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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการยอมรับการใช้เทคโนโลยีส่งผลต่อความตั้งใจสั่งอาหาร
ผ่านแอพพลิเคชั่น Wongnai โดยบริการของ Line man โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการ
วิจัย จากกลุ่มตัวอย่างที่เลือกใช้แอพพลิเคชั่น Wongnai โดยบริการของ Line man จ านวน 400 
ตัวอย่าง และมีสถิติเชิงอนุมานท่ีใช้ทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคุณ ผล
การศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ30-39ปี มีระดับการศึกษา มากกว่า
ปริญญาตรี  ปัจจุบันส่วนใหญ่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน และมีรายได้ต่อเดือน 15,001-20,000 บาท ผล
จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ด้านอิทธิพลของสังคม และการรับรู้ความง่ายต่อการใช้เทคโนโลยี 
ส่งผลต่อความตั้งใจสั่งอาหารผ่านแอพพลิเคชั่น Wongnai โดยบริการของ Line man อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05  
ค าส าคัญ: 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   
 
บทน า 

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในปัจจุบัน ท าให้ผู้บริโภคได้รับข้อมูลข่าวสารได้รวดเร็วและ
สะดวกสบาย อิทธิพลของการพัฒนาเทคโนโลยีมีผลต่อพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภค 
สอดคล้องแนวโน้มการใช้อินเทอร์เน็ตของคนไทยมีอัตราเพ่ิมสูงขึ้น ประกอบกับการเติบโตของธุรกิจที่
ท าการตลาดผ่านโทรศัพท์มือถือออนไลน์ (Mobile Online Marketing) ส่งผลให้ก้าวเข้าสู่เครือข่าย
สังคมออนไลน์หรือชุมชนออนไลน์ (Online Community) ที่มีความหลากหลาย ตอบสนองการ
กระจายกลุ่มของผู้บริโภคที่จะได้รับประโยชน์จากสังคมเครือข่าย  (Social Networking) ท าให้
ผู้บริโภคเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ เพ่ือปรับให้เข้ากับรูปแบบการด าเนินชีวิตที่เร่งรีบของผู้บริโภค
ในปัจจุบันที่นิยมการซื้อสินค้าและบริการผ่านทางออนไลน์ ดังนั้นสื่อออนไลน์จึงมีผลต่อการสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างแบรนด์กับผู้บริโภค (ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์, 2560) 

พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและสังคมเมือง           
บุคคลวัยท างานมีข้อจ ากัดในเรื่องเวลาและการเดินทาง ด้วยวิถีการด ารงชีวิตอย่างเร่งรีบ ส่งผลให้
ธุรกิจร้านอาหารต้องปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับผู้บริโภค (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ,2559) Wongnai LINE 
MAN Delivery เป็นอีกหนึ่งที่ธุรกิจที่มีการปรับตัวให้สอดรับกับกระแสความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไป 
เป็นความร่วมมือระหว่าง แอพพลิเคชั่น Wongnai และ Line Thailand โดยการน าความเป็น
ออนไลน์มาเป็นตัวเชื่อมต่อท าให้กิจกรรมหรือบริการออฟไลน์เข้าด้วยกัน เป็นการน าข้อดีด้านการ
ติดต่อสื่อสารที่รวดเร็ว สะดวกสบายผ่านช่องทางออนไลน์มาช่วยแก้ปัญหาข้อจ ากัดด้านเวลาและ
งบประมาณ เป็นการสร้างทางเลือกในการเข้าถึงสินค้าและบริการในชีวิตประจ าวันได้อย่างครอบคลุม  

Wongnai LINE MAN Delivery  เป็นการให้บริการสั่งซื้ออาหาร (Food Delivery)                  
ผ่านแอพพลิเคชั่น Wongnai ส าหรับผู้บริโภคที่ไม่สะดวกในการเดินทาง และมีเวลาจ ากัด เพ่ือให้
สามารถสั่งอาหารออนไลน์ได้สะดวกและรวดเร็ว โดย Wongnai เป็นผู้สนับสนุนข้อมูลร้านอาหารและ
ติดต่อร้านอาหารทั้งหมดให้กับ LINEMAN Delivery LINE MAN นับเป็นแอพพลิเคชั่นอันดับ 1 ด้าน
บริการสั่งซื้ออาหารในประเทศไทย ด้วยสถิติการใช้บริการในพ้ืนที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล        คิด
เป็นอัตราส่วน 70% ของการใช้บริการ LINE MAN ทั้งหมด ซึ่งมีร้านอาหารที่คัดสรร โดย Wongnai  
(ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ , 2560)   
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การยอมรับการใช้เทคโนโลยีจึงเป็นปัจจัยที่ส าคัญต่อการเลือกใช้แอพพลิเคชั่น Wongnai 
โดยบริการของ Line man เนื่องจากแอพพลิเคชั่นWongnai โดยบริการของ Line man เป็น
เทคโนโลยีแอพพลิเคชั่นรูปแบบใหม่และต้องอาศัยกระบวนการยอมรับ จากงานวิจัยของ พรชนก 
พลาบูลย์ (2560)  ได้กล่าวว่า “การยอมรับการใช้เทคโนโลยี หมายถึง กระบวนการทางจิตใจของ
บุคคลที่เริ่มต้นจากการเริ่มรู้เกี่ยวกับแนวความคิดใหม่และน าไปสู่การตัดสินใจที่จะยอมรับหรือปฏิเสธ
เทคโนโลยีนั้น ๆ” ซึ่งการยอมรับการใช้เทคโนโลยีนั้นประกอบด้วย ความคาดหวังจากการใช้งาน 
(Performance Expectancy) หมายถึง ความต้องการ ความคาดหวัง หรือความคิดของผู้ใช้งานที่มี
ต่อเทคโนโลยี  อิทธิพลของสังคม (Social Influence) หมายถึง อิทธิพลของสังคม ได้แก่ กลุ่มเพ่ือน 
ครอบครัว หรือบุคคลส าคัญ ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้เทคโนโลยี ความกังวล (Anxiety) 
หมายถึง ความรู้สึกท่ีวิตกกังวลต่อการใช้เทคโนโลยี การรับรู้ความง่ายต่อการใช้เทคโนโลยี (Perceive 
Ease of Use: PEU)  การรับรู้ความง่ายต่อการใช้เทคโนโลยี (Perceive Ease of Use: PEU) 
 ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงต้องการศึกษาเกี่ยวกับ การยอมรับเทคโนโลยีในการให้บริการเกี่ยวกับ 
Food Delivery หลากหลายโดยมุ่งศึกษาเกี่ยวกับ การยอมรับเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อความตั้งใจสั่ง
อาหารผ่านแอพพลิเคชั่น Wongnai โดยบริการของ LINE MAN เพ่ือให้ได้ผลการศึกษาที่
ผู้ประกอบการธุรกิจหรือผู้ที่พัฒนาแอพพลิเคชั่นที่ เกี่ยวข้องสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการวางแผน
ทางการตลาด ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน และทราบถึง
ความเชื่อมั่นในการใช้แอพพลิเคชั่นของผู้บริโภคในยุคดิจิทัล ประกอบกับการพัฒนาธุรกิจให้มี
ประสิทธิภาพเพ่ิมยอดขายให้มากขึ้น 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพ่ือศึกษาปัจจัยการยอมรับการใช้เทคโนโลยีส่งผลต่อความตั้งใจสั่งอาหารผ่านแอพพลิเคชั่น 
Wongnai โดยบริการของ Line man 
 
สมมุติฐานการวิจัย 
 1. การยอมรับการใช้เทคโนโลยี ด้านความคาดหวังจากการใช้งาน (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 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาวิจัย เรื่ องการยอมรับการใช้ เทคโนโลยีส่ งผลต่อความตั้ ง ใจสั่ งอาหาร                        
ผ่านแอพพลิเคชั่น Wongnai โดยบริการของ Line man เป็นวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวมรวบข้อมูล  
 
ประชากร 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครที่เลือกใช้บริการ
แอพพลิเคชั่น Wongnai โดยบริการของ Line man ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรที่ไม่แน่นอน 
 
กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษานี้คือ กลุ่มที่เลือกใช้บริการแอพพลิเคชั่น Wongnai โดยบริการ
ของ Line man ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน ดังนั้นการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง จึงต้อง
อาศัยการใช้สูตรค านวณขนาดตัวอย่างแบบไม่ทราบค่าประชากร (Non-population) โดยค่าระดับ
ความเชื่อมั่นร้อยละ 95 และค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ร้อยละ 5 (กัลยา วานิชย์บัญชา,2550) 
ซึ่งผู้วิจัยเลือกใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Sampling) และได้ขนาด
ตัวอย่างจ านวน 400 คน 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบสอบถาม (Questionnaire From) โดยแบ่งออกเป็น                
4 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับด้านประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นค าถาม
ปลายปิด (Close end questions) เลือกตอบได้ค าตอบเดียว ประกอบไปด้วยค าถามในเรื่อง เพศ 
อายุ ระดับชั้นการศึกษา อาชีพ รายได้ 
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 ส่วนที่ 2 แบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการความตั้งใจสั่งอาหารผ่านแอพพลิ เคชั่น 
Wongnai โดยบริการของ Line manเป็นค าถามปลายปิด (Close end questions) เลือกตอบได้
ค าตอบเดียว จ านวน 5 ข้อ  
 ส่วนที่ 3 แบบสอบถามข้อมูลการยอมรับเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อความตั้งใจสั่งอาหารผ่าน
แอพพลิเคชั่น Wongnai โดยบริการของ Line man เป็นค าถามแบบ Interval scale จ านวน 12 ข้อ 
โดยมีการให้คะแนน 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด ซึ่งลักษณะค าถาม
สามารถเลือกค าตอบได้เพียงค าตอบเดียว 
 ส่วนที่  4 แบบสอบถามข้อมูลความคิดเห็นความเกี่ยวกับความตั้ งใจสั่ งอาหารผ่าน
แอพพลิเคชั่น Wongnai โดยบริการของ Line man Interval scale จ านวน 4 ข้อ โดยมีการให้
คะแนนคะแนน 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด ซึ่งลักษณะค าถามสามารถ
เลือกค าตอบได้เพียงค าตอบเดียว 
 
การทดสอบเครื่องมือ 
 1. ความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Validity) ผู้วิจัยได้ทบทวนวรรณกรรมโดยการศึกษาแนวคิด
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือน ามาเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุมเรื่องที่
ต้องการศึกษาและน าแบบสอบถามที่ได้สร้างข้ึนเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา และผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 3 
ท่าน ท าการตรวจสอบความถูกต้องและน ากลับมาปรับปรุงเพ่ือให้เกิดความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
 2. การทดสอบความเชื่อม่ัน (Reliability) ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามจ านวน 30 ชุด ไปท าการ
ทดสอบ (Pre-test) กับกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจริงแต่มีลักษณะประชากรใกล้เคียง                    
กับกลุ่มตัวอย่างจริง โดยเก็บจากเขตดินแดง เขตสวนหลวง เขตบางเขน เขตลาดกระบัง และ                 
เขตบางแค จ านวน 30 คน และหาความเชื่อมั่นโดยใช้วิธีสัมประสิทธิ์แอลฟาของ Cronbach 
(Cronbach’s Alpha) ค านวณผ่านโปรแกรมส าเร็จรูป SPSS และน าข้อบกพร่องมาปรับปรุงแก้ไข
ก่อนน าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล (ศิริชัย พงษ์วิชัย, 2551) ซึ่งผลการทดสอบความเชื่อมั่นของ
แบบทดสอบท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ได้ค่าระดับความเชื่อมั่นเท่ากับ 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                 
จากแหล่งข้อมูลต่างๆ ได้แก่ บทความวิจัย หนังสือพิมพ์ บทความทางวิชาการ ข้อมูลจากทาง
อินเทอร์เน็ต และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยน าข้อมูลจากแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์มาประมาณผลผ่านโปรแกรม SPSS                   
เพ่ือก าหนดค่าสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ โดยสามารถอธิบายตัวแปรของการศึกษา คือ 
 1. การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) ผู้วิจัยน ามาใช้ในการ
อธิบายผลการศึกษาท่ีได้จากแบบสอบถามในส่วนต่างๆ ดังนี้ 
 ส่วนที่1 เป็นข้อมูลที่ผู้วิจัยต้องการจ าแนกคุณสมบัติของกลุ่มตัวอย่าง ดังนั้นสถิติที่ใช้ คือ 
ค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 
 ส่วนที่2 เป็นข้อมูลที่ผู้วิจัยต้องการจ าแนกคุณสมบัติของกลุ่มตัวอย่าง ดังนั้นสถิติที่ใช้ คือ 
ค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 
 ส่วนที่3 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยีของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งในส่วนนี้
ผู้วิจัยต้องการทราบถึงตัวแปรต้น คือ การยอมรับการใช้เทคโนโลยี ดังนั้นสถิติที่ใช้ คือ ค่าเฉลี่ย 
(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) เป็นการวิเคราะห์เพ่ือทดสอบความสัมพันธ์            
ของข้อมูลระหว่างตัวแปรต้น คือ การยอมรับการใช้เทคโนโลยี และตัวแปรตาม คือ ความตั้งใจ               
สั่งอาหารผ่านแอพพลิเคชั่น ด้วยสถิติที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ การวิเคราะห์การถดถอยพหุคุณ 
(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)  
 ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมความตั้งใจสั่งอาหารผ่านแอพพลิเคชั่น 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 จะเป็นทางเลือกหนึ่งที่ท าให้สามารถเข้าถึงอาหารที่ต้องการได้
โดยไม่มีข้อจ ากัด (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 พบว่า ระดับความคิดโดยรวมของกลุ่มตัวอย่างต่อความตั้งใจความตั้งใจสั่งอาหารผ่าน
แอพพลิเคชั่น Wongnai โดยบริการของ Line man อยู่ในระดับมากที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03 (S.D = 
0.553) ซึ่งเมื่อพิจารณาความตั้งใจสั่งอาหารผ่านแอพพลิเคชั่น Wongnai โดยบริการของ Line man 
ในด้านต่างๆ พบว่า มีการจะด าเนินการ/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) เพ่ือศึกษาการยอมรับการใช้เทคโนโลยีส่งผลต่อความตั้งใจสั่งอาหารผ่านแอพพลิเคชั่น 
Wongnai โดยบริการของ Line man 
 
ตาราง   1  แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนการถดถอยพหุคุณ (Multiple Analysis) ของการ
ยอมรับการใช้เทคโนโลยีส่งผลต่อความตั้งใจสั่งอาหารผ่านแอพพลิเคชั่น Wongnai โดยบริการของ 
Line man 
 

Model 
Sum of 
Scuares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

Regression 
Residual 

41.659 
80.516 

5 
395 

8.332 
0.204 

40.770 0.000b 

  

รวม 122.175 399    

*นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
 จากการวิเคราะห์ตารางที่1 พบว่า การยอมรับการใช้เทคโนโลยีส่งผลต่อความตั้งใจสั่งอาหาร
ผ่านแอพพลิเคชั่น Wongnai โดยบริการของ Line man จ านวนทั้งหมด 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) ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 ซึ่งปรากฎในตารางที่1ตาราง2 แสดงผลการวิเคราะห์การยอมรับการใช้เทคโนโลยีส่งผล
ต่อความตั้งใจสั่งอาหารผ่านแอพพลิเคชั่น Wongnai โดยบริการของ Line man โดยใช้การวิเคราะห์
สหสัมพันธ์เชิงถดถอย (Multiple Regression) 
 

ตัวแปรพยากรณ์ 
ตัว
แปร 

B Std.Error Beta t Sig. 

