทั้งชนิดของเนื้อผ้าและแบรนด์ต่างๆ ราคาถูก ความรวดเร็วในการให้บริการ
2.2. จุดอ่อนของธุรกิจร้านเสื้อกีฬาในเขตเทศบาลนครยะลา จากการศึกษา พบว่า ราคาเสื้อ
ผันผวนตามราคาตลาด เป็นสินค้าที่ลอกเลียนแบบได้ง่าย เสื้อในสต้อคของร้านไม่เพียงพอต่อการซื้อ
จานวนมาก
2.3 โอกาสของธุรกิจร้านเสื้อกีฬาในเขตเทศบาลนครยะลา จากการศึกษา พบว่า การใช้
โซเชียลมีเดียในการประชาสัมพันธ์ การแข่งขันกีฬามีบ่อยและมีงบสนับสนุนจากรั ฐบาล นักเรียน
และนักศึกษา ชอบออกกาลังกาย หันมาซื้อเสื้อกีฬากันมากขึ้น
2.4. อุปสรรคของธุรกิจร้านเสื้อกีฬาในเขตเทศบาลนครยะลา จากการศึกษา พบว่า แฟชั่น
เสื้อกีฬามีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา คู่แข่งขายตัดราคามีการแข่งขันสูงและเศรษฐกิจถดถอยจาก
ความไม่สงบในพื้นที่และปัญหาเศรษฐกิจในประเทศ
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3. ผลการวิเคราะห์ TOWS Matrix
TOWS Matrix ของ ธุรกิจร้านเสื้อกีฬาในเขตเทศบาลนครยะลา จากการศึกษา พบว่า
3.1 กลยุทธ์ SO ได้แก่
S1O1 ขายสินค้าผ่านสื่อโซเชียล
S2O2 เป็นผู้สนับสนุนเสื้อกีฬาหรือถ้วยรางให้กับหน่วยงาน
3.2 กลยุทธ์ WO ได้แก่
W1O1 จัดทาแบบเสื้อที่โดดเด่นหรือเป็นเอกลักษณ์และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
W3O2 จัดโปรโมชั่น ลด แลก แจก แถม สินค้าค้างสต๊อก
3.3 กลยุทธ์ ST ได้แก่
S1T1 ประชาสัมพันธ์แบบใหม่ๆผ่านสื่อโซเชียล
S2T2 มีระบบสมาชิกสะสมยอดเพื่อนามาลดราคาสินค้าได้
3.4 กลยุทธ์ WT ได้แก่
W1T1 การสร้างแบรนด์สินค้า เพื่อเป็นทางเลือกในการตัดสินใจ
W2T2 การมีสไตล์และดีไซน์ต่างจากคู่แข่ง
W3T3 จัดระบบบริหารจัดการร้านเสื้อกีฬา
ตารางที่ 2 สรุปการวิเคราะห์ Swot และ TOWS Matrix ของธุรกิจร้านเสื้อกีฬาในเขตเทศบาลนคร
ยะลา
ปัจจัยภายใน จุดแข็ง (Strengths ; S)
1. มีสินค้าหลากหลาย
2. ราคาถูก
3. ความรวดเร็วในการให้บริการ
ปัจจัยภายนอก
โอกาส (Opportunity ; O)
1. การใช้ สื่ อ โซเชี ย ลมี เ ดี ย ในการ
ประชาสัมพันธ์
2. การแข่ ง ขั น กี ฬ ามี บ่ อ ย และมี ง บ
สนับสนุนจากรัฐบาล
3. นักเรียน นักศึกษา ชอบออกกาลัง
กาย หันมาซื้อเสื้อกีฬากันมากขึ้น

กลยุทธ์ SO (จุดแข็ง+โอกาส)
S1O1 ขายสินค้าผ่านสื่อโซเชียล
S2O2 เป็นผู้สนับสนุนเสื้อกีฬา
หรือถ้วยรางให้กับหน่วยงาน

จุดอ่อน (Weakness ;W)
1. ราคาเสื้อผันผวนตามราคาตลาด
2. เป็นสินค้าที่ลอกเลียนแบบได้ง่าย
3. เสื้อในสต๊อคของร้านไม่เพียงพอ
ต่อการซื้อจานวนมาก
กลยุทธ์ WO (จุดอ่อน+โอกาส)
W1O1 จัดทาแบบเสื้อที่โดดเด่น
หรือเป็นเอกลักษณ์และมีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง
W3O2 จัดโปรโมชั่น ลด แลก แจก
แถม สินค้าค้างสต๊อก
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อุปสรรค (Threat ; T)
1.แฟชั่ น เสื้ อ กี ฬ ามี ก ารเปลี่ ย นแปลง
ตลอดเวลา
2. มี ก ารแข่ ง ขั น สู ง และคู่ แ ข่ ง ขายตั ด
ราคา
3. เศรษฐกิจถดถอยจากความไม่สงบใน
พื้นที่และปัญหาเศรษฐกิจในประเทศ

กลยุทธ์ ST (อุปสรรค+จุดแข็ง)
S1T1 ประชาสัมพันธ์แบบใหม่ๆ
ผ่านสื่อโซเชียล
S2T2 มีระบบสมาชิกสะสมยอด
เพื่อนามาลดราคาสินค้าได้

กลยุทธ์ WT (จุดอ่อน+อุปสรรค)
W1T1 การสร้างแบรนด์สินค้า เพื่อ
เป็นทางเลือกในการตัดสินใจ
W2T2 การมีสไตล์และดีไซน์ต่าง
จากคู่แข่ง
W3T3 จัดระบบบริหารจัดการร้าน
เสื้อกีฬา

4. ผลการวิเคราะห์กลยุทธ์
ผลการวิเคราะห์กลยุทธ์ วางแผนกลยุทธ์หรือแนวทางในการจัดการเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจร้าน
เสื้อกีฬาในเขตเทศบาลนครยะลา จากการศึกษา พบว่า สามารถกาหนดกลยุทธ์ได้ดังนี้
4.1 กลยุทธ์ระดับองค์กร
4.1.1 กลยุทธ์เจริญเติบโต
1) ขายผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย เช่น เว็บไซต์ เฟส เพจ ไลน์@ อิสตราแกรม การใช้
สื่อโซเชียลเป็นช่องทางหลักในกาประชาสัมพันธ์สินค้าให้มีความหลากหลาย รวมถึงมีการอัพเดท
สินค้าอย่างต่อเนื่อง สื่อโซเชียลมีเดียสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ง่ายและสามารถเข้าถึงได้ตลอด 24
ชั่วโมง และมีการรีวิวสินค้าจากลูกค้าที่ใช้จ ริงเพื่อเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าให้กับ
ลูกค้ารายใหม่
2) จัดโปรโมชั่น ลด แลก แจก แถม การส่งเสริมการขายเพื่อเป็นการดึงดูด
ความสนใจ ซึ่งแต่ละเดือนจะมีการจัดโปรโมชั่นแบบไม่ซ้าสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไป เช่น การลดราคา
50% เมื่อลูกค้าซื้อในชิ้นที่ 2 การซื้อ 1 แถม 1 เป็นต้น
4.2 กลยุทธ์ระดับธุรกิจ
4.2.1 กลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง
1) สร้างทีมออกแบบลวดลายเสื้อที่โดดเด่นและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ตรงกับความ
ต้องการของลูกค้า
อภิปรายผล
การศึกษาวิจัยเรื่อง การจัดการเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจร้า นเสื้อกีฬาในเขตเทศบาลนครยะลา
ผู้วิจัยได้อภิปรายผลโดยยกประเด็นที่น่าสนใจทั้งสิ้น 7 ประเด็น ดังต่อไปนี้
1. Business Model Canvas ของธุรกิจร้านเสื้อกีฬาในเขตเทศบาลนครยะลา ประกอบด้วย
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1.1 กลุ่มลูกค้า ได้แก่ พนักงานภาครัฐ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พนักงานเอกชน
นักเรีย น/นักศึกษา ซึ่งผู้ วิจั ย เห็น ว่าผู้ ที่ส ามารถซื้อเสื้ อกีฬาได้อย่างสม่าเสมอซึ่งเป็นผลดีต่อธุรกิจ
สอดคล้องกับแนวคิดณัฐา ฉางชูโต (2556 : 86) ได้กล่าวไว้ว่า พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง พฤติกรรม
ซึ่งผู้บริโภคทาการค้นหา การซื้อ การใช้ การประเมินผล การใช้สอยผลิตภัณฑ์ และการบริการ ซึ่งคาด
ว่าจะสนองความต้องการของเขา หรือหมายถึง การศึกษาถึงพฤติกรรม การตัดสินใจ และการกระทา
ของผู้บริโภคที่เกี่ยวกับการซื้อและการใช้สินค้า นักการตลาดจาเป็นต้องศึกษาและวิเคราะห์พฤติกรรม
ผู้บริโภคด้วยเหตุผลหลายประการ กล่าวคือ (1) พฤติกรรมของผู้บริโภคมีผลต่อกลยุทธ์การตลาดของ
ธุรกิจ และมีผลทาให้ธุรกิจประสบความสาเร็จถ้ากลยุทธ์ทางการตลาดสามารถตอบสนองความพึง
พอใจของผู้บริโภคได้ (2) เพื่อให้สอดคล้องกับแนวความคิดทางการตลาดที่ว่ าจะทาให้ลูกค้าพึงพอใจ
ด้วยเหตุนี้ จึงต้องศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคสิ่งกระตุ้นหรือกลยุทธ์การตลาดเพื่อตอบสนองความพึง
พอใจของผู้บริโภคได้
1.2 คุณค่าสินค้าบริการ ได้แก่ เนื้อผ้ามีความหลากหลาย ราคาถูก ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่า การ
ที่ร้านเสื้อกีฬามีผลิตภัณฑ์ให้เลือกหลากหลาย ในราคาถูก จะเป็นทางเลือกหลักให้ลูกค้าเข้ามาใช้
บริการที่ร้าน สอดคล้องกับแนวคิด
จิรนุช ต้อยปาน (2556 : 154) กล่าวว่า กระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้ บริโภค
ประกอบด้ ว ย 6 ขั้ น ตอน เริ่ ม ตั้ ง แต่ ก ารรั บ รู้ ค วามต้ อ งการและค้ น หาของมู ล ข้ อ ที่ ต้ อ งการเพื่ อ
เปรียบเทียบทั้งคุณภาพและราคา สุดท้ายจะประเมินทางเลือกว่าจะเลือกสินค้าไหนที่ได้ตรงความ
ต้องการจึงตัดสินใจซื้อ และเมื่อซื้อสินค้านั้ นแล้วก็จะมีประสบการณ์กับสินค้านั้น แต่อย่างไรก็ตามใน
บางกรณีอาจจะไม่ได้เป็นตามขั้นตอนนี้ทั้งหมด เช่น เมื่อจะซื้อสินค้าที่ใช้ประจา ทุกวัน เช่น ยาสีฟัน
เรามักมียี่ห้อ ขนาด อยู่แล้วในใจ จะข้ามขั้นตอนที่สองและสามไปซื้อเลยก็ได้ ขึ้นอยู่กับชนิดของสินค้า
ด้วย แต่ถ้ามีประสบการณ์ที่ไม่พอใจกับสินค้าเดิมก็จะมาเข้าขั้นตอนทั้งสี่ใหม่ เป็นต้น
1.3 ความสัมพันธ์กับลูกค้า ได้แก่ การรักษาลูกค้าฐานเดิม โปรโมชั่นดึงดูดลูกค้า ซึ่ง
ผู้วิจัยเห็นว่าการจัดโปรโมชั่นที่โดนใจลูกค้าสามารถสร้างความน่าสนใจ และกระตุ้นความอยากของ
มนุษย์ได้ดี ส่งผลให้มีการซื้อสินค้าในที่สุดสอดคล้องกับงานวิจัยของศิริพร ศรีศิริกุลและวรรณัย สาย
ประเสริฐ(2558)ได้ศึกษาเรื่องส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครในการเลือก
ซื้ อ รองเท้ า ฟุ ต บอล มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาส่ ว นประสมการตลาดที่ มี ผ ลต่ อ ผู้ บ ริ โ ภค ใน
กรุงเทพมหานครในการเลือกซื้อรองเท้าฟุตบอล และสามารถนาข้อมูลไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
ปรับปรุงผลิตภัณฑ์รองเท้าฟุตบอล จากการศึกษาพบว่าส่วนประสมการตลาดที่ผู้ตอบแบบสอบถาม
ให้ความสาคัญในระดับมาก คือ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านช่องทางการจัด
จาหน่าย ปัจจัยด้านส่งเสริมการตลาด โดยปัจจัยย่อยของส่วนประสมการตลาดที่ มีผลต่อผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานครในการเลือกซื้อรองเท้าฟุตบอลในแต่ละด้านที่ ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสาคัญมี
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ค่าเฉลี่ยสูงสุดลาดับแรก ดังนี้ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ความสบายในการสวมใส่ ปัจจัยด้ านราคา
ได้แก่ คุณภาพของวัตถุดิบที่ ใช้ผลิตรองเท้าเหมาะสมกับราคา ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่าย คือ
ต้อ งมี ห น้ า ร้ านที่ ส ามารถลองสิ น ค้ า ได้ ปั จ จั ยด้ า นส่ ง เสริ มการตลาด คื อ มี ส่ ว นลดพิ เ ศษส าหรั บ
ผลิตภัณฑ์ใหม่
1.4 ช่องทางการเข้าถึงลูกค้า ได้แก่ โซเชียลมีเดีย ป้ายโฆษณา ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่าปัจจุบัน
โซเชียลมีเดีย มีอิทธิผลต่อการดารงชีวิตของมนุษย์เรามากที่สุด จะเห็นได้จากการนาเสนอไลฟสไตล์
ของผู้คนต่างๆ ผ่านทางโซเชียล เป็นต้น สอดคล้องกับงานวิจัยของฐิติมา ผการัตน์สกุล ( 2558) ได้
ศึกษาเรื่อง กลยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจเสื้อผ้ าแฟชั่นผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ ผลการศึกษาพบว่า
ธุรกิจเสื้อผ้าแฟชั่น ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ ส่วนใหญ่เป็นธุรกิจประเภทค้าปลีกเป็นกิจการ
เจ้าของคนเดียวมี การกาหนดกระบวนการในการดาเนินธุรกิจ 2)ผู้ประกอบการส่วนใหญ่เลือกใช้กล
ยุทธ์ ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและความแตกต่างกาหนดราคาโดยคานึงถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์และ
กาลังซื้อของผู้ บริโภค เลือกใช้ เครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ได้รับความนิยมสูง ให้ความสาคัญกับการ
บอกต่อของผู้ บริโภค 3) ปัจจัยแห่งความสาเร็จของธุรกิจนั้นมาจากคุณภาพและความแตกต่างของ
ผลิตภัณฑ์ การเอาใจใส่ผู้บริโภค และคุณลักษณะของผู้ประกอบการ 4) ผู้บริโภคมีแรงจูงใจในการซื้อ
มาจากผลิตภัณฑ์ ส่วนใหญ่หาข้อมูลสินค้าด้วยตนเอง โดยกลยุทธ์ ทางการตลาดนั้นมีผลต่อความพึง
พอใจของผู้บริโภค
1.5 รายได้ห ลั ก ได้แ ก่ รายได้จากการจาหน่า ยเสื้ อผ้ า กีฬา รายได้ จากการจาหน่า ย
อุปกรณ์กีฬาและที่เกี่ยวเนื่อง ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่าหากร้านเสื้อกีฬาสามารถมีรายได้จากสินค้าอื่นประกอบ
กันก็จะเป็นทางเลือกหนึ่งของร้านค้าที่สามารถเพิ่มกาไรในการดาเนินการได้ สอดคล้องกับแนวคิดของ
วาสนา พวงบุบผา (2554 : 26) ในเรื่องกลยุทธ์การเติบโต มุ่งสร้างอัตราการเติบโตที่มากกว่าเมื่อเทียบ
กับตลาด มักใช้การพัฒนาตลาดใหม่ พัฒนาสินค้า วิธีการใหม่ หรือเจาะตลาดเพิ่ม กลยุทธ์การ
เติบโตเป็นกลยุทธ์ที่นิยมมากที่สุด เนื่องจากการเติบโต หมายถึง รายได้ที่มากขึ้นราคาหุ้นที่สูงขึ้น และ
ประสิทธิภาพของผู้นา แต่การเติบโตที่เร็วเกินไปอาจจะนาไปสู่ค วามไม่มีประสิทธิภาพการมุ่งในสินค้า
หรือบริการเพียงอย่างเดียว เป็นการสร้างการเติบโตด้วยสินค้าหรือบริการเพียงอย่างเดียว
1.6 พันธมิตรหลัก ได้แก่ สถาบันการศึกษา หน่วยงานรัฐ หน่วยงานเอกชน สโมสรกีฬา
ต่างๆ ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่าการมีพันธมิตรจะส่งผลดีต่อร้านค้ ามากกว่าผลเสีย โดยเฉพาะการมีพันธมิตรที่
เกี่ยวกับสโมสรกีฬาต่างๆ ซึ่งสโมสรเหล่านี้มีความต้องการในเรื่องเสื้อกีฬาเป็นทุนเดิมอยู่ สอดคล้อง
กับวิญญู กิ่งหิรัญวัฒนา (2557 : 18-44) ได้กล่าวว่า ใครคือพันธมิตรหลักของเรา ใครคือซัพพลาย
เออร์ ข องเรา ทรั พ ยากรหลั ก อะไรที่ เ ราได้ จ ากพั น ธมิ ต ร กิ จ กรรมหลั ก อะไรที่ พั น ธมิ ต รเป็ น ฝ่ า ย
ดาเนินการ แรงจูงใจในการสร้างพันธมิตรที่คุณควรรู้ไว้ คือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด รูปแบบพื้นฐาน
ที่สุดของการเป็นพันธมิตรหรือความสัมพันธ์แบบผู้ซื้อซัพพลายเออร์ ถูกคิดขึ้นเพื่อการใช้ทรัพยากร
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และกิจกรรมให้เกิดประสิ ทธิภาพสูงสุด เพราะมันเป็นเรื่องไม่สมเหตุสมผลที่บริษัทแห่งหนึ่งจะเป็น
เจ้าของทรัพยากรทั้งหมดหรือทากิจกรรมทุกอย่างด้วยตัวเอง การเป็นพันธมิตรจะช่วยลดต้นทุนและ
มักอยู่ในรูปของการจ้างให้ทากิจกรรมบางส่วนหรือการแบ่งปันโครงสร้างพื้นฐาน
1.7 กิจกรรมหลัก ได้แก่ จาหน่ายเสื้อทั้งปลีกและส่ง การให้การสนับสนุนงานกีฬาของ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน การสร้างเครือข่ายทีมกีฬาต่าง ๆ ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่าการให้การสนับสนุน
งานกีฬาของหน่วยงานต่าง ๆ จะเป็นการประชาสัมพันธ์ธุรกิจร้านค้าได้ดี เป็นการส่งเสริมให้ร้านเป็นที่
รู้จักทางอ้อม สอดคล้องกับณัฐนัย ตรีเนตรสัมพันธ์ และ สุทัศน์ รัตนเกื้อกังวาน (2559 : 337) ที่กล่าว
ว่าBusiness Model Canvas จะอิงการเสนอคุณค่า (value proposition) ให้แก่ลูกค้าและยึดคุณค่า
(value capture) ซึ่งยากต่อการลอกเลียนแบบนั้นไว้เป็นหลัก กระบวนการเริ่มต้นด้วยการค้นหา
ปัญหาและคุณค่าที่แท้จริงผ่านกิจกรรมหลักวัฏจักรของการสร้าง-วัด-เรียนรู้ ที่มีลูกค้าเป็นส่วนร่วม
หลักอย่างต่อเนื่อง (iteration) จนได้รับการยืนยันผลิตภัณฑ์ต้นแบบและคุณค่า (value) ที่ลูกค้า
ต้องการ และโมเดลนี้อธิบายอย่างไม่ซับซ้อนเป็นระบบและเชื่อมโยง (integration) ของการดาเนิน
กิจการผ่านตัวชี้วัดหลักจานวน 9 ตัวชี้วัด
1.8 ทรัพยากรหลัก ได้แก่ เงินลงทุน พนักงาน ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่าร้านเสื้อกีฬาไม่เพียงแต่ต้อง
มีสินค้าที่หลากหลาย การมีบริการที่เกี่ยวเนื่องก็ถือว่าสาคัญมากๆ ในการดาเนินธุรกิจในปัจจุบัน
เพราะผู้บริโภคส่วนใหญ่ต้องการความสะดวกสบายเป็นที่ตั้ง การใช้บริการครบจบในที่เดียวจึงเป็น
ทางเลือกหนึ่งสาหรับผู้บริโภคได้ สอดคล้องกับ พรรณวิภา พุ่มไสว (2554 : 30 – 32) เกี่ยวกับกลยุทธ์
การปรับเปลี่ยน เป็นกลยุทธ์ที่มุ่งปรับปรุงการดาเนินงานให้กลับสู่สภาพปกติ โดยการแก้ปัญหาโดย
การลดค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น การไม่รับพนักงานเพิ่ม การลดค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนา การควบคุม
ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา เป็นต้น กลยุทธ์นี้เหมาะสมกับองค์กรที่อยู่ในอุตสาหกรรมที่มีความดึงดูดสูง
1.9 โครงสร้างต้นทุน ได้แก่ เงินเดือนพนักงาน ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายอื่ นๆ ซึ่งผู้วิจัยเห็น
ว่าทุกธุรกิจไม่ว่าจะเป็นธุรกิจเสื้อกีฬาหรือธุรกิจอื่นๆ คงหนีไม่พ้นเรื่องต้นทุนในการดาเนินงาน ซึ่ง
เงินเดือนพนักงาน ค่าสาธารณูปโภค เป็นต้นทุนที่ธุรกิจไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เลย สอดคล้องกับวิญญู
กิ่งหิรัญวัฒนา (2557 : 18-44) ที่กล่าวว่าโครงสร้างต้นทุนอาจมีลักษณะ ต้นทุนคงที่ ยังคงเดิมไม่ว่า
ปริมาณของสินค้าหรือบริการที่ผลิตออกมาจะเป็นเท่าใดก็ตาม ตัวอย่างต้นทุนประเภทนี้คือ เงินเดือน
ค่าเช่า และค่าอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตธุรกิจที่อยู่ในอุตสาหกรรมการผลิตจะมีต้นทุนส่วนใหญ่เป็น
ต้นทุนคงที่ นอกจากนี้ยังมีต้นทุนผันแปร ไปตามปริมาณของสินค้าหรือบริการที่ผลิตออกมา ธุรกิจบาง
ประเภทอย่างผู้จัดงานเทศกาลดนตรีจะมีต้นทุนส่วนใหญ่เป็นต้นทุนผันแปร ยิ่งผลิตมาก ต้นทุนยิ่งต่า
ความได้เปรียบด้านต้นทุนเมื่อมีขนาดการผลิตที่เพิ่มขึ้น ตัวอย่างเช่น บริษัทขนาดใหญ่จะได้ราคาที่ถูก
ลงเมื่อซื้อวัตถุดิบในปริมาณมาก ต้นทุนที่ลดลงในส่วนนี้และปัจจัยอื่นๆ ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง
เมื่อปริมาณผลผลิตเพิ่มขึ้นยิ่งขอบเขตกว้าง ต้นทุนยิ่งต่า ความได้เปรียบด้านต้นทุนเมื่อมีขอบเขตของ
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การผลิตที่กว้างขึ้น ตัวอย่างเช่น ในบริษัทขนาดใหญ่ กิจกรรมการตลาดหรือ ช่องทางการกระจาย
สินค้าและบริการอาจรองรับผลิตภัณฑ์ได้หลากหลาย
2. จุดแข็งของธุรกิจร้านเสื้อกีฬาในเขตเทศบาลนครยะลา จากการศึกษาพบว่า มีสินค้า
หลากหลาย ราคาถูก ความรวดเร็วในการให้บริการ ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่าการมีสินค้าหลากหลายจะเป็น
ทางเลือกให้กับผู้บริโภคได้ และหากสินค้าที่หลากหลายดังกล่าวสามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้ ก็จะเป็น
การเพิ่มรายได้ให้กับธุรกิจ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิริพร ศรีศิริกุลและวรรณัย สายประเสริฐ
(2558) ได้ศึกษาเรื่องส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครในการเลือกซื้อ
รองเท้าฟุตบอล มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาส่วนประสมการตลาดที่ มีผลต่อผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
ในการเลื อกซื้ อ รองเท้ า ฟุ ต บอล และสามารถน าข้ อ มูล ไปใช้ เ ป็น แนวทางในการพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง
ผลิตภัณฑ์รองเท้าฟุตบอล เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างเหมาะสม โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือหลั กในการเก็บตัวอย่างจากผู้ที่เล่นกีฬาฟุตบอล และเป็นผู้ซื้อรองเท้า
ฟุตบอลด้วยตนเอง ในกรุงเทพมหานคร และได้แบบสอบถามที่สมบูรณ์ จานวน 420 ตัวอย่าง จาก
การศึกษาพบว่าส่วนประสมการตลาดที่ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสาคัญในระดับมาก คือ ปัจจัย
ด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านราคา ปั จจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ปัจจัยด้านส่งเสริมการตลาด
โดยปัจจัยย่อยของส่วนประสมการตลาดที่ มีผลต่อผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครในการเลือกซื้อรองเท้า
ฟุตบอลในแต่ละด้านที่ ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสาคัญมีค่าเฉลี่ยสูงสุดลาดับแรก ดังนี้ ปัจจัยด้าน
ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ความสบายในการสวมใส่ ปัจจัยด้านราคา ได้แก่ คุณภาพของวัตถุดิบที่ ใช้ผลิ ต
รองเท้าเหมาะสมกับราคา ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่าย คือต้องมีหน้าร้านที่สามารถลองสินค้า
ได้ ปัจจัยด้านส่งเสริมการตลาด คือมีส่วนลดพิเศษสาหรับผลิตภัณฑ์ใหม่
3. จุดอ่อนของธุรกิจร้านเสื้อกีฬาในเขตเทศบาลนครยะลา จากการศึกษาพบว่า ราคาเสื้อผัน
ผวนตามราคาตลาด เป็นสินค้าที่ลอกเลียนแบบได้ง่าย เสื้อในสต็อคของร้านไม่เพียงพอต่อการซื้อ
จานวนมาก ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่าสอดคล้องกับแนวคดิของจตุพร สังขวรรณ (255 :216-227) ได้กล่าวว่า
จุดอ่อน เป็นความสามารถในการดาเนินงานที่เป็นจุดอ่อนและก่อให้เกิดปัญหาภายในองค์การ และไม่
สามารถนามาใช้ในการทางานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ หรือหมายถึงการดาเนินงานภายในองค์การที่
ทาได้ไม่ดี หรือทาได้ดีน้อยกว่าคู่แข่งหรือหน่วยงานที่มีภารกิจที่คล้ายคลึงกัน
4. โอกาสของธุรกิจร้านเสื้อกีฬาในเขตเทศบาลนครยะลา จากการศึกษาโอกาสของธุรกิจร้าน
เสื้อกีฬาในเขตเทศบาลนครยะลา จากการศึกษา พบว่า การใช้โซเชียลมีเดียในการประชาสัมพันธ์
การแข่งขันกีฬามีบ่อยและมีงบสนับสนุนจากรัฐบาล นักเรียน นักศึกษา ชอบออกกาลังกาย หันมาซื้อ
เสื้อกีฬากันมากขึ้น ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่า สอดคล้องกับงานวิจัยของกิตติคุณ บุญเกต (2556)ได้ศึกษาเรื่อง
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์สโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ของผู้บริโภคในจังหวัดบุรีรัมย์
ผลการศึกษาพบว่า ปั จ จัย ที่ มีอิทธิพลต่อการซื้อผลิ ตภัณฑ์ส โมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด แบ่ง
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ออกเป็น 3 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยด้านลักษณะพื้นฐานส่วนบุคคล ปัจจัยด้านทัศนคติ และปัจจัยทางการ
ตลาด 1) ลักษณะพื้นฐานส่วนบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์ ได้แก่ เพศ อาชีพ และรายได้
พบว่ า เพศหญิ ง มี โ อกาสที่ จ ะซื้ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ น้ อ ยกว่ า เพศชายประมาณ 58% อาชี พ พนั ก งาน
บริ ษัทเอกชนและธุรกิจ ส่ ว นตัว มีโ อกาสที่จะซื้อผลิ ตภัณฑ์มากกว่าอาชีพข้าราชการ /รัฐ วิส าหกิจ
ประมาณ 3 เท่า รายได้ช่วง 10,001 – 30,000 บาท มีโอกาสที่จะซื้อผลิตภัณฑ์มากกว่ารายได้ไม่เกิน
10,000 บาท ประมาณ 4 เท่า และรายได้ 30,001 บาทขึ้นไป มีโอกาสที่จะซื้อผลิตภัณฑ์มากกว่า
รายได้ไม่ เกิน 10,000 บาท ประมาณ 4.4 เท่า ส่วนอายุ การศึกษา และสถานภาพสมรสไม่มีอิทธิพล
ต่อการซื้อผลิตภัณฑ์ 2) ทัศนคติที่มีต่อสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด พบว่าค่าความพึงพอใจที่มีต่อ
สโมสร ฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ ดเพิ่มขึ้น 1 ระดับ โอกาสที่จะซื้อผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นประมาณ 2 เท่า
ส่วนทัศนคติที่มีต่อผลิตภัณฑ์ไม่มีอิทธิพลต่อการซื้อ 3) ปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการซื้อ
ได้แก่ ปัจจัยด้านการจัดจาหน่าย โดยอิทธิพลทางด้านการจัดจาหน่ายเพิ่มขึ้น 1 ระดับ มีโอกาสที่จะ
ซื้อผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นประมาณ 2.5 เท่า ส่วนปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านการ
ส่งเสริมการตลาด ปัจจัยด้านบุคคล และปัจจัยด้านสื่อ ไม่มีอิทธิพลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์
5. อุปสรรคของธุรกิจร้านเสื้อกีฬาในเขตเทศบาลนครยะลา จากการศึกษาอุปสรรคของธุรกิจ
ร้ านเสื้ อกีฬาในเขตเทศบาลนครยะลา จากการศึกษา พบว่า แฟชั่นเสื้ อกีฬามีการเปลี่ ยนแปลง
ตลอดเวลา คู่แข่งขายตัดราคามีการแข่งขันสู งและเศรษฐกิจถดถอยจากความไม่สงบในพื้นที่และ
ปัญหาเศรษฐกิจในประเทศ ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่าสอดคล้องกับแนวคิดของณัฎฐนันท์ สุภัทรชัยวงค์ (2554
: 1) ได้กล่าวว่า สถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจใน 3
จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส) ทาให้สภาวการณ์ผลิตหดตัว ผู้ประกอบการ
ขาดความมั่นใจในการลงทุน มีการเลิกกิจการอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้โครงสร้างเศรษฐกิจของสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้ซบเซา
6. TOWS Matrix ของธุรกิจร้านเสื้อกีฬาในเขตเทศบาลนครยะลา จากการศึกษา พบว่า กล
ยุทธ์ SO ได้แก่ ขายสินค้าผ่านสื่อโซเชียล เป็นผู้สนับสนุนเสื้อกีฬาหรือถ้วยรางให้กับหน่วยงาน ก ล
ยุทธ์ WO ได้แก่ จัดทาแบบเสื้อที่โดดเด่นหรือเป็นเอกลักษณ์และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จัด
โปรโมชั่น ลด แลก แจก แถม สินค้าค้างสต๊อก กลยุทธ์ ST ได้แก่ ประชาสัมพันธ์แบบใหม่ๆผ่านสื่อ
โซเชียล มีระบบสมาชิกสะสมยอดเพื่อนามาลดราคาสินค้าได้ กลยุทธ์ WT ได้แก่
การสร้างแบรนด์สินค้า เพื่อเป็นทางเลือกในการตัดสินใจ การมีสไตล์และดีไซน์ต่างจากคู่แข่ง และ
จัดระบบบริหารจัดการร้านเสื้อกีฬา ผู้วิจัยเห็นว่า กลยุทธ์ทางเลือกทั้ง 4 ด้าน ซึ่งเป็นผลที่ได้จาก
การจับคู่ปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอก เป็นกลยุทธ์ทางเลือกที่ดี สาหรับการนาไปใช้ประโยชน์ใน
ภาพรวมของธุรกิจร้านเสื้อกีฬาในเขตเทศบาลนครยะลา สอดคล้องกับสมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ (2558
: 10) พฤติกรรมผู้บริโภคจะเกี่ยวข้องกับความรู้สึกและการจัดการ ความรู้สึกเป็นความรู้สึกทางด้าน
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จิตวิทยาอันเกิดจากขั้นตอนการตัดสินใจในการบริโภค ผู้บริโภคต้องมีการจัดการตามขั้นตอนของ
กระบวนการบริโภคด้วย นักการตลาดจะต้องกาหนดกลยุท ธ์และยุทธวิธีการตลาดให้สอดคล้องและมี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมผู้ บ ริ โ ภคด้วย ซึ่งลั กษณะของพฤติกรรมผู้ บริโ ภคคือ พฤติกรรมผู้ บริโ ภคจะ
เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจหลายประการ (consumer behavior involves many decisions)
พฤติกรรมผู้บริโภคจะเกี่ยวข้องกับการทาความเข้าใจในการตัดสินใจว่าจะซื้อหรือไม่ (whether) ทาไม
จึงซื้อ (why) ซื้อเมื่อใด (when) ซื้อที่ไหน (where) ซื้ออย่างไร (how) ซื้อเท่าใด (how much) ซื้อ
บ่อยเท่าใด (how often) ใช้เวลานานเท่าใด (how long) ในการจัดหา การใช้ และการกาจัด
ผลิตภัณฑ์
7. การวางแผนกลยุทธ์หรือแนวทางในการจัดการเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจร้านเสื้อกีฬาในเขต
เทศบาลนครยะลา จากการศึกษา พบว่า สามารถกาหนดกลยุทธ์ได้ดังนี้
7.1 กลยุ ทธ์ร ะดับ องค์กร การใช้กลยุทธ์เ จริญเติบโตขายผ่ านสื่ อโซเชียลมี เดีย เช่ น
เว็บไซต์ เฟส เพจ ไลน์ @ อิสตราแกรม การใช้สื่อโซเชียลเป็นช่องทางหลักในการประชาสัมพันธ์
สินค้าให้มีความหลากหลาย รวมถึงมีการอัพเดทสินค้าอย่างต่อเนื่อง สื่อโซเชียลมีเดียสามารถ
เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ง่ายและสามารถเข้าถึงได้ตลอด 24 ชั่วโมง และมีการรีวิวสินค้าจากลูกค้าที่ใช้จริง
เพื่อเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าให้กับลูก ค้ารายใหม่ และกลยุทธ์การจัดโปรโมชั่น ลด
แลก แจก แถม การส่ งเสริ มการขายเพื่อ เป็ นการดึ งดู ดความสนใจ ซึ่งแต่ล ะเดือ นจะมี การจั ด
โปรโมชั่น แบบไม่ซ้าสั บ เปลี่ ย นหมุนเวียนกันไป เช่น การลดราคา 50% เมื่อลู กค้าซื้อในชิ้นที่ 2
การซื้อ 1 แถม 1 เป็นต้น ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่า สอดคล้องกับวาสนา พวงบุบผา (2554 : 26) ได้กล่าว
ว่า กลยุทธ์การเติบโต (Growth Strategy) มุ่งสร้างอัตราการเติบโตที่มากกว่าเมื่อเทียบกับตลาด มัก
ใช้การพัฒนาตลาดใหม่ (Market Development - ตลาดใหม่ สินค้าใหม่) พัฒนาสินค้า (Product
Development) วิธีการใหม่ (New Process) หรือเจาะตลาดเพิ่ม (Market Penetration - ตลาด
ใหม่ สินค้าเก่า) กลยุทธ์การเติบโตเป็นกลยุทธ์ที่นิยมมากที่สุด เนื่องจากการเติบโต หมายถึง รายได้
ที่มากขึ้นราคาหุ้นที่สูงขึ้น และประสิทธิภาพของผู้นา แต่การเติบโตที่เร็วเกินไปอาจจะนาไปสู่ความไม่
มีประสิทธิภาพการมุ่งในสินค้าหรือบริการเพียงอย่างเดียว (Concentration on a Single Product
or Services) เป็นการสร้างการเติบโตด้วยสินค้าหรือบริการเพียงอย่างเดียว การกระจายธุรกิจไปสู่
ธุรกิจที่มีความสัมพันธ์กับธุรกิจเดิม (Concentric Diversification) เป็นการสร้างการเติบโตด้วยการ
เพิ่มสินค้าหรือบริการใหม่ ที่สอดคล้องกับสินค้าหรือบริการที่มีอยู่แล้ว ซึ่งอาจจะสอดคล้องในเรื่อง
เทคโนโลยี Know-How สายผลิตภัณฑ์ ช่องทางการจัดจาหน่ายหรือฐานลูกค้า กลยุทธ์นี้จะสร้าง
ตาแหน่งการแข่งขันที่แข็งแกร่งได้
7.2 กลยุทธ์ระดับธุรกิจ ใช้กลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง สร้างทีมออกแบบลวดลายเสื้อที่
โดดเด่นและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ตรงกับความต้องการของลูกค้า ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่าสอดคล้องกับ