(Constant)  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 
(Perceived Usefulness: PU) 

X4 0.069 0.045 0.075 1.556 0.121 

การรับรู้ความง่ายต่อการใช้เทคโนโลยี 
(Perceive Ease of Use: PEU) 

X5 0.317 0.048 0.336 6.613 0.000 

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 สามารถน าไปเขียน
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 ผลการวิจัย 

ด้านความคาดหวังที่ได้ใช้งานส่งผลต่อความตั้งใจสั่งอาหารผ่านแอพพลิเคชั่น 
Wongnai โดยบริการของ Line man 

ปฏิเสธ 

ด้านอิทธิพลของสังคมส่งผลต่อความตั้งใจสั่งอาหารผ่านแอพพลิเคชั่น 
Wongnai โดยบริการของ Line man 

ยอมรับ 

ด้านความกังวลส่งผลต่อความตั้งใจสั่งอาหารผ่านแอพพลิเคชั่น Wongnai 
โดยบริการของ Line man 

ปฏิเสธ 

 ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับจากเทคโนโลยีส่งผลต่อความตั้งใจสั่งอาหาร
ผ่านแอพพลิเคชั่น Wongnai โดยบริการของ Line man 

ปฏิเสธ 

ด้านการรับรู้ความง่ายต่อการใช้เทคโนโลยีส่งผลต่อความตั้งใจสั่งอาหารผ่าน
แอพพลิเคชั่น Wongnai โดยบริการของ Line man 

ยอมรับ 

 
สรุปและอภิปรายผล 
 จากการวิจัย เรื่อง การยอมรับการใช้เทคโนโลยีส่งผลต่อความตั้งใจสั่งอาหารผ่าน
แอพพลิเคชั่น Wongnai โดยบริการของ Line man ในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ผลสรุปมาเชื่อมโยงกับแนวคิด
ทฤษฎีและวิจัยอื่นๆ ที่เก่ียวข้องด้วยกันเพ่ืออธิบายสมมติฐาน ดังนี้ 
 ผลการวิจัยเรื่องปัจจัยการยอมรับการใช้ เทคโนโลยีส่งผลต่อความตั้ งใจสั่ งอาหาร                     
ผ่านแอพพลิเคชั่น Wongnai โดยบริการของ Line man พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่ให้ความสนใจ
ในการใช้งานแอพพลิเคชั่นส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง30-39ปี การศึกษามากกว่าปริญญาตรี 
ประกอบอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน และมีรายได้ต่อเดือน 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 จะเป็นทางเลือกหนึ่งที่ท า
ให้สามารถเข้าถึงอาหารที่ต้องการได้โดยไม่มีข้อจ ากัด 
 ในการวิจัยครั้งนี้มีปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยี 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
คณะผู้วิจัยจึงได้น าผลสรุปมาเชื่อมโยงกับแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ืออภิปลาย
สมมุติฐาน ดังนี้ 
 1. การยอมรับเทคโนโลยีด้านความคาดหวังที่ได้ใช้งานส่งผลต่อความตั้งใจสั่งอาหารผ่าน
แอพพลิเคชั่น Wongnai โดยบริการของ Line man ผลการทดลองสมมติฐาน พบว่า การยอมรับ
เทคโนโลยีด้านความคาดหวังที่ได้ใช้งานไม่ส่งผลต่อความตั้งใจสั่งอาหารผ่านแอพพลิเคชั่น Wongnai 
โดยบริการของ Line man เนื่องจาก เป็นช่องทางที่มีความคล้ายคลึงเป็นเว็บไซค์อ่ืนๆ ที่มีความ
หลากหลาย และสามารถตอบสนองความต้องการต่อความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างทั่วถึง 
ดังนั้น ประชาชนส่วนใหญ่จึงมีความเชื่อมั่นและมีความคาดหวังต่อการใช้งาน ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ เมทีนี จันทร์กระแจะ (2560) ได้ศึกษาเรื่อง คุณภาพของระบบสารสนเทศและการ
ยอมรับเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการธนาคารผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ของประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา พบว่า การยอมรับในเทคโนโลยีด้านความคาดหวังการปฏิบัติงาน  ไม่
ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการธนาคารผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 
 2. การยอมรับเทคโนโลยีด้านอิทธิพลของสังคมส่งผลต่อความตั้งใจสั่งอาหารผ่าน
แอพพลิเคชั่น Wongnai โดยบริการของ Line man ผลการทดลองสมมติฐาน พบว่า การยอมรับ
เทคโนโลยีด้านอิทธิพลของสังคมส่งผลต่อความตั้งใจสั่งอาหารผ่านแอพพลิเคชั่น Wongnai โดย
บริการของ Line man เนื่องจาก ปัจจุบันเทคโนโลยีด้านการสื่อสารได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย 
จึงท าให้ประชาชนส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับแอพพลิเคชั่นมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
อาทิตย์ เกียรติกาจร และ ภูมิพร ธรรมสถิตเดช (2557) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับ
เทคโนโลยี กรณีศึกษาการใช้เทคโนโลยี Interactive Whiteboard ในการเรียนการสอนของคณะ
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยทางด้านอิทธิพลของสังคมมีความสัมพันธ์กับ
ความตั้งใจในการใช้เทคโนโลยี 
 3. การยอมรับเทคโนโลยีด้านความกังวลของสังคมส่งผลต่อความตั้งใจสั่งอาหารผ่าน
แอพพลิเคชั่น Wongnai โดยบริการของ Line man ผลการทดลองสมมติฐาน พบว่า การยอมรับ
เทคโนโลยีด้านความกังวลของสังคมไม่ส่งผลต่อความตั้งใจสั่งอาหารผ่านแอพพลิเคชั่น Wongnai โดย
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บริการของ Line man เนื่องจาก การบริการของแอพพลิเคชั่น Wongnai โดยบริการของ Line man 
เป็นแอพพลิเคชั่นที่มีมาค่อนข้างนานและมีการด าเนินงานที่ถูกกฎหมาย ดังนั้น จึงท าให้ประชาชน
ส่วนใหญ่เกิดความเชื่อถือและมีความกังวลต่อการใช้บริการค่อนข้างน้อย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
เกวรินทร์ ละเอียดดีนันท์(2559) ได้ศึกษาเรื่อง การยอมรับเทคโนโลยีและพฤติกรรมผู้บริโภคออนไลน์
ที่มีการตัดสินใจซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา พบว่า 
การยอมรับเทคโนโลยีด้านการถึงความเสี่ยงไม่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 4. การยอมรับเทคโนโลยีด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับจากเทคโนโลยีส่งผลต่อความตั้งใจ
สั่งอาหารผ่านแอพพลิเคชั่น Wongnai โดยบริการของ Line man ผลการทดลองสมมติฐาน พบว่า 
การยอมรับเทคโนโลยีด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับจากเทคโนโลยีไม่ส่งผลต่อความตั้งใจสั่งอาหาร
ผ่านแอพพลิเคชั่น Wongnai โดยบริการของ Line man เนื่องจาก ประชาชนมีความคิดเห็นว่าการใช้
แอพพลิเคชั่นในการด าเนินการสั่งซื้ออาหาร ทั้งในเรื่องของการสอบถามข้อมูล หรือรายละเลียดต่างๆ 
เพ่ือท าให้การสั่งซื้ออาหารนั้นเกิดความรวดเร็วมากขึ้น เป็นสิ่งที่ช่องทางการจัดจ าหน่ายอ่ืนๆ มีการ
ด าเนินการอยู่แล้ว ประชาชนส่วนใหญ่จังไม่ได้ให้ความส าคัญในด้านของการรับรู้ถึงประโยชน์ ซึ่งผล
การศึกษาสอดคล้องกับงานวิจัยของ เกวรินทร์ ละเอียดดีนันท์ และนิตนา ฐานตธนกร (2559) ได้
ศึกษาเรื่อง ปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยี ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ ด้านการรับรู้ถึงความเสี่ยง และ
ด้านทัศนคติที่มีต่อการใช้ และพฤติกรรมผู้บริโภคออนไลน์ ด้านอารมณ์ทางออนไลน์ และด้านความ
ต่อเนื่องไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจต่อความตัดสินใจซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์คนที่อาศัยในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 5. ด้านการรับรู้ความง่ายต่อการใช้เทคโนโลยีส่งผลต่อความตั้งใจสั่งอาหารผ่านแอพพลิเคชั่น 
Wongnai โดยบริการของ Line man ผลการทดลองสมมติฐาน พบว่า การยอมรับเทคโนโลยีด้านการ
รับรู้ความง่ายต่อการใช้เทคโนโลยีส่งผลต่อความตั้งใจสั่งอาหารผ่านแอพพลิเคชั่น Wongnai โดย
บริการของ Line man เนื่องจาก ประชาชนส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า การสั่งซื้ออาหารโดยการใช้
แอพพลิเคชั่นนั้นสามารถท าได้ง่าย ผู้ใช้สามารถเรียนรู้ ได้โดยไม่ต้องใช้ความพยายามมาก ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ อัครเดช ปิ่นสุข และนิตนา ฐานิตธนกร (2559) ได้ศึกษาเรื่อง การยอมรับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ คุณภาพการบริการอิเล็กทรอนิกส์ และส่วนประสมการตลาดในมุมมองของ
ลูกค้าที่ส่งผลต่อความพึงพอใจ (E-satisfaction) ในการจองตั๋วภาพยนตร์ออนไลน์ผ่านระบบ
แอพพลิเคชั่นของผู้ใช้บริการ 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 ธุรกิจอ่ืนๆ 
จึงควรให้ความส าคัญกับการส่งเสริมทางการตลาดเพ่ิมขึ้นโดยการประชาสัมพันธ์ทางช่องทางสื่อ
ออนไลน์ หรือการน าบุคคลที่มีชื่อเสียงมาประชาสัมพันธ์ เพ่ือกระตุ้นให้ประชาชนในสังคมเกิดการ
คล้อยตามและเลือกใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของธุรกิจนั้นๆ 
 ปัจจัยการยอมรับการใช้เทคโนโลยี ด้านความคาดหวังจากการใช้งาน ด้านความกังวล                
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 ควรท าการศึกษาถึงความแตกต่างในการเลือกการใช้บริการ
แอพพลิเคชั่น Wongnai โดยบริการของ Line man และแอพพลิเคชั่นอ่ืนๆ ที่มีการให้บริการใน
รูปแบบคล้ายกัน 
 2. ในการศึกษาครั้งต่อไป ควรท าการศึกษาถึงปัจจัยของตัวแปรอิสระอ่ืนๆ ที่ส่งผลต่อการ