1139

การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลาปางวิจยั ครั้งที่ 4

งานวิจัยของฐิติมา ผการัตน์สกุล (2558) ได้ศึกษาเรื่อง กลยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจเสื้อผ้าแฟชั่นผ่าน
เครือข่ายสังคมออนไลน์ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบธุรกิจและแผนการบริหารจัดการ กลยุทธ์
ทางการตลาดปัจจัยแห่งความสาเร็จและพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์
การวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพโดยศึกษาจากผู้ประกอบการที่ ดาเนินธุรกิจเสื้อผ้าแฟชั่นผ่ าน
เครือข่ายสังคมออนไลน์จานวน 8 ราย และผู้บริโภคจานวน 7 ราย เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการ
สัมภาษณ์แบบเจาะลึ กและน าข้อมูล ที่ได้มา วิ เคราะห์ เนื้อหา สรุปผลการศึกษาและนาเสนอผล
การศึกษาในรูปแบบการพรรณนาความ ผลการศึกษาพบว่า 1) ธุรกิจเสื้อผ้าแฟชั่น ผ่านเครือข่าย
สั ง คมออนไลน์ ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น ธุ ร กิ จ ประเภทค้ า ปลี ก เป็ น กิ จ การเจ้ า ของคนเดี ย วมี ก ารก าหนด
กระบวนการในการดาเนินธุรกิจ 2)ผู้ประกอบการส่วนใหญ่เลือกใช้กลยุทธ์ ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและ
ความแตกต่างกาหนดราคาโดยคานึงถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์และกาลังซื้อของผู้ บริโภค เลือกใช้
เครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ได้รับความนิยมสูง ให้ความสาคัญกับการบอกต่อของผู้ บริโภค 3) ปัจจัย
แห่งความสาเร็จของธุรกิจนั้นมาจากคุณภาพและความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ การเอาใจใส่ผู้บริโภค
และคุณลักษณะของผู้ประกอบการ 4) ผู้บริโภคมีแรงจูงใจในการซื้อมาจากผลิตภัณฑ์ ส่วนใหญ่หา
ข้อมูลสินค้าด้วยตนเอง โดยกลยุทธ์ ทางการตลาดนั้นมีผลต่อความพึงพอใจของผู้บริโภค ผลการศึกษา
ข้อสรุปและข้อเสนอแนะของการศึกษาครั้งนี้สามารถนาไปใช้เป็นแนวทางในการประกอบการธุรกิจ
เสื้อผ้าแฟชั่นผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ หรือธุรกิจที่มีความใกล้เคียงกันต่อไป
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะการวิจัย
1. ธุรกิจควรใช้กลยุทธ์ที่มุ่งสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันด้วยการเน้นความชานาญใน
บางเรื่ อง เพื่อเจาะตลาดเฉพาะ เช่น กลุ่ ม ลู กค้า เฉพาะ สิ น ค้าเฉพาะ หรือพื้ นที่บางพื้นที่ องค์ก ร
สามารถสร้างคุณค่าด้วยการผสมผสานการมุ่งเน้นกับความแตกต่างหรือการเป็นผู้นาด้านต้นทุน เป็น
ต้น
2. ธุรกิจควรใช้กลยุทธ์ต้นทุนต่า ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่สร้างความได้เปรียบ ความชานาญในบาง
เรื่องหรือบางตลาด และสร้างคุณค่าด้วยต้นทุนต่า ซึ่งอาจใช้เสื้อกีฬาที่ราคาถูกลง และคุณภาพก็ลดลง
เล็กน้อยตามไปด้วย
ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งถัดไป
1. ควรทาการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีต่อธุรกิจอุปกรณ์กีฬาในเขตเทศบาล
นครยะลาและเขตอื่นๆ
2. ควรทาการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดเกี่ยวกับธุรกิจร้านเสื้อกีฬาในเขต
เทศบาลนครยะลาและเขตอื่นๆ
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บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) สร้างโมเดลธุรกิจ Business Model Canvas ของ
โรงเรียนกวดวิชาในเขตพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (กรณีศึกษาโรงแรมชางลี) ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
(2) วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคในการจัดการเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนกวดวิชาใน
เขตพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (กรณีศึกษาโรงแรมชางลี) (3) วิเคราะห์ TOWS Matrix ของ
โรงเรียนกวดวิชาในเขตพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (กรณีศึกษาโรงแรมชางลี) (4) ค้นหาแนวทาง
การจัดการเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนกวดวิชาในเขตพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (กรณีศึกษาโรงแรม
ชางลี) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้ประกอบการธุรกิจโรงเรียนกวดวิชาในเขตพื้นที่ 3
จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลา ปัตตานี นราธิวาส) ที่ได้ขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียนและจดทะเบียน
ถูกต้องตามกฎหมาย จานวน 6 คน เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมธุรกิจ
โรงเรียนกวดวิชาในเขตพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จานวน 3 คน และนักเรียนที่เข้ามาเรียนใน
โรงเรียนกวดวิชาในเขตพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (นักเรียน ป.6 ม.3 ม.6) จานวน 3 คน
การศึกษาครั้งนี้เป็นลักษณะการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใช้แบบสัมภาษณ์กึ่ง
โครงสร้างเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลรวม จานวน 12 ชุด ผลการศึกษาพบว่า
1. Business Model Canvas ของโรงเรียนกวดวิชาในเขตพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
(กรณีศึกษาโรงแรมชางลี) พบว่า กลุ่มลูกค้า ได้แก่ นักเรียน ชั้น ป.6 ม.3 ม.6 ในพื้นที่ 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ และนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ต้องการลงสมัครรับราชการตาแหน่งต่างๆ คุณค่า
สินค้า/บริการ ได้แก่ มีตัวอย่างข้อสอบที่หลากหลายให้ฝึกทาสม่าเสมอ นักเรียนสามารถสอบเข้า
มหาวิทยาลัยได้ บรรยากาศการเรียนที่เป็นกันเอง สนุก ลดภาวะเครียด และหลักสูตรที่ตรงตามความ
ต้องการ ช่องทางการเข้าถึงลูกค้าโดย ผ่านทางโซเชียลมีเดีย เฟส เพจ ไลฟ์ ฯลฯ ป้ายโฆษณา แผ่นพับ
ใบปลิว การแนะแนวโรงเรียนรัฐและเอกชนในพื้นที่ ความสัมพันธ์กับลูกค้า โดยการจัดโปรโมชั่น การ
ให้บริการประทับใจ รวมถึงการให้คาแนะนาปรึกษาด้านการเรียน เน้นการสอนอย่างเป็นกันเอง รับ
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จัดหาวิทยากร และผู้เชี่ยวชาญแขนงต่างๆ ไปอบรมสัมมนา รายได้หลัก ได้จากค่าธรรมเนียมการเรียน
ค่าคอร์สการเรียน ซีดีคอร์สพิเศษเพิ่มเติม รายได้จากการขายสื่อการเรียนการสอน และอุปกรณ์การ
เรียน ทรัพยากรหลัก ได้แก่ อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในการสอนเฉพาะด้าน ใช้เทคนิคการสอนเข้าใจง่าย
นาไปใช้ได้ สถานที่จัดการเรียนการสอน กิจกรรมหลัก คือ การประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการ
สอน การเปิดสอนนักเรียน ให้ตรงตามหลักสูตร เป็นชั่วโมงและเต็มเวลา ตรงตามความต้องการ และ
การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน พันธมิตร ได้แก่ โรงเรียนรัฐในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
โรงเรียนเอกชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมถึงหน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคเอกชนใน 3
จังหวัดชายแดนภาคใต้ และผู้ปกครองนักเรียน โครงสร้างต้นทุน ได้แก่ ค่าจ้างครูผู้สอนและบุคลากร
ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ และค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ
2. วิเคราะห์ SWOT Analysis จุดแข็งของโรงเรียนกวดวิชาในเขตพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ (กรณี ศึกษาโรงแรมชางลี ) จากการศึกษาพบว่า โรงเรียนกวดวิช ามีห ลั ก สู ตรการสอนที่
เหมาะสม จุดอ่อนของโรงเรียนกวดวิชาในเขตพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (กรณีศึกษาโรงแรมชาง
ลี) พบว่า ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานต่าง ๆ ของโรงเรียนกวดวิชาสูง ส่งผลให้กลายมาเป็นต้นทุนใน
การดาเนินกิจการที่สูงขึ้นตามไปด้วย โอกาสของโรงเรียนกวดวิชาในเขตพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ (กรณีศึกษาโรงแรมชางลี) พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนกวดวิชานาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาปรับ
ใช้ เป็ น โอกาสในการแบ่ งปั น ความรู้ มีเ ครื อข่ ายพั นธมิต รที่ เป็ นโรงเรีย นเอกชน และโรงเรี ยนรั ฐ
อุปสรรคของโรงเรียนกวดวิชาในเขตพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (กรณีศึกษาโรงแรมชางลี) พบว่า
สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
3. การวางแผนกลยุทธ์หรือแนวทางในการจัดการเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนกวดวิชาในเขตพื้นที่
3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (กรณีศึกษาโรงแรมชางลี) พบว่า มีการใช้กลยุทธ์ระดับองค์กร ใช้กลยุทธ์
เจริญเติบโต ได้แก่กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์และจัดทาหลักสูตรการสอนที่หลากหลายเพื่อรองรับการ
สอบเข้าในระดับที่สูงขึ้น กลยุทธ์ครูผู้สอนควรมีปฏิสัมพันธ์กับนักเรียนได้ตลอดเวลา ผ่านทางช่องทาง
สื่อสารที่หลากหลาย และกลยุทธ์ ครูสร้างตัวตนสร้างจุดเด่นให้นักเรียนติดตามโดยการใช้เทคนิคการ
สอนที่หลากหลาย ส่วนกลยุทธ์ระดับธุรกิจ ใช้กลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง คือ กลยุทธ์ จัด
ห้องเรียนออนไลน์ให้กับนักเรียนในเครือข่ายพันธมิตร นักเรียนสามารถเรียนที่ไหนเมื่อไรได้ทุกเวลา
กลยุทธ์ แบ่งปันความรู้ เคล็ดการคิดเล็ก ๆ น้อย ๆ ผ่านทาง โซเชียล เพื่อให้มีการติดตามที่ส่งผลต่อ
การลงเรียนกวดวิชา และ กลยุทธ์การสร้างครูประจาที่หลากหลายความถนัดเฉพาะด้าน จัดทาสื่อ การ
สอนที่มีคุณภาพให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้โดยตัวเองในราคาที่เหมาะสม
คาสาคัญ : การจัดการเชิงกลยุทธ์ โรงเรียนกวดวิชา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
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Abstract
The purposes of this research were 1) to build the Business Model Canvas for
the current tutoring schools in the three southern border provinces (case study
Changlee Hotel), 2) to analyze strengths, weaknesses, opportunities, and threats of
strategic management of the tutoring schools in the three southern border provinces
(case study Changlee Hotel), 3) to analyze the TOWS Matrix of the tutoring schools in
the three southern border provinces (case study Changlee Hotel), and 4) to search
for guidelines of strategic management of the tutoring schools in the three southern
border provinces (case study Changlee Hotel). The samples used were entrepreneurs
of the tutoring schools in the three southern border provinces (Yala, Pattani,
Narathiwat) have been allowed to set up schools and legal registration of 6 people,
involved government officers who support the business of the tutoring schools
in the three southern border provinces of 3 people, and students of the tutoring
schools in the three southern border provinces (Students in the Prathom 6,
Mathayom 3 and 6) of 3 people. This study was qualitative research using semistructured interview as a tool to collect 12 data sets.
The results were as follows:
1. The Business Model Canvas of the tutoring schools in the three southern
border provinces (case study Changlee Hotel) found that customers were Prathom 6,
Mathayom 3 and 6 students in the three southern border provinces and
undergraduates who wanted to apply for government jobs. Values of product and
service were that there was test examples for drilling; students were able to
entrance to university; studying atmosphere was friendly, funny, and not so stress;
and courses met the students’requirements. Channels were social medias,
billboards, brochures, leaflet, and suggestions of local private and government
schools. Customer relationships were done by promotions, impressive services, giving
the studying advices, friendly teaching, training by selected lecturers and experts.
Revenue streams were from tuition fees, course fees, extra course CD, and
educational medias and materials selling. Key resources were specialist teachers who
used understandable techniques in teaching and educational places. Key activities
were courses public relations, teaching according to course and time, and
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educational media development. Key partners were student guardians, government
schools, private schools, government agencies, and private organizations in the three
southern border provinces. Cost structures were teachers and personnel wage, public
relations cost, and public utility cost.
2. SWOT Analysis The strength of the tutoring schools in the three southern
border provinces (case study Changlee Hotel) found that the tutoring schools had
the appropriate courses. The weakness of the tutoring schools in the three southern
border provinces (case study Changlee Hotel) found that the expenses of tutoring
schools were high which influenced on other expenses would be high too. The
opportunities of the tutoring schools in the three southern border provinces (case
study Changlee Hotel) found that the schools administrators should bring technology
and innovation to classroom. They should be alliance with private and government
schools. The threat of the tutoring schools in the three southern border provinces
(case study Changlee Hotel) was commotion in the three southern border provinces.
3. The planning of strategies or guidelines of strategic management of the
tutoring schools in the three southern border provinces (case study Changlee Hotel)
revealed that these following strategies were employed in the study: (1) corporate
strategy, (2) growth strategy comprised of public relations and courses creation that
support the higher level of university entrance, communication via several channels
between teachers and students, and teaching techniques to attract students, and (3)
business strategy comprised of differentiation strategy which were organizing online
classroom for students under partnership network, sharing knowledge and tips
through social medias which could be affected to course applications, and creating
educational medias for students in a proper price.
Keywords: Strategic Management, Tutoring Schools, The Three Southern Border
Provinces
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บทนา
จากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เกิดขึ้น ตั้งแต่ปี 2547 และ
ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ได้ทาลายระบบเศรษฐกิจของดินแดนปลายด้ามขวานอย่างรุนแรง ทาให้
ภาคเอกชนไม่มีความมั่นใจในการลงทุน วงจรธุรกิจหยุดชะงัก ส่งผลต่อเนื่องให้เกิดปัญหาว่างงาน จน
หน่วยงานภาครัฐต้องเร่งหามาตรการและโครงการต่างๆ เพื่อเข้าไปฟื้นฟูและกระตุ้นเศรษฐกิจให้ก้าว
เดินต่อไป "โรงแรมชางลี" ซึ่งเคยเป็นโรงแรมขนาดใหญ่อันดับต้นๆ ของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
ตั้งอยู่ริมถนนสิโรรสใจกลางเมือ งยะลา ต้องกลับกลายเป็นโรงแรมร้าง การที่ศูนย์อานวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ ได้ซื้อต่อมาเมื่อ 5 ปีก่อน จากบริษัทบริหาร
สินทรัพย์สุขุมวิท จากัด (บสส.) ตามมติเห็นชอบของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ (กพต.) เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2555 รวมราคาตั้งแต่จัดซื้ออาคารโรงแรมชางลี
กระทั่งแปลงโฉมเป็นศูนย์ราชการ ศอ.บต. แห่งใหม่ ต้องใช้งบประมาณทั้งสิ้น 263,632,000 บาท
วัตถุประสงค์ของการจัดซื้อ เนื่องจากทาง ศอ.บต. ต้องการอาคารขนาดใหญ่ มีพื้นที่ใช้สอยมากกว่า
10,000 ตารางเมตร เพื่อเป็นศูนย์กลางการบริการประชาชนในมิติต่างๆ และการช่วยเหลือเยียวยาผู้
ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ รวมถึงยังมีแนวคิดที่จะใช้ห้องพักที่มีอยู่ของอาคารโรงแรม
ชางลีที่มีอยู่ 15 ชั้น ให้เป็นที่พักของเจ้าหน้าที่ที่ลงมาปฏิบัติงานในพื้นที่ชายแดนใต้ มีสถานที่ฝึกอบรม
และมีที่พักในตัว นอกจากนั้นยังมีแผนเปิดศูนย์ให้ความรู้ทางการศึกษาด้วย คาดว่าจะมีพิธีเปิดอาคาร
หลังนี้อย่างเป็นทางการในช่วงต้นปี 2561 (มติชนออนไลน์, 2560)
การศึกษาเป็นเครื่องมือสาคัญในการยกระดับคุณภาพทรัพยากรมนุษย์ในประเทศ เพื่อเตรียม
กาลังคนให้พร้อมในการเป็นกลไกสาคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยสู่เวทีเศรษฐกิจในระดับ
ภูมิภาคและระดับ นานาชาติ การจัดการศึกษาในระดับประถมโดยเฉพาะปฐมวัย จะต้องฝึกให้ใช้
ทักษะการคิดมากกว่าใช้ความจา รวมถึงสามารถที่จะคิดวิเคราะห์มีเหตุมีผล ครูเป็นรากฐานสาคัญ
ของการปฏิรูปการศึกษา ที่จะต้องแสวงหาความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และส่งเสริมนวัตกรรม ทั้งนี้
การศึกษาไทยในยุค 4.0 จึงต้องจัดการศึกษาทั้งระบบตั้งแต่ประถม มัธยม อาชีวศึกษา ไปจนถึง
อุดมศึกษา การที่ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่การศึกษาไทยในยุค 4.0 ได้อย่างยั่งยืนนั้น จะต้องมีการ
เชื่อมโยงในหลากหลายมิติ ให้สอดคล้องต่อการพัฒนาประเทศ เพื่อมุ่งสร้างคนให้มีคุณภาพ กับทิศ
ทางการเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคต (บ้านเมือง,2559) แนวทางการศึกษาไทยในยุค 4.0 ไม่ใช่
เป็นเพียงให้ความรู้กับคนเท่านั้น แต่เป็นการเตรียมมนุษย์ให้เป็นมนุษย์ โดยกระทรวงศึกษาธิการเร่ง
ปฏิรูปการเรียนรู้ให้กับเด็กไทยอย่างเป็นรูปธรรมในหลายด้าน ได้แก่ 1) เน้นการพัฒนาทักษะการคิด
วิเคราะห์ โดยไม่ได้เป็นการเพิ่มรายวิชาการคิดวิเคราะห์ขึ้นมาใหม่ แต่เป็นการปลูกฝังให้เด็กสามารถ
คิดวิเคราะห์จากวิชาหลักที่เรียนได้ 2) เน้นการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นหัวใจสาคัญใน
การติดต่อสื่อสารกับนานาประเทศ ฉะนั้นจึงได้มีการพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษผ่านกระบวนการ
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Boot Camp รวมไปถึงการจัดทาแอพพลิเคชั่นด้านภาษา เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านภาษาที่
ดีขึ้น 3) เน้นการพัฒนาทักษะวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ซึ่งสองวิชานี้เป็นวิชาที่จะนาไปสู่
การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ โดยเน้นการพัฒนาให้เด็กสามารถเรียนรู้และประสานวิชา
คานวณและเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการคิด สร้างสรรค์นวัตกรรมออกมาเป็นของตนเอง
โดยไม่ต้องพึ่งต่างชาติอีกต่อไป 4) ปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนใหม่ กระทรวงศึกษาธิการได้มี
การที่จะปรับเปลี่ยนหลักสูตรใหม่เพื่อที่จะนามาใช้ในปี 2561 และอาจจะมีการเพิ่มวิชาเรียนใหม่ๆ
ขึ้นมาด้วย หรือนาวิชาเก่าๆมาสอนใหม่ด้วยเช่นกัน 5) ปรับปรุงตาราเรียนให้มีมาตรฐาน 5 ดาว จะ
มีการสร้างตาราเรียนขึ้นมาให้เพื่อให้ สะดวกในการเรียนมากยิ่งขึ้น และจะมีการเพิ่มแบบฝึกหัดและ
มีลิ๊งค์เชื่อมโยงแบบออนไลน์ เพื่อให้นักเรียนสะดวกในการศึกษาหาข้อมูล เพิ่มเติม 6) การบริหาร
จัดการโรงเรียนขนาดเล็ก การที่กระทรวงศึกษาธิการนั้นพยายามที่จะยกระดับโรงเรียนขนาดเล็กโดย
การให้เด็กนั้นไปเรียนโรงเรี ยนที่มีความพร้อมมากกว่าได้พัฒนาทั้งทางด้านกายภาพและวิชาการอีก
ด้วย (ครูดนตรีดอทคอม, 2560)
โรงเรียนกวดวิชามีบทบาทสาคัญต่อระบบการศึกษาของไทยเป็นอย่างมาก โดยโรงเรียนกวด
วิชามีวิวัฒนาการจากการกวดวิชา เพื่อหาความรู้ในส่วนที่ขาดจากการเรียนในชั้นเรียน มีการขยาย
ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาไปจนถึงระดับอุดมศึกษา การเรียนการสอนของโรงเรียนกวดวิชามีวิธีการ
สอนหลากหลายรู ป แบบ ในด้ านของนั กเรี ยน การเรี ย นกวดวิช ามี แ นวโน้ มขยายตัว เพิ่ มมากขึ้ น
โรงเรียนกวดวิชาจึงถือได้ว่าเป็นธุรกิจที่มีการตื่นตัวมากในปัจจุบัน สังเกตได้ว่ามีการจัดตั้งโรงเรียน
กวดวิชาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง นักเรียนมีความกระตือรือร้นที่จะใฝ่หาความรู้นอกห้องเรียนมากขึ้น
เป็นธุรกิจที่นักเรียนรวมทั้งผู้ปกครองเห็นความสาคัญในการเรียนกวดวิชา ทาให้เกิดผู้ประกอบการ
รายใหม่เข้ามาสู่ธุรกิจโรงเรียนกวดวิชาทุกปี (ศูนย์ธุรกิจอุตสาหกรรม, 2558 : ไม่ปรากฏเลขหน้า)
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อสร้างโมเดลธุรกิจ (Business Model Canvas) ของโรงเรียนกวดวิชาในเขตพื้นที่ 3
จังหวัดชายแดนภาคใต้ (กรณีศึกษาโรงแรมชางลี) ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
2. เพื่อวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) ในการจัดการ
เชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนกวดวิชาในเขตพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (กรณีศึกษาโรงแรมชางลี)
3. เพื่อวิเคราะห์ TOWS Matrix ของโรงเรียนกวดวิชาในเขตพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
(กรณีศึกษาโรงแรมชางลี)
4. เพื่อค้นหาแนวทางการจัดการเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนกวดวิชาในเขตพื้นที่ 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ (กรณีศึกษาโรงแรมชางลี)
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วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ด้านประชากร ที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่
1) ผู้ประกอบการธุรกิจโรงเรียนกวดวิชาในเขตพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลา
ปัตตานี นราธิวาส) ที่ได้ขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียนและจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
2) เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมธุรกิจโรงเรียนกวดวิชาใน
เขตพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (กรณีศึกษาโรงแรมชางลี)
3) นักเรียนที่เรียนในโรงเรียนกวดวิชาในเขตพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (กรณีศึกษา
โรงแรมชางลี)
2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่
1) ผู้ประกอบการธุรกิจโรงเรียนกวดวิชาในเขตพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลา
ปัตตานี นราธิวาส) ที่ได้ขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียนและจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย โดยศึกษาจาก
จานวนประชากรผู้ประกอบการธุรกิจโรงเรียนกวดวิชา จานวนทั้งหมด 6 ราย
ผู้ประกอบการธุรกิจโรงเรียนกวดวิชาในจังหวัดยะลา จานวน 3 ราย
ผู้ประกอบการธุรกิจโรงเรียนกวดวิชาในจังหวัดปัตตานี จานวน 2 ราย
ผู้ประกอบการธุรกิจโรงเรียนกวดวิชาในจังหวัดนราธิวาส จานวน 1 ราย
(สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน, 2560 : ไม่ปรากฏเลขหน้า)
2) เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมธุ รกิจโรงเรียนกวดวิชาใน
เขตพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (กรณีศึกษาโรงแรมชางลี) จานวน 3 คน ได้แก่ เจ้าหน้าที่ศูนย์
อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ทั้งนี้ใช้การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงเฉพาะ
หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงในการส่งเสริมโรงเรียนกวดวิชาในเขตพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ (กรณีศึกษาโรงแรมชางลี) เท่านั้น
3) นักเรียนที่เรียนในโรงเรียนกวดวิชาในเขตพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (กรณีศึกษา
โรงแรมชางลี) จานวน 3 คน (นักเรียน ป.6 ม.3 ม.6) ทั้งนี้ใช้การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงเฉพาะ
นักเรียนที่มีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี ซึ่งได้ข้อมูลจากโรงเรียนกวดวิชา
เครื่องมือที่ใช้ในการค้นคว้าอิสระ
การศึกษาครั้งนี้เป็นลักษณะการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใช้แบบสัมภาษณ์
เป็ น เครื่ องมือในการเก็บ รวบรวมข้อมูล โดยการเชื่อมโยงระบบความคิดกับระบบข้อเท็จจริงเข้า
ด้วยกัน หรือคือการรวบรวมข้อมูลจากปรากฏการณ์อย่างเป็นระเบียบจนได้แบบแผนที่แท้จริงโดย
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อาศัยวิธีการต่าง ๆ ของศาสตร์ต่าง ๆ เข้าช่วย (สุภางค์ จันทวานิช, 2537 อ้างถึงใน สมยศ ทุ่งหว้า,
2557: 146) ดังนั้น ผู้วิจัยจึงใช้แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างเป็นเครื่องมือในการศึกษา
วิธีการสร้างเครื่องมือ
ในการสร้ างเครื่ องมือการจัดการเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนกวดวิช าในเขตพื้นที่ 3 จังหวั ด
ชายแดนภาคใต้ (กรณีศึกษาโรงแรมชางลี) ผู้วิจัยได้ดาเนินการสร้างเครื่องมือ ดังนี้
1. ศึ ก ษาแนวคิ ด ทฤษฎี ต่ า ง ๆ ต ารา และบทความทางวิ ช าการ เอกสารงานวิ จั ย ที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการเชิงกลยุทธ์
2. นาข้อมูลที่ได้จากการศึกษา มาสร้างแบบสัมภาษณ์ โดยกาหนดประเด็นและขอบเขต
ของคาถามให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของงานวิจัย
3. นาแบบสัมภาษณ์ที่สร้างเสร็จแล้ว เสนอต่ออาจารย์ ที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบปรับปรุง
ความถูกต้องตามข้อเสนอแนะ
4. นาแบบสัมภาษณ์ที่ได้ทาการปรับปรุงแล้ว เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่าน เพื่อ
พิจารณาตรวจสอบความเที่ยงตรง ด้านเนื้อหา (Content Validity) แล้วทาการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้
มีความถูกต้องสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
5. นาแบบสัมภาษณ์เสนออาจารย์ที่ปรึกษา ตรวจสอบเพื่อปรับปรุงแก้ไขครั้งสุดท้าย
6. นาแบบสัมภาษณ์ที่ผ่านกระบวนการต่างๆ จนมีความสมบูรณ์ครบถ้วนแล้ว มาจัดทา
เป็นชุดแบบสัมภาษณ์ จานวน 12 ชุด
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การศึกษาครั้งนี้เป็นลักษณะการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใช้กลยุทธ์การ
วิจัยแบบ Case Study เพื่อให้ได้ข้อมูลอย่างละเอียดและครบถ้วน ผู้วิจัยจึงใช้เครื่องมือในการศึกษา
ได้แก่ แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างโดยใช้วิธีการเก็บข้อมูลแบ่งออกได้เป็น 2 ส่วน ดังนี้
1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ได้จากการเก็บข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก
(In-depth Interview) ซึ่งเป็นการสัมภาษณ์ที่ผู้สัมภาษณ์มีจุดสนใจอยู่แล้ว จึงพยายามหันความสนใจ
ของผู้ถูกสัมภาษณ์ให้เข้าสู่จุดที่สนใจ ทั้งนี้เพราะในบางครั้งผู้สัมภาษณ์อาจจะไม่ต้องการทราบเหตุผล
หรือข้อเท็จจริงในเรื่องหนึ่งเรื่องใดทุกขั้นตอนเพราะอยู่นอกเหนือขอบเขตของการวิจัยในขณะนั้น จึง
เลือกสัมภาษณ์เอาแต่จุดที่ต้องการเพื่อให้ได้ข้อมูลอย่างละเอียดและครบถ้วนในเชิงลึก (สุภางค์ จัน
ทวานิช, 2554 : 78) เพื่อเข้าถึงข้อมูลแบบเจาะจงเฉพาะกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเกี่ยวข้องกับโรงเรียนกวด
วิชาเพื่อหาแนวทางในการกาหนดกลยุทธ์
2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ
ทั้งข้อมูลจากตารา เอกสาร รายงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลที่ทางโรงเรียนกวดวิชาได้รวบรวมไว้ รวมถึง
ข้อมูลจากเว็บไซต์ต่าง ๆ
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การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลประเภทต่าง ๆ โดยการนาเอาข้อสนเทศที่ได้จากการเก็บข้อมูลไม่ว่าจะ
เป็นการสัมภาษณ์เจาะลึก การถอดความจากวีดีโอเทป หรือจากเอกสารบันทึกและรายงานต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับประเด็นที่ศึกษามาแบ่งเป็นส่วนต่าง ๆ หรือข้อความย่อยต่าง ๆ ที่สื่อแนวคิด (concepts)
ในเรื่องเดี่ยวกันออกมาใช้ประโยชน์โดยการให้รหัส (coding) ของแต่ละข้อความย่อยซึ่งอาจเป็น
ประโยค หรือย่อหน้าข้อความ แล้วนารหัสมารวมกันยกระดับเป็นกลุ่มประเภท (category) เพื่อให้มี
ความหมายสูงขึ้นเมื่อนากลุ่มประเภท (categories) ที่เกิดขึ้นจากกการรวมกลุ่มรหัส มาวิเคราะห์จน
เห็นแบบแผนของความสัมพันธ์ (patterns of relationships) ของกลุ่มประเภทว่าอะไรสัมพันธ์กับ
อะไรมีสาระสาคัญหรือมีความหมาย (meanings) อะไรเพื่อให้เกิดความเข้าใจในปรากฏการณ์ที่ศึกษา
และนาความเข้าใจนั้นมาสร้างเป็นทฤษฎีที่เกิดขึ้นมาเอง (emerging theories) จากข้อมูลที่จัดเก็บมา
ผลการวิจัย
1. Business Model Canvas ของโรงเรียนกวดวิชาในเขตพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
(กรณีศึกษาโรงแรมชางลี) จากการศึกษาพบว่า
1.1 กลุ่มลูกค้า (Customer Segment) ได้แก่ นักเรียน ชั้น ป.6 ม.3 ม.6 ในพื้นที่ 3
จังหวัดชายแดนภาคใต้ และนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ต้องการลงสมัครรับราชการตาแหน่งต่าง ๆ
1.2 คุณค่าสินค้า/บริการ (Value Propositions) ได้แก่ มีตัวอย่างข้อสอบที่หลากหลาย
ให้ฝึกทาสม่าเสมอ นักเรียนสามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ บรรยากาศการเรียนที่เป็นกั นเอง สนุก
ลดภาวะเครียด และหลักสูตรที่ตรงตามความต้องการ
1.3 ช่องทางการเข้าถึงลูกค้า (Channels) โดย ผ่านทางโซเชียลมีเดีย เฟส เพจ ไลฟ์
ฯลฯ ป้ายโฆษณา แผ่นพับ ใบปลิว การแนะแนวโรงเรียนรัฐและเอกชนในพื้นที่
1.4 ความสัมพันธ์กับลูกค้า (Customer Relationships) โดยการจัดโปรโมชั่น การ
ให้บริการประทับใจ รวมถึงการให้คาแนะนาปรึกษาด้านการเรียน เน้นการสอนอย่างเป็นกันเอง รับ
จัดหาวิทยากร และผู้เชี่ยวชาญแขนงต่าง ๆ ไปอบรมสัมมนา
1.5 รายได้หลัก (Revenue Streams) ได้จากค่าธรรมเนียมการเรียน ค่าคอร์สการเรียน
ซีดีคอร์สพิเศษเพิม่ เติม รายได้จากการขายสื่อการเรียนการสอน และอุปกรณ์การเรียน
1.6 ทรัพยากรหลัก (Key Resources) ได้แก่ อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในการสอนเฉพาะด้าน
ใช้เทคนิคการสอนเข้าใจง่าย นาไปใช้ได้ สถานที่จัดการเรียนการสอน
1.7 กิจกรรมหลัก (Key Activities) คือ การประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอน
การเปิดสอนนักเรียน ให้ตรงตามหลักสูตร เป็นชั่วโมงและเต็มเวลา ตรงตามความต้องการ และการ
พัฒนาสื่อการเรียนการสอน
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1.8 พันธมิตร (Key Partners) ได้แก่ โรงเรียนรัฐในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
โรงเรียนเอกชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมถึงหน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคเอกชนใน 3
จังหวัดชายแดนภาคใต้ และผู้ปกครองนักเรียน
1.9 โครงสร้างต้นทุน (Cost Structure) ได้แก่ ค่าจ้างครูผู้สอนและบุคลากร ค่าใช้จ่าย
ในการประชาสัมพันธ์ และค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ
2. จุดแข็งของโรงเรียนกวดวิชาในเขตพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (กรณีศึกษาโรงแรมชาง
ลี) จากการศึกษาพบว่า โรงเรียนกวดวิชาจะมีหลักสูตรการสอนที่เหมาะสม โรงเรียนกวดวิชาส่วน
ใหญ่จะเปิดสอนในหลักสูตรกวดวิชาตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการและหลักสูตรประเภท
อาชีวศึกษาของโรงเรียนที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ ได้ฝึกปฏิบัติผ่านข้อสอบจริง มีข้อสอบ
ที่หลากหลายแนวให้นักเรียนได้ฝึกทาบ่อย ๆ ทาให้นักเรียนคุ้นเคยกับโจทย์ปัญหาส่งผลให้นักเรียน
ได้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น สอบเข้ามหาวิทยาลัยที่ตั้งใจได้ เทคนิคการสอนที่น่าสนใจ การสรุป
เนื้อหาอย่างตรงประเด็น ส่วนใหญ่โรงเรียนกวดวิชาจะใช้วิธีการสอนที่หลากหลายเน้นความน่าสนใจ
ทาให้นักเรียน เรียนด้วยความสนุก
3. จุดอ่อนของโรงเรียนกวดวิชาในเขตพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (กรณีศึกษาโรงแรม
ชางลี) จากการศึกษา พบว่า ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานต่าง ๆ ของโรงเรียนกวดวิชาสูง ส่งผลให้
กลายมาเป็นต้นทุนในการดาเนินกิจการที่สูงขึ้นตามไปด้วย การสอนโรงเรียนกวดวิชาในแต่ละแห่ง
ส่ว นใหญ่จะมีการสอนสด ที่นักเรี ยนและติว เตอร์ส ามารถโต้ตอบและมีปฏิสั มพันธ์กันได้ทาให้ ไม่
สามารถรับนักเรียนมากเกิน 50 คน ต่อห้องได้ อัตราค่าเรียนกวดวิชาค่อนข้างสูง สืบเนื่องมาจาก
ต้นทุนในการดาเนินกิจการโรงเรียนกวดวิชาที่สูงขึ้น ส่งผลทาให้อัตราค่าเล่าเรียนกวดวิชาแต่ละคอร์
สสูงขึ้นตามไปด้วย
4. โอกาสของโรงเรียนกวดวิชาในเขตพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (กรณีศึกษาโรงแรมชาง
ลี) จากการศึกษาพบว่า ผู้บริหารโรงเรียนกวดวิชานาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาปรับใช้เป็นโอกาสใน
การแบ่งปันความรู้ มีเครือข่ายพันธมิตรที่เป็นโรงเรียนเอกชน และโรงเรียนรัฐ นักเรียนมีความ
ต้องการสอบเข้าศึกษาต่อ ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้โรงเรียนกวดวิชาเข้าไปแนะแนวหลักสูตรการเรียน
การสอนโดยการนาเทคโนโลยีไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการในโรงเรียน
ที่เป็นเครือข่ายพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อสร้างศักยภาพด้านการเรียนรู้ ให้นักเรียนสามารถ
สอบเข้ามหาวิทยาลัย และช่วยในการขยายฐานผู้เรียนใหม่ๆ ให้เพิ่มจานวนนักเรียนที่เข้ามาเรียนใน
โรงเรียนกวดวิชามากขึ้น
5. อุปสรรคของโรงเรียนกวดวิชาในเขตพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (กรณีศึกษาโรงแรม
ชางลี) จากการศึกษา พบว่า สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเวลาใน
การเรียนกวดวิชาส่วนใหญ่จะเป็นเวลาหลังเลิกเรียนในโรงเรียนจึงเป็นข้อจากัดของการเดินทางกลับ
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บ้าน มติเก็บภาษีโรงเรียนกวดวิชา สาหรับโรงเรียนกวดวิชาที่ จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย รวมถึง
การขยายตัวของโรงเรียนกวดวิชาที่มีติวเตอร์ “แบรนด์เนม” ดัง การขยายตัว ของโรงเรียนกวดวิชาที่
มีมากขึ้นในปัจจุบัน โดยเฉพาะสถาบันกวดวิชาไหนที่มีติวเตอร์ติดอันดับก็จะเป็นทางเลือกหนึ่ง ให้
นักเรียนเลือกเรียนที่สถาบันกวดวิชาแห่งนั้น
6. TOWS Matrix โรงเรียนกวดวิชาในเขตพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (กรณีศึกษา
โรงแรมชางลี) จากการศึกษา พบว่า
ตารางที่ 1 การวิเคราะห์ TOWS Matrix ของโรงเรียนกวดวิชาในเขตพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
ปัจจัยภายใน

จุดแข็ง (Strengths ; S)
1. มีหลักสูตรการสอนที่เหมาะสม
2. ได้ฝึกปฏิบัตผิ ่านข้อสอบจริง
3. เทคนิคการสอนที่น่าสนใจการสรุป
เนื้อหาอย่างตรงประเด็น

จุดอ่อน (Weakness ;W)
1. ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานต่างๆ ของ
โรงเรียนกวดวิชาสูง
2. รับนักเรียนได้จากัดต่อห้องกรณี
สอนสด
ปัจจัยภายนอก
3. อัตราค่าเรียนกวดวิชาค่อนข้างสูง
โอกาส (Opportunity ; O)
กลยุทธ์ SO (จุดแข็ง+โอกาส)
กลยุทธ์ WO (จุดอ่อน+โอกาส)
1.ผู้บริหารโรงเรียนกวดวิชานา
S1O3 ประชาสัมพันธ์และจัดทา
W2W3O2 จัดห้องเรียนออนไลน์ให้กับ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาปรับใช้
หลักสูตรการสอนที่หลากหลายเพือ่
นักเรียนในเครือข่ายพันธมิตร นักเรียน
เป็นโอกาสในการแบ่งปันความรู้
รองรับการสอบเข้าในระดับที่สูงขึน้
สามารถเรียนทีไ่ หนเมื่อไรได้ทุกเวลา
2. มีเครือข่ายพันธมิตรที่เป็นโรงเรียน S3O2O1 ครูผู้สอนควรมีปฏิสัมพันธ์ W1O1 แบ่งปันความรู้ เคล็ดการคิด
เอกชน และโรงเรียนรัฐ
กับนักเรียนได้ตลอดเวลา ผ่านทาง
เล็กๆ น้อยๆ ผ่านทางโซเชียล เพื่อให้มี
3. นักเรียนมีความต้องการสอบเข้า
ช่องทางสื่อสารที่หลากหลาย
การติดตามทีส่ ่งผลต่อการลงเรียนกวด
ศึกษาต่อ
วิชา
อุปสรรค (Threat ; T)
กลยุทธ์ ST (อุปสรรค+จุดแข็ง)
กลยุทธ์ WT (จุดอ่อน+อุปสรรค)
1. สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 3 S2T3 ครูสร้างตัวตนสร้างจุดเด่นให้
W1T3 มีครูประจาที่หลากหลายความ
จังหวัดชายแดนภาคใต้
นักเรียนติดตามโดยการใช้เทคนิคการ ถนัดเฉพาะด้าน ครูภาษาอังกฤษ
2. มติเก็บภาษีโรงเรียนกวดวิชา
สอนที่หลากหลาย สนุกสนาน ไม่สร้าง โดยเฉพาะ เป็นต้น
3. การขยายตัวของโรงเรียนกวดวิชาที่ ความเบื่อหน่ายให้กับผู้เรียน ผูส้ อน
W3T2 จัดทาสื่อการสอนทีม่ ีคุณภาพให้
มีติวเตอร์ “แบรนด์เนม”ดัง
หมั่นหาข้อสอบที่ทันสมัยให้กับ
นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้โดยตัวเองใน
(คู่แข่งขัน)
นักเรียนได้ฝึกทาอยูต่ ลอดเวลา
ราคาที่เหมาะสม