เลือกใช้แอพพลิเคชั่น Wongnai โดยบริการของ Line man เช่น ปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยีปัจจัยที่
มีอุปสรรค เป็นต้น 
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บทคัดย่อ 
 วัตถุประสงค์ในการศึกษาครั้งนี้คือ เพ่ือศึกษาการบัญชีตามความรับผิดชอบต่อสังคมกับการ
บริหารธุรกิจอย่างยั่งยืนยุคดิจิทัล โดยใช้วิธีการทบทวนเชิงเอกสาร และสังเคราะห์ข้อมูลเพ่ือตอบ
วัตถุประสงค์  ผลการศึกษาพบว่าการบัญชีตามความรับผิดชอบต่อสังคมกับการบริหารธุรกิจอย่าง
ยั่งยืนยุคดิจิทัลมีความสัมพันธ์หนุนเนื่องกัน กล่าวคือกิจการที่มีการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนย่อมมา
จากฐานการบัญชีตามความรับผิดชอบต่อสังคม และจ าเป็นต้องปรับกระบวนการบริหารธุรกิจอย่าง
ยั่งยืนยุคดจิิทัลด้วย เช่น ปรับกระบวนคิด ปรับกระบวนการท างาน ปรับทักษะการใช้เทคโนโลยี ปรับ
วัฒนธรรมองค์กรของคนในองค์กรสู่ดิจิทัลและเตรียมความพร้อมทั้งระบบ                                                                                                                                                      
ค าส าคัญ : 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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บทน า 
 ในอดีตปัจจัยที่เข้ามากระทบสภาพแวดล้อมในการบริหารธุรกิจ ไม่สลับซับซ้อน และศาสตร์ 
(Science) เกี่ยวกับการบริหารธุรกิจมักสอนให้ตั้งเป้าหมายที่การท าก าไรสูงสุด (Profit 
Maximization) รวมถึงการสร้างความมั่งคั่งให้ผู้ถือหุ้น (Wealth Maximization) โลกใบเก่าของการ
บริหารธุรกิจจะเรียบง่าย ไม่สลับซับซ้อน แนวคิดการ “สร้างความมั่งคั่งสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น” จะน า
ธุรกิจไปสู่การแสวงหาก าไรโดยไม่ค านึงถึงปัจจัยประกอบอ่ืน ๆ ในการด าเนินธุรกิจ เช่น การใช้
ทรัพยากรธรรมชาติต่าง ๆ ให้หมดไปด้วยความสิ้นเปลืองเกินเหตุ การไม่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมด้วยการ
สร้างมลภาวะ ท าให้เกิดผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์ต่อชุมชน ตลอดไปถึงสิ่งมีชีวิตอ่ืน ๆ ที่ต้องได้รับภัย
จากด าเนินธุรกิจอย่างไม่เป็นธรรม ท าให้ธุรกิจได้ชื่อว่า เป็นตัวการท าให้เกิดการท าลายป่า การท าลาย
ทรัพยากรและสิ่งมีชีวิตทางน้ า การสร้างขยะพิษ เป็นต้น นั่นคือ ผลพวงจากการมุ่งเน้นเชิงเศรษฐกิจ 
ที่ไม่ค านึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เกิดปัญหาหรือต้นตอของการขาดจริยธรรมทาง
ธุรกิจ (Business Ethics) และไม่ได้สร้างความส าเร็จอย่างยั่งยืน (Sustainable Success) ตามมา 
กลายเป็นวิกฤตเศรษฐกิจที่สังคมเรียกร้องถึงบทบาทของการบริหารธุรกิจในโลกใบใหม่ 
            ในโลกของการบริหารธุรกิจใบใหม่ เป้าหมายการบริหารธุรกิจเปลี่ยนไป อันเนื่องมาจากโลก
การบริหารธุรกิจ ยุคประเทศไทย 4.0 กลายเป็นธุรกิจยุคข้อมูลหรือสัญญาณ หรือเรียกว่ายุคดิจิทัล 
(Digital)  และเหมือนเป็นชื่อเรียกของโลกอีกมิติหนึ่ง ซึ่งแตกต่างจากโลกใบเก่าที่อาศัยอยู่ นั่นคือ
วิธีการที่มนุษย์คิดค้นและตกลงกันเพ่ือใช้ในการสื่อสารปรับเปลี่ยนเข้าสู่ยุคแห่งเทคโนโลยี กลายเป็น
องค์การดิจิทัล (Digital Organization) อย่างเห็นเด่นชัดเป็นรูปธรรมมากขึ้น การเปลี่ยนผ่านของ
องค์กรจึงไม่ใช่แค่การลงทุนซื้ออุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ( Information Technology : IT) ใหม่ 
ๆ หรือการลงทุนด้านโปรแกรมและซอฟต์แวร์อันทันสมัยเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ต้องมีการ
ปรับเปลี่ยนให้ลงลึกไปจนถึงแก่นและหัวใจส าคัญของการด าเนินงาน นั่นคือ วัฒนธรรมขององค์กร 
(Corporate Culture) ที่ต้องสอดคล้องกับการก้าวสู่การเป็น Digital Organization ให้ได้อย่างยั่งยืน 
การบริหารธุรกิจยุคดิจิทัลจะมีข้อมูลข่าวสารที่มีการเชื่อมโยงกับผู้มีส่วนได้เสียกับทุกภาคส่วน 
(Stakeholders) ดังนั้น เป้าหมายหลักของการบริหารธุรกิจยุคดิจิทัล จะต้องเน้นที่การสร้างสมดุล
ระหว่างการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและการใส่ใจต่อสังคมและชุมชน และผลก าไรของการประกอบการ
ไปพร้อม ๆ กัน เรียกว่า การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainability) ซึ่งจะมีการเชื่อมโยงกับความ
รับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ (Corporate Social Responsibility:CSR) ทั้งสังคมภายในธุรกิจเอง 
ไม่ว่าจะเป็นลูกค้า พนักงาน หรือสังคมภายนอก เช่น ชุมชน สังคม คู่ค้า เป็นต้น การสะท้อนการ
พัฒนาที่ยั่งยืนทั้งด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม อย่างสมดุลกัน หรือ
เรียกว่าการสร้างระบบนิเวศส าหรับธุรกิจดิจิทัล(กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร , 
2559) และโลกการบริหารธุรกิจยุคดิจิทัลในกระบวนทัศน์ใหม่ จะอาศัยวิสัยทัศน์กว้างไกล มองเห็น
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ความส าคัญและความจ าเป็นที่จะต้องสร้างบางอย่างเพ่ืออนาคตขององค์กร เป็นสิ่งที่ต้องเริ่ม ณ 
ปัจจุบัน เป็นการท าให้การบริหารธุรกิจกลายเป็นแกนหลักแกนหนึ่งของการพัฒนาสังคม เป็นแกน
หนึ่งที่ท าให้คนในสังคมมีชีวิตที่ดีข้ึน ดังนั้น ผู้บริหารองค์กรต้องก้าวให้พ้นจากกรอบกระบวนทัศน์เดิม
ที่สนใจเพียงก าไรแต่อย่างเดียว แล้วน าองค์กรสู่กระบวนทัศน์ใหม่ที่เน้นความอยู่รอดทางธุรกิจควบคู่
ไปกับการสร้างคุณค่าให้กับสังคม และการรักษาสิ่งแวดล้อม และเน้นความสมดุลเชิงเศรษฐกิจจึงจะ
ถือเป็นความส าเร็จของการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพราะการบริหารธุรกิจไม่ใช่เพียงแค่การขายสินค้าอย่าง
เดียว แต่ขายความเชื่อถือ ความศรัทธา และความไว้วางใจของลูกค้า และการมีภาพลักษณ์ที่ดีใน
สายตาลูกค้า เพ่ือน าไปสู่ค าตอบของการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนนั่นเอง(มติชนออนไลน์,2559) 
                   ข้อมูลที่จะสร้างความเชื่อถือ ในทางการบริหารธุรกิจยุคดิจิทัลต้องอาศัยข้อมูลทางการ
บัญชี เพราะเป็นฐานของการตัดสินใจในทุกด้านของการบริหารธุรกิจ ทั้งด้านการน าข้อมูลไปการ
วางแผน (Planning) การควบคุมและสั่งการ (Controlling and Directing) รวมถึงตัดสินใจ 
(Decision Making) เพ่ือประสิทธิภาพของการบริหารธุรกิจ นอกจากนี้นักบัญชียุคดิจิทัลยังมีแนวโน้ม
ที่จะน าเสนอข้อมูลในเชิงการบริหารเพ่ือการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพขององค์กร  เช่น การ
วิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันของกิจการ โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก 
เพ่ือให้น าไปสู่การบรรลุเป้าหมายของการบริหารธุรกิจ จากหลักการดังกล่าว จึงเห็นได้ว่าการที่นัก
บัญชีมีส่วนร่วมในกระบวนการต่าง ๆ ในการบริหารธุรกิจยุคดิจิทัลจะท าให้องค์กรบรรลุส าเร็จตาม
เป้าหมายที่วางไว้ นั่นคือความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม หรือการบริหารธุรกิจ
ยุคดิจิทัลอย่างยั่งยืน ยิ่งกว่านั้น ศิลปพร ศรีจั่นเพชร (2560) ยังสนับสนุนแนวคิดทางการบัญชีที่ใส่ใจ
ในสังคม เรียกว่าการบัญชีตามความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นความพยายามอย่างหนึ่งของกิจการที่จะ
น าเสนอข้อมูลต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย กลุ่มเหล่านี้มีสิทธิ์โดยชอบธรรม ที่จะรับรู้ข้อมูลของกิจการตาม
สมควร แนวคิดการบัญชีตามความรับผิดชอบต่อสังคมจึงได้พัฒนาให้เกิดการรายงานในรูปแบบต่าง ๆ 
มากขึ้น  เช่น งบมูลค่าเพ่ิม การบัญชีสิ่งแวดล้อม การบัญชีส าหรับความยั่งยืนยาวนาน การเปิดเผย
ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน ดังนั้น ในการศึกษาครั้งนี้ จึงต้องการค้นหาค าตอบว่าการบัญชีตามความ
รับผิดชอบต่อสังคมมีความเชื่อมโยงกับการบริหารธุรกิจอย่างยั่งยืนยุคดิจิทัลเป็นอย่างไร  
 