6.1 กลยุทธ์ SO ได้แก่
6.1.1 S1O3 ประชาสัมพันธ์และจัดทาหลักสูตรการสอนที่หลากหลายเพื่อรองรับ
การสอบเข้าในระดับที่สูงขึ้น
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6.1.2 S3O2O1 ครู ผู้ ส อนควรมี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ กั บ นั ก เรี ย นได้ ต ลอดเวลา ผ่ า นทาง
ช่องทางสื่อสารที่หลากหลาย
6.2 กลยุทธ์ WO ได้แก่
6.2.1 W2W3O2 จัดห้องเรียนออนไลน์ให้กับนักเรียนในเครือข่ายพันธมิตร นักเรียน
สามารถเรียนที่ไหนเมื่อไรได้ทุกเวลา
6.2.2 W1O1 แบ่งปันความรู้ เคล็ดการคิดเล็กๆ น้อยๆ ผ่านทางโซเชียล เพื่อให้มี
การติดตามที่ส่งผลต่อการลงเรียนกวดวิชา
6.3 กลยุทธ์ ST ได้แก่
6.3.1 S2T3 ครูสร้างตัวตนสร้างจุดเด่นให้นักเรียนติดตามโดยการใช้เทคนิคการสอน
ที่หลากหลาย
สนุกสนาน ไม่สร้างความเบื่อหน่ายให้กับผู้เรียน ผู้สอนหมั่นหาข้อสอบที่ทันสมัยให้กับนักเรียนได้ฝึก
ทาอยู่ตลอดเวลา
6.4 กลยุทธ์ WT ได้แก่
6.4.1 W1T3 มีครูประจาที่หลากหลายความถนัดเฉพาะด้าน ครูภาษาอังกฤษ
โดยเฉพาะ เป็นต้น
6.4.2 W3T2 จัดทาสื่อการสอนที่มีคุณภาพให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้โดยตัวเองใน
ราคาที่เหมาะสม
7. การวางแผนกลยุทธ์หรือแนวทางในการจัดการเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนกวดวิชาในเขตพื้นที่
3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (กรณีศึกษาโรงแรมชางลี ) จากการศึกษาพบว่า สามารถกาหนดกลยุทธ์ได้
ดังนี้
7.1 กลยุทธ์ระดับองค์กร ใช้กลยุทธ์เจริญเติบโต ดังนี้
7.1.1 กลยุ ทธ์ การประชาสั มพันธ์และจัดทาหลั กสูตรการสอนที่หลากหลายเพื่อ
รองรับการสอบเข้าในระดับที่สูงขึ้น
7.1.2 กลยุทธ์ครูผู้สอนควรมีปฏิสัมพันธ์กับนักเรี ยนได้ตลอดเวลา ผ่านทางช่องทาง
สื่อสารที่หลากหลาย
7.1.3 กลยุทธ์ ครูสร้างตัวตนสร้างจุดเด่นให้นักเรียนติดตามโดยการใช้เทคนิคการ
สอนที่หลากหลาย สนุกสนาน ไม่สร้างความเบื่อหน่ายให้กับผู้เรียน ผู้สอนหมั่นหาข้อสอบที่ทันสมัย
ให้กับนักเรียนได้ฝึกทาอยู่ตลอดเวลา
7.2 กลยุทธ์ระดับธุรกิจ ใช้กลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง ดังนี้
7.2.1 กลยุทธ์ จัดห้องเรียนออนไลน์ให้กับนักเรียนในเครือข่ายพันธมิตร นักเรียน
สามารถเรียนที่ไหนเมื่อไรได้ทุกเวลา
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7.2.2 กลยุทธ์ แบ่งปันความรู้ เคล็ดการคิดเล็กๆ น้อยๆ ผ่านทางโซเชียล เพื่อให้มี
การติดตามที่ส่งผลต่อการลงเรียนกวดวิชา
7.2.3 กลยุทธ์ การสร้างครูประจาที่หลากหลายความถนัดเฉพาะด้าน จัดทาสื่อการ
สอนที่มีคุณภาพให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้โดยตัวเองในราคาที่เหมาะสม
สรุปและอภิปรายผล
1. Business Model Canvas ของโรงเรียนกวดวิชาในเขตพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
(กรณีศึกษาโรงแรมชางลี) ประกอบด้วย
1.1 กลุ่มลูกค้า (Customer Segment) ได้แก่ นักเรียน ชั้น ป.6 ม.3 ม.6 ในพื้นที่ 3
จังหวัดชายแดนภาคใต้ และนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ต้องการลงสมัครรับราชการตาแหน่งต่างๆ
ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่า กลุ่มลูกค้าของโรงเรียนกวดวิชาเข้ามาเรียนโดยมีวัตถุประสงค์เดียวกันนั่นคือ เพื่อการ
สอบ หรือเพื่อทาคะแนนเป็นต้น สอดคล้องกับวิญญู กิ่งหิรัญวัฒนา (2557 : 18-44) ลูกค้าจะถูกแบ่ง
ออกเป็นกลุ่มต่าง ๆ เมื่อพวกเขามีความต้องการและเหมาะสมกับข้อเสนอที่ แตกต่างกัน การเข้าถึง
พวกเขาต้องใช้ช่องทางการกระจายสินค้าและบริการที่ไม่เหมือนกัน พวกเขาต้องการความสัมพันธ์ที่
ไม่เหมือนกัน กาไรที่ได้จากพวกเขาไม่เท่ากันอย่างเห็นได้ชัด พวกเขายินดีจ่ายเงินให้กับข้อเสนอใน
แง่มุมที่แตกต่างกัน สร้างคุณค่าให้กับใคร ใครคือลูกค้าที่ สาคัญที่สุดของเรา กลุ่มลูกค้ามีหลาย
ประเภท ต่อไปนี้คือตัวอย่างเพียงส่วนหนึ่ง
1.2 คุณค่าสินค้า/บริการ (Value Propositions) ได้แก่ มีตัวอย่างข้อสอบที่หลากหลาย
ให้ฝึกทาสม่าเสมอ นักเรียนสามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ บรรยากาศการเรียนที่เป็นกันเอง สนุก
ลดภาวะเครียด และหลักสูตรที่ตรงตามความต้องการ สอดคล้องกับเสริมยศ ธรรมรักษ์ (2556 : 2021) การตอบสนองต่อความต้องการที่เฉพาะเจาะจงของลูกค้า การปรับแต่งสินค้าและบริการให้เหมาะ
เจาะจงกับความต้องการเฉพาะของลูกค้ารายบุคคลหรือกลุ่มลูกค้านั้นสามารถสร้างคุณค่าขึ้นมาได้
ในช่วงไม่กี่ปีมานี้ แนวคิดเรื่องการตอบสนองต่อความต้องการที่เฉพาะเจาะจงของลูกค้าจานวนมาก
(mass customization) และการร่วมสร้างโดยลูกค้า (customer co-creation) กาลังได้รับความ
สนใจมากขึ้น แนวทางนี้จะทาให้ได้สินค้าและบริการที่ตอบสนองต่อความต้องการที่เฉพาะเจาะจงของ
ลูกค้า ในขณะเดียวกันก็ยังคงความได้เปรียบจากการผลิตจานวนมากเพื่อให้ต้นทุนต่าต่อไป
1.3 ช่องทางการเข้าถึงลูกค้า (Channels) โดย ผ่านทางโซเชียลมีเดีย เฟส เพจ ไลฟ์
ฯลฯ ป้ายโฆษณา แผ่นพับ ใบปลิว การแนะแนวโรงเรียนรัฐและเอกชนในพื้นที่ สอดคล้องกับสุภัสสร
ศรีมนตรี และภิเษก ชัยนิรันดร์ (2558 : 153) ได้กล่าวถึงข้อดีของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไว้ว่า พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์มีศักยภาพที่ทาให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างรวดเร็ว เพราะผู้บริโภคสามารถทาการซื้อสินค้าหรือ
บริการได้ทุกที่ที่มีเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยไม่จากัดเวลา และง่ายต่อการเปรียบเทียบราคาสินค้าอย่าง
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เดียวกันกับร้านค้าออนไลน์หรือออฟไลน์จากการค้นหาข้อมูลผ่านเครื่องมือค้นหา (Search Engine)
ประกอบกับผู้บริโภคสามารถรู้ประวัติการขายของร้านค้าออนไลน์ได้จากการอ่านคาวิจารณ์จากผู้ซื้อคน
อื่น ๆ ที่ได้โพสต์ข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ ตลอดจนในปัจจุบันกระแสนิยมและการได้รับอิทธิพลจากเฟซบุ๊ก ที่
สร้างความใกล้ชิดกับกลุ่มลูกค้าได้ง่ายขึ้น
1.4 ความสัมพันธ์กับลูกค้า (Customer Relationships) โดยการจัดโปรโมชั่น การ
ให้บริการประทับใจ รวมถึงการให้คาแนะนาปรึกษาด้านการเรียน เน้นการสอนอย่างเป็นกันเอง รับ
จัดหาวิทยากร และผู้เชี่ยวชาญแขนงต่างๆ ไปอบรมสัมมนา สอดคล้องกับ ภัคทีฆวิณหุ์ ไอศูรย์ยศ
พสุธีร์ (2554 : 136-137) กล่าวถึงหลักการสาคัญในการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ ดังนี้ 1) การมีฐานข้อมูล
ของลูกค้า ฐานข้อมูลต้องถูกต้องและทันสมัยอยู่เสมอ สามารถเรียกดูได้จากทุกหน่วยงานในองค์กรที่
เกี่ยวข้องกับลูกค้า มีการแยกประเภทลูกค้าจากฐานข้อมูล เนื่องจากลูกค้าแต่ละราย มี Value ไม่เท่ากัน
ซึ่ งลู กค้ าจะประกอบด้ ว ย ลู กค้ าเริ่ มแรก ลู กค้ าที่ ช่ ว ยประชาสั มพั นธ์ และลู กค้ าที่ ซื้ อซ้ า 2) การมี
เทคโนโลยี เทคโนโลยีที่เข้ามาเกี่ยวข้องนั้น ประกอบด้วยเทคโนโลยีที่เพิ่มช่องทางให้ลูกค้าสามารถติดต่อ
กับองค์กรได้ ได้แก่ ระบบ Call center, Web site, Interactive voice Response 3) การปฏิบัติเพื่อ
รักษาลูกค้า เนื่องจากข้อมูล Database สามารถทาให้องค์กรแยกแยะลูกค้าได้ว่ากลุ่มใดเป็นกลุ่มที่ทา
กาไรสูงสุดให้กบั องค์กร
1.5 รายได้หลัก (Revenue Streams) ได้จากค่าธรรมเนียมการเรียน ค่าคอร์ส การเรียน
ซีดีคอร์สพิเศษเพิ่มเติม รายได้จากการขายสื่อการเรียนการสอน และอุปกรณ์การเรียน สอดคล้องกับ
(กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, 2560 : 58) กล่าวถึงการวิเคราะห์ว่าธุรกิจจะได้รับรายได้จากทางใดบ้าง ซึ่ง
บางธุรกิจอาจมีรายได้ทางเดียวแต่บางธุรกิจอาจมีรายได้หลายทางก็ได้ โดยรายได้นั้นไม่จาเป็นจะต้อง
มาจากการขายสินค้าหรือการบริการเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่สามารถหารายได้เพิ่มเติมจากวิธีการ
อื่นได้ หากลูกค้าเปรียบเหมือนหัวใจของโมเดลธุรกิจ กระแสรายได้ก็เปรียบได้กับเส้นเลือด
1.6 ทรัพยากรหลัก (Key Resources) ได้แก่ อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในการสอนเฉพาะด้าน
ใช้เทคนิคการสอนเข้าใจง่าย นาไปใช้ได้ สถานที่จัดการเรียนการสอน สอดคล้องกับ (สุธีรา เดช
นครินทร์, จันติมา จันทร์เอียด, ธธิรา ศิริพันธ์, วชิราภรณ์ ขุนจันทร์ และภัทริยา สังข์น้อย, 2553 : 210)
กล่าวถึง โมเดลธุรกิจทุกประเภทต้องอาศัยทรัพยากรหลักอาจแตกต่างกันแล้วแต่ประเภทของโมเดล
ธุรกิจ ทรัพยากรหลักอาจเป็นวัตถุสิ่งของ เงินทุน ภูมิปัญญาหรือบุคลากรก็ได้ ทั้งนี้อาจได้มาด้วยการ
ซื้อ การเช่าหรือไม่ก็มาจากพัน ธมิตรหลั ก ทรัพยากรหลักอะไรบ้างที่จาเป็นต่อการเสนอคุณค่า
ช่องทางการกระจายสินค้าและบริการ ความสัมพันธ์กับลูกค้า และกระแสรายได้ของเรา
1.7 กิจกรรมหลัก (Key Activities) คือ การประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอน
การเปิดสอนนักเรียน ให้ตรงตามหลักสูตร เป็นชั่วโมงและเต็มเวลา ตรงตามความต้องการ และการ
พัฒนาสื่อการเรียนการสอน สอดคล้องกับ จตุพร สังขวรรณ (2557 : 221) กล่าวว่า กิจกรรมหลัก
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เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการดาเนินงานหลั กขององค์การ ซึ่งเราต้องแยกแยะให้อ อกว่า
องค์การที่เราวิเคราะห์นั้ นเป็นธุรกิจประเภทใด เน้นกิจกรรมด้านผลิตสินค้า หรือกิจกรรมด้านการ
บริการ เช่น ธุรกิจธนาคาร กิจกรรมหลักก็คือ การรับฝากเงิน การให้สินเชื่อ เป็นต้น หรือหากเป็น
ธุรกิจที่ผลิตสินค้า กิจกรรมหลักก็คือ การผลิตสินค้าเป็นต้น หากเป็นภาคราชการ กิจกรรมหลักก็คือ
กิจกรรมต่าง ๆ ที่ต้องให้บริการประชาชนนั่นเอง
1.8 พันธมิตร (Key Partners) ได้แก่ โรงเรียนรัฐในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
โรงเรียนเอกชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมถึงหน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคเอกชนใน 3
จังหวัดชายแดนภาคใต้ และผู้ปกครองนักเรียน สอดคล้องกับ ออสเทอร์วัลเดอร์ และ พินเญอร์
(Osterwalder & Pigneur: 2010 อ้างถึงในวิญญู กิ่งหิรัญวัฒนา, 2557: 38-39) ที่กล่าวไว้ว่า บริษัท
ต่าง ๆ พยายามสร้างพันธมิตรด้วยเหตุผลที่หลากหลาย และพันธมิตรก็ได้กลายเป็นองค์ประกอบสาคัญ
สาหรับโมเดลธุรกิจจานวนมาก บริษัทสร้างพันธมิตรเพื่อให้โมเดลธุรกิจเกิดผลสูงสุด ลดความเสี่ยง และ
ครอบครองทรัพยากรต่าง ๆ อาจแบ่งพันธมิตรออกเป็น 4 ประเภทด้วยกัน ได้แก่ 1)พันธมิตรเชิงกล
ยุทธ์ระหว่างบริษัทที่ไม่ได้เป็นคู่แข่งขัน 2) การร่วมมือเฉพาะกิจ ซึ่งเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ระหว่างบริษัท
ที่เป็นคู่แข่งกัน 3) การร่วมทุนเพื่อพัฒนาธุรกิจใหม่ และ 4) ความสัมพันธ์แบบผู้ซื้อ - ซัพพลายเออร์ เพื่อ
รับประกันว่า จะไม่ขาดแคลนวัตถุดิบ
1.9 โครงสร้างต้นทุน (Cost Structure) ได้แก่ ค่าจ้างครูผู้สอนและบุคลากร ค่าใช้จ่าย
ในการประชาสัมพันธ์ และค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ สอดคล้องกับ สุวรรณ หวังเจริญเดช (2557 : 61)
กล่าวถึง แนวทางการพัฒนาการบริหารต้นทุนเชิงกลยุทธ์ยุคใหม่ไว้ว่าการสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า
(Customer Satisfaction) คือ กิจการต้องทราบว่าลูกค้ากลุ่มเป้าหมายต้องการสินค้าใด คุณลักษณะ
อย่างไร จะกาหนดราคาขายเท่าใดจึงจะเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางการตลาด ณ ขณะนั้น
2. จุดแข็งของโรงเรียนกวดวิชาในเขตพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (กรณีศึกษาโรงแรมชาง
ลี) จากการศึกษาพบว่า โรงเรียนกวดวิชาจะมีหลักสูตรการสอนที่เหมาะสม ได้ฝึกปฏิบัติผ่านข้อสอบ
จริง มีเทคนิคการสอนที่น่าสนใจ การสรุปเนื้อหาอย่างตรงประเด็น ส่วนใหญ่โรงเรียนกวดวิชาจะใช้
วิธี ก ารสอนที่ ห ลากหลายเน้ น ความน่ า สนใจ ท าให้ นั กเรี ย น เรีย นด้ ว ยความสนุ ก สอดคล้ อ งกั บ
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (2560) กรณีที่จะเปิดสอนหลักสูตรที่มิใช่หลักสูตร
ต้น แบบที่ สช.จัดทาไว้ และเป็น หลักสูตรที่ผู้ขอจัดตั้งเขียนขึ้นมาเอง ให้ผู้ ขอจัดตั้งโรงเรียนเสนอ
หลักสูตรนั้นมาให้ สช.ดาเนินการพิจารณาก่อน เมื่อหลักสูตรดังกล่าวผ่านขบวนการพิจ ารณาของ
คณะกรรมการพิจ ารณาเรีย บร้ อยแล้ว จึงนามาประกอบการยื่นขอจัดตั้งโรงเรียนพร้อมเอกสาร
ประกอบ ทั้งนี้ ต้องดาเนินการขออนุญาตต่อกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการกาหนดมาตรฐาน
โรงเรียนเอกชนประเภทกวดวิชา พ.ศ.2544 แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน ทุกประการ และยัง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ เอกอมร เอี่ยมศิริรักษ์ (2556 : บทคัดย่อ) การวิจัยเรื่องกลยุทธ์การบริหาร
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โรงเรียนกวดวิชาเพื่อส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นการวิจัยแบบผสมใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ
ตามด้วยการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึ งประสงค์ของ
การบริหารโรงเรียนกวดวิชาตามแนวความคิดรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร 2. เพื่อวิเคราะห์จุดอ่อน
จุดแข็ง โอกาส และภาวะคุกคามของการบริหารโรงเรียนกวดวิชา เพื่อส่งเสริมความรับผิดชอบต่อ
สั งคม 3. เพื่อพัฒ นากลยุ ทธ์การบริห ารโรงเรียนกวดวิช าเพื่อ ส่ งเสริ มความรับ ผิ ด ชอบต่ อสั งคม
ผลการวิจัยพบว่า โรงเรียนกวดวิชามีจุดแข็งในเรื่องวิชาการ มีหลักสูตรที่ทันสมัย และการให้บริการที่
ดี
3. จุดอ่อนของโรงเรียนกวดวิชาในเขตพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (กรณีศึกษาโรงแรม
ชางลี) จากการศึกษา พบว่า ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานต่าง ๆ ของโรงเรียนกวดวิชาสูง รับนักเรียน
ได้จากัดต่อห้องกรณีสอนสด อัตราค่าเรียนกวดวิชาค่อนข้างสูง การสอนโรงเรียนกวดวิชาในแต่ละแห่ง
ส่วนใหญ่จะมีการสอนสด สอดคล้องกับแนวคิดของ ศิณาภรณ์ หู้เต็ม (2560 : ไม่ปรากฎเลขหน้า)
ค่ า ธรรมเนี ย มการเรี ย น การเก็ บ ค่ า ธรรมเนี ย มการเรี ย น จะต้ อ งได้ รั บ อนุ ญ าตจากส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาเอกชนโดยให้เก็บได้ในอัตรา ดังนี้ การเรียนการสอนโดยใช้ครูผู้สอน ให้เก็บ
ในอัตราที่สูงกว่าการเรียนการสอนโดยใช้สื่อผสมครู ส่วนการเรียนการสอนโดยใช้สื่อเป็นเครื่องมือ
จะต้องเก็บในราคาต่าสุด
4. โอกาสของโรงเรียนกวดวิชาในเขตพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (กรณีศึกษาโรงแรมชาง
ลี) จากการศึกษา พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนกวดวิชานาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาปรับใช้เป็นโอกาส
ในการแบ่งปันความรู้ มีเครือข่ายพันธมิตรที่เป็นโรงเรียนเอกชน และโรงเรียนรัฐ นักเรียนมีความ
ต้องการสอบเข้าศึกษาต่อ สอดคล้องกับงานวิจัยของ เอกอมร เอี่ยมศิริรักษ์ (2556 : บทคัดย่อ)
การวิจัยเรื่องกลยุทธ์การบริหารโรงเรียนกวดวิชาเพื่อส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นการวิจัย
แบบผสมใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณตามด้วยการวิจัยเชิงคุณภาพโดยภาพรวมโรงเรียนกวดวิชามีการ
บริหารงานตามแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมในระดับจริยธรรมและมีจุดเด่นที่เรื่องมนุษยชนด้วย
การปฏิบัติที่ดีต่อบุคลากรภายในองค์กร ผู้ใช้บริการ และแบ่งปันความรู้สู่ชุมชน
5. อุปสรรคของโรงเรียนกวดวิชาในเขตพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (กรณีศึกษาโรงแรม
ชางลี) จากการศึกษา พบว่า สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มติเก็บ
ภาษีโ รงเรี ยนกวดวิชา รวมถึงการขยายตัว ของโรงเรียนกวดวิช าที่มีติวเตอร์ “แบรนด์เนม” ดัง
สอดคล้องกับ รัตติกร คาแพง (2557 : บทคัดย่อ) การศึกษาคุณลักษณะของโรงเรียนกวดวิชาที่พึง
ประสงค์ของนักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดในภาคเหนือตอนล่าง มีวัตถุประสงค์
คือ เพื่อศึกษาคุณลักษณะของโรงเรียนกวดวิชาในภาคเหนือตอนล่าง โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลผลการศึกษาพบว่า นักเรียนที่เรียนกวดวิชาส่วนใหญ่ให้ความสาคัญในการตัดสินใจ
เลือกโรงเรียนกวดวิชาโดยพิจารณาจากสถานที่ตั้งมากที่สุด รองลงมาคือ การส่งเสริมการขาย ราคา
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และจานวนนักเรียนในห้องเรียนสาหรับค่าเรียนจะเลือกราคาที่มากกว่า 3,001 บาท ซึ่งเป็นกรณีที่ติว
เตอร์มีชื่อเสียง
6. TOWS Matrix โรงเรียนกวดวิชาในเขตพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (กรณีศึกษา
โรงแรมชางลี) เป็นผลที่ได้จากการจับคู่ ปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอก เป็นกลยุทธ์ทางเลือกที่ดี
สาหรับการนาไปใช้ประโยชน์ในภาพรวมของโรงเรียนกวดวิชาในเขตพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
(กรณีศึกษาโรงแรมชางลี) โดยการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการเป็นการผสมผสานของการสื่อสาร
การตลาดมากกว่าหนึ่งประเภทขึ้นไป ซึ่งแต่ละโรงเรียนกวดวิชาที่ได้ทาการศึกษามีการใช้เครื่องมือ
สื่อสารการตลาดมากกว่าหนึ่งเครื่องมือ และใช้เครื่องมือการสื่อสารการตลาดกันอย่างผสมผสาน การ
ส่ ง เสริ ม การตลาดของโรงเรี ย นกวดวิ ช าเกี่ ย วข้ อ งกั บ การส่ ง เสริ ม การขายร่ ว มกั บ การโฆษณา
ประชาสั มพั น ธ์ ค่ อ นข้า งมากในการสร้ างการรั บรู้ ค วามน่ าเชื่ อ ถื อ และเป็ น ที่รู้ จั ก ของกลุ่ ม ลู ก ค้ า
เป้าหมาย สอดคล้องกับ เอกอมร เอี่ยมศิริรักษ์ (2556 : บทคัดย่อ) การวิจัยเรื่องกลยุทธ์การบริหาร
โรงเรียนกวดวิชาเพื่อส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นการวิจัยแบบผสมใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ
ตามด้วยการวิจัยเชิงคุณภาพ ผลการวิจัยพบว่า กลยุทธ์ที่โรงเรียนกวดวิชาควรนาไปใช้ในการบริหาร
โรงเรียนกวดวิชา เพื่อส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรมี 4 กลยุทธ์หลัก โดยใช้ชื่อเรียก
เป็น SCAN Strategy อันได้แก่ 1) กลยุทธ์ยกระดับมาตรฐานโรงเรียนกวดวิชา 2) กลยุทธ์ส่งเสริม
ภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นของโรงเรียนกวดวิชา 3) กลยุทธ์สนับสนุนกิจกรรมวิชาการและส่งเสริม
กิจกรรมทางวัฒนธรรม และ 4) กลยุทธ์สร้างเครือข่ายความร่วมมือแบบรอบด้าน
7. การวางแผนกลยุทธ์หรือแนวทางในการจัดการเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนกวดวิชาในเขตพื้นที่
3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (กรณีศึกษาโรงแรมชางลี) คือกลยุทธ์ระดับองค์กร ใช้กลยุทธ์เจริญเติบโต
ด้วยวิธีการประชาสัมพันธ์และจัดทาหลักสูตรการสอนที่หลากหลายเพื่อรองรับการสอบเข้าในระดับที่
สูงขึ้น ครูผู้สอนควรมีปฏิสัมพันธ์กับนักเรียนได้ตลอดเวลา ผ่านทางช่องทางสื่อสารที่หลากหลาย และ
ครูสร้างตัวตนสร้างจุดเด่นให้นักเรียนติดตามโดยการใช้เทคนิคการสอนที่หลากหลาย สนุกสนาน ไม่
สร้ า งความเบื่ อ หน่ า ยให้ กั บ ผู้ เ รี ย น ผู้ ส อนหมั่ น หาข้ อ สอบที่ ทั น สมั ย ให้ กั บ นั ก เรี ย นได้ ฝึ ก ท าอยู่
ตลอดเวลา ผู้ศกึ ษาเห็นว่าการสื่อสารการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ด้วยเฟสบุ๊ค และอินสตาร์แกรมมี
ผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสถาบันกวดวิชาของนักเรียนทุกระดับสอดคล้องกับ Henderson (1989
อ้างใน สุดใจ ดิลกฑรรศนนท์ , 2558 : 7) กลยุทธ์ เป็นการค้นหาอย่างไตร่ตรองและรอบคอบ เพื่อ
จัดทาแผนปฏิบัติการที่สามารถนาไปพัฒนาความได้เปรียบในการแข่งขันและความสามารถแก่ธุรกิจ
โดยความได้เปรียบทางการแข่งขันเกิดจากการสร้างสิ่งที่มีความแตกต่างระหว่างองค์การของคุณและ
องค์การของคู่แข่งขัน และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ อนุสรา เจนสนาม และเยาวภา ปฐมศิริกุล
(2558 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการสื่ อสารการตลาดผ่ านสื่ อสั งคมออนไลน์ที่มีผ ลต่อพฤติกรรมการ
ตัดสิน ใจเลื อกสถาบั นกวดวิช าของนักเรียนระดับมัธ ยมศึกษาตอนปลายมีวัตถุประสงค์ วิเคราะห์
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ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการเลือกสถาบันกวดวิชา และวิเคราะห์อิทธิพล
ของการสื่อสารการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสถาบันกวดวิชา ซึ่งผล
วิจัยพบว่าปัจ จัยส่ว นบุคคลด้านอายุ แผนการเรียน และระดับชั้นที่กาลั งศึกษามีความสัมพันธ์กับ
หลักสูตรที่เลือกวิชาที่ต้องการเรียน และช่วงเวลาที่เรียน ปัจจัยส่วนบุคคลด้านแผนการเรียนและ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของผู้ปกครองมีความสัมพันธ์กับค่าใช้จ่ายต่อหลักสูตร ส่วนกลยุทธ์ระดับธุรกิจ ใช้
กลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง ใช้ กลยุทธ์จัดห้องเรียนออนไลน์ให้กับนักเรียนในเครือข่ายพันธมิตร
นักเรียนสามารถเรียนที่ไหนเมื่อไรได้ทุกเวลา กลยุทธ์ แบ่งปันความรู้ เคล็ ดการคิดเล็กๆ น้อยๆ ผ่าน
ทางโซเชียล เพื่อให้มีการติดตามที่ส่งผลต่อการลงเรียนกวดวิชา และกลยุทธ์ การสร้างครูประจาที่
หลากหลายความถนัดเฉพาะด้าน จัดทาสื่อการสอนที่มีคุณภาพให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้โดยตัวเอง
ในราคาที่เหมาะสมซึ่งผู้วิจัยเห็นว่าการสร้างความแตกต่างของธุรกิจสาหรับกลยุทธ์ระดับธุรกิจ บริษัท
ต้องสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ให้มีลักษณะเด่นเป็นเอกลักษณ์/ลักษณะที่แตกต่าง และลูกค้าสามารถรับรู้
ถึงลักษณะเด่นเป็นเอกลักษณ์ สอดคล้องกับ เอกอมร เอี่ยมศิริรักษ์ (2556 : บทคัดย่อ) การวิจัยเรื่อง
กลยุทธ์การบริหารโรงเรียนกวดวิชาเพื่ อส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นการวิจัยแบบผสมใช้
วิธีการวิจัยเชิงปริมาณตามด้วยการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและ
สภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารโรงเรียนกวดวิชาตามแนวความคิดรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร
2. เพื่อวิเคราะห์ จุ ดอ่อน จุ ดแข็ง โอกาส และภาวะคุกคามของการบริหารโรงเรียนกวดวิชา เพื่อ
ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม 3. เพื่อพัฒนากลยุทธ์การบริหารโรงเรียนกวดวิชาเพื่อส่งเสริมความ
รับ ผิ ดชอบต่อสั งคม กลยุ ทธ์ที่โ รงเรียนกวดวิช าควรนาไปใช้ในการบริห ารโรงเรียนกวดวิช า เพื่อ
ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรมี 4 กลยุทธ์หลัก โดยใช้ชื่อเรียกเป็น SCAN Strategy อัน
ได้แก่ 1) กลยุทธ์ยกระดับมาตรฐานโรงเรียนกวดวิชา 2) กลยุทธ์ส่งเสริมภาพลักษณ์และความเชื่อมั่น
ของโรงเรียนกวดวิชา 3) กลยุทธ์สนับสนุนกิจกรรมวิชาการและส่งเสริมกิจกรรมทางวัฒนธรรม และ
4) กลยุทธ์สร้างเครือข่ายความร่วมมือแบบรอบด้าน
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
1. หากผู้ปกครองต้องการให้ โรงเรียนกวดวิชาหรือ ติวเตอร์ปรับปรุงรูปแบบการสอนเป็นแบบ
ใด จะสามารถทาได้ในกรณีที่มีการสอนแบบตัวต่อตัว โรงเรียนกวดวิชา หรือติวเตอร์ที่ทาการสอนไม่มี
ทางรู้สิ่งที่ผู้เรียนต้องการได้ทั้งหมด การปรับปรุงการสอนจะทาให้การสอนของโรงเรียนกวดวิชาหรือติว
เตอร์พัฒนาขึ้นและผลการเรียนของผู้เรียนดีขึ้น
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2. นักเรียนที่ไม่สามารถเข้าเรียนกวดวิชาตามหลักสูตรที่ทางโรงเรียนกวดวิชาได้กาหนดไว้
สามารถปรึกษาติวเตอร์หรือโรงเรียนกวดวิชาได้ เพื่อโรงเรียนกวดวิชาจะจัดการสอนแบบตัวต่อตัว หรือ
จัดการสอนตามความสะดวกของผู้เรียนหรือของนักเรียน
3. โรงเรียนกวดวิชาควรใช้เทคนิคการสอนที่หลากหลายที่นามาใช้สาหรับการจัดการเรียนการ
สอน เพื่อให้นักเรียนได้รับประโยชน์จากการเรียนกวดวิชาให้มากที่สุด
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรทาการศึกษาเกี่ยวกับหลักสูตรที่ได้รับความนิยมของนักเรียนที่เรียนโรงเรียนกวดวิชา
2. ควรทาการศึกษาเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคในการดาเนินธุรกิจโรงเรียนกวดวิชาในเขตพื้นที่
3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และพื้นที่อื่น ๆ ของประเทศไทย
เอกสารอ้างอิง
ครูดนตรีดอทคอม .(2560). แนวทางการศึกษาไทยในยุค 4.0. [online] เข้าถึงได้จาก
https://www.krudontee.com/th/site-map/articles/82-news/207education40.html วันที่สืบค้น 16 สิงหาคม พ.ศ. 2560
จตุพร สังขวรรณ. (2557). ภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยุเคชั่น.
พัฒนาธุรกิจการค้า, กรม. (2560). แฝล-ยู ครีเอชั่น แฮนด์บุ๊ค (VALUE CREATION HANDBOOK).
[Online]. เข้าถึงได้จาก : http://www.dbd.go.th/ewt_dl_link.php?
nid=469401267. [2560, กันยายน 16].
ภัคทีฆวิณหุ์ ไอศูรย์ยศพสุธีร์. (2554). บริหารธุรกิจตามแนวคิดแบบพุทธ. กรุงเทพฯ : ฐานบัณฑิต.
รัตติกร คาแพง .(2557). การศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของโรงเรียนกวดวิชาในภาคเหนือ
ตอนล่าง. วิทยานิพนธ์เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคาแหง
วิญญู กิ่งหิรัญวัฒนา .(2557). คู่มือสร้างโมเดลธุรกิจสาหรับผู้มองการณ์ไกล ผู้คิดจะทาการใหญ่และผู้
หวังจะล้มยักษ์ Business model generation. กรุงเทพฯ : วีเลิร์น.
วิญญู กิ่งหิรัญวัฒนา .(2557) . คิด อย่างนักวางกลยุทธ์” (The Strategist) วิธีเอาชนะคู่แข่งตั้งแต่ยัง
ไม่ลงสนาม. วัฒนาสานักพิมพ์
ศิณาภรณ์ หู้เต็ม .(2560). โอกาส ปัญหา กฎหมายเกี่ยวกับโรงเรียนกวดวิชา. [online] เข้าถึงได้จาก
https://www.gotoknow.org/posts/55072 สืบค้นเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561.
ศูนย์ธุรกิจอุตสาหกรรม.(2558). ธุรกิจโรงเรียนกวดวิชา [online] เข้าถึงได้จาก
http://boc.dip.go.th/ index.php?
option=com_content&view=article&id=423&Itemid=48 สืบค้นเมื่อวันที่ 20
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

1160

การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลาปางวิจยั ครั้งที่ 4

สมยศ ทุ่งหว้า. (2557). การวิเคราะห์ระบบสังคมเกษตร. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (2560). การจัดตั้งโรงเรียนเอกชน. [online] เข้าถึง
ได้จาก th.wikipedia.org/wiki/สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน.
สืบค้นเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561.
สุดใจ ดิลกทรรศนนท์. (2558). การจัดการเชิงกลยุทธ์. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : สามลดา.
สุธีรา เดชนครินทร์, จันติมา จันทร์เอียด, ธธิรา ศิริพันธ์, วชิราภรณ์ ขุนจันทร์, และภัทริยา สังข์
น้อย. (2553). ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการขั้นแนะนา. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ด
ยุเคชั่น.
สุภัสสร ศรีมนตรี และภิเษก ชัยนิรันดร์. (2558, กรกฎาคม-ธันวาคม). ปัจจัยที่ส่งผลต่อความภักดี
ของลูกค้าในพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์. วารสารวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มข. 8
(1) : 153.
สุภางค์ จันทวานิช .(2554) . การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพ. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
สุวรรณ หวังเจริญเดช. (2557, มกราคม - มิถุนายน). กลยุทธ์การบริหารต้นทุนในยุคโลกาภิวั ตน์.
วารสารนักบริหาร. 34 (1) : 61.
เสริ มยศ ธรรมรั ก ษ์. (2556, เมษายน - มิ ถุน ายน). สร้างเสน่ห์ สร้างคุ ณค่าให้ แบรนด์ เพื่ อก้ าวสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน. วารสารนักบริหาร. 33 (2) : 20 - 21.
หนังสือพิมพ์บ้านเมือง .(2559). สกู๊ปพิเศษขับเคลื่อนการศึกษาไทยสู่ไทยแลนด์ 4.0 [online] เข้าถึง
ได้จาก https://www.ryt9.com/s/bmnd/2530702. วันที่สืบค้น 16 สิงหาคม พ.ศ.
2560
หนังสือพิมพ์มติชนออนไลน์. (2560). คุ้มหรือไม่โรงแรมชางลี เฉียดร้อยล้าน ออฟฟิศใหม่ ศอ.บต
อย่างเริดหรู. [online] เข้าถึงได้จาก https://www.matichon.co.th/newsmonitor/news_580821 วันที่สืบค้น 16 สิงหาคม พ.ศ. 2560
อนุสรา เจนสนาม และเยาวภา ปฐมศิริกุล. (2558). การสื่อสารการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่มีผล
ต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวิชาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ในกรุงเทพมหานคร. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย.
เอกอมร เอี่ยมศิริรักษ์ .(2556). กลยุทธ์การบริหารโรงเรียนกวดวิชาเพื่อส่งเสริมความรับผิดชอบต่อ
สังคม. หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