วัตถุประสงค์  เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์การบัญชีตามความรับผิดชอบต่อสังคมกับการบริหารธุรกิจ
อย่างยั่งยืนยุคดิจิทัล  
 
ขอบเขตการศึกษา ในการศึกษาครั้งนี้ เน้นการศึกษาการบัญชีตามความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งด้าน 
งบมูลค่าเพ่ิม การบัญชีสิ่งแวดล้อม การบัญชีส าหรับความยั่งยืนยาวนาน การเปิดเผยข้อมูลเกี่ ยวกับ
พนักงาน (ศิลปพร ศรีจั่นเพชร , 2560) และการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนยุคดิจิทัล โดยมี 3 
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องค์ประกอบคือ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม  และด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งมาจากการประยุกต์ของ
คณะกรรมการโลกว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา หรือ World Commission on Environment 
and Development ในรายงาน Our Common Future 1987 หรือ Brundtland  
 
วิธีด าเนินการศึกษา การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) เป็นการ
สังเคราะห์เอกสารต่าง ๆ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบัญชีตามความรับผิดชอบต่อสังคมกับการ
บริหารธุรกิจอย่างยั่งยืนยุคดิจิทัล โดยระยะเวลาในการศึกษาในครั้งนี้ใช้เวลา 5 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือน 
ธันวาคม 2560 – เมษายน 2561  
 
การทบทวนวรรณกรรม 
 การศึกษาเรื่องการบัญชีตามความรับผิดชอบต่อสังคมกับการบริหารธุรกิจอย่างยั่งยืนยุค
ดิจิทัล เพ่ือตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัย จึงน าเสนอการทบทวนวรรณกรรม มีหัวข้อการทบทวน
วรรณกรรม ดังนี้ 
 1.การบริหารธุรกิจอย่างยั่งยืนยุคดิจิทัล  
 2.การบัญชีตามความรับผิดชอบต่อสังคม 
 3.รายงานเพื่อความยั่งยืนยุคดิจิทัล 
 4.การเตรียมความพร้อมด้านการบัญชีตามความรับผิดชอบต่อสังคมกับการบริหารธุรกิจอย่าง
ยั่งยืนยุคดิจิทัล 
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 

1. การบริหารธุรกิจอย่างย่ังยืนยุคดิจิทัล  
 จากกระแสความแรงของ “การพัฒนาอย่างยั่งยืน” (Sustainable Development) ซึ่งเป็น
หนึ่งใน Megatrend หรือแนวโน้มแห่งอนาคตที่มีทั้งประโยชน์และผลกระทบต่อชีวิตของโลก ที่ได้รับ
การยอมรับจากทุกวงการในการขับเคลื่อนธุรกิจยุคดิจิทัล  ท าให้เราได้ยินคุณกานต์ ตระกูลฮุน 
กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน) หรือ SCG  หนึ่งในองค์กรไทยแท้ที่
สามารถน าแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาใช้เป็นกลยุทธ์หลักในการด าเนินธุรกิจจนประสบ
ความส าเร็จเป็นที่ยอมรับในระดับโลก กล่าวประโยคส าคัญในเวทีระดับนานาชาติ “ASEAN 
Sustainable  Development Symposium 2014” หรือการพัฒนาอย่างยั่งยืนแห่งอาเซียน ซึ่งเป็น
งานที่ระดมความคิดเห็นจากผู้บริหาร บริษัทชั้นน าของโลกกว่า 200 แห่ง ในกว่า 20 ประเทศ  เพ่ือ
ก าหนดวิสัยทัศน์ของโลกธุรกิจในอีก 40 ปีข้างหน้า (ค.ศ.2050) โดยมีเป้าหมายเพ่ือสร้างสังคมโลกให้
ด ารงชีวิตที่ดี ภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด โดยคุณกานต์ กล่าวว่า  “ธุรกิจวันนี้ ต้องตระหนักถึง
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การสร้างสมดุลระหว่าง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งการพัฒนาอย่างยั่งยืน ไม่ใช่ทางเลือก
ส าหรับองค์กรว่าจะท าหรือไม่ท า แต่เป็นวิถีปฏิบัติอันจ าเป็นหรือ Must Have Agenda ที่ต้อง
วางแผนและด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ นักธุรกิจทั่วโลกต่างก็ให้ความสนใจที่จะลงทุนใน
ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน และองค์กรที่ท าเรื่องนี้ก็ไม่ได้สนใจเฉพาะเรื่องประเด็น
ความยั่งยืนของสังคมและสิ่งแวดล้อมเท่านั้น แต่ยังสนใจในเรื่อง “การเติบโตทางธุรกิจ” อีกด้วย” 
(สถาบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชาติ, 2558) 
             จากการพัฒนาอย่างยั่งยืนเมื่อน ามาประยุกต์ใช้กับการบริหารธุรกิจอย่างยั่งยืน ท าให้สรุป
ได้ว่าการบริหารธุรกิจอย่างยั่งยืนยุคดิจิทัล หมายถึง การประสานประโยชน์เข้าด้วยกันระหว่าง
นวัตกรรมการพัฒนาธุรกิจกับการบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม และเกิด
ศักยภาพเพ่ือความเจริญงอกงามทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาศัยการปรับประยุกต์ของคณะกรรมการ
โลก ว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา หรือ World Commission on Environment and 
Development ในรายงาน Our Common Future 1987 หรือ Brundtland Report โดยมี 3 
องค์ประกอบคือ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม  และด้านสิ่งแวดล้อม ดังนั้น ในการศึกษาด้านการ
บริหารธุรกิจอย่างยั่งยืน จึงอาศัยฐานคิดของการพัฒนา ทั้ง 3 องค์ประกอบเป็นหลัก และมีการศึกษา
ของพรชนก ทองลาด ไพฑูรย์ อินต๊ะขัน และบัณฑิต บุษบา (2559: 76-77 และ84) ได้น าไปใช้ในการ
พัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน เพ่ือน าไปสู่วิธีการวัดและนิยามปฏิบัติการ คือ  
           1. ด้านเศรษฐกิจ คือ ความสามารถในการท าก าไร หมายถึง การมีก าไรที่มั่นคง มีเสถียรภาพ 
กระตุ้นการประหยัด เพ่ือลดค่าใช้จ่ายขององค์กร มีความสามารถในการสร้างตราสินค้าเพ่ือเพ่ิมส่วน
แบ่งการตลาด มีความเข้าใจ และเข้าถึงลูกค้า  
 2. ด้านสังคม คือองค์กรแห่งความเอื้ออาทร หมายถึง ระดับความเป็นจริงในการใส่ใจสุขภาพ
และความปลอดภัยของพนักงาน การตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจ เน้นความ
จริงใจ โปร่งใสในการท างานเป็นองค์กรแห่งความสุข  
           3. ด้านสิ่งแวดล้อม คือ ความรับผิดชอบต่อสังคม หมายถึง ระดับความเป็นจริงของการเป็น
องค์กรที่มีชื่อเสียงด้าน รักษาสิ่งแวดล้อม การเป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงมี
ผลิตภัณฑ์ที่เน้นการรักษาสิ่งแวดล้อม 
 และผลการศึกษายังพบว่าการพัฒนาธุรกิจให้มีความยั่งยืนตามกรอบแนวคิดของ World 
Commission on Environment and Development (1987) ทั้ง 3 องค์ประกอบ สามารถอธิบาย
ความเป็นการพัฒนาธุรกิจ ให้มีความยั่ งยืนได้  จากการวิ เคราะห์องค์ประกอบเชิ งยืนยัน 
(Confirmatory Factor Analysis :CFA) 
  เมื่อศึกษาองค์กรชั้นน าต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ เช่น  SCG, IKEA, ปตท.,  บริษัท บาง
จากปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน ), บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ากัด (มหาชน), บริษัทในกลุ่มเครือเบทา
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โกร, บมจ.ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ ฯลฯ ที่น าแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาเป็นกลยุทธ์หลัก
ในการด าเนินธุรกิจ และมีการผลักดันส่งเสริมให้แนวคิดดังกล่าวฝังลงอยู่ในทุกห่วงโซ่ธุรกิจจนสามารถ
เห็นผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรมนั้น ต่างก็มีตัวเลขที่ยืนยันผลประกอบการที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
ยกตัวอย่าง SCG  ซึ่งได้เปิดเผยข้อมูลการด าเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนไว้ในเว็บไซต์ของ
องค์กรตั้งแต่ปีพ.ศ.2553 ถึง พ.ศ.2557  ไว้ว่าผลการด าเนินงานด้านเศรษฐกิจมียอดขายสุทธิ (พันล้าน
บาท) ที่เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ ปี พ.ศ.2553 ถึง พ.ศ.2557 อยู่ที่ 301.3 , 368.6, 407.6, 434. 3, 
487.5 ตามล าดับ ในด้านต่างประเทศท่ีก าลังประสบกับภาวะเศรษฐกิจช่วงถดถอยของโลก เช่น IKEA 
ผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์ยักษ์ใหญ่ของโลกสัญชาติสวีเดน ที่ถือว่ามีความเป็นเลิศในเรื่องการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน  ส านักข่าว BBC รายงานว่าเมื่อต้นปีที่ผ่านมา IKEA ก็ได้ประกาศก าไรสุทธิที่มีมากถึง 3.3  
พันล้านยูโร และยอดขายที่เพ่ิมขึ้น 5.9 %  ซึ่งคิดเป็นรายได้ถึง 28.7 พันล้านยูโร นอกจากนี้ทีม
ผู้บริหารของ IKEA ก็ได้ประกาศชัดเจนว่าจะเดินหน้าผลักดันในเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืนนี้ต่อไป 
ด้วยเชื่อว่าจะน ามาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของคนในโลกใบนี้ (สถาบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชาติ, 2558) 
            จะเห็นได้ว่าการพัฒนาอย่างยั่งยืนยุคดิจิทัลกลายเป็นสิ่งที่เกิดขึ้ นแล้ว ในตัวอย่างของ
นวัตกรรมการการบริหารธุรกิจอย่างยั่งยืนยุคดิจิทัล และสามารถก าหนดทิศทางหรือชี้น าอนาคตของ
ผู้คนบนโลกมนุษย์ได้ หากธุรกิจใดไม่ปรับเปลี่ยนตนเองให้สอดคล้องตามการบริหารธุรกิจอย่างยั่งยืน
ยุคดิจิทัล ก็จะกลายเป็นคนตกยุค และสะท้อนให้เห็นว่าการพัฒนาความยั่งยืนยุคดิจิทัลมาจากแนวคิด
ของคณะกรรมการโลก ว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา หรือ World Commission on 
Environment and Development (1987)ในรายงาน Our Common Future 1987 หรือ 
Brundtland Report สามารถปรับประยุกต์ได้เสมอโดยเฉพาะในเศรษฐกิจยุคดิจิทัล ถึงแม้ว่า
สภาพแวดล้อมในการบริหารธุรกิจยุคดิจิทัลเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ธุรกิจที่จะด ารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน
นั้นจึงต้องสามารถสร้างสมดุลได้ท้ัง 3 ด้าน คือ สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม ซึ่งตัวอย่างของธุรกิจ
ที่ประสบผลส าเร็จในการบริหารธุรกิจอย่างยั่งยืนที่ยกตัวอย่างข้างต้น  ล้วนอาศัยการสร้างนวัตกรรม
ทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง สามารถตอบโจทย์ส าหรับทุกธุรกิจที่ต้องการเติบโต
อย่างมีทิศทางและอยู่ได้อย่างยั่งยืนในโลกอนาคต และตัวอย่างที่น าเสนอด้านการบริหารธุรกิจอย่าง
ยั่งยืนล้วนอาศัยข้อมูลในการประเมินผลการด าเนินงานของธุรกิจ จ าเป็นต้องอาศัยข้อมูลทางการบัญชี
โดยเฉพาะการบัญชีตามความรับผิดชอบต่อสังคม 
 