1161

การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลาปางวิจยั ครั้งที่ 4

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้งานแอปพลิเคชันธุรกรรมทางการเงินในยุคไทยแลนด์4.0
Factors affecting using mobile banking application in Thailand 4.0 Era
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้งานแอปพลิเคชันการทา
ธุรกรรมทางการเงินหรือ Mobile banking ที่ส่งผลต่อการใช้บริการแอปพลิเคชันธุรกรรมทางการเงิน
ของผู้ใช้บริการโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย จากกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้บริการแอปพลิเคชัน
ธุร กรรมทางการเงิ น จ านวน 400 คน และมีส ถิติ เชิ งอนุม านที่ใ ช้ท ดสอบสมมติ ฐ าน ได้ แก่ การ
วิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ
25-29 ปี มีระดับการศึกษาปริญญาตรี ปัจจุบันส่วนใหญ่มีอาชีพรับราชการหรือรัฐวิสาหกิจ และมี
รายได้ต่อเดือน 15,001-30,000 บาท ผลจากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า รูปแบบด้านรูปลักษณ์
ด้านการติดต่อสื่อสาร ด้านการเชื่อมโยง และด้านการออกแบบการทาธุรกรรม ส่งผลต่อการใช้บริการ
การทาธุรกรรมทางการเงินผ่านช่องทางแอปพลิเคชันธุรกรรมทางการเงินอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
0.05
คาสาคัญ:แอปพลิเคชันธุรกรรมทางการเงิน บริการธุรกรรมทางการเงิน
Abstract
The purpose of this research was to study the factors affecting using mobile
banking application in Thailand 4.0 Era. The questionnaire was used as the research
instrument. The sample consisted of 400 respondents who use mobile banking
application. The hypothesis testing was analyzed by multiple regression analysis. The
results found that the majority of respondents were female, aged 25-29 years old
with bachelor’s degrees. Current occupations are mostly government officer. They
earned an average monthly income between 15,001-30,000 baths. In addition,
context, communication, linking side and commercial affecting using mobile banking
application with a significance level of 0.05.
Keywords: mobile banking application, financial transactions
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บทนา
ยุ ค ไทยแลนด์ 4.0 เป็ น ยุ คการขั บเคลื่ อ นเศรษฐกิจ ด้ ว ยนวั ต กรรม โดยการเอาความคิ ด
สร้างสรรค์เป็นแรงผลักดันและนานวัตกรรมเข้ามาช่วยเปลี่ยนจากการผลิตสินค้าไปสู่การบริการมาก
ขึ้น รวมไปถึงการใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารที่ไร้พรมแดน การสื่อสารในยุคนี้ไม่จาเป็นต้องคานึงถึง
เรื่องสถานที่ เวลา และช่องทางที่ใช้ในการสื่อสาร เนื่องจากเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต และ ปัจจัยที่ส่งผล
ต่อมนุษย์มากที่สุดในปัจจุบัน คืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบของสมาร์ทโฟน ซึ่งอุปกรณ์ที่ว่านี้
แทบจะเข้ามาเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งในตัวของมนุษย์ และเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจาวันในยุคไทย
แลนด์ 4.0 เป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นในด้าน การศึกษา การทาธุรกิจตั้งแต่ธุรกิจขนาดเล็กไปจนถึง
ธุรกิจขนาดใหญ่ รวมไปถึงการทาธุรกรรมทางการเงิน เช่น การชาระเงิน การโอนเงิน การตรวจสอบ
ยอดเงินคงเหลือในบัญชีและสถานะทางการเงิน ที่ในยุคนี้สามารถทาธุรกรรมเหล่านี้ผ่านทางแอป
พลิเคชันของธนาคารพาณิชย์
ซึ่งหลายๆธนาคารหากต้อ งการที่จ ะก้าวขึ้น มาเป็นผู้ นาทางการตลาดในยุคนี้ จึงมีความ
จาเป็นต้องออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เข้าถึงกลุ่มประชากรในยุคไทยแลนด์ 4.0 ธนาคารพาณิชย์ต่าง ๆจึง
ต้องมีการเปลี่ยนแปลงและปรับตัวตามนโยบายของไทยแลนด์ 4.0 โดยการนาเอานวัตกรรมมาปรับใช้
ให้เข้ากับธุรกิจ ด้วยการออกแบบสร้างแอพพลิเคชั่นด้วยเทคโนโลยีที่มีความเสถียรและทันสมัยเข้ากับ
ยุคออนไลน์ คือ ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ อย่าง Internet Banking และ Mobile Application ซึ่ง
เป็นการให้บริการทาธุรกรรมทางการเงินต่าง ๆ จากธนาคารพาณิชย์ หรือผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
อย่างโทรศัพท์มือถือ, PC หรือ Tablet เช่น บริการฝากเงิน ถอนเงิน โอนเงิน หรือสอบถามยอดเงิน
เป็ น ต้น บริ การลักษณะนี้ เป็ น การพัฒ นาเพื่อรองรับความต้องการในการใช้บริการของผู้ ใช้งานที่
สามารถทาได้ด้วยตัวเอง เพื่อรองรับและตอบสนองความสะดวกสบายและความต้องการของลูกค้า ซึ่ง
Mobile banking เกิดขึ้นในประเทศไทยครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2543 โดยการร่วมมือกันระหว่างธนาคาร
กสิกรไทยและดีแทค ต่อมาในปี พ.ศ.2545 ได้ถูกหยิบยกขึ้นมาให้บริการอีกครั้งภายใต้เทคโนโลยี
WAP (Wireless Application Protocol) แต่ก็ยังไม่ได้เป็นที่นิยมมากนักเนื่องจากเทคโนโลยีในเวลา
นั้ น มีข้ อจ ากั ด กระบวนการใช้งานยุ่งยาก และธนาคารยัง ไม่มั่น ใจในเรื่องของระบบรักษาความ
ปลอดภัย จนมาในปี พ.ศ. 2551 Mobile Banking กลับมาสู่การให้บริการอีกครั้ง และมีแนวโน้มว่า
จะประสบความสาเร็จมากขึ้นเพราะคนไทยมีความนิยมในการใช้โทรศัพท์มือถือมากขึ้น (ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย,2558) ผลสารวจ ปี2558 มีผู้ใช้บริการธุรกรรมการชาระเงินผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ 10.4
ล้านบัญชี เติบโต 67.4% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดยมีปริมาณการทาธุรกรรมถึง 248.1 ล้านรายการ
เพิ่มขึ้นกว่า 126.9% เมื่อเทียบกับปีก่อน
แอปพลิ เ คชั น ธุ ร กรรมทางการเงิ น ธนาคารออนไลน์ เ ปิ ด ใช้ ง านทั้ ง ในรู ป แบบ Internet
Banking และ Mobile Application โดยการสร้างและพัฒนาเพื่อตอบสนองความต้องการของ
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ผู้ใช้บริการให้มากที่สุด จากการใช้องค์ประกอบ 7C ได้แก่ ด้านรูปลักษณ์ ด้านเนื้อหา ด้านความเป็น
ชุมชน ด้านความต้องการเฉพาะของลูกค้า ด้านการติดต่อสื่อสาร ด้านการเชื่อมโยง และด้านการ
ออกแบบ ซึ่งแต่ละธนาคารมีรูปแบบการใช้งานที่ไม่แตกต่างกันมากนักซึ่งก็คือ Icon ของแอปพลิเคชั่น
นั้นจะมี logo ของแต่ละธนาคารทาให้ผู้ใช้สามารถรับรู้ได้ทันทีว่าแอปพลิเคชันนี้เป็นของธนาคารใด
โดยรูปแบบการใช้งานเป็นการใช้งานผ่านระบบอินเตอร์เน็ตสามารถเชื่อมต่อได้หลายบัญชี สามารถ
ตรวจสอบยอดเงินคงเหลือและการเคลื่อนไหวในบัญชี ตรวจสอบอัตราดอกเบี้ยและวันครบกาหนด
บัญชี สามารถโอนเงินในประเทศและระหว่างประเทศได้ไม่ว่าจะธนาคารเดียวกันหรือต่างธนาคาร
สามารถชาระค้าสินค้าและบริการได้ สามารถซื้อขายกองทุน หลักทรัพย์หรืออนุพันธ์ สามารถค้นหาตู้
ATM หรือที่ตั้งสาขาของธนาคารนั้น ๆได้ นอกจากนี้ยังสามารถเติมเงินมือถือ ซื้อพันธบัตรรัฐบาล
และแอปพลิเคชันของบางธนาคารสามารถทาธุรกรรมทางการเงินผ่าน Video Call กับเจ้าหน้าที่ของ
ธนาคารได้โดยตรงได้อีกด้วย
จากข้อมูลข้างต้นทาให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้งานแอปพลิเคชัน
ธุรกรรมทางการเงินในยุคไทยแลนด์ 4.0 โดยใช้หลัก 7Cs เพื่อเป็นประโยชน์ให้แก่ผู้ออกแบบแอป
พลิเคชันธุรกรรมทางการเงินเนื่องจากสามารถเป็นแนวทางสาหรั บการสร้างรูปแบบแอปพลิเคชัน
ธุ ร กรรมทางการเงิ น เพื่ อ ใช้ ใ นการก าหนดนโยบาย วางแผนกลยุ ท ธ์ วางแผนการตลาด การ
ประชาสัมพันธ์ และการพัฒนารูปแบบแอปพลิเคชันให้ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานให้มีความ
ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพการใช้งานสูงสุด ตลอดจนเป็นแนวทางเพื่อการพัฒนาหรือปรับปรุงปัจจัย
ที่ส่งผลต่อการดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นเพื่อเพิ่มจานวนผู้ใช้บริการในอนาคต และสามารถเข้าถึงกลุ่ม
ผู้ใช้บริการได้มากขึ้น เพื่อให้ผู้ใช้บริการเกิดความพึงพอใจสูงสุด
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1.เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการแอปพลิเคชันธุรกรรมทางการเงินของผู้ใช้บริการ
2.เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้งานแอปพลิเคชันการทาธุรกรรมของผู้ใช้บริการยุค
ไทยแลนด์ 4.0
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผล
ต่อการเลือกใช้งานแอปพลิเคชันการทาธุรกรรมของผู้ใช้บริการยุคไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งใช้วิธีการเชิง
สารวจ (Survey Research) โดยมีวิธีการดาเนินการดังนี้
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ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ กลุ่ม Generation Y อายุ 20-37 ปี ในเขต อ.หัวหิน จ.
ประจวบคีรีขันธ์ เป็นกลุ่มคนที่โตมากับเครื่องคอมพิวเตอร์ในยุคที่มีอินเตอร์เน็ตแพร่หลายแล้วคือกลุ่ม
คนที่เกิดระหว่าง พ.ศ.2523-2540 ไม่ทราบจานวน
กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ กลุ่มที่เลือกใช้แอปพลิเคชันธุรกรรมทางการเงิน ซึ่ง ไม่
ทราบจ านวนประชากรที่แ น่ น อน ดังนั้ นการก าหนดขนาดกลุ่ มตัว อย่าง จึงต้ องอาศั ยการใช้สู ต ร
คานวณขนาดตัวอย่างแบบไม่ทราบค่าประชากร (Non-population) โดยค่าระดับความเชื่อมั่นร้อย
ละ 95 และค่าความคลาดเคลื่อนที่ได้รับร้อยละ 5 (กัลยา วานิชย์บัญชา,2549) ซึ่งผู้วิจัยเลือกใช้
วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenient Sampling) และได้ขนาดตัวอย่างจานวน 400 คน
เครื่องมือการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถามออนไลน์ (Questionnaire online) เพื่อใช้
สาหรับ เก็บ รวบรวมข้อมูล จากกลุ่ มตัว อย่างผู้ใช้บริการแอปพลิเคชันธุรกรรมทางการเงิน ซึ่งแบ่ง
แบบสอบถามออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบไปด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได้ ซึ่งเป็นลักษณะคาถามปลายปิด โดยมี ตัวเลือกให้ผู้ตอบแบบสอบถามเลือก
เพียงคาตอบเดียว โดยมีคาถามทั้งหมด 6 ข้อ
ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับการใช้แอปพลิเคชันธุรกรรมทาง
การเงิน เช่น คาถามเกี่ยวกับการเลือกใช้บริการแอปพลิเคชันธุรกรรมทางการเงินของผู้ใช้บริการ โดย
มีคาถามทัง้ หมด 5 ข้อ
ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านองค์ประกอบ 7Cs ของช่องทางแอปพลิเคชันธุรกรรมทางการเงิน
ที่ส่งผลต่อการเลือกใช้งานแอปพลิเคชันธุรกรรมทางการเงินในยุคไทยแลนด์ 4.0 โดยลักษณะคาถาม
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า ของลิเคอร์ท (Likert’s Scale อ้างอิงใน พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2540)
ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจทาธุรกรรมทางการเงินผ่านทางแอปพลิเคชันธุรกรรม
ทางการเงิน โดยลักษณะคาถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า ของลิเคอร์ท (Likert’s Scale
อ้างอิงใน พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2540)
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การทดสอบเครื่องมือ
1.การตรวจสอบความเที่ยงตรง (Validity) ผู้วิจัยได้นาแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนอต่อ
อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาและผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ จ านวน 3 ท่ า น เพื่ อ ตรวจสอบและแก้ ไ ขข้อ ค าถามของ
แบบสอบถามให้มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการศึกษา
2.การตรวจสอบความเชื่อมั่น (Reliability) ผู้วิจัยนาแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง 30
ตั ว อย่ า ง ท าการทดสอบโดยใช้ วิ ธี สั ม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟาของคอรนบั ค (Cronbach’s
Alpha
Coefficient) โปรแกรมสาเร็จรูป SPSS ในการประมวลผลข้อมูล ซึ่งผลจากการตรวจสอบค่าความ
เชื่อมั่นของแบบสอบถามที่ใช้ในการศึกษางานวิจัยครั้งนี้ ได้ค่าระดับความเชื่ อมั่นเท่ากับ 0.969 ดังนั้น
แบบสอบถามจึงสามารถนาไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลสาหรับการศึกษางานวิจัยครั้งนี้ได้
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การรวบรวมข้อมูล เมื่อรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างตามจานวนแล้ว
ผู้วิจัยได้ทาการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล แล้ วนาข้อมูลที่ได้นั้นไปวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมสถิติ
สาเร็จรูป จากนั้นจึงนาผลไปดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจั ย ได้ทาการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล แล้ ว นาข้อมูล ที่ได้นั้นไปวิเคราะห์ ด้ว ย
โปรแกรมสถิติสาเร็จรูป เพื่อหาค่าสถิติดังต่อไปนี้
1.การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ผู้วิจัยนามาใช้ในการ
อธิบายผลการศึกษาที่ได้จากแบบสอบถามในส่วนต่าง ๆ ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งเป็นข้อมูลที่ผู้วิจัยต้องการจาแนกคุณสมบัติของกลุ่มตัวอย่าง
ดังนั้นสถิติที่ใช้ คือ ค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)
ส่วนที่ 2 ข้อมูลส่วนบุคคล เกี่ยวกับพฤติกรรมทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับการใช้แอปพลิเคชัน
ธุรกรรมทางการเงิน ซึ่งเป็นข้อมูลที่ผู้วิจัยต้องการจาแนกคุณสมบัติของกลุ่มตัวอย่าง ดังนั้นสถิติที่ใช้
คือ ค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)
ส่วนที่ 3 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยการเลือกใช้งานแอปพลิเคชันธุรกรรมทางการเงิน
ซึ่งในส่วนนี้ผู้วิจัยต้องการทราบถึงตัวแปรอิสระ คือปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้งาน ดังนั้นสถิติที่ใช้ คือ
ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: SD)
ส่วนที่ 4 ระดับการตัดสินใจทาธุรกรรมทางการเงินผ่านแอปพลิเคชันธุรกรรมทางการเงิน ซึ่ง
ในส่วนนี้ผู้วิจัยต้องการทราบถึงตัวแปรตาม คือ การเลือกใช้งานแอปพลิเคชันธุรกรรมทางการเงิน
2.การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงอ้างอิง (Inferential Statistic) เป็นการวิเคราะห์เพื่อ
ทดสอบความสัมพันธ์ของข้อมูลระหว่างตัวแปรอิสระ คือปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้งาน และตัวแปร
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ตาม คือ การเลือกใช้งานแอปพลิเคชันธุรกรรมทางการเงินในยุคไทยแลนด์ 4.0 โดยใช้การวิเคราะห์
การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)
การแปลผลคะแนนแบบสอบถาม
เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ลิเคิร์ท (Likert’s ratimg
scale) ซึ่งมีเกณฑ์การแปลความหมาย โดยใช้ค่าเฉลี่ยตามเกณฑ์คะแนนดังนี้
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 4.21-5.00
หมายถึง
มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 3.41-4.20
หมายถึง
มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.61-3.40
หมายถึง
มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.81-2.60
หมายถึง
มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.00-1.80
หมายถึง
มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยที่สุด
สรุปผลการวิจัย
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง คิดเป็น ร้อยละ 50.5 ในช่ว งอายุส่ว นใหญ่จะมีอายุ 25-29 ปี คิดเป็นร้อยละ 51.8 ด้าน
สถานภาพส่วนใหญ่โสด คิดเป็นร้อยละ 50.0 ระดับการศึกษาส่วนใหญ่เป็นระดับปริญญาตรี คิดเป็น
ร้อยละ 66.3 การประกอบอาชีพส่วนใหญ่รับราชการหรือรัฐวิสาหกิจคิดเป็นร้อยละ 30.8 รายได้ส่วน
ใหญ่ 15,001-30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 40.8
ส่วนที่ 2 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามในด้านพฤติกรรมทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับการ
ใช้แอปพลิเคชันธุรกรรมทางการเงิน พบว่าส่วนใหญ่ใช้บริการแอปพลิเคชันธุรกรรมทางการเงินของ
ธนาคารกสิ กรไทย คิดเป็ น ร้ อยละ 27.3 ด้านจานวนครั้งที่ใช้แอปพลิ เคชันในรอบเดือนส่ ว นใหญ่
มากกว่ า 6 ครั้ ง คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 44.0 ด้ า นแหล่ ง ข้ อ มู ล ที่ ท ราบช่ อ งทางการใช้ แ อปพลิ เ คชั น คื อ
อินเทอร์เน็ต คิดเป็นร้อยละ 54.5 ส่วนใหญ่มีการทาธุรกรรมทางการเงินประเภทโอนเงิน คิดเป็นร้อย
ละ 98.0 และด้านความรู้สึกหลังจากที่ผู้สอบถามทาธุรกรรมทางการเงินผ่านแอปพลิเคชัน ผู้ตอบแบบ
ทั้งหมดเลือกที่จะใช้บริการแอปพลิเคชันเพื่อทาธุรกรรมทางการเงินต่อไป คิดเป็นร้อยละ 100.0
ส่วนที่ 3 ปัจจัยทางด้านองค์ประกอบ 7C ที่ส่งต่อการเลือกใช้งานแอปพลิเคชันธุรกรรมทาง
การเงินของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งโดยรวมอยู่ในระดับมาก (Mean = 3.96 และ S.D = 0.74) ได้แก่
ด้านรูป ลั กษณ์ (Context) ด้านส่ ว นประกอบที่เป็นเนื้อหา (Content) ด้านความเป็นชุมชน
(Community) ด้านการทาให้ตรงความต้องการเฉพาะของลูกค้า (Customization) ด้านการ
ติดต่อสื่อสาร (Communication) ด้านการเชื่อมโยง (Connection) และด้านการออกแบการทา
ธุรกรรม (Commerce) จากการวิเคราะห์พบว่า ด้านรูปลักษณ์ (Context) ส่งผลต่อการใช้งานแอป
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พลิเคชันธุรกรรมทางการเงิน (Mean = 4.11 และ S.D. = 0.68) ด้านส่วนประกอบที่เป็นเนื้อหา
(Content) ส่งผลต่อการใช้งานแอปพลิเคชันธุรกรรมทางการเงิน (Mean = 4.15 และ S.D.= 0.63)
ด้านความเป็นชุมชน (Community) ส่งผลต่อการใช้งานแอปพลิเคชันธุรกรรมทางการเงิน (Mean =
3.56 และ S.D. = 0.88) ด้านการทาให้ตรงความต้องการเฉพาะของลูกค้า (Customization) ส่งผล
ต่อการใช้งานแอปพลิเคชันธุรกรรมทางการเงิน (Mean = 3.96 และ S.D. = 0.69) ด้านการ
ติดต่อสื่อสาร (Communication) ส่งผลต่อการใช้งานแอปพลิเคชันธุรกรรมทางการเงิน (Mean =
4.08 และ S.D. = 0.73) ด้านการเชื่อมโยง (Connection) ส่งผลต่อการใช้งานแอปพลิเคชันธุรกรรม
ทางการเงิน (Mean = 3.74 และ S.D. = 0.89) ด้านการออกแบบการทาธุรกรรม (Commerce)
ส่งผลต่อการใช้งานแอปพลิเคชันธุรกรรมทางการเงิน (Mean = 4.13 และ S.D. = 0.69) ดังแสดงใน
ตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงการวิเคราะห์ความคิดเห็นข้อมูลของปัจจัยองค์ประกอบ 7Cs ที่ส่งผลต่อการใช้งาน
แอปพลิเคชันธุรกรรมทางการเงินในยุคไทยแลนด์ 4.0
ด้านองค์ประกอบ 7C
ด้านรูปลักษณ์ (Context)
ด้านส่วนประกอบที่เป็นเนื้อหา (Context)
ด้านความเป็นชุมชน (Community)
ดานการทาให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า
(Customization)
ด้านการติดต่อสื่อสาร (Communication)
ด้านการเชื่อมโยง (Connection)
ด้านการออกแบบการทาธุรกรรม (Commerce)
รวม

ˉx
4.11
4.15
3.56

S.D
0.68
0.63
0.88

ระดับความคิดเห็น
มาก
มาก
มาก

3.96

0.69

มาก

4.08
3.74
4.13
3.96

0.73
0.89
0.69
0.74

มาก
มาก
มาก
มาก

ส่วนที่ 4 การตัดสินใจทาธุรกรรมทางการเงินผ่านทางแอปพลิเคชันธุรกรรมทางการเงินของ
ผู้ตอบแบบสอบถามพบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก (Mean = 4.04 และ S.D. = 0.80) และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามตั้งใจจะติดตามข่าวสารเกี่ยวกับแอปพลิเคชันธุรกรรม
ทางการเงินที่ใช้บริการอยู่ (Mean = 3.98 และ S.D. = 0.86) ผู้ตอบแบบสอบถามมีความไว้วางใจใน
การทาธุรกรรมทางการเงินผ่านช่องทางแอปพลิเคชันธุรกรรมทางการเงิน (Mean = 3.93 และ S.D.=
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0.80) ผู้ตอบแบบสอบถามตั้งใจแนะนาและบอกต่อบุคคลอื่นให้มาใช้บริการแอปพลิเคชันทางการเงิน
แบบเดียวกับที่ผู้ตอบแบบสอบถามใช้บริการอยู่ (Mean = 4.04 และ S.D. = 0.78) ผู้ตอบ
แบบสอบถามคิดว่าการใช้บริการแอปพลิเคชันทางการเงินเป็นเรื่องน่าพึ งพอใจ (Mean = 4.19 และ
S.D. = 0.75)
ตารางที่ 2 แสดงการวิเคราะห์ข้อมูลของการตัดสินใจทาธุรกรรมทางการเงินผ่านทางแอปพลิเคชัน
ธุรกรรมทางการเงินของผู้ตอบแบบสอบถาม
การตัดสินใจทาธุรกรรมทางการเงินผ่านทางแอปพลิเคชันธุรกรรมทางการเงิน
ตั้งใจติดตามข่าวสารเกี่ยวกับแอปพลิเคชันธุรกรรมทางการเงินที่ใช้บริการอยู่
อย่างต่อเนื่อง
ไว้วางใจในการทาธุรกรรมทางการเงินผ่านทางช่องทางแอปพลิเคชันธุรกรรมทาง
การเงิน
ตั้งใจจะแนะนาบุคคลอื่นให้ใช้บริการแอปพลิเคชันทางการเงินแบบเดียวกับที่ใช้
บริการอยู่
คิดว่าการใช้บริการผ่านทางแอปพลิเคชันทางการเงินเป็นเรื่องน่าพึงพอใจ
รวม

Yˉ
3.98

S.D
0.86

แปล
มาก

3.93

0.80

มาก

4.04

0.78

มาก

4.19
4.04

0.75
0.80

มาก
มาก

ส่วนที่ 5 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนการถดถอยเชิงพหุคูณขององค์ประกอบ 7C ที่
ส่งผลต่อการใช้งานแอปพลิเคชันธุรกรรมทางการเงินของผู้ตอบแบบสอบถาม ดังแสดงตารางที่ 3
ตารางที่ 3 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนการถดถอยเชิงพหุคูณของด้านองค์ประกอบ 7C ที่
ส่งผลต่อการใช้งานแอปพลิเคชันธุรกรรมทางการเงินของผู้ตอบแบบสอบถาม
แหล่งความ
แปรปรวน
การถดถอย
(Regression)
ส่วนที่เหลือ
(Residual)
Total

Sum of Df
Squares
128.704 7

Mean Square F

Sig

18.386

0.000

56.681

392

0.145

185.385

399

127.157
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จากการวิเคราะห์ตารางที่ 3 พบว่าปัจจัยด้านองค์ประกอบ 7C ที่ส่งผลต่อการใช้งานแอป
พลิเคชันธุรกรรมทางการเงิน ประกอบด้วย 7 ด้าน ได้แก่ ด้านรูปลักษณ์ (Context) ด้าน
ส่วนประกอบที่เป็นเนื้อหา (Content) ด้านความเป็นชุมชน (Community) ด้านการทาให้ตรงความ
ต้องการเฉพาะของลูกค้า (Customization) ด้านการติดต่อสื่อสาร (Communication) ด้านการ
เชื่อมโยง (Connection) และด้านการออกแบบการทาธุรกรรม (Commerce) โดยใช้การวิเคราะห์
การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression) ที่ระดับนัยสาคัญ 0.5 ซึ่งปรากฏในตารางที่ 3
ตารางที่ 4 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนการถดถอยเชิงพหุคูณของปัจจัยด้านองค์ประกอบ 7C
ที่ส่งผลต่อการใช้แอปพลิเคชันธุรกรรมทางการเงินของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นตัวแปร
ตัวแปรพยากรณ์

ตัวแปร B

Std.
Error
0.302 0.135
0.192 0.047
0.014 0.055

Beta

t

(Constant)
2.229
ด้านรูปลักษณ์ (Context)
0.193
4.064
x1
ด้านส่วนประกอบที่เป็นเนื้อหา
0.013
0.259
x2
(Content)
ด้านความเป็นชุมชน (Community)
0.030
0.804
x3 0.023 0.029
ด้านการทาให้ตรงกับความต้องการของ x4 0.019 0.046
0.019
0.411
ลูกค้า (Customization)
ด้านการติดต่อสื่อสาร
0.274
5.335
x5 0.257 0.048
(Communication)
ด้านการเชื่อมโยง (Connection)
0.264
6.743
x6 0.203 0.030
ด้านการออกแบบการทาธุรกรรม
0.225
4.476
x7 0.223 0.050
(Commerce)
R=0.83, R Square = 0.70, Adjusted R Square = 0.69, Std. Error of the Estimate = 0.38

Sig
0.026
0.000
0.796
0.422
0.681
0.000
0.000
0.000

จากตารางที่ 4 พบว่า ปัจจัยด้านองค์ประกอบ 7C ที่ส่งผลต่อการใช้แอปพลิเคชันธุรกรรม
ทางการเงิน มี 4 ด้าน ได้แก่ ด้านรูปลักษณ์ (Context) ด้านการติดต่อสื่อสาร (Communication)
ด้านการเชื่อมโยง (Connection) และด้านการออกแบบการทาธุรกรรม (Commerce) ดังปรากฏใน
ตารางที่ 4
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อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการศึกษารูปแบบปัจจัยที่มีส่งต่อการเลือกใช้งานแอปพลิเคชันธุรกรรมทางการเงินใน
ยุคไทยแลนด์ 4.0 ผู้วิจัยขออภิปรายผลการวิจัย ดังนี้
การอภิปรายผลการศึกษาตามคาอธิบายของ ชนิดาภา วรณาวรณ์ (2555) เกี่ยวกับทฤษฎี
การตัดสินใจไว้ว่า ในการตัดสินใจใช้บริการหรือไม่ใช้ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบ 6 ประการ ได้แก่
องค์ประกอบที่ 1ข้อมูลข่าวสารหรือข้อเท็จจริงจากบริการหรือผลิตภัณฑ์ หมายถึง การบอกข้อมูลของ
การบริการว่ามีการใช้งานอย่างไร ซึ่งตรงกับองค์ประกอบ 7C ที่ส่งผลต่อการใช้งานแอปพลิเคชัน
ธุรกรรมทางการเงินในด้านรูปลักษณ์ (Context) และด้านส่วนประกอบที่เป็นเนื้อหา (Content) ซึ่ง
จากผลสรุปการศึกษา 2 องค์ประกอบนี้ส่งผลต่อการใช้งานแอปพลิเคชันธุรกรรมทางการเงินในระดับ
มาก ตีความได้ว่าผู้ใช้บริการต้องการให้แอปพลิเคชันธุรกรรมทางการเงินนั้นมีการบอกข้อมู ลในการใช้
บริการ
องค์ป ระกอบที่ 2 เครื่ องหมายการค้าทาให้ ผู้ บริการนึกถึงบริการในด้านต่างๆ เช่น การ
ออกแบบ คุณภาพการบริการ ซึ่งตรงกับองค์ประกอบ 7C ที่ส่งผลต่อการใช้งานแอปพลิเคชันธุรกรรม
ทางการเงินในด้านการออกแบบรูปลักษณ์ (Context) การติดต่อสื่อสาร (Communication) การ
เชื่อมโยง (Connection) การออกแบบการทาธุรกรรม (Commerce) อยู่ในระดับมากดูได้จากผลสรุป
การศึกษา ตีความได้ว่าผู้ ใช้บ ริ การนั้นมีความต้องการให้ แอปพลิ เคชันธุรกรรมทางการเงินมีการ
ออกแบบและคุณภาพการบริการที่ดี เข้าใจง่ายและง่ายต่อการใช้งาน
องค์ประกอบที่ 3 เจตคติหรือความรู้สึกท่าทีของผู้ใช้บริการหรือผลิตภัณฑ์เป็นความรู้สึกทาง
ลบหรือทางบวกต่อบริการนั้นๆ ซึ่งจากผลการวิเคราะห์ข้อมูลการตัดสินใจทาธุรกรรมทางการเงินผ่าน
ทางแอปพลิเคชันธุรกรรมทางการเงินได้ผลสรุปว่าผู้ใช้มีความไว้วางใจและพึงพอใจกับการทาธุรกรรม
ทางการเงินผ่านแอปพลิเคชันธุรกรรมทางการเงิน ตั้งใจที่จะติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับแอปพลิเค
ชันธุรกรรมทางการเงินที่ใช้บริการอยู่อย่างต่อเนื่องและตั้งใจจะบอกต่อหรือแนะนาบุคคลอื่นให้ใช้
บริการแอปพลิเคชันทางการเงินแบบเดียวกับที่ผู้ใช้บริการใช้อยู่ในระดับมาก
องค์ ป ระกอบที่ 4 ความเชื่ อ มั่ น ในบริ ก าร คื อ การประเมิ น และตั ด สิ น ใจว่ า ตรงกั บ ความ
ต้องการหรือไม่ ความเชื่อมั่นเกิดจากการที่ผู้รับบริการได้รับข้อมูลข่าวสารในการบริการ ซึ่งส่งผลต่อ
ความมุ่งมันในการใช้บริการนั้นต่อไป จากผลการตอบแบบสอบถามของผู้ใช้บริการร้อยละ 100.00
จากการตอบแบบสอบถามยืนยันว่าจะใช้บริการแอปพลิเคชันธุรกรรมทางการเงินต่อไป
องค์ประกอบที่ 5 ความมุ่งมั่นในการใช้บริการ หมายถึงการตัดสินใจในการวางแผนที่จะใช้
บริการ ซึ่งได้ผลคาตอบจากแบบสอบถามว่าหลังจากใช้บริการแอปพลิเคชันธุรกรรมทางการเงินแล้ว
ผู้ใช้บริการมีความต้องการที่จะเลือกใช้บริการแอปพลิเคชันธุรกรรมทางการเงินต่อไป
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องค์ประกอบที่ 6 การซื้อบริการหรือผลิตภัณฑ์ เป็นขั้นตอนสุดท้ายที่ผู้รับบริการตัดสินใจใช้
บริการนั้นแล้ว จึงแสดงเป็นพฤติกรรมการใช้บริการนั้น จากผลการสรุปคาตอบจากแบบสอบถาม
ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 44.0 มีการใช้บริการแอปพลิเคชันธุรกรรมทางการเงินจานวนมากกว่า 6
ครั้งต่อเดือน ซึ่งถือว่าเป็นการใช้งานแอปพลิเคชันธุรกรรมทางการเงินแล้ว
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย และข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
จากการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์ในการ
ดาเนินชีวิตในปัจจุบันเพิ่มมากขึ้น ทั้งในการค้นคว้าหาข้อมูล การทางาน และการซื้อสินค้า เพราะ
สร้างความสะดวกสบายและรวดเร็วให้กับผู้บริโภค ดังนั้นผู้ประกอบการธุรกิจทั้งรายใหญ่และรายย่อย
จึงมิควรละเลย หรือมองข้ามแหล่งในการเข้าถึงผู้บริโภคที่สาคัญที่สุดอย่างเครือข่ายสังคมออนไลน์ อีก
ทั้งยังควรมีการพัฒนากลยุทธ์ต่างๆเพื่อที่จะดึงดูดให้ผู้บริโภคสนใจในผลิตภัณฑ์ หรือสินค้าของตนเอง
ผ่านช่องทางดังกล่าวนี้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
การวิจัยครั้งนี้เป็นการสารวจจากกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้บริการจาก Social Network (Facebook)
เท่านั้นจึงควรจะขยายขอบเขตการวิจัยและกลุ่มตัวอย่างให้มากขึ้นเช่น อาจศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างที่
ไม่ได้เล่น Social Network เพื่อได้ศึกษาข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่มากขึ้น นอกจากนี้ควรมีการ
สัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มตัวอย่างบางส่วน เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจน
เอกสารอ้างอิง
ชัยวัช โซวเจริญสุข.(2559),โอกาสแนวโน้มและการปรับตัวของธนาคารพาณิชย์ไทยในการเข้าสู่ยุค
Digital Banking,[ระบบออนไลน์], แหล่งที่มา
https://www.lhbank.co.th/Files/economic/economic_th_20170418180140.pdf,
เข้าดูเมื่อวันที่ 19/05/2561
อาริยา ลีลารัศมี.(2559),องค์ประกอบของเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และความไว้ใจในการซื้อ
สินค้าที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าแบรนด์เนมผ่านเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร.การค้นคว้าอิสระตามหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต,
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
วรวุฒิ มีชัย.(2555), ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่
ในเขตกรุงเทพมหานคร. การค้นคว้าอิสระปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี

1172

การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลาปางวิจยั ครั้งที่ 4

ธนาคารแห่งประเทศไทย.(2561),ธุรกรรมการชาระเงินผ่านบริการ Mobile banking และ Internet
banking,[ระบบออนไลน์],แหล่งที่มา:
http://www2.bot.or.th/statistics/BOTWEBSTAT.aspx?reportID=688&language=T
H, เข้าดูเมื่อวันที่ 19/05/2561
สุรีย์พร เหมืองหลิ่ง.(2558), ปัจจัยที่มีผลต่อความเชื่อมั่นในการใช้บริการทางการเงินผ่าน Mobile
Banking Application ของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล. การค้นคว้า
อิสระตามหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต,มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พรพรรณ ช้างงาเนียม.(2553),ลักษณะบุคคล ความพึงพอใจและพฤติกรรมการใช้บริการธุรกรรมทาง
การเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ (Mobile Banking) ของลูกค้าธนาคารในกรุงเทพมหานคร.สาร
นิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กาญจนา โพยายรส.(2557), แรงจูงใจและพฤติกรรมที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้ บริการธนาคารทาง
อินเทอร์เน็ตของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร.(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต,
มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด),[ระบบออนไลน์],แหล่งที่มา:
file:///Users/amosyns/Downloads/Fulltext%231_263513%20(1).pdf, เข้าดูเมื่อ
วันที่ 20/05/2561
ฤทัยภัทร ทาว่อง.(2557),การตัดสินใจเลือกใช้บริการทางการเงินผ่านแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนของ
ลูกค้าธนาคารออมสินในเขตลาปาง1.การค้นคว้าอิสระปริญญามหาบัณฑิต,มหาวิทยาลัยเน
ชั่น
Maduku Daniel K.(2017). Customer acceptance of mobile banking services: use
experience as moderator.Social Behavior & Personality: an international
journal,p893-900,8p.
Priya Richa, Gandhi Aradhana., Shaikh Ateeqe. (2018). Mobile banking adoption in an
emerging economy.Benchmarking: An International Journal, p743-762,20p.
Sampaio Cláudio, Ladeira Wagner., Santini Fernando De Oliveira. (2017).Apps for
mobile banking and customer satisfaction: a cross-cultural study. International
Journal of Bank Marketing,p.1131-1151. 21p

1173

การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลาปางวิจยั ครั้งที่ 4

การจัดการเชิงกลยุทธ์บ้านพักข้าราชการ Full Service Apartment
(กรณีศึกษาโรงแรมชางลี)
Strategic Management of Government Officers Full Service Apartment
(A Case Study of Changlee Hotel)
กนกอร หะยีมะ (Kanokon Hajimaji)1 นิรันดิ์เกียรติ ลิ่วคุณูปการ
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
*
Corresponding author. E-mail: Nirunkiat@yru.ac.th

บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ(1) เพื่อสร้างโมเดลธุรกิจ Business Model Canvas
ของบ้านพักข้าราชการ Full Service Apartment กรณีศึกษาโรงแรมชางลี(2) เพื่อวิเคราะห์จุดแข็ง
จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ที่ส่ งผลต่อ จัดการเชิงกลยุทธ์ บ้านพักข้าราชการ Full
Service
Apartment กรณีศึกษาโรงแรม ชางลี(3) เพื่อค้นหาแนวทางการจัดการเชิงกลยุทธ์บ้านพักข้าราชการ Full
Service Apartment กรณีศึกษาโรงแรมชางลีสาหรับ ผู้ประกอบการกิจการ ข้าราชการ และศูนย์
อ านวยการบริ ห ารจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษาครั้ ง นี้ คื อ
ผู้ประกอบการกิจการ Apartment ข้าราชการ และ เจ้าหน้าที่ศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ (ศอ.บต.)ผลการศึกษาพบว่า
Business Model Canvasของบ้านพักข้าราชการ Full Service Apartment กรณีศึกษา
โรงแรมชางลี จากการศึกษา พบว่า กลุ่มลูกค้าได้แก่ ข้าราชการทุกหน่วยงานพนักงานรัฐวิสาหกิจ
และพนักงานเอกชน คุณค่าสินค้า/บริการ ได้แก่ สภาพแวดล้อมและบรรยากาศดี บริการที่ประทับใจ
ความสะดวกสบายความปลอดภัย ช่องทางการเข้าถึงลูกค้า โดยผ่านทางโซเชียลมีเดีย เฟส เพจไลฟ์
line@ IGฯลฯ ป้ายโฆษณา แผ่นพับ ใบปลิว รถเคลื่อนที่ผ่านหน่วยงานภาครัฐ เอกชน รัฐวิสาหกิจ
ต่างๆ ความสาพันธ์กับลูกค้า โดยการจัดโปรโมชั่นการให้บริการที่ดี การให้คาแนะนาปรึกษาด้าน
ห้องพักและการเข้าพั ก บริ การอย่างมือชีพ และ call center รายได้ห ลัก ได้จากค่าห้องพัก
ค่าอาหารอาหารว่าง ค่าซักรีดการจาหน่ายสินค้าที่ระลึกและสินค้า OTOP ทรัพยากรหลัก ได้แก่
อาคารสถานที่ทรัพยากรทุนทรัพยากรบุคคล กิจกรรมหลัก คือการแก้ปัญหาให้ลูกค้าบริการทุกระดับ
อย่ า งเท่ า เที ย มบริ ก ารด้ ว ยรอยยิ้ ม ไมตรี พั น ธมิ ต ร ได้ แ ก่ องค์ ก รภาครั ฐ องค์ ก รธุ ร กิ จ องค์ ก ร
รั ฐ วิ ส าหกิ จ องค์ ก รอาสาสมั ค ร โครงสร้ า งต้ น ทุ น ได้ แ ก่ เงิ น เดื อ นพนั ก งาน ค่ า ใช้ จ่ า ยในการ
ประชาสัมพันธ์ และค่าสาธารณูปโภค
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จุดแข็งของบ้านพักข้าราชการ Full Service Apartment กรณีศึกษาโรงแรมชางลี จาก
การศึกษาพบว่า ทาเลที่ตั้งใกล้กับย่านการค้า และใกล้แหล่งอุปโภคบริโภค การเลือกทาเลที่ตั้งสถาน
ประกอบธุรกิจ การให้บริการซักรีด จุดอ่อนของบ้านพักข้าราชการ Full Service Apartment
กรณีศึกษาโรงแรมชางลี จากการศึกษา พบว่า ห้องพักมีระดับราคาสูงกว่าคู่แข่งขันอื่น อาจจะเป็น
ปัจจัยสาคัญในการตัดสินใจห้องพักมีระดับราคาสูงกว่าคู่แข่งขันอื่น โอกาสของบ้านพักข้าราชการ
Full Service Apartment กรณีศึกษาโรงแรมชางลีจากการศึกษา พบว่า มีมาตรฐานในการบริการทา
ให้รองรับลูกค้าหลากหลายกลุ่มเนื่อ งจากมีมาตรฐานในการบริการ อุปสรรคบ้านพักข้าราชการ Full
Service Apartment กรณีศึกษาโรงแรมชางลีจากการศึกษา พบว่า เศรษฐกิจหดตัวและซบเซา ซึ่ง
อาจเกิดจากหลายเหตุการณ์อย่างวิกฤตการเงิน พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไปรวมถึงปัญหาความไม่
สงบในพื้นที่
การวางแผนกลยุ ท ธ์ห รื อแนวทางในการจั ด การเชิง กลยุ ทธ์ ของบ้า นพั กข้ า ราชการ Full
Service Apartment กรณีศึกษาโรงแรมชางลี ผลที่ได้จากการศึกษาทั้งหมด ผู้วิจัยเห็นว่า สามารถ
กาหนดกลยุทธ์ คือ 1) กลยุ ทธ์ร ะดับองค์กร ใช้กลยุทธ์เจริญเติบโต ด้วยกลยุทธ์การเจริญเติบโต
(Growth strategies) เป็นกลยุทธ์ที่จัดทาขึ้นเพื่อช่วยให้ยอดขาย กาไร และสินทรัพย์เพิ่มขึ้น
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในระหว่างที่ธุรกิจอยู่ในขั้นที่กาลังขยายตัว วัตถุประสงค์เพื่อการเจริญเติบโต เพื่อ
ความอยู่รอดเป็นสาคัญ การสร้างความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง อันจะนามาซึ่งยอดขายที่สูงขึ้น
2) กลยุ ทธ์ร ะดั บ ธุร กิจ ใช้กลยุ ทธ์การสร้างความแตกต่าง เป็นกลยุทธ์ที่บ ริษัทใช้ เพื่อสร้ างความ
ได้เปรียบหรือเป็นต่อในการแข่งขันกับคู่แข่งในตลาดหรืออุตสาหกรรมที่หน่วยธุรกิจของบริษัทดาเนิน
ธุรกิจอยู่โดยตรง จากการนาทรัพยากรและความสามารถพิเศษของบริษัทมาทาให้เกิดความได้ เปรียบ
ทางการแข่งขัน เพื่อให้ธุรกิจประสบความสาเร็จ
คาสาคัญ:การจัดการเชิงกลยุทธ์บ้านพักข้าราชการ Full Service Apartment
Abstract
The purposes of this research were (1) to build the Business Model
Canvas of the government officers full service apartment : a case study of Changlee
hotel (2) to analyze strengths, weaknesses, opportunities and threats which effected
to the strategic management of the government officers full service apartment : a
case study of Changlee hotel and (3) to look for the guidelines f strategic
management of the government officers full service apartment : a case study of
Changlee hotel for the entrepreneurs, the government officers who claimed for an
accommodation reimbursement and the Southern Border Provinces Administration
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Centre (SBPAC). The samples in this study were the entrepreneurs who were running
an apartment business, the government officers who claimed for an accommodation
reimbursement and the officers of the Southern Border Provinces Administration
Centre (SBPAC). The results were as follows:
The Business Model Canvas of the government officers full service
apartment: a case study of Changlee hotel found that the customer segments were
various government officers, the state enterprise employees and the private sector
employees. Value propositions were well – surrounded and atmosphere, impressive
service, convenience and safety. Channels were social medias; facebook, homepage,
live, line@, instagram and etc., billboard, brochure, pamphlet, transit advertising,
government sector, state enterprise sector and private sector. Customer relationships
comprised of promotions, good services, suggestions of room and check – in
information, professional service and call center. Revenue streams were from room
cost, meal cost, refreshment cost, laundry cost, souvenir and OTOP selling. Key
resources were buildings, capital resource, and human resource. Key activities were
customer’s problem solving, equal - standard and friendly services. Key partners
were government sectors, business sectors, state enterprise sectors, and voluntary
sectors Cost construction were employee’s allowance, advertising payment and
utility cost.
The strengths of the government officers full service apartment: a case
study of Changlee hotel were the location was near the trade area facilitation area,
business location and laundry service. The weakness was a higher room – rated
comparing with others which could affect customers’ decision. The opportunity was
it could serve various customer segments with standard services. The threat was a
recession which could be occurred from financial crisis, the changing of consumers’
behavior including the unrest situation in the area.
The planning of strategies or guidelines in strategic management ofthe
government officers full service apartment: a case study of Changlee hotel according
to the research’s results, researcher was able to formulate the strategies as 1)
corporate strategy by implementing the growth strategies to increase sales, profits
and assets especially during the business expansion. The objective of using this me
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was to continually grow up which would bring more increasing sales. 2) Business
strategy by implementing differentiation strategy, the companies used this method to
make competitive advantages with other competitors in the market or the same
industrial business unit.The resources and talentswere made the company getting
the competitive advantages in order to help the business success.
บทนา
บ้านหรือที่อยู่อาศัยถือเป็นสิ่งที่จาเป็นขั้นพื้นฐานประการหนึ่งในการดารงชีวิตของมนุษย์ที่ทุก
สังคมจะขาดเสียไม่ได้โดยที่อยู่อาศัยเป็นองค์ประกอบสาคัญประการหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของคนในสังคมกล่าวคือนอกจากจะใช้เป็นที่กาบังเพื่อการพักอาศัยแล้วยังเป็นเครื่องแสดงให้เห็นถึง
ความเป็น อยู่ที่ดีรวมทั้งการยอมรับทางสั งคมด้วย โดยที่อยู่อาศัยนั้นเปรียบเหมือนสัญลักษณ์ทาง
วัฒนธรรมที่สะท้อนให้เห็นถึงเกียรติยศและสถานภาพทางสังคมเศรษฐกิจของผู้อยู่อาศัยเมื่อสภาพ
สังคมเศรษฐกิจ ของประเทศเปลี่ย นแปลงไปทั้งในด้านการศึกษาต่อและการทางานทาให้พวกเขา
เหล่านั้นต้องย้ายจากภูมิลาเนาเดิมจึงทาให้เกิดแนวคิดในการสร้างที่อยู่อาศัยให้กับกลุ่มคนเหล่านั้นซึ่ง
ที่อยู่อาศัยที่มีรองรับนั้นมีหลายรูปแบบเช่นหอพักในสถาบันการศึกษาบ้านเช่าห้องแบ่งให้เช่าและ
อพาร์ทเม้นต์ หรือแม้กระทั่งบ้านพักข้าราชการ เป็นต้น บ้านพั กข้าราชการช่วยสนองความต้องการ
ของผู้ที่ย้ายจากภูมิลาเนาเดิมมาพักอาศัยเพื่อความสะดวกในการเดินทางไปทางานและเพื่อความ
ต้องการอิสระในการพักอาศัยการที่มีที่พักที่มีบรรยากาศดีมีสภาพแวดล้อมที่ดีสงบและเรียบร้อยและมี
ความปลอดภัยจะช่วยส่งเสริมการทางานให้ประสบผลสาเร็จได้ (รุ่งศักดิ์ จงคุ้มวงศ์, 2555 : 6)
จังหวัดยะลาเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีเหตุก่อความไม่สงบในพื้นที่สาม จังหวัดชายแดนภาคใต้
เกิดขึ้น เป็นเหตุให้ไม่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จึงทาให้ข้าราชการและประชาชนจานวน
หนึ่งไม่มีความปลอดภัยในการเดินทางจากต่างอาเภอหรือ ต่างจังหวัดเข้ามาทางานในอาเภอเมือง
ยะลา จึงมีความจาเป็นต้องเข้ามาพักอาศัยตามเป็นจานวนมากจึงทาให้ธุรกิจห้องเช่าเป็นธุรกิจหนึ่งที่
นักลงทุน ในท้องถิ่น ให้ ความสนใจ และต้องการลงทุนเพิ่มขึ้น ดังนั้นจึงมีการขยายตัว ของธุรกิจ
ประเภทห้องพักให้เช่าสูง โดยมีก ารก่อสร้างเพิ่มขึ้น และมีการเปิดห้องพักให้เช่ามากขึ้นทุกปี ธุรกิจ
ทางด้านห้องพักให้เช่าในจังหวัดยะลาจึงมีการแข่งขัน ค่อนข้างสูง ทั้งในด้านราคาความสะดวกสบาย
ในห้องพัก และสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ หอพักเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสาหรับผู้ที่เข้ามาศึกษาหรือ
ท างานในจั ง หวั ด ยะลา แต่ เ นื่ อ งด้ ว ยข้ อ จ ากั ด ของหอพั ก เช่ น พื้ น ที่ ที่ ค่ อ นข้ า งจ ากั ด ไม่ มี พื้ น ที่
อเนกประสงค์ต่าง ๆ เมื่อเทียบกับ อพาร์ทเม้นต์ บ้านเช่า ซึ่งมีบริเวณที่กว้างขึ้น มีบริเวณเป็นสัดส่วน
จึงทาให้ธุรกิจประเภทหอพักมีการแข่งขันที่สูงขึ้น ทั้งด้านราคา ความสะดวกสบายในห้ องพัก และสิ่ง
อานวยความสะดวกต่าง ๆ(เทศบาลนครยะลา, 2559)
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โรงแรมชางลีเดิมเป็นอาคารโรงแรมขนาดใหญ่ 16 ชั้น ตั้งอยู่ใจกลางเมืองย่านเศรษฐกิจของ
จังหวัดยะลาซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จนไม่สามารถ
ดาเนินกิจการต่อไปได้ สานักงานบังคั บคดีเคยประกาศขายทอดตลาดมาแล้วแต่ไม่มีผู้ซื้อ ซึ่งปัจจุบัน
สานั กบั งคับ คดีได้ป ระเมิน ราคาทรัพย์ไว้ที่ 225,488,000 บาท โดยจะดาเนินการประกาศขาย
ทอดตลาดจานวน 6 นัด นัดแรกขายราคาเติมที่ประเมิน (100%) นัดที่ 2 ขายราคา 202,737,600
บาท (ลดลง10%) ครั้งที่ 3 ขายราคา 180,390,400 บาท (ลดลง 20%) ครั้งที่ 4 ขายราคา
157,841,600 บาท (ลดลง 30%) และหลังจากนั้นก็ยื่นราคาที่ 157,841,600 บาท กรรมสิทธิ์ในที่ดิน
เป็นของบริษัทยะลาชางลี จากัด โดยบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จากัด เป็นเจ้าหนี้ผู้รับโอนสิทธิ์
การรับจานองในทรัพย์สินของลูกหนี้ จากธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) ศูนย์อานวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) มีแนวคิดที่จะซื้อโรงแรมชางลี เพื่อใช้อาคารขนาดใหญ่ มีพื้นที่ใช้
สอยจานวนมากกว่า 1 หมื่นตารางเมตร เพื่อเป็นศูนย์กลางการบริการประชาชนในมิติต่างๆ และการ
ช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้ รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ โดยส่วนหนึ่งทางศูนย์อานวยการ
บริ ห ารจั ง หวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) มีแนวคิด ที่จะสร้างเป็น บ้านพั กข้า ราชการ ซึ่งบ้ านพั ก
ข้าราชการ เป็นบ้านพักที่ทางราชการจัดไว้ให้แก่ข้าราชการที่ได้รับความเดือดร้อนในเรื่องที่อยู่เพราะ
ทางราชการเป็นเหตุ เนื่องจากได้รับคาสั่งให้เดินทางไปประจาต่างท้องที่ โดยให้มีสิทธิเข้าพักอาศัย
หรือ การได้รับค่าเช่าบ้านเท่าที่จ่ายจริงตามสมควรแก่สภาพบ้าน แต่ไม่เกินจานวนเงินที่กาหนดไว้ใน
บัญชีอัตราค่าเช่าบ้าน เว้นแต่ข้าราชการผู้นั้นเข้าข้อยกเว้นที่ทาให้ไม่เกิดสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน (วันเพ็ญ
เลี้ยงถนอม, 2555)
จากที่กล่าวมาข้างต้น ผู้ศึกษาสนใจที่จะศึกษา “การจัดการเชิงกลยุทธ์บ้านพักข้าราชการ
Full Service Apartment กรณีศึกษาโรงแรมชางลี” เพื่อสนองตอบนโยบายการบริหารและการ
พัฒ นาจั งหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2555-2557 ภายใต้ยุทธศาสตร์ พระราชทาน "เข้าใจ เข้าถึง
พัฒนา" และ "ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" มุ่งฟื้นความไว้วางใจระหว่างรัฐกับประชาชน และเดินหน้า
การพัฒนาพื้นที่ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิต สังคม และวัฒนธรรม การที่ศูนย์อานวยการบริหารจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เปิดบ้านพักข้าราชการ Full Service Apartment เป็นทางเลือกหนึ่งเพื่อ
เพิ่มความสะดวก สาหรับเจ้าหน้าที่ที่ลงมาปฏิบัติงานในพื้นที่ชายแดนใต้
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อสร้างโมเดลธุรกิจBusiness Model Canvas ของบ้านพักข้าราชการ Full Service
Apartment กรณีศึกษาโรงแรมชางลี
2. เพื่อวิเคราะห์ SWOT ที่ส่งผลต่อจัดการเชิงกลยุทธ์บ้านพักข้าราชการ Full Service
Apartment กรณีศึกษาโรงแรมชางลี
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3. เพื่อค้นหาแนวทางการจัดการเชิงกลยุทธ์บ้านพักข้าราชการ Full Service Apartment
กรณีศึกษาโรงแรมชางลีสาหรับ ผู้ประกอบการกิจการ ข้าราชการ และศู นย์อานวยการบริหารจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)
วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ด้านประชากร ที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่
1.1 ประชากร (Population) ที่ใช้ในการศึกษาได้แก่
1) ผู้ประกอบการกิจการ Apartment ที่ได้ขออนุญาตจัดตั้ง และจดทะเบียน
Apartmentถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกาหนด
2) ข้าราชการทุกสังกัด ทุกหน่วยงาน
3) เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบ้านพักข้าราชการ Full
Service Apartment กรณีศึกษาโรงแรมชางลี
1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่
1) ผู้ประกอบการกิจการ Apartment ในเขตพื้นที่ จังหวัดยะลา จานวน 3
คน
2) ข้าราชการ จานวน 3 คน
3) เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมธุรกิจบ้านพัก
ข้าราชการ Full Service Apartment กรณีศึกษาโรงแรมชางลี จานวน 3 คน ได้แก่ เจ้าหน้าที่ศูนย์
อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ทั้งนี้ใช้การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงเฉพาะ
หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงในการส่งเสริมบ้านพักข้าราชการ Full Service Apartment
กรณีศึกษาโรงแรมชางลี เท่านั้น
เครื่องมือที่ใช้ในการค้นคว้าอิสระ
1. เครื่องมือที่ใช้ในการค้นคว้าอิสระ
การศึกษาครั้งนี้เป็นลักษณะการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เป็นการ
เชื่อมโยงระบบความคิดกับระบบข้อเท็จจริงเข้าด้วยกัน หรือคือการรวบรวมข้อมูลจากปรากฏการณ์
อย่างเป็นระเบียบจนได้แบบแผนที่แท้จริงโดยอาศัยวิธีการต่างๆ ของศาสตร์ต่างๆเข้าช่วย (สุภางค์ จัน
ทวานิช, 2537 อ้างถึงใน สมยศ ทุ่งหว้า, 2557: 146) ดังนั้น ผู้วิจัยจึงใช้แบบสัมภาษณ์แบบกึ่ง
โครงสร้างเป็นเครื่องมือในการศึกษา
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2. วิธีการสร้างเครื่องมือ
ในการศึกษาการจัดการเชิงกลยุทธ์บ้านพักข้าราชการ Full Service Apartment
กรณีศึกษาโรงแรมชางลีผู้วิจัยได้ดาเนินการสร้างเครื่องมือ ดังนี้
1. การกาหนดประเด็นคาถามและจุดประสงค์ของการวิจัย
2. ศึก ษาแนวคิ ด ทฤษฎีต่ า งๆ ต ารา และบทความทางวิ ช าการ เอกสารงานวิ จั ย ที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการเชิงกลยุทธ์
3. นาข้อมูลที่ได้จากการศึกษา มาสร้างแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง โดยกาหนด
ประเด็นและขอบเขตของคาถาม ให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของงานวิจัย
4. น าแบบสั ม ภาษณ์ ที่ ส ร้ า งเสร็ จ แล้ ว เสนอต่ อ อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาเพื่ อ ตรวจสอบ
ปรับปรุงความถูกต้องตามข้อเสนอแนะ
5. นาแบบสัมภาษณ์ที่ได้ทาการปรับปรุงแล้ว เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่าน เพื่อ
พิจารณาตรวจสอบความเที่ยงตรง ด้านเนื้อหา (Content Validity) แล้วทาการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้
มีความถูกต้องสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
6. นาแบบสัมภาษณ์เสนออาจารย์ที่ปรึกษา ตรวจสอบเพื่อปรับปรุงแก้ไขครั้งสุดท้าย
7. นาแบบสัมภาษณ์ที่ผ่านกระบวนการต่า งๆ จนมีความสมบูรณ์ครบถ้วนแล้ว มา
จัดทาเป็นเป็นชุดแบบสัมภาษณ์ จานวน 9 ชุด
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การศึกษาครั้งนี้เป็นลักษณะการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใช้กลยุทธ์การ
วิจัยแบบ Case Study เพื่อให้ได้ข้อมูลอย่างละเอียดและครบถ้วน ผู้วิจัยจึงใช้เครื่องมือในการศึกษา
ได้แก่ แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างโดยใช้วิธีการเก็บข้อมูลแบ่งออกได้เป็น 2 ส่วนดังนี้
1.1 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ได้จากการเก็บข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึก (In-depth Interview) ซึ่งเป็นการสัมภาษณ์ที่ผู้สัมภาษณ์มี จุดสนใจอยู่แล้ว จึงพยายามหัน
ความสนใจของผู้ถูกสัมภาษณ์ให้เข้าสู่จุดที่สนใจ ทั้งนี้เพราะในบางครั้งผู้สัมภาษณ์อาจจะไม่ต้องการ
ทราบเหตุผลหรือข้อเท็จจริงในเรื่องหนึ่งเรื่องใดทุกขั้นตอน เพราะอยู่นอกเหนือขอบเขตของการวิจัย
ในขณะนั้น จึงเลือกสัมภาษณ์เอาแต่จุดที่ต้องการเพื่อให้ได้ข้อมูลอย่างละเอียดและครบถ้วนในเชิงลึก
(สุภางค์ จันทวานิช, 2554 : 78) เพื่อเข้าถึงข้อมูลแบบเจาะจงเฉพาะกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเกี่ยวข้องกับการ
จัดการเชิงกลยุทธ์บ้านพักข้าราชการ เพื่อหาแนวทางในการกาหนดกลยุทธ์ ดังนี้
- สัมภาษณ์ผู้ประกอบการกิจการ Apartment
ซึ่งเป็นผู้ประกอบกิจการเกี่ยวกับธุรกิจบ้านพักให้เช่า จานวน 3 ราย โดยประสานและนัดเวลาการเข้า
สัมภาษณ์ ที่แน่นอน
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- สัมภาษณ์ข้าราชการ จานวน 3 คน โดยการทาหนังสือเพื่อขออนุญาตและนัดเวลา
การเข้าสัมภาษณ์ ณ หน่วยงานที่ข้าราชการทางานอยู่
- สั มภาษณ์ เจ้ าหน้า ที่ ศูน ย์อ านวยการบริ ห ารจัง หวั ด ชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)
จานวน 3 ราย โดยใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental sampling)
1.2 ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ
ทั้งข้ อมู ล จากการทบทวนวรรณกรรม ต ารา เอกสาร ข้อ มูล ทางสถิ ติที่ ทางหน่ว ยงานราชการได้
รวบรวมไว้ รวมถึงข้อมูลจากเว็บไซต์ต่างๆ
ผลการวิจัย
2. Business Model Canvas ของบ้านพักข้าราชการ Full Service Apartment
กรณีศึกษาโรงแรมชางลี จากการศึกษา พบว่า
1.1 กลุ่มลูกค้า (Customer Segment) ได้แก่ ข้าราชการทุกหน่วยงาน พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน
1.2 คุณ ค่าสิ น ค้ า/บริการ (Value Propositions) ได้แก่ สภาพแวดล้ อมและ
บรรยากาศดี บริการที่ประทับใจ ความสะดวกสบาย ความปลอดภัย
1.3 ช่องทางการเข้าถึงลูกค้า (Channels) โดยผ่านทาง โซเชียลมีเดีย เฟส เพจ ไลฟ์
line@ IGฯลฯ ป้ายโฆษณา แผ่นพับ ใบปลิว รถเคลื่อนที่ ผ่านหน่วยงานภาครัฐ เอกชน รัฐวิสาหกิจ
ต่างๆหน่วยงาน พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน
1.4 ความสัมพันธ์กับลูกค้า (Customer Relationships) โดยการจัดโปรโมชั่น การ
ให้บริ การที่ดี การให้คาแนะน าปรึกษาด้านห้องพักและการเข้าพัก บริการอย่างมือชีพ และ call
center
1.5 รายได้หลัก (Revenue Streams) ได้จากค่าห้องพัก ค่าอาหาร อาหารว่าง ค่า
ซักรีด การจาหน่ายสินค้าที่ระลึกและสินค้า OTOP
1.6 ทรัพยากรหลั ก (Key Resources) ได้แก่ อาคารสถานที่ ทรัพยากรทุน
ทรัพยากรบุคคล
1.7 กิจกรรมหลัก (Key Activities) คือ การแก้ปัญหาให้ลูกค้า บริการทุกระดับ
อย่างเท่าเทียมบริการด้วยรอยยิ้มไมตรี
1.8 พั น ธมิ ตร (Key Partners) ได้ แ ก่ องค์ ก รภาครัฐ องค์ ก รธุร กิ จ องค์ ก ร
รัฐวิสาหกิจ องค์กรอาสาสมัคร
1.9 โครงสร้างต้นทุน (Cost Structure) ได้แก่ เงินเดือนพนักงาน ค่าใช้จ่ายในการ
ประชาสัมพันธ์ และค่าสาธารณูปโภค
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3. จุดแข็งของของบ้านพักข้าราชการ Full Service Apartment กรณีศึกษาโรงแรม
ชางลี จากการศึกษาพบว่า ทาเลที่ตั้งใกล้กับย่างการค้า และใกล้แหล่งอุปโภคบริโภค การเลือกทาเล
ที่ ตั้ ง สถานประกอบธุ ร กิ จ หมายถึ ง การจั ด หาหรื อ สรรหาสถานที่ ส าหรั บ ประกอบธุ ร กิ จ ให้ มี
ประสิ ทธิภ าพสู งสุ ด โดยคานึ งถึง กาไร ค่าใช้จ่าย พนักงาน ความสั มพันธ์กับลู กค้าความสะดวก
ตลอดจนสภาพแวดล้อมต่างๆ ที่ดีตลอดระยะเวลาที่ประกอบธุรกิ จนั้น การให้บริการซักรีด และการ
บริการรับส่งลูกค้าตามที่ต้องการนั้นเป็นบริการเสริมที่ทางบ้านพัก อพาร์ตเม้นท์เพิ่มความสะดวก
ให้กับลูกค้า สาหรับขั้นตอนการขอใช้บริการซักรีด พนักงานจะมีใบจดบันทึกให้กับลูกค้าได้ลิสรายการ
ว่ามีเสื้อผ้า กางเกงกี่ชิ้นที่ส่งซักรีด เป็ นต้น ส่วนการใช้บริการรับส่ง ลูกค้าสามารถเลือกใช้บริการรถ
รับส่งของธุรกิจได้ตลอดเวลา ความสะดวกในการเดินทางของลูกค้า หากบ้านพัก อพาร์ตเม้นท์ มี
ความสะดวกในการเดินทาง มีรถรับจ้าง รถไฟ หรือรถโดยสารต่างๆ เข้าถึง ก็จะเป็นทางเลือกให้กับ
ลูกค้าได้อีกทางหนึ่ง
4. จุดอ่อนของของบ้านพักข้าราชการ Full Service Apartment กรณีศึกษาโรงแรม
ชางลี จากการศึกษา พบว่า ห้องพักมีระดับราคาสูงกว่าคู่แข่งขันอื่น เนื่องจากการให้บริการที่ครบ
วงจร รวมถึงสิ่งอานวยความสะดวกที่ทันสมัย ตอบโจทย์ของลูกค้าสมัยใหม่นั้น แต่กระนั้นก็อาจจะ
เป็นปัจจัยสาคัญที่ ทาให้ผู้บริโภคบางกลุ่มไม่ตัดสินใจเข้าพักเนื่องจากเห็นว่าราคาสูงกว่าที่พักที่อื่น
เป็นต้น ที่จอดรถน้อยผู้ที่มีรถต้องจองล่วงหน้า หรือต้องไปเช่าสถานที่จอดรถเองบริเวณข้างเคียง
ธุรกิจหลากหลายประเภทที่ยังคงมีปัญหาในเรื่องที่จอดรถไม่เพียงพอ เนื่องจากว่า ปัจจุ บันดูเหมือนว่า
ปัญหาเรื่องที่จอดรถไม่เพียงพอจะยังเป็นเรื่องกวนใจอันดับต้นๆ และเป็นปัญหาคลาสสิก ของผู้อยู่
อาศัยในคอนโดมิเนียม เพราะเรื่องนี้เองไม่มีสูตรสาเร็จในการแก้ปัญหาแบบตายตัว ระบบการบัญชี
และการเงิน จะทาแบบง่ายๆ ส่งผลให้การประมวลผลการดาเนินการไม่ละเอี ยด เพียงพอในการ
ตัดสินใจปรับกลยุทธ์ทางการตลาดได้ทันระบบการบัญชีและการเงิน จะทาแบบง่ายๆ ส่งผลให้การ
ประมวลผลการดาเนินการไม่ละเอียด เพียงพอในการตัดสินใจปรับกลยุทธ์ทางการตลาดได้ทัน ทั้งนี้
งานของการทาบัญชี เป็นเรื่องของการบันทึกรายการค้าหรือข้อมูลทางบัญชีที่เกิ ดขึ้นในสมุดบัญชี
จนกระทั่งจัดทางบการเงิน ประโยชน์ของข้อมูลทางการบัญชี ช่วยทาให้ทราบถึงความก้าวหน้าของ
กิจการ และประสบการณ์ในการดาเนินงานของผู้บริหาร ทราบถึงผลการดาเนินงานและฐานะการเงิน
ของกิจ การ ให้ ผู้บ ริ ห ารและผู้ เกี่ยวข้องอื่นๆ ใช้ข้อมูล เพื่อประกอบการวางแผนการควบคุม และ
ตัดสินใจ ให้ฝ่ายบริหารทราบถึงข้อบกพร่องในการดาเนินงานที่ผ่านมา เพื่อที่จะเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงการดาเนินงานในอนาคต
5. โอกาสของบ้านพักข้าราชการ Full Service Apartment กรณีศึกษาโรงแรมชางลี
จากการศึกษา พบว่า มีมาตรฐานในการบริการทาให้รองรับลูกค้าหลากหลายกลุ่มบ้านพักข้าราชการ
Full Service Apartment กรณีศึกษาโรงแรมชางลี สามารถรองรับลูกค้าหลากหลายกลุ่มเนื่องจากมี
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มาตรฐานในการบริการ ทั้งนี้ในปัจจุบันการทาธุรกิจต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจในการค้าขาย ธุรกิจการ
ขนส่ง ธุรกิจการ ประกอบอาหาร ก็ต้องมีการตั้งมาตรฐานเป็นตัวชี้วัดกันทั้งนั้น รวมไปถึงธุรกิจที่
เกี่ยวกับบ้านพัก อพาร์ทเม้นต์ บ้านพัก อพาร์ทเม้นต์ โรงแรมด้วยที่ จะต้องมีมาตรฐานเป็นตัวชี้วัด
ซึ่งมาตรฐานบ้ านพัก อพาร์ ทเม้น ต์ บ้านพัก อพาร์ทเม้นต์ โรงแรมนั้นจะเป็นสิ่ งที่จะช่ว ยบอกถึ ง
คุณลักษณะ และคุณสมบัติ ของบ้านพั ก อพาร์ทเม้นต์ บ้านพัก อพาร์ทเม้นต์ โรงแรมให้แก่แขกหรือ
บุคคลภายนอกได้รับรู้ มีพันธมิตรที่เป็นข้าราชการทุกหน่วยงานเข้าพักเนื่องจากหน่วยงานภาครัฐมี
มากมาย เมื่อธุรกิจมีพันธมิตรที่เป็นข้าราชการ จะทาให้ธุรกิจมีโอกาสเติบโตได้สูง เพราะสามารถ
รองรับการเข้าพักของบุ คคลข้าราชการเหล่านั้นได้ตลอดทั้งปี สามารถปรับราคาห้องพักเพิ่มขึ้นตาม
ราคาอสังหาริมทรัพย์ ค่าก่อสร้างและค่าจ้างแรงงาน เมื่อสภาพราคาอสังหาริมทรัพย์ หรือค่าก่อสร้าง
และค่าจ้างแรงงานสูงขึ้น เป็นโอกาสของบ้านพัก อพาร์ทเม้นต์ ที่จะสามารถเพิ่มราคาค่าห้องพักได้
6. อุปสรรคของของบ้านพักข้าราชการ Full Service Apartment กรณีศึกษาโรงแรม
ชางลี จากการศึกษา พบว่า เศรษฐกิจหดตัวและซบเซาโดยทั่วไปภาวะเศรษฐกิจถดถอยเกิดเมื่อมี
รายจ่ายลดลงอย่างกว้างขวาง ซึ่งอาจเกิดจากหลายเหตุการณ์อย่างวิกฤตการเงิน การเปลี่ยนแปลง
การค้าภายนอก และการเปลี่ยนแปลงอุปสงค์เป็นลบ หรือการแตกของภาวะเศรษฐกิจฟองสบู่ รัฐบาล
ปกติสนองต่อภาวะเศรษฐกิจถดถอยด้วยการใช้นโยบายเศรษฐกิจมหภาคแบบขยายตัว พฤติกรรม
ผู้บริโภคเปลี่ยนไป การวิเคราะห์ หรือทราบถึงพฤติกรรมผู้บริโ ภคเปลี่ยนไป โดยเฉพาะสารวจ
พฤติกรรมผู้บริโภคในประเทศ เพื่อให้เข้าใจถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงการบริโภคทั้งในด้าน ไลฟ์
สไตล์ รู ป แบบสิ นค้าและบริการที่ผู้ บริโ ภคต้องการ รวมถึงสื่ อที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจ ซึ่งเป็น
ประเด็นที่ภาคธุรกิจต้องจับตา และปรับตัวเพื่อให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคในยุค
4.0 ได้ ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ จากปัญหาความไม่สงบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2549 เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ยังคงมีเหตุการณ์เกิดขึ้นประปรายอาจจะไม่รุนแรงแต่ก็ยังไม่จาง
หายไปอย่ างสิ้น เชิง เบื้ องหลั งของสถานการณ์คือปัจจัยทางเศรษฐกิจ ความยากจนและปัญหา
เศรษฐกิจ เป็นปัจจัยหนึ่งเบื้องหลังการก่อการกาเริบด้วยจังหวัดชายแดน
7. TOWS Matrix ของบ้านพักข้าราชการ Full Service Apartment กรณีศึกษา
โรงแรมชางลี จากการศึกษา พบว่า
7.1 กลยุทธ์ SO ได้แก่
7.1.1 S1O3 ประชาสัมพันธ์เพื่อรองรับลูกค้าใหม่ๆ ผ่านทางช่องทางต่างๆ ที่
หลากหลาย
7.1.2 S2O1 มี บ ริ ก ารที่ ค รบวงจรตอบสนองความต้ อ งการของลู ก ค้ า ได้
หลากหลายกลุ่ม
7.1.3 S3O2 จัดโปรโมชั่นรองรับลูกค้าจากหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและเอกชน

1183

การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลาปางวิจยั ครั้งที่ 4

7.2 กลยุทธ์ WO ได้แก่
7.2.1 W1W3O1 การบริการทุกระดับเน้นความประทับใจ และพึงพอใจของ
ลูกค้าเป็นหลัก
7.2.2 W2O1 มีพันธมิตรที่ให้บริการด้านที่จอดรถโดยเฉพาะกรณีพื้นที่จอดรถ
ไม่เพียงพอต่อความต้องการ
7.3 กลยุทธ์ ST ได้แก่
7.3.1 S3T1 สร้างความสะดวกสบายให้กับลูกค้าที่เข้าพัก โดยมีบริการที่
สามารถตอบสนองได้
7.3.2 S1T3 มีระบบรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานสากล
7.3.3 S2T2 ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทุกรูปแบบ
7.4 กลยุทธ์ WT ได้แก่
7.4.1 W1T1 จัดกิจกรรม welcome Drink เพื่อดึงดูดลูกค้าในภาวะเศรษฐกิจ
ซบเซา
7.4.2 W2T3 จัดโปรโมชั่นที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้หลาย
หลาย เช่น มอบคูปองส่วนลด โปรโมชั่นลดค่าห้องพักเพื่อพักต่อเนื่อง เกิน 3 รอบ เป็นต้น
8. การวางแผนกลยุทธ์หรือแนวทางในการจัดการเชิงกลยุทธ์ของบ้านพักข้าราชการ
Full Service Apartment กรณีศึกษาโรงแรมชางลี จากการศึกษา พบว่า สามารถกาหนดกลยุทธ์ได้
ดังนี้
8.1 กลยุทธ์ระดับองค์กร ใช้กลยุทธ์เจริญเติบโต ดังนี้
กลยุทธ์ สร้างความสะดวกสบายให้กับลูกค้าที่เข้าพัก โดยมีบริการที่สามารถ
ตอบสนองได้
กลยุทธ์ มีระบบรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานสากล
กลยุทธ์ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทุกรูปแบบ การบริการทุกระดับ
เน้นความประทับใจ และพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลัก
กลยุทธ์ การสร้างพันธมิตรที่ให้บริการด้านที่จอดรถโดยเฉพาะกรณีพื้นที่จอด
รถไม่เพียงพอต่อความต้องการ
8.2 กลยุทธ์ระดับธุรกิจ ใช้กลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง ดังนี้
กลยุทธ์ จัดกิจกรรม welcome Drink เพื่อดึงดูดลูกค้าในภาวะเศรษฐกิจซบเซา
มีการจัดโปรโมชั่นที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้หลายหลาย เช่น มอบคูปองส่วนลด
โปรโมชั่นลดค่าห้องพักเพื่อพักต่อเนื่อง เกิน 3 รอบ เป็นต้น
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กลยุ ทธ์ ประชาสั ม พั น ธ์ เ พื่ อ รองรั บ ลู ก ค้ า ใหม่ ๆ ผ่ า นทางช่ อ งทางต่ า งๆ ที่
หลากหลาย มีบริการที่ครบวงจรตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้หลากหลายกลุ่ม
กลยุทธ์ จัดโปรโมชั่นรองรับลูกค้าจากหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและเอกชน
สรุปและอภิปรายผล
การศึกษาวิจัยเรื่อง การจัดการเชิงกลยุทธ์บ้านพักข้าราชการ Full Service Apartment
(กรณีศึกษา โรงแรมชางลี) ผู้วิจัยได้อภิปรายผล ดังต่อไปนี้
1. Business Model Canvasบ้านพักข้าราชการ Full Service Apartment
(กรณีศึกษา โรงแรมชางลี) ประกอบด้วย
1.1 กลุ่มลูกค้า(Customer Segment) ได้แก่ ข้าราชการทุกหน่วยงานพนักงานรัฐวิสาหกิจ
และพนักงานเอกชน ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่า กลุ่มลูกค้าดังกล่ าวมีโอกาสเข้ามาใช้บริการได้อย่างต่อเนื่อง
สอดคล้องกับแนวคิดของณัฐนัย ตรีเนตรสัมพันธ์และสุทัศน์ รัตนเกื้อกังวาน (2559 : 337) เกี่ยวกับ
กลุ่มลูกค้า ลูกค้าคือหัวใจของโมเดลธุรกิจทุกประเภท หากปราศจากลูกค้า (ที่นามาซึ่งกาไร) บริษัท
ย่อมไม่สามารถอยู่รอดไปได้ในระยะยาว ทั้งนี้เพื่อที่จะสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า
ได้มากขึ้น บริษัทสามารถแบ่งลูกค้าออกเป็นกลุ่มต่างๆ ตามความต้องการพฤติกรรม หรือ
คุณสมบัติอื่นๆ โมเดลธุรกิจอาจกาหนดกลุ่ม ลูกค้ากลุ่มเดียวหรือหลายกลุ่ม ขนาดใหญ่หรือขนาดเล็ก
องค์กรต้องตัดสินใจอย่างชัดเจนว่าจะตอบสนองต่อลูกค้ากลุ่มใด และจะเพิกเฉยต่อลูกค้ากลุ่มใด เมื่อ
ตัดสินใจแล้วจึงจะสามารถออกแบบโมเดลธุรกิจให้สอดคล้องกับความต้องการที่เฉพาะเจาะจงของ
ลูกค้าซึ่งลูกค้าวงกว้าง โมเดลธุรกิจที่มุ่งเน้นตลาดวงกว้างจะไม่แบ่งลูกค้าออกเป็นกลุ่มต่างๆ การเสนอ
คุณค่า ช่องทางการกระจายสินค้าและบริการ และความสัมพันธ์กับลูกค้าจะมุ่งเน้นไปที่ลูกค้ากลุ่มใหญ่
เพี ย งกลุ่ ม เดี ย ว ซึ่ ง มี ค วามต้ อ งการและปั ญ หาเหมื อ นกั น โมเดลธุ ร กิ จ ประเภทนี้ พ บได้ ใ นตลาด
เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนนอกจากนี้ ลูกค้าหลายด้านองค์กรบางแห่งตอบสนองต่อความต้องการของ
กลุ่มลูกค้า 2 กลุ่ม หรือมากกว่านั้น ซึ่งมีความแตกต่างกัน แต่ต้องพึ่งพากัน ตัวอย่างเช่น บริษัทบัตร
เครดิตแห่งหนึ่งต้องการกลุ่มผู้ใช้บัตรเครดิตขนาดใหญ่ และก็ต้องการกลุ่มร้านค้าที่รับบัตรเครดิต
ขนาดใหญ่ด้วย ในทานองเดียวกัน บริษัทที่ผลิตหนังสือพิมพ์แจกฟรีต้องการฐานผู้อ่านขนาดใหญ่เพื่อ
ดึงดูดผู้ลงโฆษณา แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องการผู้ลงโฆษณาที่มาสนับสนุนต้นทุนการผลิตและการ
แจกจ่ายด้วย บริษัทต้องการลูกค้าทั้งสองกลุ่มเพื่อให้โมเดลธุรกิจประสบความสาเร็จ
1.2 คุณ ค่าสิ น ค้ า/บริการ (Value Propositions) ได้แก่ สภาพแวดล้ อมและ
บรรยากาศดี บริการที่ประทับใจ ความสะดวกสบายความปลอดภัย ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่าปัจจัยดังกล่าวเป็น
ส่วนที่สาคัญต่อการเข้าใช้บริการของลูกค้า สอดคล้องกับสิทธิพงษ์ไสยวงค์(2558) ปัจจัยส่วนประสม
การตลาดบริการที่มีผลต่อการเลือกเช่าห้องชุดของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มี
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วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อการเลือกเช่าห้องชุดของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามถามนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่เช่าห้องชุดในโครงการอาคารชุดที่อยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จานวน 200 รายพบว่าปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อการเลือกเช่าห้องชุดในระดับมาก
เรียงตามลาดับค่าเฉลี่ยได้แก่ปัจจัยด้านบุคลากรผู้ให้บริการด้านกระบวนการให้บริการด้านการจัด
จาหน่ายและทาเลที่ตั้งด้านการสร้างลักษณะทางกายภาพด้านผลิตภัณฑ์และด้านราคานอกจากนี้ยัง
สอดคล้องกับงานวิจัยของจุฬาลักษณ์สะตะ (2557) ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางการตลาดบริการ
กับพฤติกรรมการเช่าอพาร์เมนต์ของผู้บริโภคในเขตลาดพร้าวการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุ ประสงค์ 1. เพื่อ
ศึกษาปัจจัยทางการตลาดบริการต่อพฤติกรรมการเช่าอพาร์ตเมนต์ของผู้บริโภคในเขตลาดพร้าว 2.
เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเช่าอพาร์ตเมนต์ของผู้บริโภคในเขตลาดพร้าว 3. เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรม
การเช่าอพาร์ตเมนต์ของผู้บริโภคในเขตลาดพร้าวจาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 4. เพื่อศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางการตลาด
บริการกับพฤติกรรมการเช่าอพาร์ตเมนต์ของผู้บริโภคในเขตลาดพร้าวกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ
ผู้บริโภคที่ทาสัญญาเช่าอพาร์ตเมนต์ในเขตลาดพร้าวจานวน 214 คนจากสถานประกอบการธุรกิจอ
พาร์ตเมนต์ 9 แห่งผลการวิจัยพบว่าพฤติกรรมการเช่าอพาร์ตเมนต์ของผู้บริโภคในเขตลาดพร้าวพบว่า
ส่วนใหญ่ผู้บริโภคใช้สิ่งอานวยความสะดวกที่ทางอพาร์ตเมนต์จัดไว้บริการเป็นประจาคิดเป็นร้อยละ
61.7 ผู้บริโภคพบปัญหาในการเช่าอพาร์ตเมนต์เกี่ยวกับระบบการรักษาความปลอดภัยยังไม่ดีพอเช่น
มีของหายและเปิดประตูทางเข้า – ออกไว้ตลอดเวลาคิดเป็นร้อยละ 47.4 สาเหตุในการย้ายอพาร์ต
เมนต์ได้แก่อัตราค่าน้าค่าไฟค่าโทรศัพท์ถูกกว่าเดิมคิดเป็นร้อยละ 73.8
1.3 ช่องทางการเข้าถึงลูกค้า (Channels) โดยผ่านทางโซเชียลมีเดีย เฟส เพจไลฟ์
ฯลฯ ป้ ายโฆษณา แผ่ นพับ ใบปลิ ว การแนะแนวโรงเรียนรัฐ และเอกชนในพื้นที่ซึ่งผู้ วิจัยเห็ นว่า
ช่องทางการกระจายสินค้าและบริการ และช่องทางการขาย ประกอบกันขึ้นเป็นส่วนประสานกับ
ลูกค้า ช่องทางคือจุดสัมผัสลูกค้าที่มีบทบาทสาคัญต่อประสบการณ์ที่ลูกค้าได้รับ ช่องทางทาหน้าที่
หลายอย่างด้วยกันไม่ว่าจะเป็น การรับรู้ในหมู่ลูกค้าเกี่ยวกับสินค้า และบริการของบริษัท สอดคล้อง
กับสุภัสสร ศรีมนตรี และภิเษก ชัยนิรันดร์ (2558 : 153) ได้กล่าวถึงข้อดีของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไว้
ว่า พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มีศักยภาพที่ทาให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างรวดเร็ว เพราะผู้บริโภคสามารถทาการ
ซื้อสินค้าหรือบริการได้ทุกที่ที่มีเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยไม่จากัดเวลา และง่ายต่อการเปรียบเทียบราคา
สินค้าอย่างเดียวกันกับร้านค้าออนไลน์หรือออฟไลน์จากการค้นหาข้อมูลผ่านเครื่องมือค้นหา (Search
Engine) ประกอบกับผู้บริโภคสามารถรู้ประวัติการขายของร้านค้าออนไลน์ได้จากการอ่านคาวิจารณ์จาก
ผู้ซื้อคนอื่น ๆ ที่ได้โพสต์ข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ ตลอดจนในปัจจุบันกระแสนิยมและการได้รับอิทธิพลจากเฟ
ซบุ๊ก ที่สร้างความใกล้ชิดกับกลุ่มลูกค้าได้ง่ายขึ้น
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1.4 ความสัมพันธ์กับลูกค้า (Customer Relationships) โดยการจัดโปรโมชั่นการ
ให้บริ การที่ดี การให้คาแนะน าปรึกษาด้านห้องพักและการเข้าพัก บริการอย่างมือชีพ และ call
center ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่าการจัดโปรโมชั่นที่น่าสนใจ อย่างหลากหลายและแตกต่างจากคู่แข่งจะทาให้
ผู้บริโภคหรือผู้ใช้บริการ สามารถเลือกใช้บริการได้จากการจัดโปรโมชั่นที่โดนใจดังกล่าวได้ สอดคล้อง
กับภัคทีฆวิณหุ์ ไอศูรย์ยศพสุธีร์ (2554: 136-137) กล่าวถึงหลักการสาคัญในการบริหารลูกค้าสัมพันธ์
ดังนี้ 1) การมีฐานข้อมูลของลูกค้า ฐานข้อมูลต้องถูกต้องและทันสมัยอยู่เสมอ สามารถเรียกดูได้จากทุก
หน่วยงานในองค์กรที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า มีการแยกประเภทลูกค้าจากฐานข้อมูล เนื่องจากลูกค้าแต่ละ
ราย มี Value ไม่เท่ากัน ซึงลูกค้าจะประกอบด้วย ลูกค้าเริ่มแรก ลูกค้าที่ช่วยประชาสัมพันธ์ และลูกค้าที่
ซื้อซ้า 2) การมีเทคโนโลยี เทคโนโลยีที่เข้ามาเกี่ยวข้องนั้น ประกอบด้วยเทคโนโลยีที่เพิ่มช่องทางให้
ลูกค้าสามารถติดต่อกับองค์กรได้ ได้แก่ ระบบ Call center, Web site, Interactive voice
Response3) การปฏิบัติเพื่อรักษาลูกค้า เนื่องจากข้อมูล Database สามารถทาให้องค์กรแยกแยะลูกค้า
ได้ว่ากลุ่มใดเป็นกลุ่มที่ทากาไรสูงสุดให้กับองค์กรสอดคล้องกับแนวคิดของณัฐนัย ตรีเนตรสัมพันธ์และ
สุทัศน์ รัตนเกื้อกังวาน (2559 : 337) เกี่ยวกับกลุ่มลูกค้า ลูกค้าคือหัวใจของโมเดลธุรกิจทุกประเภท
หากปราศจากลูกค้า (ที่นามาซึ่ งกาไร) บริษัทย่อมไม่สามารถอยู่รอดไปได้ในระยะยาว ทั้งนี้เพื่อที่จะ
สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าได้มากขึ้น บริษัทสามารถแบ่งลูกค้าออกเป็นกลุ่มต่างๆ ตามความต้องการ
พฤติกรรม หรือคุณสมบัติอื่นๆ โมเดลธุรกิจอาจกาหนดกลุ่มลูกค้ากลุ่มเดียวหรือหลายกลุ่ม ขนาดใหญ่
หรือขนาดเล็ก องค์กรต้องตัดสินใจอย่างชัดเจนว่าจะตอบสนองต่อลูกค้ากลุ่มใด และจะเพิกเฉยต่อ
ลูกค้ากลุ่มใด เมื่อตัดสินใจแล้วจึงจะสามารถออกแบบโมเดลธุรกิจให้สอดคล้องกับความต้องการที่
เฉพาะเจาะจงของลูกค้าซึ่งลูกค้าวงกว้าง โมเดลธุรกิจที่มุ่งเน้นตลาดวงกว้างจะไม่แบ่งลูกค้าออกเป็น
กลุ่มต่างๆ การเสนอคุณค่า ช่องทางการกระจายสินค้าและบริการ และความสัมพันธ์กับลูกค้าจะ
มุ่งเน้ น ไปที่ ลู กค้ากลุ่ ม ใหญ่เพีย งกลุ่ มเดียว ซึ่งมีความต้องการและปัญหาเหมือนกัน โมเดลธุรกิ จ
ประเภทนี้พบได้ในตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน
1.5 รายได้หลัก (Revenue Streams)ได้จากค่าห้องพักค่าอาหารอาหารว่าง ค่าซัก
รีดการจาหน่ายสินค้าที่ระลึกและสินค้า OTOP ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่าธุรกิจบ้านพัก อพาร์ทเม้นต์ สามารถ
สร้างรายได้ที่เพิ่มขึ้นได้โดยการหากิจกรรมร่วมเพื่อเพิ่มรายได้กับธุรกิจได้ เช่น การจัดให้มีบริการซัก
อบรีด การบริการนวดแผนโบราณ เป็นต้นสอดคล้องกับสอดคล้องกับวิญญู กิ่งหิรัญวัฒนา (2557 :
18-44)ลูกค้าของเรายินดีจ่ายเงินเพื่อคุณค่าใด ปัจจุบันพวกเขาจ่ายเงินเพื่อแลกกับอะไร ทุกวันนี้พวก
เขาจ่ายเงินอย่างไร พวกเขาอยากจ่ายเงินอย่างไร กระแสรายได้แต่ละทางคิดเป็นสัดส่วนเท่าไหร่ของ
รายได้โดยรวมการสร้างกระแสรายได้มีหลายวิธีการขายวัตถุสิ่งของกระแสรายได้ประเภทที่คนเข้าใจ
มากที่สุดคือการขายสิทธิความเป็นเจ้าของในสินค้าที่จับต้องได้ เป็นลักษณะการคิดค่าใช้งานกระแส
รายได้ประเภทนี้เกิดจากการใช้บริการบางอย่างที่ยิ่งมีการใช้มาก ลูกค้าก็ยิ่งต้องจ่ายมาก ผู้ใ ห้บริการ
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โทรคมนาคมคิดเงินลูกค้าจากจานวนนาทีในการคุยโทรศัพท์ โรงแรมคิดเงินลูกค้าจากจานวนคืนที่
นอนในห้องพัก และผู้ให้บริการส่งของคิดเงินลูกค้าจากน้าหนักของพัสดุที่ส่งจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง
1.6 ทรัพยากรหลัก (Key Resources) ได้แก่อาคารสถานที่ทรัพยากรทุน ทรัพยากร
บุคคล ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่าการมีทรัพยากรทุน บุคลากร รวมถึงทรัพยากรสถานที่ จะช่วยตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าได้ทุกระดับ เป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้ลูกค้าได้ตัดสินใจเข้าใช้บริการ สอดคล้องกับ
วิญญู กิ่งหิรัญวัฒนา (2557 : 18-44)ลูกค้าของเรายินดีจ่ายเงินเพื่อคุณค่าใด ปัจจุบันพวกเขาจ่ายเงิน
เพื่อแลกกับอะไร ทุกวันนี้พวกเขาจ่ายเงินอย่างไร พวกเขาอยากจ่ายเงินอย่างไร กระแสรายได้แต่ละ
ทางคิดเป็นสัดส่วนเท่าไหร่ของรายได้โดยรวมการสร้างกระแสรายได้มีหลายวิธีการขายวัตถุสิ่งของ
กระแสรายได้แต่ละประเภทอาจมีกลไกการตั้งราคาที่ไม่เหมือนกัน การเลือกใช้กลไกการตั้งราคาที่
เหมาะสมสามารถทาให้เกิดความแตกต่างอย่างยิ่งในแง่ของรายได้ที่เกิดขึ้น ทั้งนี้มีกลไกการตั้งราคาอยู่
2 ประเภทใหญ่ ได้แก่ การตั้งราคาแบบตายตัวและการตั้งราคาแบบผันแปร
1.7 กิจกรรมหลัก (Key Activities) คือการแก้ปัญหาให้ลูกค้าบริการทุกระดับอย่าง
เท่าเทียมบริการด้วยรอยยิ้มไมตรี ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่า กิจกรรมที่ทางบ้านพักจัดขึ้นมีความน่าสนใจ ส่งผล
ต่อการตัดสินใจเข้าใช้บริการของลูกค้า สอดคล้องกับสอดคล้องกับวิญญู กิ่งหิรัญวัฒนา (2557 : 1844)ได้กล่าวถึงกิจ กรรมการแก้ปั ญหากิจกรรมหลักประเภทนี้คือการคิดค้นทางออกใหม่ๆ สาหรับ
ปัญหาของลูกค้าแต่ละราย โดยทั่วไปแล้วการดาเนินธุรกิจของบริษัทที่ปรึกษา โรงพยาบาล และบริษัท
ที่ให้บริการอื่นๆ จะเน้นกิจกรรมการแก้ปัญหาเป็นหลัก โมเดลธุรกิจของบริษัทเหล่านั้นต้องอาศั ย
กิจกรรมอย่างการจัดการความรู้และการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง
1.8 พันธมิตร (Key Partners) ได้แก่องค์กรภาครัฐ องค์กรธุรกิจ องค์กรรัฐวิสาหกิจ
องค์กรอาสาสมัครซึ่งผู้วิจัยเห็นว่า พันธมิตรทางการค้า บางครั้งก็มีความจาเป็นเนื่องจากหากการเป็น
พันธมิตรดังกล่ าวจะช่วยเพิ่ มรายได้ และลดความเสี่ ยง เป็นต้น สอดคล้ องกับวิญญู กิ่งหิรัญวัฒนา
(2557 : 18-44)ที่ได้กล่ าวถึงพันธมิตรหลั ก บริษัทต่างๆ พยายามสร้างพันธมิตรด้ว ยเหตุผ ลที่
หลากหลาย และพันธมิตรก็ได้กลายเป็นองค์ประกอบสาคัญสาหรับโมเดลธุรกิจจานวนมาก บริษัท
สร้างพันธมิตรเพื่อให้โมเดลธุรกิจเกิดผลสูงสุด ลดความเสี่ยง และครอบครองทรัพยากรต่างๆ เราอาจ
แบ่งพันธมิตรที่สาคัญ คือ พันธมิตรเชิงกลยุทธ์ระหว่างบริษัทที่ไม่ได้เป็นคู่แข่งขันเป็นการลดความ
เสี่ ย งและความไม่แน่ น อนการเป็น พันธมิตรสามารถช่ว ยลดความเสี่ ยงในสภาพแวดล้ อมของการ
แข่งขันที่ได้รับอิทธิพลจากความไม่แน่นอน ไม่แปลกที่บริษัทที่แข่งขันกันจะเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์
กับตลาดหนึ่ง ในขณะที่ยังคงฟาดฟันกันในอีกตลาดหนึ่ง
1.9 โครงสร้างต้นทุน (Cost Structure) ได้แก่เงินเดือนพนักงาน ค่าใช้จ่ายในการ
ประชาสัมพันธ์ และค่าสาธารณูปโภค ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่า ต้นทุนที่ใช้ในการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตมาก
ยิ่ ง ขึ้น จะเป็ น ค่า ใช้จ่ า ยโดยทั่ ว ๆ ที่ทุ กธุ ร กิจ ต้ องใช้ จ่ ายไป เช่ น ค่ า โฆษณา ค่ า พนั กงาน เป็น ต้ น
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สอดคล้องกับสอดคล้องกับสุวรรณ หวังเจริญเดช (2557 : 61) กล่าวถึงแนวทางการพัฒนาการบริหาร
ต้ น ทุ น เชิ ง กลยุ ท ธ์ ยุ ค ใหม่ ไ ว้ ว่ า การสร้ า งความพึ ง พอใจให้ ลู ก ค้ า คื อ กิ จ การต้ อ งทราบว่ า ลู ก ค้ า
กลุ่ มเป้ าหมายต้องการสินค้าใด คุณลั กษณะอย่างไร จะกาหนดราคาขายเท่าใดจึงจะเหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมทางการตลาด ณ ขณะนั้น
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
1. ควรทาการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิผลต่อบ้านพักข้าราชการ
Full Service Apartment
2.ควรท าการศึกษาเกี่ ย วกับ ทัศนคติและพฤติกรรมของผู้ เข้ าพัก บ้านพั กข้า ราชการ Full
Service Apartment
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเรื่องการจัดการเชิงกลยุทธ์บ้านพักข้าราชการ Full Service
Apartment กรณีศึกษาโรงแรมชางลีเท่านั้น ดังนั้นในการศึกษาครั้งต่อไป ควรศึกษาเกี่ยวกับการ
จัดการเชิงกลยุทธ์ของการจัดการเชิงกลยุทธ์บ้านพักข้าราชการ Full Service Apartment ในเขต
พื้นที่อื่นๆ เพื่อนาข้อมูลมาเปรียบเทียบประกอบกัน
2. การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาในเรื่องการจัดการเชิงกลยุทธ์ ดังนั้นในการศึกษาครั้งต่อไป
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การระดมทุนและสิ่งประดิษฐ์เพื่อระบบการจัดการขยะรีไซเคิลในชุมชน
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บทคัดย่อ
ในปีค.ศ. 2015ประเทศไทยมีขยะกว่า 26.9ล้านตันและจะเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ10ในอีก 5ปี
ข้างหน้า สาหรับจังหวัดเชียงราย ในปีค .ศ. 2016มีขยะกว่า 0.4ล้านตันซึ่งมากเป็นอันดับสองภาคใน
ภาคเหนือการศึกษานี้มีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมการรู้คุณค่าของขยะรีไซเคิล พัฒนาระบบการจัดการ
ขยะในชุมชน และส่งเสริมพฤติกรรมการแยกขยะของคนในชุมชนโครงการนี้ใช้กระบวนการ Action
Research ในการดาเนินโครงการโดยใช้เบบสอบถามสารวจพฤติกรรมการแยกขยะแบบหลังคาเรือน
ก่อนและหลังกิจกรรมการให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะและใช้สถิติอ้างอิงหรือเชิงอนุมานเพื่อทดสอบ
ความแตกต่างของค่าความถี่ของผลการดาเนินโครงการนี้พบว่าระดับหลังคาเรือนมีพฤติกรรมการแยก
ขยะเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 25 ก่อนกิจกรรมการให้ความรู้ไปเป็นร้ อยละ 75 หลังกิจกรรมอย่างมี
นัยยสาคัญทางสถิติ(2=10.51, df =1, p-value <0.05) จากการระดมทุนจากการขายขยะรีไซเคิล
ของหมู่บ้านจานวน 274 กิโลกรัมสามารถสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนถึง 530บาท นอกจากนี้ชาวบ้านได้
ประดิษฐ์ถังขยะจากขวดน้าพลาสติกที่ใช้แล้วและเศษไม้ ได้มีการจั ดตั้งคณะกรรมการธนาคารขยะรี
ไซเคิลของหมู่บ้ าน นอกจากนี้ โ ครงการได้ติดตามพฤติกรรมการแยกขยะโดยใช้ห ลั ก subjective
norm จากโครงการนี้สามารถสรุปผลได้ว่าชุมชนรู้คุณค่าของขยะรีไซเคิลพัตนาการจัดการขยะใน
ชุมชน มีพฤติกรรมการแยกขยะรีไซเคิลเพิ่มขึ้น
คาสาคัญ: การจัดการขยะพฤติกรรม การแยกขยะขยะรีไซเคิล
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Abstract
Background: In 2015, 26.9 million tons of wastes were collected in Thailand,
10% increased from five year earlier. In 2016, 0.4 million tons of wastes were
generated in Chiang Rai ranked to the second largest amount of waste in the
northern region. This study aimed to promote the community about perceiving the
value of recycle waste, improving waste management system, and promoting waste
separation behavior in the community.Methods, our special project used the
participatory action research. Questionnaire were checked for waste separation
behaviors by household before and after intervention by descriptive and
interferential statistics.Results, waste separation behavior by household before
intervention increased from 25%to 94.7% after intervention at significant level
(2=10.51, df =1, p-value <0.05). Fundraising from community recycle waste selling
was 530 Baht (THB)by selling 274 kg of collected recycle waste. The villagers
invented 2 bins from reused wood and plastic bottle and established a group of
recycle waste bank. Moreover, they followed subjective norm technique to separate
recycle waste. Inconclusion, the community perceived the value of recycle waste,
waste management system was improved, and the villagers improved their separated
recycle waste behaviors
Keywords: waste management, waste separation behavior, recycle waste
Rational and background
Waste is any substance which is discarded after primary use, or is worthless,
defective and of no use. It is also a part of any production process and associated
with every product, from the extraction of raw materials until a product reaches its
end-of-life. It is unwanted materials and objects that people have thrown away.
Waste management is the activities and actions required to manage waste
from its inception to its final disposal. This includes amongst other things collection,
transport, treatment and disposal of waste together with monitoring and regulation. It
also encompasses the legal and regulatory framework that relates to waste
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management encompassing guidance on recycling an effort to reduce their effect on
human health or local aesthetics or amenity. (1)
According to The World Bank (2013)(3) said that the global situation in the earlier
report, they warned that global solid waste generation was on pace to increase 70
percent by 2025, rising from more than 3.5 million tons per day in 2010 to more than
6 million tons per day by 2025 which impairs public health, pollutes the
environment and threatens to drown some poor countries in toxicity. Moreover, the
threat of waste to the environment, health and safety is huge. And so are the
financial and social ramifications, waste experts said. Pollution runs into rivers and
seeps into ground water. Flooding is caused by garbage clogging drains, and the
atmosphere can be poisoned by the toxic discharge from trash. When waste is not
collected, the frequency of illness such as diarrhea doubles and acute respiratory
infection linked to the burning of waste — is six times higher (Ijjasz-Vasquez,2016)(2).
Waste is any substance which is discarded after primary use, or is worthless,
defective and of no use. It is also a part of any production process and associated
with every product, from the extraction of raw materials until a product reaches its
end-of-life. It is unwanted materials and objects that people have thrown away.
Waste management is the activities and actions required to manage waste from its
inception to its final disposal. This includes amongst other things collection,
transport, treatment and disposal of waste together with monitoring and regulation. It
also encompasses the legal and regulatory framework that relates to waste
management encompassing guidance on recycling an effort to reduce their effect on
human health or local aesthetics or amenity. Conserve-energy-future(2009)(1)
Thailand’s problem in 2015, Thailand's garbage amounted to 26.9 million tons, up
10% from five years earlier. From the situation of solid waste. The Information Office
of the wastes and hazardous substances and department of pollution control, found
that there was, quantity to 26.85 million tons per year, or approximately 73,560 tons
per day. And nearly 50 percent of such waste has been improperly waste
management, including the remaining residues in various areas. The crisis also caused
an overflow waste from domestic waste increased to 0.6 million tons per year, an
aftermath is a place of 433 garbage, Inadequate waste disposal accurate theatrically
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causing the open burning which lead to fire in the landfill area. In these problems it
made the government agencies involved. Including private and public operations to
fix the problem at both the provincial and national levels steady. A survey of the
pollution control Department of Thailand has found that the issue is crisis
management of solid waste by 20 top most problematic include: Kanchanaburi,
Samutprakan, Nakhon Sri Thammarat, Songkhla. Surat Thani, Petchburi, Ratchaburi,
spreading Prachinburi, Ayutthaya. Lop buri, Ang thong, Nakhon phanom province of
Ranong et, KhonKaen, buriram, Pattani, chachoengsao and Chumphon, respectively.
In addition, the waste problem is an issue that impacts from development in many
areas of the North in Thailand. The Waste management problem in the north of
Thailand has increased each year. Especially, in Chiang Rai Province found 0.4 million
tons of wastes were generated in 2016, ranked to the second largest amount of
waste in the northern region. So, Chiang Rai Provincial Office of Natural Resources
and Environment (2014) had estimated that there were 434,496 tons of municipal
solid wastes generated in the province in 2013. This was equivalent to a waste
generation rate of 0.93 kg per person per day. This represented a significant increase
in waste generation. Based on the national waste survey in 2004, a weighted average
waste generation rate in Chiang Rai was 0.62 kg per person per day (Pollution Control
Department, 2004). Fig. 1 compares the composition of waste in 2004 and 2015.
Organic waste remained the largest fraction despite its proportion falling down from
74% to 66%. The other notable trend was the rise of plastic waste during the past
decade. A higher waste generation rate was reported in the city center at 1.15 kg per
person per day and the waste that Chiang Rai Nakorn Municipality managed
contained 46% of organic waste. (Department of Local Administration, 2017)
Yukako,O et.al(4) and กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม.(2017)(5) Our special project was
found that there are 75 percent of household did not separate the recycle waste in
Pa-Ha village, Wiang Chiang Rung district, Chiang Rai province.
Literature review
Several studies have been done about different factors that could make an impact
on waste separation in households. In the previous study, in topic of “Waste
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Separation at Household Level: Comparison and Contrast Among 40 Countries”
found that establish the relationship between different systems and its reasons help
policy makers to incorporate the best practices and develop a sustainable model to
manage waste. ( Livina. A,2015)(6) In the study, factors that affect Residents' Waste
Separation behaviors helps in constructing effective environmental campaigns for a
community. Using the theory of planned behavior (TPB) were used to assess sociodemographic factors and the TPB constructs (i.e., attitudes, subjective norms,
perceived behavioral control, intentions, and situational factors) the data revealed
that attitudes, subjective norms, perceived behavioral control, intentions, and
situational factors significantly predicted household waste behaviors in Guangzhou,
China. Through a structural equation modeling analysis, we concluded that
campaigns targeting moral obligations may be particularly effective for increasing the
participation rate in waste separation behaviors. At the result, increasing the
participation rate in waste separation behaviors by using the theory of planned
behavior (TPB). (D. Zhang. Et.al,2015) (7) From the literature review, Household
recycling knowledge, attitudes and practices towards solid waste management which
collected by questionnaire survey consisting of 2400 householders was performed
on Abadan residents to evaluate their knowledge, attitudes, and practices (KAP)
towards solid waste (SW) reduction, source separation and recycling, collection and
willingness to pay (WTP) for SW services. This finding, the participants had a very
positive attitude but, low intimate knowledge of SW management and weak to take
practices. Bababaei. A, Alavi.N et.al(2015)(8)
Objectives
This study aimed to promote the community about perceiving the value of
recycle waste, improving waste management system, and promoting waste
separation behavior in the community.
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Research methodology
Our special project used the participatory action research. Questionnaire were
checked for waste separation behaviors by household before and after intervention
by descriptive and interferential statistics.
Intervention: Provide knowledge,

Public hearing by priority setting and

carry on

actual web of causation

an activity of waste separation

Project Planning: objectives,

observation by house and

participants, activities creating,

subjective norm, recycle bin

responsibility peoples

invention

The community found the problems
and obstructers on the first stage for
solution planning and carries on the
project

Plan

Act

Reflect

Observe
Observation waste separation
behavior by subjective norm and
household
Collect the recycle wastes for
fundraising

Population and sample
All of households who live in Pa-Ha village Thung-Kor Sub-district, Wiang Chiang Rung
district, ChiangRai Province
Data Collection
There are 2 types of data. Firstly,it was an information of recycle waste separation by
household information before and after providing knowledge about waste
management, waste separation, product and environmental impact ,4R; Reduce,
Reuse, Recycle, and Repair. Secondly is an amount per Baht of recycle wastes
donated by villagers.
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Chart of Methodology
All of household in Pa-Ha village

- Sample size household before provide knowledge n=92
- Sample size household by sampling after provide knowledge n = 76
- Secondary data in JHCIS program
Data Collection

-Questionnaires: waste separation

Descriptive Statistics
•

Percentages

Inferential Statistic

Data Analysis

Content Analysis

Results

Statistical analysis
There were 2 types of Statistics used.There were descriptive statisticsand inferential
statistics.
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Activities
There were 5 activities in this special project
Activity 1: Providing knowledge
Activity
Target
Duration
Group
Provide
knowledge All villagers 26 April
about
waste in the
- 30 April
management,
community
environmental impact
and 4R(Reduce, Reuse,
Recycle, and Repair)

Photo1: Activity1

Input
The
participants
received
knowledge of
waste
separation
environmental
and
health Impact
and 4R

Outcome
- Right waste
separate
behavior
- Awareness
about product
and
environmental
impact
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Activity 2: Recycle waste separation checklist
Activity
Target
Duration
Group
Checklist
waste All villagers 26 April
separation behavior by in the
- 30 April
household
community

Input
Checklist
waste
separation
behavior and
give
the
score

Outcome
Awareness about
waste separation
and
improve
their
waste
management
system

Photo2: Activity 2
Activity3: Recycle bin invention
Activity
Target
Group
The villagers invent the All villagers
recycle bin together
in the
community

Duration

Input

24April
– 4 May

Provide
knowledge
about waste
separation
and recycle
waste
management

Outcome
Cooperation
in village to
make the
garbage of village
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Photo3: Activity 3
Activity 4: Observed waste separation by subjective norm
Activity
Target
Duration Input
Outcome
Group
Observed
waste All villagers 24April
Observed
Awareness about
separation by subjective in the
– 4 May waste
waste separation
norm between right and community
separation 2 and improve
wrong waste separation
role model their waste
example
management
system
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Activity 5: Fundraising for waste management in a community
Activity
Target
Duration Input
Group
Observed
waste All villagers 24April
Provided
separation by subjective in the
– 4 May knowledge
norm between right and community
-Motivated
wrong waste separation
them by
example
talent
amount of
recycle
waste
between 2
group of
people and
health
volunteers
responsibility

Outcome
management
system
-Established
waste
management and
recycle wastes
bank group in
the community
-Amount of
recycle and
money

Photo4: Activity 5
Results
Waste separation behavior by household before intervention increased from
25% to 94.7% after intervention at significant level (2=10.51, df =1, p-value <0.05).
Fundraising from community recycle waste selling was 530 Baht (THB) by selling 274
kg of collected recycle waste. The villagers invented 2 bins from reused wood and
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plastic bottle and established a group of recycle waste bank. Moreover, they
followed subjective norm technique to separate recycle waste.
Table 1: recycle
intervention
Recycle Waste
Separation
behavior
Separated

waste separation behavior by household before and after

Not separated

69(75%)

before
intervention
(n =92)
23(25%)

before
2
intervention
(n=76)
72(94.7%)
10.51
4(5.2%)

p-value

df

<0.05

1

Table 1 present about recycle waste separation behavior observation by
household before intervention increased from 25% to 94.7% after intervention at
significant level (2=10.51, df =1, p-value <0.05).
The villagers invented 2 recycle bin by reuse wood and plastic bottle. The
recycle bin installed at community meeting hall for collecting recycle waste. Then all
of recycle wastes will weigh and sold by community waste management group to
build other recycle waste bin and install other locations at village.

Photo5: Recycle bin invention from plastic bottle and reused wood
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Wrong role model: After we did not separate the waste model, it related to
other villagers did not separate the waste. Right role model: After we separated the
waste model, it related to other villagers separated the waste.

Photo6: waste separation observation subjective norm
Table 2: Type of recycle waste, amount of waste and value
Type of waste
Amount(kg)
Prices
Baht/kg
Carton
4
5
Rubber
51.5
5
Boots
0.5
3
Plastic bottle,
206
0.5
Glass bottle
Hard paper
3.5
2
Steel
19.5
5
Canned (Aluminum) 1.5
20
Zinc
7
1
Total
274

Baht
20
257.5
5
103
7
97.5
30
7
530

Table2 represent amount of recycle wastes that participants donated to support
community fundraising which are consist of 274 kg. of recycle wastes per 530 Baht.
Moreover, the community established waste management and recycle wastes bank
group in the community to invent other recycle bins, to collect recycle waste for
fundraising in the future.
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Discussion
The community perceived the value of recycle waste and they received 530
Baht from recycle waste selling and support community fund. Moreover, waste
separation may reduce an environmental impact and reduce the amount of waste.
It's similar with previous case study of The Economic Benefits of Recycling and Waste
Reduction (2015). (9) – Waste Wise Case Studies from the Private and Public Sectors
found that recycling has also proven to be an economically sound waste
management strategy for the company. The recycling program that has been
implemented has generated revenue for the facility and has also saved the company
money in terms of avoided disposal costs. Paha village improve their waste
management system, number of reduce incorrect waste separation behavior. The
Victorian Market Development Strategy for recovered resources guides programs
(2016). VictorianMarketDevelopment Strategy for Recovered Resources May (2016).
(10) that build the quality, reputation and demand for products made from recycled
materials, pulling materials out of stockpiles and landfills. As well as sending less
waste to landfill, by recycling conserve natural resources reduce air and water
pollution, and cut greenhouse gas emissions, reducing the impacts of climate change.
According to an observation the waste separation by subjective norm found that
after public health students separated the waste model to recycle bin, it related to
other villagers separated the waste by following this role model as a motivation
factor. It's similar with previous widely theoretical framework used in understanding
of waste separation behavior, motivation the individual’s intention to perform a
speciﬁc behavior. In situations where the person has control, behavior is predicted by
the person’s intention to perform it. Katya Stoeva and Stina Alriksso Retrived (2017)
(11).
Conclusion
The community perceived the value of recycle waste by recycle waste
collection and, Fundraising for waste management in a community. Secondly, waste
management system was improved because This community established waste
management and recycle wastes bank group. Then, the villagers improved their
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separated recycle waste behaviors as the number of waste separation behavior by
household beforeand after intervention increasing from 25 to 94.7 % including
subjective norm as we separated the waste model, it related to other villagers
separated the waste.
Suggestion
Further study in Fundraising and an invention for recycle waste management,
waste management and recycle wastes bank group and all of villagers in the
community should coordinate together to carry on recycle wastes collection for
supporting the waste management bank, follow up waste separation behavior and
destroy in appropriate method because it may reduce an environmental impact from
open burning. On the other hand, all of the wastes are valuable. It’s not only
fertilizer from garages but all so fundraising from recycle wastes.
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บทคัดย่อ
ปัญหาขยะเป็นที่พบได้ในทุกๆประเทศทั่วโลก ในประเทศไทยครัวเรือนแต่ละครัวเรืองผลิต
ขยะ 280.59 ล้านตันต่อปี ในปี พ.ศ. 2559 ในจังหวัดเชียงรายมีขยะทั้งหมด 401,671 ตันต่อปีซึ่ง
ขยะเหล่านี้ส่งผลเสียต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมจึงต้องมีการจัดการขยะมูลฝอยที่ดี การศึกษาครั้ง นี้ได้
หาข้อตกลงของชุมชนในการลดขยะในบ้านและศึกษาการมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดการขยะมูล
ฝอยเพื่อลดขยะในหมู่บ้านป่าตาล นักวิจัยใช้ทฤษฎีรูปแบบการมีส่วนร่วมร่วมกันในการกาหนด
รูปแบบเพื่อเป็นแนวทางในชุมชนโดยการวางแผนเพื่อเป็นแนวทางในการระดมความคิดการอภิปราย
และการสะท้อน คนที่เข้าร่วมในการศึกษาครั้งนี้คือ 143 คน (n = 143) ชุมชนมีกระบวนการเรียนรู้
ในการค้นหาและตั้งปัญหาเพื่อแก้ปัญหาด้วยศักยภาพของชุมชน นอกจากนี้นักวิจัยพบว่าขยะมูลฝอย
ก่อนและหลังมีผลทาให้ขยะมูลฝอยในชุมชนเป็นครั้งแรกคือ 227 กิโลกรัมและในครั้งสุดท้ายมีค่าเฉลี่ ย
เท่ากับ 180.2 กิโลกรัม (𝑥̅ = 7.47) และ (𝑥̅ = 5.65) ตามลาดับ ชุมชนมีข้อตกลงร่วมกันในการลด
ถุงพลาสติกนากระเช้าไปซื้อสินค้าในตลาดและขายเศษรีไซเคิลที่ธนาคารขยะของโรงเรียน
คาสาคัญ: ข้อตกลงของชุมชน การจัดการขยะ การธนาคารขยะ
Abstract
Background: Waste is a serious problem in worldwide. Each household in
Thailand produces 280.59 million ton per years. In 2016 total waste in Chiang Rai
401,671 ton/year and influence to health and environment so it needs to has a good
waste management. This study is to encourage the community agreement to reduce
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waste in there house and investigate the participation in waste management process
for reducing waste in Pa Tan Village.
Method: The researchers adopting the theory of action participatory model
to framing pattern for guide the community by planning as a guided cooperation,
brainstorming, discussion and reflection. The people participating in this study are
143 persons (n=143).
Result: The community had learning process finding and setting problem to
solve their problem by potential of the community. Moreover, the researchers
weight of waste before and after, result show waste in community in first time are
227 kilograms and in the last time are 180.2 kilograms as the average (𝑥̅ =7.47) and
(𝑥̅ =5.65) respectively.
Conclusion: Community had community agreement to reduce using plastic
bag, bring the basket to buy goods in the market, and sell recycle waste at school
waste bank.
Keywords: community agreement, waste management, waste banking
บทนา
เนื่องจากปัจจุบันอัตราการเพิ่มของปริมาณขยะจากครัวเรือนและการบริโภคอย่างมากขึ้น
สาเหตุหลักเกิดจากการเพิ่มขึ้นของจานวนประชากร ซึ่งจะเห็นว่าขยะมูลฝอยมีอัตราเพิ่มขึ้นโดย
อัตโนมัติตามจานวนประชากร เมื่อวัสดุบรรจุภัณฑ์สาหรับอาหารมีความสาคัญและจาเป็น ทาให้มี
วัสดุประเภทพลาสติกเกิดขึ้นมากมาย และมีความหลากหลายอยู่ทั่วไปในท้องตลาด ถุงพลาสติกทา
ให้เกิดความสะดวกมากขึ้น ทั้งต่อผู้ขายและผู้ซื้อ ปัญหาปริมาณขยะจากครัวเรือนและจากแหล่ง
ต่างๆ เพิ่มมากขึ้น มากกว่านั้น ขยะบางชนิดยังมีสิ่งสกปรก สารปนเปื้อน เช่น แมงกานีส สารหนู
ตะกั่ว โครเมียม เชื้อแบคทีเรีย และ จุลินทรีย์ ต่างๆ ทาให้ปนเปื้อนอยู่ในสิ่งแวดล้อมก่อให้เกิดโรคที่
เกิดจากสารเคมีสะสมและการแพร่ระบาดของโรคที่มาจากขยะ อาทิเช่น โรคทางผิวหนัง โรคในระบบ
ทางเดินหายใจ โรคระบบทางเดินอาหาร จากการเก็บแบบสารวจเครื่องมือเจ็ดชิ้นของผู้วิจั ยเกี่ยวกับ
ปัญหาในชุมชนบ้านป่าตาลดอย ตาบลป่าตาล อาเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย พบว่าชุมชนบ้านป่า
ตาลดอยมีการแยกขยะเกือบทุกหลังคาเรือน แต่มีการกาจัดขยะที่ไม่ถูกวิธีเพราะมีการกาจัดขยะโดย
การเผาเพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นกัน จึงได้ทาการศึกษาเชิงลึกโดยการสุ่มสารวจขยะแต่ละครัวเรือนพบว่ามี
เพียงบางครัวเรือนที่แยกขยะ ครัวเรือนที่แยกขยะมีขยะน้อยกว่า 0.5 กิโลกรัมต่อสัปดาห์ สาหรับ
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ครัวเรือนที่ไม่มีการแยกขยะมีขยะมากกว่า 10 กิโลกรัมต่อสัปดาห์ ซึ่งขยะส่วนใหญ่เป็นขยะเปียก
ขยะย่อยสลายได้ รวมถึงขยะรีไซเคิล ซึ่งขยะทั้งหมดนี้เป็นขยะที่ชาวบ้านจ่ายเงินเพื่อให้รถเก็บขยะเอา
ไปทิ้งที่บ่อขยะในช่วงที่มีมาตรการณ์การห้ามเผา และในช่วงที่สามารถเผาขยะได้ชาวบ้านจะนาขยะ
ทั้งหมดไปกาจัดโดยที่ไม่แยกก่อนเผา ส่วนบางหลังคาเรือนที่ไม่จ่ายเงินให้รถเก็บขยะจะนาขยะไปทิ้ง
ตามสวนและเผาในป่า และจากการสารวจบริเวณสิ่งแวดล้ อมของชุมชนยังพบปัญหาการไม่ทิ้งขยะลง
ในถังขยะ การทิ้งขยะลงแม่น้า ตามแหล่งที่สาธารณะ และจุดที่ทิ้งขยะอันตรายพบว่ามีขยะหลาย
ประเภทที่ไม่ได้แยกเช่นขยะมูลฝอย ขยะรีไซเคิล อื่นๆ ปะปนอยู่ด้วย ซึ่งขยะเหล่านั้นสามารถกาจัดได้
ด้วยวิธีอื่นนอกจากการเผาและการนาไปทิ้งเรี่ย ราด เช่น ขยะเปียกหรือขยะย่อยสลาย นาไปทาปุ๋ย
หมัก เลี้ยงสัตว์ ขยะรีไซเคิลสามารถนาไปขายหรือนาไปใช้ใหม่ได้ สาเหตุทั้งหมดนี้เกิดจากพฤติกรรม
การทิ้งขยะ การแยกขยะที่ยังไม่ถูกต้องของชุมชน และขาดความตระหนักในเรื่องผลกระทบของ
อันตรายจากการทิ้งขยะและการกาจัดขยะที่ไม่ถู กวิธี หากสามารถกระตุ้นให้คนในชุมชนตระหนักใน
เรื่องผลกระทบของขยะ การแยกขยะ และการกาจัดขยะอย่างถูกวิธีจะทาให้ชาวบ้านมีปริมาณของ
ขยะที่ต้องกาจัดน้อยลง ลดค่าใช้จ่าย ลดมลภาวะทางอากาศ อีกทั้งยังช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมให้สะอาด
และปลอดภัยจากสารปนเปื้อนและสารเคมี และช่วยลดปัจจัยที่เกิดจากขยะซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหา
สุขภาพได้
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดการขยะมูลฝอยเพื่อลดของเสียในหมู่บ้านป่า
ตาลโดยการวางแผนเป็นกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่ว นร่ว มและความร่วมมือในการ
สืบสวนสังเกต การระดมความคิด การอภิปรายและการสะท้อนกลับข้อมูลมูล
2. เพื่อส่ งเสริ มให้ชุมชนมีส่ วนร่ว มในกระบวนการจัดการขยะมูลฝอยเพื่อลดของเสียใน
หมู่บ้านป่าตาลโดยมีข้อตกลงชุมชนเพื่อลดของเสียในครัวเรือนเอง
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กรอบแนวคิดการวิจัย

รูปที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดการวิจัยปรับตามกรอบแนวคิดของ Coghlan & Brannick (2005 : 22)
ผังโครงสร้างงานวิจัย
วัตถุประสงค์
รูปแบบงานวิจยั

การวิจยั เชิงปฏิบัติการแบบ
มีส่วนร่วม

1.เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดการขยะมูลฝอยเพื่อลดของเสียในหมู่บ้าน
ป่าตาลโดยการวางแผนเป็นกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมและความร่วมมือในการ
สืบสวนสังเกต การระดมความคิด การอภิปรายและการสะท้อนกลับข้อมูลมูล
2.เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดการขยะมูลฝอยเพื่อลดของเสียใน
หมู่บ้านป่าตาลโดยมีข้อตกลงชุมชนเพื่อลดของเสียในครัวเรือนเอง

ประชากรทั้งหมด

ชาวบ้านหมู่ 1 บ้านป่าตาลดอย จานวน 189 คน
ครูและนักเรียนโรงเรียนเครือข่ายบ้านป่าตาลดอยหมู่ 1 จานวน
120 คน
รวม 309 (N=309)
การเลือกกลุ่มตัวอย่าง

การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ
(Purposive sampling)

ประชากรกลุ่มตัวอย่าง

กลุ่มผู้นาที่ต้องการลดปัญหาขยะในหมูบ่ ้าน
และชาวบ้านที่มีส่วนได้ส่วนเสียในหมูบ่ า้ น
โรงเรียนเครือข่ายของหมู่บ้านป่าตาลดอย
ตาบลป่าตาล อาเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย
143 คน (n=143)
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เก็บข้อมูลปัญหา
ชุมชน

การประชาคมและระดมสมองเพื่อระบุปัญหา
และวางแผนการแก้ไขปัญหากับชุมชน
เก็บข้อมูล

-ชั่งขยะครั้งที่ 1
-สารวจจานวนการใช้
ถุงพลาสติกจากร้านค้า

ประสานงานกับโรงเรียนเครือข่าย

ประชาคมและระดมสมองหาแนวทางแก้ไขและ
ทาข้อตกลงเพื่อปฏิบัติการจัดการขยะ
เก็บข้อมูล

แบบสอบถามความรู้และ
ทัศนคติเกี่ยวกับการจัดการ
ขยะก่อนและหลัง

นาแนวทางข้อเสนอแนะของชุมชนมาปฏิบัติสนับสนุนชุมชน
อบรมให้ความรู้สร้างความตระหนักให้กบั เด็กนักเรียนใน
โรงเรียนเครือข่าย และ จัดการประกวดบ้านแยกขยะตัวอย่าง

(pre and post-test)

สะท้อนกลับข้อมูล

เก็บข้อมูล

อ
สังเกตการผลจากการประสานงานกับโรงเรี ยน
เครือข่ายการก่อตั้งธนาคารขยะของโรงเรียน
สถิติเชิงพรรณนา

-ชั่งขยะครั้งที่ 2
วิเคราะห์ผลและสรุปผล

Descriptive
analysis

ประเมินผลโครงการ

รูปที่ 2 แสดงผังโครงสร้างงานวิจัย
วิธีดาเนินการวิจัย
ในการดาเนินการศึกษากระบวนการการมีส่วนร่วม ในการจัดการขยะเพื่อลดปริมาณขยะที่
ต้นทางโดยศักยภาพของชุมชน และโรงเรียนเครือข่ายของบ้านป่าตาลดอย ตาบลป่าตาล อาเภอขุน
ตาล จังหวัดเชียงราย ได้ดาเนินการภายใต้กรอบแนวคิดการเรียนรู้แบบ มีส่วนร่วม คือการเรียนรู้
สถานการณ์ร่วมกัน การร่วมกันระดมสมอง วิเคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ไข สรุปผล นาเสนอผล
การเรียนรู้ร่วมกัน และทดลองปฏิบัติจริง ซึ่งมีขั้นตอนการดาเนินการวิจัยดังต่อไปนี้
1) การเรี ย นรู้ ส ถานการณ์ ร่ ว มกั น โดยใช้ เวทีป ระชุม แลกเปลี่ ยนความคิดเห็ น เมื่อ วัน ที่ 9
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ณ ศาลาประชาคมหมู่ที่ 1 บ้านป่าตาลดอย ดังแสดงในรูปที่ 3
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กลุ่มเป้าหมายคือ ประชาชนในพื้นที่ ผู้นาชุมชน จานวน 70 คน วัตถุประสงค์เพื่อลาดับ
ปัญหา และเลือกปัญหาที่จะแก้ไขในชุมชน สะท้อนข้อมูลจากการเก็บข้อมูลแบบสอบถาม
พร้อมทั้งคืนข้อมูลจากการศึกษาพื้นฐานข้อมูล การเป็นอยู่ วิถีชีวิตของชุมชน จากนั้นโยงใย
ปัญหาและสาเหตุของปัญหาขยะมูลฝอยที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและผลกระทบของการกาจัด
ขยะที่ไม่ถูกวิธี ต่อคนในชุมชน จากนั้นร่วมกันวางแผนการแก้ไขปัญหา

รูปที่ 3 แสดงการเข้าร่วมประชาคม และการระดมความคิดของชาวบ้านในชุมชน
2) นาแนวความคิดจากการระดมสมองของคนในชุมชน จานวน 70 คน ที่ร่วมประชาคม และร่วมกัน
วางแผนแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยที่เพิ่มขึ้น และกาจัดขยะที่ไม่ถูกวิธีครั้งที่ผ่ านมา เรื่องการปลูกฝั ง
จิตสานึกการทิ้งขยะให้ทั้ง เด็กและผู้ใหญ่มาปรับใช้โดยการประสานกับโรงเรียนเครือข่ายเพื่อให้รับรู้
ปั ญ หาและร่ ว มกั น คิ ดเพื่อ หาแนวทางแก้ไ ขในการแก้ไ ขปั ญหาร่ ว มกั บผู้ อานวยการ คุณ ครู และ
บุคลากรของโรงเรียน เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 จากนั้นทาการทาชั่งน้าหนักของขยะแต่ละ
บ้านที่มีการนาขยะให้กับรถเทศบาลไปทิ้ง ทุกๆ สัปดาห์ ก่อนทาการวัดผลหลังชุมชนและโรงเรียนทา
กิจกรรม และทาการสารวจปริมาณการใช้ถุงพลาสติกจากร้านค้าในหมู่บ้าน ดังแสดงในรูปที่ 4

รูปที่ 4 แสดงการเก็บข้อมูลชั่งน้าหนักขยะและการสังเกตการใช้ถุงพลาสติกของร้านค้า
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2) การประชุมครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 กลุ่มเป้าหมาย 40 คน
ประกอบด้วย ประชาชนในพื้นที่ที่มีปัญหาในการกาจัดขยะ ผู้นาชุมชนที่เป็นผู้นาการคัดแยกขยะ
ร้านค้าที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังแสดงในรูปที่ 5 ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 1 บ้านป่าตาลดอย ตาบลป่า
ตาล อาเภอขุน จังหวัดเชียงราย วัตถุประสงค์ เพื่อทาการจับกลุ่มสนทนาระดมความคิด ทาความ
เข้าใจ โดยให้คนที่เข้าร่วมกิจกรรมแต่ละกลุ่มเป็นผู้คิดว่าขยะในครัวเรือนของแต่ละคนมีอะไรบ้าง สาม
รถแยกไว้อย่างไร และสมาชิกในกลุ่มช่วยกันวิเคราะห์ว่าสมาชิกในกลุ่มนั้น แยกขยะถูกหรือไม่ และ
หากไม่ถูกจะแยกเช่นไร วัตถุประสงค์เพื่อให้ชาวบ้านได้ใช้ความคิดของตนเองและผ่อนคลาย คนใน
กลุ่มสามารถระดมความคิดเพื่อแบ่งปันแลกเปลี่ยนความคิดและวิธีการแยกขยะของแต่ล ะคน ให้
ชาวบ้านแยกขยะที่เป็น
3) ปัญหาหรือขยะที่ตนมีอยู่ในบ้านได้ถูกต้องมากกว่าการจดจาการแยกขยะทั้งหมดที่มี หลังจาก
นั้นเมื่อคนในกลุ่มเห็นปัญหาแล้วให้คนในกลุ่มเขียนปัญหาของแต่ละกลุ่มว่าเป็นเช่นไร จากนั้นนาไป
รวมกับกลุ่มอื่นและหาข้อสรุปแนวทางแก้ไขร่วมกันโดยการดึงศักยภาพของชุมชนที่มีออกมาใช้

รูป 5 แสดงการเข้าร่วมระดมความคิด โดยการดึงศักยภาพของชุมชนที่มีออกมาใช้
4) จัดการอบรมให้ความรู้ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลขุนตาล (โรงเรียนเครือข่ายของ
หมู่บ้าน) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมครูประจาชั้นจานวน 4 คน และเด็กนักเรียนจานวน 64 คน เมื่อวันที่ 20
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ดังแสดงในรูปที่ 6 เพื่อกระตุ้นให้เด็กเกิดความตระหนักในการแยกขยะ โดย
การจัดสื่อวีดิโอ เรื่องปัญหาขยะในปัจจุบัน ผลกระทบของการไม่แยกขยะ และ โดยการที่ฝึกให้เด็กใน
โรงเรียนอนุบาลขุนตาลทุกคนฝึกการแยกขยะจริง ขยะแต่ละประเภท และจัดการแข่งขันการแยกขยะ
และแข่งขันตอบคาถามการแยกขยะแต่ละชนิด เพื่อปลูกฝังให้เด็กสามารถตระหนักเกี่ยวกับปัญหา
ขยะและฝึกแยกขยะตั้งแต่แรกเริ่ม และกระตุ้นให้เด็กเป็นอีกหนึ่งแรงเพื่อกระตุ้นให้ครอบครัวหรือ
ชุมชนที่มีเด็กอยู่นั้นช่วยกันแยกขยะ
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รูป 6 แสดงการอบรมให้ความรู้นักเรียนโรงเรียนอนุบาลขุนตาล
5.) จัดการประกวดบ้านแยกขยะดีเด่นของหมู่บ้านป่าตาลดอยหมู่ที่ 1 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2561 ดังแสดงในรูปทึ่ 7 โดยมีเกณฑ์การตัดสินการรับรางวัลดีเด่นคือเป็นบ้านที่แยกขยะได้
ถูกต้อง ลดขยะที่นาไปทิ้งเพื่อให้รถมาเก็บจากเดิมได้มากที่สุด โดยกาหนดให้มีรางวัลชนะเลิศ รอง
ชนะเลิศอันดับหนึ่ง รองชนะเลิศอันดับสอง และชมเชย ได้วัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้ชาวบ้านเกิด
กาลังใจในการแยกขยะ และรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการขยะมากขึ้น

รูปที่ 7 แสดงการจัดกิจกรรมประกวดบ้านแยกขยะดีเด่น
6.) สังเกตการณ์จากการที่ประสานงานกับโรงเรียนเครือข่ายที่จะร่วมแก้ไขปัญหาขยะของหมู่บ้าน
โดยการก่อตั้งธนาคารขยะของโรงเรียน ดังแสดงในรูปที่ 8 วัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังจิตสานึกเด็กและ
เพื่อให้เด็กในหมู่บ้านนาขยะรีไซเคิลจากบ้านมาฝากที่ธนาคารโรงเรียนและนาไปขายเพื่อเป็นเงินออม
หรือเป็นเงินค่าขนมของเด็กนักเรียนในโรงเรียนเอง
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รูปที่ 8 แสดงการสังเกตผลจากการที่ประสานงานกับโรงเรียนเครือข่ายเพื่อสร้างธนาคารขยะ
รูปแบบการศึกษา
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบการมีส่วนร่วม (Participatory Action
Research) เป็นงานวิจัยในเชิงคุณภาพ โดยการให้ชุมชนมีส่วนร่วมตั้งแต่การเลือกปัญหาในหมู่บ้าน
เน้นคนในชุมชนเป็นที่ตั้ง ให้คนในชุมชนเป็นฐานในการคิดปัญหาอุปสรรค และหาแนวทางแก้ไขด้วย
ตนเอง
ประชากรกลุ่มตัวอย่าง
การเลือกกลุ่มตัวอย่างเป็นการเลือกกลุ่มผู้นาที่ต้องการลดปัญหาขยะในหมู่บ้านและชาวบ้าน
ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในหมู่บ้านป่าตาลดอย ตาบลป่าตาล อาเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย
เครื่องมือที่ใช้
1. แบบสอบถามข้อมูลพื้นฐาน
2. แบบสอบถามพฤติกรรมการคัดแยกขยะ
3. แบบทดสอบความรู้เรื่องขยะ
4. ตราชั่ง (กิโลกรัม)
5. กล้องถ่ายรูป
การเก็บข้อมูล
1. เก็บข้อมูลจากการจดบันทึกข้อความจากการระดมความคิด การเลือกปัญหา การร่วม
วิเคราะห์ปัญหาของชุมชนในการประชาคมครั้งที่ 1
2. เก็บข้อมูลก่อนทากิจกรรมการระดมความคิดและปฏิบัติการแก้ไขปัญหาร่วมกับ กลุ่มผู้นา
ครัวเรือนที่มีปัญหาเรื่องการแยกขยะ ร้านค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และก่อนประสานงาน
กับโรงเรียนเครือข่าย ทาการชั่งน้าหนักของขยะแต่ละบ้านที่มีการนาขยะให้กับรถเทศบาลไป
ทิ้ง ทุกๆ สัปดาห์
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3. เก็บข้อมูลระหว่างกิจกรรมการระดมความคิดและปฏิบัติการแก้ไขปัญหา ทาแบบสอบถามวัด
ความรู้ความเข้าใจเรื่องการแยกขยะ การกาจัดขยะ และผลกระทบของปัญหาขยะ ก่อน และ
หลัง
4. เก็บข้อมูลหลังกิจกรรมทั้งหมด ทาการชั่งน้าหนักของขยะแต่ละบ้านที่มีการนาขยะให้กับรถ
เทศบาลไปทิ้ง ทุกๆ สัปดาห์ และเก็บข้อมูลการแยกขยะของโรงเรียนอนุบาลขุนตาล
(โรงเรียนเครือข่ายของหมู่บ้าน)
การวิเคราะห์ข้อมูล
สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใช้วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัย
จากการศึกษากระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะอย่างถูกวิธีเพื่อลดปริมาณขยะด้วย
ศักยภาพของชุมชนที่ชุมชนบ้านป่าตาลดอย หมู่ 1 ตาบลป่าตาล อาเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย ผ่าน
เวทีการจัด ประชาคม การระดมสมอง สรุปและคืนข้อมูลให้กับชุมชน ผู้วิจัยได้นาเครื่องมือทางชุมชน
เข้ามาใช้ในการวิจัย มีการวางแผนการเรียนรู้ร่วมกันแบบชี้แนะ แนวทาง (Planning as a guided
cooperative learning process) และใช้วิธีการสอบถาม สังเกต และประชุมกลุ่มย่ อย ระดมสมอง
การสรุป นาเสนอผลการเรียนรู้ร่วมกัน และทดลอง ซึ่งสามารถ สรุปรายละเอียดในตางรางดังนี้
ตารางที่1 แสดงผลการดาเนินงานในชุมชนบ้านป่าตาลดอย
การดาเนินงาน
ผลลัพธ์
การประชุมครั้งที่ 1 เรียนรู้สถานการณ์ร่วมกัน ผลลัพธ์ที่ได้จากการประชาคม ชุมชนเห็นว่าขยะ
โดยใช้เวทีประชุม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เมื่อ เป็นปัญหาในหมู่บ้าน ในเรื่อง การแยกขยะ การ
วัน ที่ 9 กุม ภาพัน ธ์ พ.ศ. 2561 ณ ศาลา ทิ้ ง ขยะอั น ตราย การทิ้ ง ขยะในแม่ น้ าล าคลอง
ประชาคมหมู่ที่ 1 บ้านป่าตาลดอย
ลักลอบทิ้งในป่า และการเผาขยะในที่โล่ง
-กลุ่มเป้าหมายคือ ประชาชนในพื้นที่ ผู้นาชุมชน จากการระดมความคิดเพื่อวางแผนชุมชนคิดว่า
จานวน 70 คน
ควรมีมาตรการบางอย่างที่เข้ามาช่วย และคิดว่า
ต้องมีการปลู กฝั งจิตส านึกคนในชุมชนและเด็ก
นักเรียนให้ตระหนักมากขึ้น
ประสานกับ โรงเรี ย นเครื อข่า ยจากแนวคิด ของ ผลลัพธ์ที่ได้ ผู้อานวยการ ครู และบุคลากรของ
การประชุมครั้ งที่ 1 เพื่อน าเสนอข้อมูล และ โรงเรียนเห็ นความส าคัญของปัญหา ได้ รับการ
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การดาเนินงาน
ข้อเสนอจากชุมชนและเสนอปัญหาเพื่อโรงเรียน
รั บ รู้ ปั ญ หาและร่ ว มคิ ด แนวทางแก้ ไ ขปั ญ หา
ร่ ว มกั บ ผู้ อ านวยการ ครู และบุ ค ลากรของ
โรงเรียน เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

การชั่งขยะและการสารวจการใช้ถุงพลาสติกของ
ร้านค้าในหมู่บ้าน เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
2561

การประชุมครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
2561 กลุ่มเป้าหมาย 40 คน ประกอบด้วย
ประชาชนในพื้ น ที่ ที่ มี ปั ญ หาในการก าจั ด ขยะ
ผู้นาชุมชนที่เป็นผู้นาการคัดแยกขยะ ร้านค้าที่มี
ส่วนได้ส่วนเสีย

ผลลัพธ์
ตอบรั บ เป็ น อย่ า งดี แ ละร่ ว มวางแผนเรื่ อ งการ
ก่อตั้งธนาคารขยะ ให้ มีคณะกรรมการนักเรียน
เป็นผู้ดูแล และครูเป็นผู้ควบคุม โดยทุกๆวันพุธ
ของแต่ ล ะสั ป ดาห์ จะเปิ ด รั บ ซื้ อ ขยะจากเด็ ก
นักเรียนที่นามาจากที่บ้านหากไม่รั บเป็นจานวน
เงินจะให้ นักเรียนลงชื่อไว้เพื่อฝากเป็นเงินออม
ทรัพย์ และสามารถนาเงินที่ฝากไว้ออกมาใช้ได้
และน าขยะมู ล ฝอยจากที่ บ้ านมาประดิ ษ ฐ์ เ ป็ น
เป็ นของใช้ ให้ เกิ ดประโยชน์ ให้ เ ด็ก นัก เรี ยนใน
โรงเรียนรู้จักการคัดแยกขยะและรู้จักคุณค่าของ
ทรั พ ยากรและทางโรงเรี ย นขอให้ ม าอบรมให้
ความรู้ เ กี่ ย วกั บ ขยะกั บ นั ก เรี ย นเพื่ อ เพิ่ ม ความ
ตระหนักให้กับนักเรียนอีกครั้ง
ทราบผลการทิ้ ง ขยะต่ อ สั ป ดาห์ ข องแต่ ล ะ
ครัวเรือนและทราบจานวนและค่าใช้จ่ายในการ
ซื้ อ ถุ ง พลาสติ ก ของร้ า นค้ า ทั้ ง หมดในหมู่ บ้ า น
พบว่ า ปริ ม าณและค่ า ซื้ อ การใช้ ถุ ง พลาสติ ก คื อ
8,620 ถุง และ 1610 บาท ต่อเดือน
ผลลัพธ์จากการ จับกลุ่มล้อมวงในกลุ่มเป้าหมาย
1) ชาวบ้านมีความผ่อนคลายเกิดขึ้น สามารถคุย
ปัญหาขยะในครัวเรือนของแต่ละคนได้ง่ายขึ้น
2) ชาวบ้านนาปัญหาของแต่ละคนในกลุ่มออกมา
ปรึกษากัน
เช่น บางคนยังขาดความรู้เรื่องการแยกขยะให้
ถูกต้องในเกี่ยวกับเรื่องขยะมูลฝอย และขยะย่อย
สลาย เรื่องใบตอง และ เศษผ้า ทิชชู
3) มีการแลกเปลี่ยนวิธีการแยกขยะเกิดขึ้น เช่น
ใช้ถุงพลาสติกซ้า การขุดหลุมฝั งขยะย่อยสลาย
การลดใช้ถุงพลาสติกใช้ตะกร้าและถุงผ้าไปจ่าย
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การดาเนินงาน

ผลลัพธ์

จั ด การอบรมให้ ค วามรู้ ใ ห้ แ ก่ เด็ ก นั ก เรี ย น
โรงเรียนอนุบาลขุนตาล (โรงเรียนเครือข่ายของ
หมู่บ้าน) เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
เพื่อกระตุ้นให้เด็กเกิดความตระหนักในการแยก
ขยะฝึกให้เด็กแยกขยะจริง

ตลาด
4) เกิดแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน เกิดการลงมติ
กั น เกิ ด ขึ้ น จากครั้ ง ที่ แ ล้ ว ที่ อ ยากให้ มี ก ารสร้ า ง
มาตรการในหมู่บ้าน และวิเคราะห์ปัญหาถ้าหาก
มีปัญหาเกิดขึ้นจากมีมาตรการเกิดข้นจะเป็นเช่น
ไร
ผลลั พธ์จากกิจกรรมของการอมรมเด็กนักเรียน
90% ของนักเรียนทั้งหมดแยกขยะได้ถูกต้อง
และตอบคาถามเรื่องขยะได้ถูกต้อง
ผลลั พ ธ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น หลั ง กิ จ กรรมเด็ ก บางกลุ่ ม
หลังจากเลิกเรียนกลับมาเล่นกีฬาที่โรงเรียน ได้
เก็บ ขยะและมาแยกขยะในถั งขยะรีไ ซเคิล ของ
โรงเรียน จากการตอบกลับข้อมูลของครูที่ทางาน
นอกเวลาราชกาลเห็นความเปลี่ยนแปลงของเด็ก
นักเรียน
ผลลั พ ธ์ จ ากการท ากิ จ กรรม ชาวบ้ า นให้ ค วาม
ร่วมมือในการแยกขยะกันมากขึ้น

จัดการประกวดบ้านแยกขยะดีเด่น เมื่อวันที่ 25
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เพื่อกระตุ้นชาวบ้านเกิด
กาลังใจในการแยกขยะ และรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งใน
การจัดการขยะมากขึ้น

สรุปและอภิปรายผล
จากการศึกษากระบวนการมีส่วนร่วมการแยกขยะเพื่อลดปริมาณขยะของชุมชนบ้านป่าตาล
ดอย ตาบลป่าตาล อาเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย พบว่าได้มีการนา เครื่องมือทางชุมชนเข้ามาใช้ใน
การวิจัย มีการวางแผนการเรียนรู้ ร่วมกันแบบชี้แนะแนวทาง และใช้วิธีการสอบถาม สังเกต ประชุม
กลุ่มย่อย ระดมสมอง สรุป นาเสนอผลการเรียนรู้ร่วมกัน และ ทดลอง ผลลัพธ์ที่ได้จากมติการประชุม
ผ่านเวทีต่างๆ อย่างมี ส่วนร่วมคือ 1) ชุมชนเกิดการลงมติสร้างมาตรการการห้ามใช้ถุงพลาสติกทุกวัน
จันทร์ พุธ ศุกร์ ร่วมกับร้านค้า 2) ร่วมใจใช้ตะกร้าและถุงผ้าไปจ่ายตลาด 3) เด็กนักเรียนแยกขยะรี
ไซเคิลจากที่บ้านไปฝากที่ธนาคารขยะที่โรงเรียน 4)รูปแบบการแก้ไขปัญหาเพื่อลดปริมาณขยะที่ต้น
ทางที่เหมาะ สมกับบริบทชุมชนภายใต้งบประมาณ และเวลาที่จากัด
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การศึกษาครั้งนี้ พบว่ากระบวนการแยกขยะแบบมีส่ วนร่ว มของชุมชนบ้านป่าตาลดอยให้
ผลลัพธ์คล้ายกับโครงการการมีส่วนร่วมในการแยกขยะของ พัชญทัฬห์ กิณเรศ1 และ นารถระพี นา
คะวัจนะ (2560) กระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะที่ต้นทาง เพื่อลดปริมาณขยะของ
ชุมชนนาราชควาย จั งหวัดนครพนม หลังจากดาเนินกิจกรรมธนาคารขยะในช่วง ระยะเวลา 2
เดือน สามารถแยกขยะรีไซเคิลออกจากขยะทั่วไป ได้จานวน 7,640.20 กิโลกรัม (7.640 ตัน) คิดเป็น
เงิน 7,640.20 บาท (เฉลี่ยกิโลกรัมละ 1 บาท) แสดงว่าหน่วยงานที่รับผิดชอบ สามารถลดจานวน
เที่ย วการจั ดเก็บ ขนขยะได้ ในส่ ว นของชุมชนบ้านป่าตาลดอยสามารถลดปริมาณขยะจากแต่ล ะ
ครัวเรือนที่เข้ากิจกรรมได้แยกขยะจากแต่ละครัวเรือนทาให้ขยะแต่ละบ้านลดลงจากสัปดาห์แรก 227
กิโลกรัมหลังจากมีการมีส่วนร่วมและการมีมาตรการในหมู่บ้านและธนาคารขยะที่โรงเรียนเครือข่าย
สัปดาห์ที่สองเป็น 180.2 กิโลกรัม มากกว่านั้นการทาวิจัยครั้งนี้ยังคล้ายกับงานวิจัย (มูลนิธิเพื่อการ
จัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงาน, 2544:7) ว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการจัดการขยะมูลฝอย
เป็นที่ยอมรับโดยทั่วกันว่าปัญหาขยะมูลฝอยจะลดลงไปได้นั้น ปัจจัยที่ สาคัญ คือ จะต้อง ได้รับการ
ร่วมมือจากประชาชนหรือชุมชน โดยให้ประชาชนหรือชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการ ขยะมูล
ฝอยในลักษณะที่ทางานร่วมกัน ซึ่งแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนหรือชุมชน ในการ จัดการนา
ขยะมูลฝอยเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยนั้น ประกอบไปด้วย ธนาคารขยะ (Recycling bank)
ขยะแลกไข่ (Recycling Waste exchange) ผ้าป่าสามัคคีรีไซเคิล การจัดทาปุ๋ยหมักอินทรีย์
(Composting) การทาน้าหมักจุลินทรีย์ (Hydro - microorganism) การจัดตั้งศูนย์วัสดุรีไซเคิล
ชุมชน (Community recycling center) ซึ่งมีปัจจัยที่นามาปรับใช้แล้วได้ผลคือการทาธนาคารขยะ
ของโรงเรียนเครือข่ายของหมู่บ้านร่วมกับหมู่บ้านทาให้ทั้งองค์กรหรือเครือข่ายที่อยู่ร่วมกันในหมู่บ้าน
เข้ามามีส่วนร่มและบทบาทร่วมกัน
ข้อเสนอแนะ
1.เวลาในการดาเนินการ หากเพิ่มระยะเวลาในการดาเนินโครงการให้มากขึ้น จะสามารถ
วัดผลสรุป ของโครงการและสามารถสั งเกตพฤติกรรมของชาวบ้านได้ว่าโครงการที่ดาเนินงานอยู่
สามารถแก้ปัญหาได้จริงหรือไม่
2.งบประมาณในการดาเนินการโครงการ หากการดาเนินโครงการมีงบประมาณสนับสนุนจะ
ทาให้ การดาเนิ นงานภายในชุมชนเป็นไปได้ราบลื่นขึ้น เพราะการนาชาวบ้านในชุมชนมาเข้าร่ว ม
กิจ กรรมต่างๆที่ใ ช้ร ะยะเวลานาน จาเป็นจะต้อ งมีอาหารว่าง หรืออุปกรณ์ต่างๆที่จาเป็นต้องใช้
งบประมาณซื้อ เนื่องจากหมู่บ้านแต่ละพื้นที่มีความแตกต่างกันในแต่ละบริบท การมีงบประมาณเข้า
มาเพิ่มหรือสนับสนุนในโครงการจะทาให้โครงการสาเร็จอย่างราบลื่นและลดอุปสรรคต่างๆ ลงได้มาก
ขึ้น
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3.ผู้ ด าเนิ น โครงการ และผู้ ด าเนิ น งานในชุ ม ชน ในขนาดหมู่ บ้ า นและพื้ น ที่ ที่ ค่ อ นข้ า งมี
ประชากรมาก ผู้ดาเนิ นโครงการจ าเป็นต้องมีมากขึ้นเพื่อให้ส ามารถทาโครงการได้ส าเร็จภายใน
ระยะเวลาอันสั้นและสามารถเก็บรายละเอียดของแต่ละงานได้ดีมากขึ้น
กิตติกรรมประกาศ
ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ อาจารย์พิลาสินี วงษ์นุชที่ให้คาปรึกษาแนะนาในทุก ๆ ด้าน ตลอดจน
นางชุณณัฐญา แก้วเกตุ ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลป่าตาล รวมถึงสมาชิกในหมู่บ้าน
ป่าตาลดอย ทุกท่านที่ให้ความสะดวกด้านอานวยการ และประสานงาน ในการทาวิทยานิพนธ์ให้ผู้เขียน
ตลอดมาตลอดจนค้นคว้าหาข้อมูลในการจัดทาวิจัยของผู้เขียนครั้งนี้สาเร็จลุล่วงไปด้วยดี
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รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความและวิพากษ์บทความวิจัย
การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18
และลาปางวิจัย ครั้งที่ 4
“บูรณาการงานวิจัยสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน”
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์บทความวิจัยแบบบรรยาย (Oral presentaion) มีหน้าที่
ให้ข้อเสนอแนะ ซักถามผู้นาเสนอผลงานวิจัย
1. ศาสตราจารย์จาเนียร นันทดิลก
2. รองศาสตราจารย์ ดร.นันทะ บุตรน้อย
3. รองศาสตราจารย์ ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน
4. รองศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ อินต๊ะขัน
5. รองศาสตราจารย์ ดร.ยุพร ริมชลการ
6. รองศาสตราจารย์ ดร.วิลาศ พุ่มพิมล
7. รองศาสตราจารย์ ดร.สุวารีย์ วงศ์วัฒนา
8. รองศาสตราจารย์สนิท สัตโยภาส
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลณัฏฐ์ พลวัน
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรวีร์ ชัยอมรไพศาล
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กังสดาล กนกหงษ์
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุรภัทร วงศ์สิริสถาพร
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จาเนียร มีสาลี
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวิศ จิตรวิจารณ์
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐ์ดนัย ประเทืองบริบูรณ์
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐรดา วงษ์นายะ
18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงจันทร์ เดี่ยววิไล
19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถิรนันท์ สอนแก้ว
20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนกร สิริสุคันธา
21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนวิทย์ บุตรอุดม
22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัมมะทินนา ศรีสุพรรณ
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23. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทินา ดารงวัฒนกูล
24. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ พรหมขันธ์
25. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา โกวิทยางกูร
26. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิญชาน์ ต่อกิตติกุล
27. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิรภพ จันทร์แสนตอ
28. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล ริ้วธงชัย
29. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มงคล ศัยยกุล
30. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วศิน์วิโรฒน์ เนติศักดิ์
31. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา จาลองราษฏร์
32. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิยดา เหล่มตระกูล
33. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรุณสิริ ใจมา
34. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร เสริตานนท์
35. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ เวชกามา
36. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมาน ฟูแสง
37. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขเกษม ลางคุลเสน
38. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยจรัส เตชะตันมีนสกุล
39. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หฤทัย ไทยสุชาติ
40. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ อุปสอด
41. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชนา ปรีชาวรพันธ์
42. อาจารย์ ดร.ประจักษ์ กึกก้อง
43. อาจารย์ ดร.พัฒนา นาคทอง
44. อาจารย์ ดร.ไพฑูรย์ สอนทน
45. อาจารย์ ว่าที่ ร.อ. ดร.ขจร ตรีโสภณากร
46. อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.โอฬาร เชี่ยวชาญ
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มีหน้าที่ ให้ข้อเสนอแนะ ซักถามผู้นาเสนอผลงานวิจัย
1. รองศาสตราจารย์ ดร.จักรพันธุ์ วงษ์บูรณาวาทย์
2. รองศาสตราจารย์ศรีวิไล พลมณี
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนิษฐ์กานต์ ปันแก้ว
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุติมา เมทนีธร
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมชัย สุขจิตต์
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญเหลือ ใจมโน
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรอนันต์ บุญก่อน
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรธิดา วัฒนาพรรณกิตติ
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รพิพรรณ จันทร์มะณี
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระ เลิศสมพร
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเทพ ทองคา
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนิรุจน์ มะโนธรรม
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อโนดาษ์ รัชเวทย์
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัมเรศ เนตาสิทธิ์
16. อาจารย์ ดร.เครือวัลย์ วงษ์ไพบูลย์
17. อาจารย์ ดร.จันทร์ทิลา ศรีกระจ่าง
18. อาจารย์ ดร.เชาวฤทธิ์ จั่นจีน
19. อาจารย์ ดร.ณัฐกฤษฏ์ ธรรมกวินวงศ์
20. อาจารย์ ดร.นงลักษณ์ พรหมติงการ
21. อาจารย์ ดร.บัณฑิตา อินสมบัติ
22. อาจารย์ ดร.ปมณฑ์ ภูมาศ
23. อาจารย์ ดร.ปริยนุช ปัญญา
24. อาจารย์ ดร.พัชราวลัย มีทรัพย์
25. อาจารย์ ดร.วิภานุช ใบศล
26. อาจารย์ ดร.สุดาพร สืบสุติน
27. อาจารย์ ดร.สุภาพร พงศ์ภิญโญโอภาส
28. อาจารย์ ดร.เสาวภา ปัญจอริยะกุล

การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลาปางวิจยั ครั้งที่ 4

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ(ภายนอก) มีหน้าที่ ในการตรวจสอบตามถูกต้อง
สมบู รณ์ตามหลักวิช าการและพิจารณาบทความวิจัย ก่อนนาเสนอในการประชุมสัมมนาวิชาการ
นาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ ๑๘ และ
ลาปางวิจัย ครั้งที่ ๔ ประกอบด้วย
1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.มนัส สุวรรณ
2. รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณ์ ภูรีพงศ์
3. รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรนภา พรหมมา
4. รองศาสตราจารย์ ดร.นัฐพร ไชยญาติ
5. รองศาสตราจารย์ ดร.ปาจรีย์ ผลประเสริฐ
6. รองศาสตราจารย์ ดร.ยุพร ริมชลการ
7. รองศาสตราจารย์ ดร.วารีรัตน์ แก้วอุไร
8. รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภวรรณ์ เล็กวิไล
9. รองศาสตราจารย์ ดร.สุวารีย์ วงศ์วัฒนา
10. รองศาสตราจารย์ ดร.สุวารีย์ วงศ์วัฒนา
11. รองศาสตราจารย์ ดร.อุบลรัตน์ หวังรักษ์ดีสกุล
12. รองศาสตราจารย์นราวัลย์ พูลพิพฒน์
13. รองศาสตราจารย์สนิท สัตโยภาส
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลณัฏฐ์ พลวัน
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กังสดาล กนกหงษ์
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญฐณา ดิษฐ์แก้ว
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลวดี ปิ่นวัฒนะ
18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวิศ จิตรวิจารณ์
19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล
20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล บุญคุ้มพรภัทร
21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยนันท์ ปัญญาศิริ
22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ญาลิสาร์ ต้นสอน
23. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐรดา วงษ์นายะ
24. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษยากร ตีระพฤติกุลชัย
25. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกรณ์ เลิศสุวรรณไพศาล
26. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปานฉัตร อาการักษ์
27. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยรัตน์ มูลศรี

การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลาปางวิจยั ครั้งที่ 4

28. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พุฒินันท์ แพทย์พิทักย์
29. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตน์ชนก พราหมณ์ศิริ
30. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรขา อรัญวงศ์
31. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรุณสิริ ใจมา
32. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร เสริตานนท์
33. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมาน ฟูแสง
34. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัญชัย ลั้งแท้กุล
35. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยจรัส เตชะตันมีนสกุล
36. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หนึ่งหทัย ชัยอาภร
37. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชนา ปรีชาวรพันธ์
38. อาจารย์ ดร.กมล อยู่สุข
39. อาจารย์ ดร.กัญญารัตน์ เดือนหงาย
40. อาจารย์ ดร.กาญจน์ คุ้มทรัพย์
41. อาจารย์ ดร.เกรียงไกร ทิมศร
42. อาจารย์ ดร.จันทร์ธิลา ศรีกระจ่าง
43. อาจารย์ ดร.ฉลาด ยืนยาว
44. อาจารย์ ดร.นงลักษณ์ พรหมติงการ
45. อาจารย์ ดร.นันทรักษ์ รอดเกตุ
46. อาจารย์ ดร.ประจักษ์ กึกก้อง
47. อาจารย์ ดร.พัชราวลัย มีทรัพย์
48. อาจารย์ ดร.พัฒนา นาคทอง
49. อาจารย์ ดร.ไพฑูรย์ สอนทน
50. อาจารย์ ดร.ภาณุพัฒน์ ชัยวร
51. อาจารย์ ดร.วรจิตต์ เศรษฐพรรค์
52. อาจารย์ ดร.วัชรี เหล่มตระกูล
53. อาจารย์ ดร.ศศิกานต์ ปานปราณีเจริญ
54. อาจารย์ ดร.สมบูรณ์ คาเตจา
55. อาจารย์ ดร.สุดาภรณ์ สืบสุติน
56. อาจารย์ ดร.เสาวภา ปัญจอริยะกุล
57. อาจารย์ ดร.หทัยทิพย์ สินธุยา

การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลาปางวิจยั ครั้งที่ 4

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พิจารณาบทความ(ภายใน) มีหน้าที่ ในการตรวจสอบตามถูกต้อง
สมบู รณ์ตามหลักวิช าการและพิจารณาบทความวิจัย ก่อนนาเสนอในการประชุมสัมมนาวิชาการ
นาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ ๑๘ และ
ลาปางวิจัย ครั้งที่ ๔ ประกอบด้วย
1. ศาสตราจารย์จาเนียร นันทดิลก
2. รองศาสตราจารย์ ดร.นันทะ บุตรน้อย
3. รองศาสตราจารย์ ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน
4. รองศาสตราจารย์ ดร.ปองปรารถน์ สุนทรเภสัช
5. รองศาสตราจารย์ ดร.พรชนก ทองลาด
6. รองศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ อินต๊ะขัน
7. รองศาสตราจารย์ ดร.วิลาศ พุ่มพิมล
8. รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ สายธนู
9. รองศาสตราจารย์วันทนา สุวรรณอัตถ์
10. รองศาสตราจารย์สมเกียรติ ชัยพรเจริญศรี
11. รองศาสตราจารย์สุรกานต์ พยัคฆบุตร
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.Truong Thi Hang
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนิษฐ์กานต์ ปันแก้ว
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา ใจมโน
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุรภัทร วงศ์สิริสถาพร
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จาเนียร มีสาลี
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุติมา เมทนีธร
18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติกานต์ รักธรรม
19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐ์ดนัย ประเทืองบริบูรณ์
20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์
21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงจันทร์ เดี่ยววิไล
22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถิรนันท์ สอนแก้ว
23. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนกร สิริสุคันธา
24. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนวิทย์ บุตรอุดม
25. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภาวรรณ เนตรประดิษฐ์
26. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทินา ดารงวัฒนกูล
27. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญเหลือ ใจมโน

การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลาปางวิจยั ครั้งที่ 4

28. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ พรหมขันธ์
29. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา โกวิทยางกูร
30. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิญชาน์ ต่อกิตติกุล
31. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรอนันต์ บุญก่อน
32. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พอใจ สิงหเนตร
33. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมผกา โพธิลังกา
34. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิรภพ จันทร์แสนตอ
35. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฟิสิกส์ ฌอน บัวกนก
36. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรธิดา วัฒนาพรรณกิตติ
37. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รวิภา ยงประยูร
38. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วศิน์วโิ รฒน์ เนติศักดิ์
39. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิพัฒน์ หมั่นการ
40. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิยะดา เหล่มตระกูล
41. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สกลวรรณ ห่านจิตสุวรรณ์
42. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขเกษม ลางคุลเสน
43. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หฤทัย ไทยสุชาติ
44. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ อุปสอด
45. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนิรุจน์ มะโนธรรม
46. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุรักษ์ อาทิตย์กวิน
47. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์ ชัยเสนา
48. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัมเรศ เนตาสิทธิ์
49. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กาญจนา คุมา
50. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักกฤษณ์ ฮั่นยะลา
51. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุวรรณ ลิมป์ไพบูรณ์
52. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมชัย สุขจิตต์
53. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นราธิป วงษ์ปัน
54. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรสวรรค์ มณีทอง
55. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพจิตร สุขสมบูรณ์
56. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพา อภิโกมลกร
57. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชษฐ ยิ้มละมัย
58. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรชัย เต็งรัตน์ล้อม
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59. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมฤทธิ์ จันขันธ์
60. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธีรา ทิพย์วิวัฒน์พจนา
61. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนีย์ เอี่ยมอดุลย์
62. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณี จันทร์ตา
63. อาจารย์ ดร.เกษทิพย์ ศิริชัยศิลป์
64. อาจารย์ ดร.จีราภรณ์ พงศ์พันธุ์พัฒนะ
65. อาจารย์ ดร.เจือจันทร์ วงศ์พลกานันท์
66. อาจารย์ ดร.ชัดนารี มีสุขโข
67. อาจารย์ ดร.ณัฏฐ์ รัตนศิรินิชกุล
68. อาจารย์ ดร.ณัฐกฤษฏ์ ธรรมกวินวงศ์
69. อาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ปัญญา
70. อาจารย์ ดร.ดวงใจ พุทธวงศ์
71. อาจารย์ ดร.ดวงพร อุ่นจิตต์
72. อาจารย์ ดร.ดุษฎี สีตลวรางค์
73. อาจารย์ ดร.ทิพรัตน์ ตีฆะปัญญา
74. อาจารย์ ดร.ธนพร หมูคา
75. อาจารย์ ดร.นิศากร สุวรรณ
76. อาจารย์ ดร.ปณตนนท์ เถียรประภากุล
77. อาจารย์ ดร.ปริญญภาษ สีทอง
78. อาจารย์ ดร.ปริยนุช ปัญญา
79. อาจารย์ ดร.ฤๅชุตา เนตรจัด
80. อาจารย์ ดร.วิภานุช ใบศล
81. อาจารย์ ดร.ศรัญญา วัฒนานนท์
82. อาจารย์ ดร.ศิรญา จนาศักดิ์
83. อาจารย์ ดร.ศิวัช ตั้งประเสริฐ
84. อาจารย์ ดร.สมชาย บุญศิริเภสัช
85. อาจารย์ ดร.สุเทพ ทองคา
86. อาจารย์ ดร.สุธิษณา โตธนายานนท์
87. อาจารย์ ดร.สุวรัฐ แลสันกลาง
88. อาจารย์ ดร.อดุลย์ ปัญญา
89. อาจารย์ ดร.อัจฉรา เมฆสุวรรณ
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90. อาจารย์ ดร.อาชวิน ใจแก้ว
91. อาจารย์ ดร.อารยา อริยา
คณะกรรมการกลั่นกรอง มีหน้าที่ กลั่นกรองผลงานวิจัย และบทความวิจัย ในการประชุมสัมมนา
วิชาการนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่
๑๘ และลาปางวิจัย ครั้งที่ ๔ ประกอบด้วย
1. รองศาสตราจารย์ ดร.พรชนก ทองลาด
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชดาพร หวลอารมณ์
3. อาจารย์ ดร.สมชาย บุญศิริเภสัช
4. อาจารย์ ดร.ณัฎฐ์ รัตนศิริวณิชกุล
5. อาจารย์ ดร.ดวงพร อุ่นจิตต์
6. อาจารย์ ดร.ปณตนนท์ เถียรประภากุล
7. อาจารย์ ดร.ฤาชุตา เนตรจัด
8. อาจารย์ ดร.เกษทิพย์ ศิริชัยศิลป์
9. อาจารย์ ดร.สุจิตรา ปันดี
10. อาจารย์ ดร.ปริญญภาษ สีทอง
11. อาจารย์ ดร.ดุษฎี สีตลวรางค์
12. อาจารย์ ดร.เยาวทิวา นามคุณ
13. อาจารย์ ดร.สุวรัฐ แลสันกลาง
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คณะกรรมการดาเนินงาน
โครงการประชุมสัมมนาวิชาการนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
เครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ ๑๘
และ ลาปางวิจัย ครั้งที่ ๔ “บูรณาการงานวิจัยสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน”
ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง ได้กาหนดจัดงานประชุมสัมมนาวิชาการนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ ๑๘ และลาปางวิจัย ครั้งที่ ๔ “บูรณาการงานวิจัยสู่
การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน” ในวันศุกร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลาปาง เพื่อให้การดาเนินการจัดประชุมวิชาการฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบรรลุผล สม
ความมุ่งหมาย จึงแต่งตั้งบุคคลเพื่อเป็นคณะกรรมการจัดการประชุมสั มมนาวิชาการนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
ดังต่อไปนี้
๑. คณะกรรมการที่ปรึกษา ประกอบด้วย
๑.๑ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
๑.๒ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
๑.๓ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
๑.๔ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
๑.๕ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
๑.๖ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
๑.๗ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
๑.๘ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
มีหน้าที่ ให้คาปรึกษาด้านนโยบาย และแนวทางในการจัดการประชุมสัมมนาวิชาการนาเสนอผลงานวิจัย
๒. คณะกรรมการอานวยการ ประกอบด้วย
๒.๑ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
๒.๒ รองอธิการบดีฝา่ ยวิจัยและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
๒.๓ รองอธิการบดีฝา่ ยบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
๒.๔ รองอธิการบดีฝา่ ยวางแผนและพัฒนาระบบกายภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
๒.๕ รองอธิการบดีฝา่ ยกิจการนักศึกษาและสภามหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
๒.๖ รองอธิการบดีฝา่ ยวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
๒.๗ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านบริหารทัว่ ไป มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
๒.๘ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านสิทธิประโยชน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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๒.๙ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
กรรมการ
๒.๑๐ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
กรรมการ
๒.๑๑ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านบริการวิชาการและกิจการพิเศษ
กรรมการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
๒.๑๒ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านอาคารสถานที่
กรรมการ
๒.๑๓ ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
กรรมการ
๒.๑๔ หัวหน้างานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
กรรมการ
๒.๑๕ คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
กรรมการ
๒.๑๖ คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
กรรมการ
๒.๑๗ คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
กรรมการ
๒.๑๘ คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
กรรมการ
๒.๑๙ คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
กรรมการ
๒.๒๐ คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม
กรรมการ
๒.๒๑ หัวหน้าสานักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง กรรมการและเลขานุการ
มี ห น้ า ที่ ให้ ค าแนะน าและอ านวยการ แก่ ค ณะกรรมการฝ่ า ยต่ า ง ๆ เพื่ อ ให้ ด าเนิ น การได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์
๓. คณะกรรมการดาเนินงาน ประกอบด้วย
๓.๑ รองอธิการบดีฝา่ ยวิจัยและบัณฑิตศึกษา
๓.๒ ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
๓.๓ คณบดีคณะครุศาสตร์
๓.๔ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๓.๕ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
๓.๖ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
๓.๗ คณบดีคณะเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
๓.๘ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
๓.๙ ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี
๓.๑๐ ผู้อานวยการสานักศิลปะและวัฒนธรรม
๓.๑๑ ผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
๓.๑๒ ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
๓.๑๓ ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
๓.๑๔ ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
๓.๑๕ ประธานหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
๓.๑๖ ประธานหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
๓.๑๗ ประธานหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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สาขาวิชาการวิจัยและประเมินผลการศึกษา
๓.๑๘ ประธานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
กรรมการ
สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาประชาคมเมืองและชนบท
๓.๑๙ ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์
กรรมการ
๓.๒๐ ประธานหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
กรรมการ
๓.๒๑ ประธานหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต
กรรมการ
๓.๒๒ ประธานหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
กรรมการ
๓.๒๓ อาจารย์ณรงค์ คชภักดี
กรรมการและเลขานุการ
๓.๒๔ หัวหน้าสานักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่ กาหนดนโยบายการดาเนินงานการตรวจสอบ ติดตามการดาเนินงานตามนโยบาย และกาหนด
แนวทางการปฏิบัติงานของคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ
๔. คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ พิธีเปิดและพิธีปิด ประกอบด้วย
๔.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรกั ษ์ ชัยเสนา
ประธานกรรมการ
๔.๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนกร สิรสิ ุคันธา
รองประธานกรรมการ
๔.๓ นางสาวหอมนวล ศรีริ
กรรมการ
๔.๔ นายนเรศ บัวลวย
กรรมการ
๔.๕ นายวิทยา รักษ์อภิวันท์
กรรมการ
๔.๖ นางสาวบงกช สมรอบรู้
กรรมการ
๔.๗ นางสาวอัญชลี สามงามมี
กรรมการ
๔.๘ นางสาวสุพรรษา พลแก้ว
กรรมการ
๔.๙ นางสาวเจนจิรา ขุนเทา
กรรมการ
๔.๑๐ นางสาวพัชรี ทิพย์ชมพู
กรรมการ
๔.๑๑ นางสาวธนัญญา ขัดผาบ
กรรมการ
๔.๑๒ นายธีระพงษ์ หงษ์สาม
กรรมการ
๔.๑๓ นางสาวเวณุกรรณ พุฒใจกา
กรรมการ
๔.๑๔ นางสาวเพชรรัตน์ กิติคา
กรรมการ
๔.๑๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจวรรณ เลาลลิต
กรรมการและเลขานุการ
๔.๑๖ นางสาวศศธร เครือนันตา
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่ ๑) ดาเนินการดูแลความเรียบร้อยและประสานงานตลอดรายการ
๒) จัดทาคากล่าวต้อนรับ คากล่าวรายงาน และคากล่าวเปิดและคากล่าวปิด
๓) จัดทาวีดีทัศน์แนะนามหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง เพื่อใช้เปิดในวันจัดการประชุมสัมมนา
วิชาการฯ
๔) จัดเตรียมพิธีกร
๕) ออกแบบพิธีเปิด

การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลาปางวิจยั ครั้งที่ 4

๖) ดูแลพิธีมอบเกียรติบัตรผู้นาเสนอดีเด่นภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ เตรียมของและมอบ
ของ ที่ระลึกสาหรับมหาวิทยาลัยเครือข่ายและผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์งานวิจัย และพิธีมอบธงเครือข่ายมหาวิทยาลัยราช
ภัฏภาคเหนือสาหรับเจ้าภาพจัดการประชุมสัมมนาวิชาการฯ ครั้งที่ ๑๙
๕. คณะกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมและการแสดง ประกอบด้วย
๕.๑ อาจารย์ปริตต์ สายสี
๕.๒ อาจารย์ปิยะ วัตถพาณิชย์
๕.๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒริ ัตน์ พัฒพิบูลย์
๕.๔ อาจารย์วาทิต ธรรมเชื้อ
๕.๕ อาจารย์ธิดารัตน์ ผมงาม
๕.๖ อาจารย์สุทธิมั่น ปิยะโกศล
๕.๗ นางณัฐชญา ขอบรูป
๕.๘ นางปัญนบ อินนันชัย
๕.๙ นางสาวพักตร์ชนก ริยาคา
๕.๑๐ นายวีรศักดิ์ ของเดิม
๕.๑๑ นางสาวศิริพร สุทะปา
๕.๑๒ นายสิทธิพงษ์ แสงเก่ง
๕.๑๓ นางโสมลักษณ์ กูลพรม
๕.๑๔ นายอาทิตย์ สุปินะ
๕.๑๕ นางพรพิศ รินดวงดี
มีหน้าที่ จัดเตรียมและดาเนินการฝึกซ้อมการแสดงในพิธีเปิด
๖. คณะกรรมการฝ่ายจัดประชุมวิชาการและติดตามผล ประกอบด้วย
๖.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรกั ษ์ ชัยเสนา
๖.๒ ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
๖.๓ ผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
๖.๔ ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
๖.๕ ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
๖.๖ ประธานหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
๖.๗ ประธานหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
๖.๘ ประธานหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการวิจัยและประเมินผลการศึกษา
๖.๙ ประธานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาประชาคมเมืองและชนบท
๖.๑๐ ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์
๖.๑๑ ประธานหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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๖.๑๒ ประธานหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต
กรรมการ
๖.๑๓ รองศาสตราจารย์ ดร.ปองปรารถน์ สุนทรเภสัช
กรรมการ
๖.๑๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธิติมา คุณยศยิ่ง
กรรมการ
๖.๑๕ อาจารย์ณรงค์ คชภักดี
กรรมการ
๖.๑๖ อาจารย์ณิชา นภาพร จงกะสิกิจ
กรรมการ
๖.๑๗ นายจตุพร จันทรมา
กรรมการ
๖.๑๘ นางสาวฉันทาพัฒน์ สมปาน
กรรมการ
๖.๑๙ นางกัลยา เขื่อนแก้ว
กรรมการ
๖.๒๐ นางอภัสนันท์ วัฒนศิริศักดิ์
กรรมการ
๖.๒๑ นางสาวสุภัค โนกุล
กรรมการ
๖.๒๒ นางสาวรวีพรรณ แนบสนิทธรรม
กรรมการ
๖.๒๓ นายวิทยา รักษ์อภิวันท์
กรรมการ
๖.๒๔ หัวหน้าสานักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา
กรรมการและเลขานุการ
๖.๒๕ นายลิขิต ศิริ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๖.๒๖ นางสาวบงกช สมรอบรู้
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่ ๑) จัดทารูปแบบการจัดเตรียมต้นฉบับบทความวิจัยฉบับเต็ม
๒) จาแนกกลุ่มสาขาบทความวิจัย และพิจารณากลั่นกรองผลงานวิจัยเบื้องต้นเพื่อเสนอ
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา
๓) จัดตารางการนาเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ
๔) ประสานงานกับคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ให้การจัดประชุม สัมมนาวิชาการนาเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ ๑๘ และลาปางวิจัย ครั้งที่ ๔
ดาเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
๕) จัดทาเว็บไซต์ของงานประชุมสัมมนาวิชาการ และโปรแกรมลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์
๖) ติดตามผลการพิจารณาบทความจากผู้ทรงคุณวุฒิ
๗) ติดตามบทความวิจัยฉบับแก้ไขจากเจ้าของผลงานเพื่อลงพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องการ
ประชุม (Proceedings)
๘) ตรวจสอบความถูกต้องของบทความวิจัยฉบับแก้ไขก่ อนจัดพิมพ์เอกสารประกอบการ
ประชุม/ รายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings)
๙) รวบรวมเอกสาร บทความฉบับแก้ไข และจัดพิมพ์เอกสารประกอบการประชุม/รายงาน
สืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) และเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์และเขียนลง CD ให้ผู้เข้าร่วมประชุมและจัดพิมพ์
ให้กับเครือข่าย
๑๐) ติดต่อและประสานงานโรงพิมพ์เพื่อจัดพิมพ์เอกสารประกอบการประชุม/รายงานสืบ
เนื่องจากการประชุม (Proceedings)
๑๑) ประกาศผลการพิจารณาบทความวิจัย
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๗. คณะกรรมการฝ่ายจัดพิมพ์เอกสารประกอบการประชุมวิชาการฯ ประกอบด้วย
๗.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์ ชัยเสนา
ประธานกรรมการ
๗.๒ ผู้อานวยการกองบริการการศึกษา
รองประธานกรรมการ
๗.๓ อาจารย์ณรงค์ คชภักดี
กรรมการ
๗.๔ อาจารย์ ดร.สุวรัฐ แลสันกลาง
กรรมการ
๗.๕ อาจารย์ณิชา นภาพร จงกะสิกิจ
กรรมการ
๗.๖ นายลิขิต ศิริ
กรรมการ
๗.๗ นางอิสสริยภรณ์ วานิชพิพัฒน์
กรรมการ
๗.๘ นายวิทยา รักษ์อภิวันท์
กรรมการ
๗.๙ นางสาวบงกช สมรอบรู้
กรรมการ
๗.๑๐ นางสาวอัญชลี สามงามมี
กรรมการ
๗.๑๑ นางสาวสุพรรษา พลแก้ว
กรรมการ
๗.๑๒ นางสาวเจนจิรา ขุนเทา
กรรมการ
๗.๑๓ นางสาวพัชรี ทิพย์ชมพู
กรรมการ
๗.๑๔ นางสาวธนัญญา ขัดผาบ
กรรมการ
๗.๑๕ นายธีระพงษ์ หงษ์สาม
กรรมการ
๗.๑๖ นางสาวเวณุกรรณ พุฒใจกา
กรรมการ
๗.๑๗ นางสาวเพชรรัตน์ กิติคา
กรรมการ
๗.๑๘ นายนเรศ บัวลวย
กรรมการ
๗.๑๙ หัวหน้าสานักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ ๑) จัดทาป้ายชื่อตั้งโต๊ะสาหรับผู้ทรงคุณวุฒิประจาห้องวิพากษ์การนาเสนอผลงานวิจัยภาค
บรรยาย
๒) ประสานงานกับคณะกรรมการฝ่ายจัดประชุมวิชาการเพื่อจัดเตรียมเอกสารประกอบการ
ประชุมและเกียรติบัตร
๓) รับผิดชอบดูแลงานธุรการ
๘. คณะกรรมการประจาห้องวิพากษ์การนาเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย ประกอบด้วย
๘.๑ รองศาสตราจารย์ ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน
ประธานกรรมการ
๘.๒ รองศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ อินต๊ะขัน
รองประธานกรรมการ
๘.๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภาวรรณ เนตรประดิษฐ์
กรรมการ
๘.๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนกร สิรสิ ุคันธา
กรรมการ
๘.๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กาญจนา คุมา
กรรมการ
๘.๖ อาจารย์ ดร.อาชวิน ใจแก้ว
กรรมการ
๘.๗ อาจารย์ ดร.ศิรญา จนาศักดิ์
กรรมการ
๘.๘ นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ
กรรมการ
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๘.๙ อาจารย์ ดร.จีราภรณ์ พงศ์พันธุ์พัฒนะ
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ ๑) กากับดูแลความเรียบร้อยและควบคุมการนาเสนอผลงานวิจัยภายในห้องวิพากษ์การ
นาเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายแต่ละห้อง
๒) นาป้ายชื่อตั้งโต๊ะสาหรับผู้ทรงคุณวุฒิประจาห้องวิพากษ์การนาเสนอผลงานวิจัยภาค
บรรยาย
๓) ประสานกับคณะกรรมการฝ่ายจัดประชุมวิชาการเพื่อเตรียมเอกสารประกอบการประชุม
และเกียรติบัตร
๔) รวบรวมแบบประเมินผลการนาเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายแต่ละห้อง
๕) สรุปผลคะแนนบทความดีเด่นประจาห้องให้กับคณะกรรมการฝ่ายจัดประชุมฯ
๙. คณะกรรมการประจาการนาเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ ประกอบด้วย
๙.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์
ประธานกรรมการ
๙.๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิรภพ จันทร์แสนตอ
รองประธานกรรมการ
๙.๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรธิดา วัฒนาพรรณกิตติ
กรรมการ
๙.๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กาญจนา รัตนธีรวิเชียร
กรรมการ
๙.๕ อาจารย์ ดร.อารยา อริยา
กรรมการ
๙.๖ อาจารย์ ดร.กรรณิการ์ สายเทพ
กรรมการ
๙.๗ อาจารย์ ดร.อัจฉรา เมฆสุวรรณ
กรรมการ
๙.๘ นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ
กรรมการ
๙.๙ นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์
กรรมการ
๙.๑๐ อาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ปัญญา
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ ๑) กากับดูแลความเรียบร้อยและควบคุมการนาเสนอผลงานวิจัยในการนาเสนอผลงานวิจัย
ภาคโปสเตอร์
๒) รวบรวมแบบประเมินผลการนาเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์แต่ละกลุ่มสาขา
๓) สรุปผลคะแนนบทความดีเด่นประจากลุ่มให้กับคณะกรรมการฝ่ายจัดประชุมฯ
๑๐. คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน สวัสดิการและประสานงานทั่วไป ประกอบด้วย
๑๐.๑ ผู้อานวยการกองบริการการศึกษา
ประธานกรรมการ
๑๐.๒ นางสาวกฤติมา สมุทรจักร
กรรมการ
๑๐.๓ นายอาเขต รัตนวงค์
กรรมการ
๑๐.๔ นางสาวนิตยา ไชยปัญญา
กรรมการ
๑๐.๕ นางสาวศิริพร ควรคิด
กรรมการ
๑๐.๖ นายปรัชญา วัฒนธรรม
กรรมการ
๑๐.๗ นางสาวนงเยาว์ ตะนะวงค์
กรรมการ
๑๐.๘ นางดวงทิพย์ รัตนชมภู
กรรมการ
๑๐.๙ นางสาวอาพร แก้วหนองยาง
กรรมการ

การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลาปางวิจยั ครั้งที่ 4

๑๐.๑๐ นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์
กรรมการ
๑๐.๑๑ นางอิสสริยภรณ์ วานิชพิพัฒน์
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ ๑) จัดเตรียมรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา ผู้นาเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายและภาค
โปสเตอร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ และแขกผู้มีเกียรติ โดยจาแนกบุคคลภายนอก บุคคลภายในมหาวิทยาลัย
๒) จัดทาป้ายชื่อผู้นาเสนอผลงานวิจัย และผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์
เพื่ อ นาส่ งคณะกรรมการประจ าห้ องวิ พ ากษ์ ก ารน าเสนอผลงานวิ จั ยภาคบรรยาย และคณะกรรมการประจ า
นิทรรศการการนาเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์
๓) จัดทาป้ายชื่อทีมงาน และป้ายจับเวลาสาหรับควบคุมเวลาในการวิพากษ์บทความ
๔) ประสานงานกับฝ่ายสวัสดิการและการเงิน เพื่อแจกใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียนของผู้
นาเสนอผลงานวิจัยและผู้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการฯ
๕) รับลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กาหนดจัดประชุม
๖) จัดเตรียมอาหาร เครื่องดื่ม ห้องประชุม
๗) ประสานรถ รับ – ส่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยประสานกับคณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ
๘) ประสานการจองที่พักสาหรับวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เข้าร่วมประชุม
๙) ประสานและจัดเตรียมงานเลี้ยงต้อนรับสาหรับวิทยากรและผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๑. คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ประกอบด้วย
๑๑.๑ อาจารย์ ดร.ดวงใจ พุทธวงศ์
ประธานกรรมการ
๑๑.๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชดาพร หวลอารมณ์
รองประธานกรรมการ
๑๑.๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขเกษม ลางคุลเสน
รองประธานกรรมการ
๑๑.๔ นางนุชจรี นวลจันทร์
กรรมการ
๑๑.๕ นางสาวนุชรี ธิจินะ
กรรมการ
๑๑.๖ นางสาวเอมวิกา ยะสืบ
กรรมการ
๑๑.๗ นางสาวกนกพร หมอกใหม่
กรรมการ
๑๑.๘ นางสาวนริศรา เทพศิริ
กรรมการ
๑๑.๙ นางสาวปาริชาติ ชัยยะ
กรรมการ
๑๑.๑๐ นายจารุพงษ์ ค้าจุน
กรรมการ
๑๑.๑๑ นางสาวอชิรญาณ์ รัตนชัย
กรรมการ
๑๑.๑๒ นางสาวชญาภา เปลี่ยนพานิช
กรรมการ
๑๑.๑๓ นายกฤตนัย อินนันชัย
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ ๑) ประสานงานให้การต้อนรับประธาน วิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ แขกผู้มีเกียรติ และผู้เข้าร่วม
ประชุม
๑๒. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อมวลชน ประกอบด้วย
๑๒.๑ ประธานหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์
๑๒.๒ รองศาสตราจารย์ ดร.ปองปรารถน์ สุนทรเภสัช

ประธานกรรมการ
กรรมการ

การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลาปางวิจยั ครั้งที่ 4

๑๒.๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจวรรณ เลาลลิต
กรรมการ
๑๒.๔ อาจารย์ชุตินิษฐ์ ปานคา
กรรมการ
๑๒.๕ อาจารย์กนกพร เอกกะสินสกุล
กรรมการ
๑๒.๖ อาจารย์กิติวัฒน์ กิติบุตร
กรรมการ
๑๒.๗ นายภาสกร สีเหลือง
กรรมการ
๑๒.๘ นายศรายุทธ แรกข้าว
กรรมการ
๑๒.๙ นายเครือณรงค์ หน่อคา
กรรมการ
๑๒.๑๐ นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ทุกชั้นปี กรรมการ
๑๒.๑๑ นายนเรศ บัวลอย
กรรมการ
๑๒.๑๒ นายสิทธิเดช สุวรรณผ่อง
กรรมการ
๑๒.๑๓ นายจุลทรรศน์ เยาวสกุลมาศ
กรรมการ
๑๒.๑๔ นางสาวศศธร เครือนันตา
กรรมการและเลขานุการ
๑๒.๑๕ นางสาวหอมนวล ศรีริ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่ ๑) ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
๒) ถ่ายทอดเสียงตามสาย วิทยุกระจายเสียง และประกาศในสื่อสิ่งพิมพ์และทางเว็บไซต์
๓) เชิญสื่อมวลชนเพื่อร่วมพิธีเปิดและทาข่าว
๔) ถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวในวันจัดการประชุมฯ ทั้งภาคบรรยาย และภาคโปสเตอร์
ตลอดงานการประชุมฯ
๕) อานวยความสะดวกด้านการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ เครื่องเสี ยง โสตทัศนูปกรณ์ให้กับ
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์พิเศษและผู้นาเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์
๑๓. คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วย
๑๓.๑ ผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
๑๓.๒ อาจารย์ศักดิ์ชัย ศรีมากรณ์
๑๓.๓ อาจารย์ชลาพันธ์ อุปกิจ
๑๓.๔ อาจารย์จิระประภา คาราช
๑๓.๕ นายภาสกร สีเหลือง
๑๓.๖ นางสาวภัทรกาญจน์ เอ่งฉ้วน
๑๓.๗ นายประวิทย์ ย่านเจริญกิจ
๑๓.๘ นายปริญญา ปันสิน
๑๓.๙ นายสมานมิตร เมฆโปธิ
๑๓.๑๐ นายปฏิญญา อินทราวุธ
๑๓.๑๑ นายจาเนียร หัตถา
๑๓.๑๒ นายรวีพันธ์ หน่องาม
๑๓.๑๓ นางสาวนิศารัตน์ วัจนสุนทร

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลาปางวิจยั ครั้งที่ 4

๑๓.๑๔ นางสาวปรียสุพัศ ตายัน
กรรมการ
๑๓.๑๕ ว่าที่ร้อยตรีวชิระ นันตี
กรรมการ
๑๓.๑๖ ว่าที่ร้อยตรีปิยะพันธ์ มูลเสน
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ ๑) กากับดูแลการใช้ระบบอินเตอร์เน็ตดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพตลอดการประชุมฯ
๒) จั ด ท า ชื่ อ ผู้ ใ ช้ และรหั ส ผ่ า น ในการใช้ ร ะบบอิ นเตอร์ เ น็ ต ให้ ผู้ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม
ประชุมสัมมนาวิชาการนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่
๑๘ และลาปางวิจัย ครั้งที่ ๔ ใช้ชั่วคราวตลอดการประชุมฯ
๓) จัดเตรียมคอมพิวเตอร์สาหรับการบรรยายพิเศษ และห้องวิพากษ์บทความ
๑๔. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และรักษาความปลอดภัย ประกอบด้วย
๑๔.๑ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านบริหารทั่วไป
ประธานกรรมการ
๑๔.๒ ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี
รองประธานกรรมการ
๑๔.๓ นายสิทธิเดช สุวรรณผ่อง
กรรมการ
๑๔.๔ นายพัฒนศักดิ์ ไชยยาสืบ
กรรมการ
๑๔.๕ นายผลิตเดช แก้วบุญเรือง
กรรมการ
๑๔.๖ นายสุทธิพงษ์ พุธมา
กรรมการ
๑๔.๗ นายณัฐพล ทิไชยวงค์
กรรมการ
๑๔.๘ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทุกคน
กรรมการ
๑๔.๙ เจ้าหน้าที่งานสนามทุกคน
กรรมการ
๑๔.๑๐ นางศรีสุนันท์ ยี่ดวง
กรรมการ
๑๔.๑๑ นางสาวลินลดา พืชพัน
กรรมการ
๑๔.๑๒ ผู้อานวยการกองกลาง
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ ๑) อานวยความสะดวกด้านการจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องเสียง โสตทัศนูปกรณ์ให้กับ
วิทยากร และผู้นาเสนอผลงานวิจัย
๒) จัดเตรี ยม ทาความสะอาด และตกแต่งสถานที่ใ นการจัดการประชุม ประชุม สัมมนา
วิชาการนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ ๑๘ และลาปาง
วิจัย ครั้งที่ ๔ เพื่อให้เกิดความสวยงามและอานวยความสะดวกแก่ผู้ร่วมงาน
๓) ดูแลระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
๔) ดูแลความสะอาดของห้องประชุม ห้องน้า และสถานที่บริเวณงาน
๕) ดูแลความปลอดภัยในบริเวณสถานที่จัดงานและผู้ร่วมงาน
๖) จัดการจราจรและบริเวณจอดรถ
๗) ขนย้ายและติดตั้งอุปกรณ์สาหรับการนาเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์
๑๕. คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ ประกอบด้วย
๑๕.๑ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านบริหารทั่วไป
๑๕.๒ นายสงวน หมื่นแสงคา

ประธานกรรมการ
กรรมการ

การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลาปางวิจยั ครั้งที่ 4

๑๕.๓ นายวิโรจน์ ไชยแก้วโห้
กรรมการ
๑๕.๔ นายอนุดิษฐ์ ปลอกปลูก
กรรมการ
๑๕.๕ นายปฐม บุญยรักษ์
กรรมการ
๑๕.๖ นายปรีชา ตาเมืองปลูก
กรรมการ
๑๕.๗ นายบุญยิ่ง พลไตร
กรรมการ
๑๕.๘ นายสุรศักดิ์ ต๊ะวิโล
กรรมการ
๑๕.๙ นายอรรณพ คาวัง
กรรมการ
๑๕.๑๐ นายสายันต์ ก๋าทอง
กรรมการ
๑๕.๑๑ นายสมาน ขนม
กรรมการ
๑๕.๑๒ นายสมพงศ์ จันทร์ต๊ะวงค์
กรรมการ
๑๕.๑๓ นายชนะนันท์ จันทร์มี
กรรมการ
๑๕.๑๔ นายบุญหลง ฝั้นคาอ้าย
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ จัดเตรียมรถให้พร้อมใช้งานสาหรับรับ – ส่งวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เข้าร่วมประชุมตลอด
การจัดประชุม
๑๖. คณะกรรมการฝ่ายพัสดุและการเงิน ประกอบด้วย
๑๖.๑ รองอธิการบดีฝ่ายวิจยั และบัณฑิตศึกษา
๑๖.๒ นายวรากร เนือยทอง
๑๖.๓ นางสาวสมพร ตะนะวงค์
๑๖.๔ นางสาวศิริขวัญ วาวแวว
๑๖.๕ นางศิริมา แย้มชู
๑๖.๖ นางอรพิน ยาวิลัย
๑๖.๗ นางสาวจีรวรรณ เกตุแก้ว
๑๖.๘ นางสาวอรพรรณ เสริมกลิน่
๑๖.๙ นางสาววรรณนิกา ข่ายสุวรรณ
๑๖.๑๐ นางสาวศิวพร ใจหงอก
๑๖.๑๑ นางสาวธิดาพร วงศ์กันทะ
๑๖.๑๒ นางสาวทัศนีย์ เสียงดัง
๑๖.๑๓ นางมนฤดี มาปลูก
๑๖.๑๔ นางสาวรัตนศิริ ยืนยัง
๑๖.๑๕ นางสาวนิตยา ไชยปัญญา
๑๖.๑๖ นางสาวกฤติมา สมุทรจักร
๑๖.๑๗ นางสาวฉันทาพัฒน์ สมปาน
๑๖.๑๘ หัวหน้าสานักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลาปางวิจยั ครั้งที่ 4

มีหน้าที่ ๑) จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ จัดจ้าง ยืมเงินทดรองจ่าย เตรียมเอกสารและดาเนินการเบิก
จ่ายเงินให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ
๒) ดาเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิจัย และจัดส่งให้เมื่อ
กระบวนการพิจารณาสิ้นสุด
๓) ออกใบเสร็จค่าลงทะเบียนสาหรับผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ
๑๗. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล ประกอบด้วย
๑๗.๑ รองศาสตราจารย์ ดร.ปองปรารถน์ สุนทรเภสัช
๑๗.๒ อาจารย์ณรงค์ คชภักดี
๑๗.๓ นางสาวฉันทาพัฒน์ สมปาน
๑๗.๔ นางกัลยา เขื่อนแก้ว
๑๗.๕ นางอภัสนันท์ วัฒนศิริศักดิ์
๑๗.๖ นางสาวนิตยา ไชยปัญญา
๑๗.๗ นางสาวศิริพร ควรคิด
๑๗.๘ นางสาวอาพร แก้วหนองยาง
๑๗.๙ นางสาวนงเยาว์ ตะนะวงค์
๑๗.๑๐ นางสาวสุภัค โนกุล
๑๗.๑๑ นางสาวรวีพรรณ แนบสนิทธรรม
มีหน้าที่ ๑) จัดทาแบบประเมินผล
๒) แจกและเก็บรวบรวมแบบประเมินผล
๓) ประมวลผลการประเมิน
๔) สรุปผลและรายงานผลการประเมิน
๑๘. คณะกรรมการประสานงาน ประกอบด้วย
๑๘.๑ อาจารย์ ดร.ดวงใจ พุทธวงศ์
๑๘.๒ อาจารย์ณรงค์ คชภักดี
๑๘.๓ อาจารย์ ดร.สุวรัฐ แลสันกลาง
๑๘.๔ อาจารย์ณิชา นภาพร จงกะสิกิจ
๑๘.๕ นายจตุพร จันทรมา
๑๘.๖ นายลิขิต ศิริ
๑๘.๗ นายวิทยา รักษ์อภิวันท์
๑๘.๘ นางสาวชญาภา เปลีย่ นพานิช
๑๘.๙ นางสาวอชิรญาณ์ รัตนชัย
๑๘.๑๐ นายกฤตนัย อินนันชัย
๑๘.๑๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชดาพร หวลอารมณ์
๑๘.๑๒ รองศาสตราจารย์ ดร.พรชนก ทองลาด
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เบอร์โทร ๐๘-๖๑๑๖-๘๘๕๕ ประธานกรรมการ
เบอร์โทร ๐๘-๖๘๙๗-๗๖๒๔ รองประธานกรรมการ
เบอร์โทร ๐๘-๓๒๐๑-๙๑๑๒ รองประธานกรรมการ
เบอร์โทร ๐๘-๙๕๖๗-๓๓๙๔ กรรมการ
เบอร์โทร ๐๘-๕๘๖๕-๑๗๘๐ กรรมการ
เบอร์โทร ๐๙-๗๙๒๔-๑๘๘๖ กรรมการ
เบอร์โทร ๐๙-๕๖๙๑-๙๓๓๓ กรรมการ
เบอร์โทร ๐๘-๖๑๑๔-๕๖๖๗ กรรมการ
เบอร์โทร ๐๘-๓๔๗๗-๘๑๑๑ กรรมการ
เบอร์โทร ๐๘-๗๗๒๕-๖๑๐๓ กรรมการ
เบอร์โทร ๐๙-๑๐๖๙-๑๙๙๘ กรรมการ
เบอร์โทร ๐๙-๗๙๕๙-๘๑๐๓ กรรมการและเลขานุการ

การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลาปางวิจยั ครั้งที่ 4

๑๘.๑๓ นางสาวบงกช สมรอบรู้
เบอร์โทร ๐๘-๑๗๐๖-๔๐๔๔ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่ ๑) ประสานงานผู้ทรงคุณวุฒิและวิพากษ์
๒) ประสานงานตลอดระยะเวลาดาเนินโครงการ
๓) ให้บริการข้อมูลแก่ผู้สอบถามทางโทรศัพท์
๔) ศูนย์กลางในการช่วยเหลือ ให้การดาเนินงานสาเร็จลุล่วง

ทัศนะ แนวคิด และรูปแบบการนาเสนอบทความวิจยั ในเอกสารเล่มนี้ เป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนบทความ
การนาบทความหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความไปเผยแพร่ ให้อ้างอิงที่มาเกี่ยวกับผู้เขียนบทความและเจ้าของสิ่งตีพิมพ์