2. การบัญชีตามความรับผิดชอบต่อสังคม              
 การบัญชีตามความรับผิดชอบต่อสังคม ในครั้งนี้ อาศัยการวิเคราะห์จากบทความของ ศิลป
พร ศรีจั่นเพชร (2560) ได้รวบรวมความหมายของการบัญชีตามความรับผิดชอบต่อสังคม (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
ของลูกจ้าง และผู้บริหาร เงินบริจาค และการช่วยเหลือสังคม และการด าเนินธุรกิจที่ยึ ดมั่นใน
จริยธรรม เป็นต้น 
 การบัญชีตามความรับผิดชอบต่อสังคมมีการศึกษา เเละปฏิบัติอย่างเเพร่หลายในต่างประเทศ 
โดยเริ่มจากประเทศในทวีปยุโรปตั้งเเต่ต้นทศวรรษที่ 1970 เป็นต้นมา การบัญชีตามความรับผิดชอบ
ต่อสังคมเเพร่หลายในบางประเทศ (เช่น ประเทศในเเถบยุโรปจะให้ความส าคัญกับการบัญชีตามความ
รับผิดชอบต่อสังคม มากกว่าประเทศในกลุ่มอ่ืน) ในขณะที่บางประเทศเเทบจะไม่รู้จักเเนวคิดในเรื่อง
นี้เลย ทั้งนี้เพราะเเม่บทการบัญชีหรือกรอบแนวคิดการรายงานทางการเงิน ที่ถือปฏิบัติในเเต่ละ
ประเทศ มีแนวคิดที่ต่างกัน ซึ่ง ศิลปพร ศรีจั่นเพชร (2560) อธิบายข้อสงสัยนี้ไว้ ดังนี้ 
 1.เเม่บทการบัญชีของประเทศอังกฤษ (มีชื่อว่า The Statement of Principles for 
Financial Re-porting) ได้กล่าวว่ารายงานทางการเงินมีวัตถุประสงค์ หลักเพ่ือประโยชน์ในการ
สื่อสารข้อมูลทางเศรษฐกิจเกี่ยวกับทรัพยากร เเละผลการด าเนินงานของกิจการให้กับผู้มี "สิทธิ" อัน
ชอบธรรมในข้อมูลนั้น (Reasonable Right to Information) สิทธิในข้อมูลดังกล่าวจะเกิดขึ้นเมื่อ
กิจกรรมขององค์กรมี (หรืออาจมี) ผลกระทบต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder) เเละยังรวมถึง
ผลกระทบต่อสังคมเเละชุมชนด้วย ซึ่งก็สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการท าธุรกิจว่า กิจการต้อง
ค านึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมด้วย (นอกเหนือไปจากการท าก าไร) จึงไม่เเปลกว่าเเม่บทการบัญชี
ของอังกฤษได้เสนอเเนะให้กิจการจัดท า เเละน าเสนอรายงานอ่ืนเพ่ิมเติม นอกเหนือจากงบการเงิน
ตามปกติ เช่น งบมูลค่าเพ่ิม การบัญชีสิ่งแวดล้อม เเละการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน โดยเน้นถึง
กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งไม่ใช่เเต่เพียงกลุ่มผู้ถือหุ้น (Shareholder) เท่านั้น 
 2.เเม่บทการบัญชีของประเทศสหรัฐอเมริกา เน้นถึงวัตถุประสงค์ของข้อมูลการบัญชีในเรื่อง 
"ประโยชน์ต่อการตัดสินใจ" (Decision Usefulness) เเละให้ความส าคัญกับความต้องการข้อมูลของผู้
มีส่วน ได้เสียทางการเงินในกิจการ (เช่น ผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น เจ้าหนี้) โดยเชื่อมโยงกับลักษณะเชิง
คุณภาพของงบการเงิน (ความเก่ียวข้องกับการตัดสินใจ เเละความเชื่อถือได้) ด้วยเหตุนี้ การบัญชีตาม
ความรับผิดชอบต่อสังคมในสหรัฐอเมริกาจึงไม่เป็นที่เเพร่หลายนักเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศในทวีป
ยุโรป 
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 3.ส่วนกลุ่มผู้ใช้งบการเงินตามที่ระบุไว้ในเเม่บทการบัญชีหรือกรอบแนวคิดการรายงานทาง
การเงิน ของสภาวิชาชีพบัญชีของประเทศไทย ประกอบด้วย ผู้ลงทุน ลูกจ้าง ผู้ให้กู้ ผู้ขายสินค้า 
เจ้าหนี้ ลูกค้า รัฐบาลหน่วยงานราชการ เเละสาธารณชน ถึงเเม้ว่ากลุ่มผู้ใช้งบการเงินจะประกอบด้วย
บุคคลหลายฝ่าย เเต่โดยนัยเเล้วกรอบแนวคิดการรายงานทางการเงินของสภาวิชาชีพบัญชี ฯ ก็ยังเน้น
ความต้องการข้อมูลของกลุ่มผู้ลงทุนมากกว่ากลุ่มอ่ืน ดังที่กรอบแนวคิดการรายงานทางการเงิน กล่าว
ว่า ข้อมูลใดในงบการเงินที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ลงทุนได้ ข้อมูลนั้นจะสามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งบการเงินกลุ่มอ่ืนได้เช่นกัน 
 เเนวคิดเกี่ยวกับการบัญชีตามความรับผิดชอบต่อสังคม ยังมีการกล่าวถึงในมาตรฐานการ
บัญชีของสภาวิชาชีพบัญชี ฯ เรื่องการน าเสนองบการเงิน ว่ากิจการบางกิจการอาจเเสดงข้อมูล
เพ่ิมเติม นอกเหนือจากที่เเสดงไว้ในงบการเงิน เช่น รายงานเกี่ยวกับสิ่งเเวดล้อม หรืองบมูลค่าเพ่ิม 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมที่ปัจจัยด้านสิ่งเเวดล้อมมีความส าคัญ หรือเมื่อลูกจ้างเป็นกลุ่มผู้ใช้
งบการเงินที่ส าคญั กิจการควรเเสดงข้อมูลดังกล่าวเพ่ิมเติม หากผู้บริหารเชื่อว่าข้อมูลเหล่านั้นจะช่วย
ผู้ใช้งบการเงินในการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ 
 แนวคิดของการบัญชีความรับผิดชอบต่อสังคมได้พัฒนาให้เกิดการรายงานในรูปแบบต่าง ๆ 
เช่น งบมูลค่าเพ่ิม (Value Added Statements) การบัญชีสิ่งแวดล้อม (Environmental 
Accounting) การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (Employee Reporting) หรือรายงานการจ้างงาน 
(Employment Report) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้   (ศิลปพร ศรีจั่นเพชร ,2560) 
 1. งบมูลค่าเพิ่ม โดยหลักการเเล้ว งบมูลค่าเพิ่มเป็นการน าเสนอข้อมูลโดยการมองว่ากิจการ
เป็นผู้สร้างความมั่งคั่ง (Wealth) ให้กับสังคม เนื่องจากกิจการก่อให้เกิดงาน พนักงานได้รับผลตอบ
เเทนจากการท างาน รัฐบาลได้ภาษีอากรจากผลก าไรของกิจการ ผู้ลงทุน เเละเจ้าหนี้ได้รับผลตอบ
เเทน ส าหรับเงินทุนในรูปของเงินปันผลเเละดอกเบี้ยจ่าย อีกทั้งกิจการยังสามารถเพ่ิมมูลค่าให้กับ
องค์กรโดยการลงทุนเพิ่มอีกด้วย (Re-investment) โดยงบมูลค่าเพ่ิมเเสดงถึงความส าเร็จของกิจการ 
ซึ่งเป็นผลมาจากความมั่งค่ังที่เพ่ิมข้ึนเเละส่งผลให้รายได้ประชาชาติเพ่ิมขึ้นอีกด้วย กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
ย่อมมีความสนใจในข้อมูลที่น าเสนอในงบมูลค่าเพ่ิม เช่น พนักงานลูกจ้าง เเละสาธารณชนย่อมมีความ
มั่นใจในกิจการมากขึ้นในบทบาทของธุรกิจในการผลิตสินค้าเเละบริการ เมื่องบมูลค่าเพ่ิมเเสดงถึง
ความมั่งคั่งที่เพ่ิมขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับงวดบัญชีก่อนนั้นหมายถึง การจ้างงานหรือผลตอบเเทนที่
เพ่ิมข้ึนด้วย 
 ประเทศที่ให้ความส าคัญกับการเสนองบมูลค่าเพ่ิม เช่น สหราชอาณาจักร เบลเยี่ยม เเละ
ประเทศในเเถบ  เเอฟริกาใต้ โดยปกติเเล้ว กลุ่มผู้ใช้งบการเงินในประเทศเหล่านี้มีความสนใจใน
ตัวเลขมูลค่าเพ่ิม มากกว่าตัวเลขผลก าไรที่เเสดงอยู่ในงบก าไรขาดทุน เนื่องจากข้อมูลในงบก าไร
ขาดทุนอาจดูซับซ้อนเเละมีข้อมูลที่ไม่เก่ียวข้องกับตนเองมากนัก ในขณะที่งบก าไรขาดทุนเเสดงถึงผล
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การด าเนินงานของกิจการส าหรับรอบระยะเวลาหนึ่ง ๆ เเต่งบมูลค่าเพ่ิมจะเเสดงถึงผลประกอบการ
ของกิจการในอีกมิติหนึ่ง เช่น พนักงาน ลูกจ้างหรือสหภาพเเรงงาน ในกลุ่มประเทศยุโรปย่อมสนใจงบ
มูลค่าเพ่ิมในส่วนที่เกี่ยวกับตนเอง เนื่องจากการเเบ่งสรรมูลค่าเพ่ิมในรูปของเงินเดือนเเละผลตอบ
เเทนที่เพ่ิมข้ึน ย่อมเเสดงถึงความม่ังคั่งของตนเองที่เพ่ิมข้ึนด้วย   
 ในท านองเดียวกัน การเเบ่งสรรมูลค่าเพ่ิมในรูปของการลงทุนเพ่ิมในกิจการ ย่อมเเสดงว่า
กิจการมี ความมั่งค่ังเเละมีความสามารถในการด าเนินงานต่อเนื่อง ข้อมูลในงบมูลค่าเพ่ิมในส่วนนี้อาจ
มีประโยชน์ ในการเจรจาต่อรองค่าจ้างเเรงงาน เเละการประเมิน ความสามารถของกิจการในการจ่าย 
ค่าตอบเเทน รวมทั้งโอกาสในการจ้างงานส าหรับประเทศที่กลุ่มตัวเเทนพนักงานลูกจ้าง เเละสหภาพ
เเรงงานมีความเข้มแข็งเเละมีอิทธิพลต่อกิจการ 
 2. การบัญชีสิ่งแวดล้อม กิจการหรืออุตสาหกรรมบางประเภทมีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างมาก และมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของสังคม ชุมชน และโลก ท าให้สังคมต้องการให้กิจการนั้น
รายงานข้อมูลเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อม เพ่ือคนรุ่นหลังจะได้มีชีวิตที่ดีข้ึน และเพ่ือความยั่งยืนให้การด าเนินธุรกิจของกิจการต่อไป
ในอนาคต การบัญชีสิ่งเเวดล้อมมีบทบาทส าคัญ ดังนี้ 
 - การปรับปรุงระบบบัญชีที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน เช่น พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือช่วยผู้บริหาร
ในการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 
 - การน าเสนอรายงานต่อสาธารณชนหรือบุคคลภายนอก ในเรื่องการด าเนินการด้าน
สิ่งแวดล้อมของกิจการ เช่น การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความรับผิดชอบของกิจการต่อสิ่งแวดล้อมใน
รายงานประจ าปี เป็นต้น 
 เรื่องที่ยุ่งยากและเป็นปัญหาส าหรับการบัญชีสิ่งแวดล้อม คือ การรับรู้ (Recognition) การ
วัดหรือการก าหนดมูลค่า (Measurement) การบันทึกและการจัดประเภทรายการ (Recording and 
Classifying) ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูล (Disclosure) ในงบการเงินเกี่ยวกับต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ 
ด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดข้ึนหรือเกิดข้ึนแล้ว เนื่องจากโดยส่วนใหญ่เเล้ว รายการเกี่ยวกับการบัญชีสิ่ง
เเวดล้อมจะไม่เข้าเกณฑ์การรับรู้รายการตามข้อก าหนดของการบัญชีการเงิน ในทางปฏิบัติกิจการมัก
เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวกับการบัญชีสิ่งเเวดล้อมไว้ในรายงานประจ าปี กิจการบางเเห่งอาจต้อง
ปรับระบบรายงานทางการเงินให้สอดคล้องกับการบริหารด้านสิ่งแวดล้อม เช่น สารสนเทศที่จัดท า
ควรมีลักษณะที่สะท้อนความจริง ด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม ซึ่งช่วยฝ่ายบริหารในการตัดสินใจ
เกี่ยวกับต้นทุนด้านสิ่งแวดล้อม หนี้สินเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม การประเมินและกลั่นกรองงบประมาณ
รายจ่ายลงทุนโดยน าความรู้ ประสบการณ์ และทักษะด้านการบัญชีบริหารมาประยุกต์กับเรื่อง
ดังกล่าว ซึ่งนับว่าเป็นสิ่งท้าทายต่อนักบัญชีที่จะต้องจัดให้มีสารสนเทศและระบบการควบคุมต่าง ๆ 
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เพ่ือช่วยสนับสนุนในการวางแผนควบคุม ประเมิน และการตัดสินใจของฝ่ายบริหารได้อย่างมี
ประสิทธิผล 
 การรายงานสิ่งแวดล้อม 
 การรายงานสิ่งแวดล้อม (Environmental  Reporting) หมายถึง การน าเสนอข้อมูลหรือ
สารสนเทศ เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งที่เป็นตัวเงิน และไม่เป็นตัวเงิน 
 ตัวอย่างของข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่เป็นตัวเงิน เช่น ต้นทุนที่กิจการต้องจ่ายเนื่องจาก
การไมป่ฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม และต้นทุนที่กิจการจ่ายลงทุน ในโครงการเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการสิ่งแวดล้อม 
 ตัวอย่างของข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่ไม่เป็นตัวเงิน เช่น ข้อมูลจ านวนหน่วยของ
ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้ไป ข้อมูลพลังงานที่ใช้ไป และข้อมูลมลภาวะเป็นพิษที่มีผลกระทบต่อระบบ
นิเวศน์ (Ecological System) เป็นต้น   
 ผู้ใช้รายงานสิ่งแวดล้อมมีทั้งภายนอกและภายใน เช่น 
 - ฝ่ายวิจัยและพัฒนา ใช้เพ่ือการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม เช่น การน า
กลับมาใช้ใหม่ (Reuse/Recycle) หรือการย่อยสลายง่าย 
 - ฝ่ายจัดซื้อ ใช้เพ่ือการจัดหาวัตถุดิบที่ สามารถน ามาทดแทนทรัพยากรธรรมชาติหรือ
สามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้อีกครั้ง เมื่อหมดอายุการใช้งานแล้ว 
 - ฝ่ายการตลาดใช้เพ่ือการส่งเสริมการขาย เพ่ือเพ่ิมความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อสินค้าหรือ 
บริการ รวมทั้งการก าหนดราคาขายสินค้าหรือบริการ ว่าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 - ฝ่ายสิ่งแวดล้อม ใช้เพ่ือการวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของ
กระบวนการจัดการสิ่งแวดล้อม 
 - ฝ่ายบัญชี ใช้เพ่ือการน าเสนอข้อมูลทั้งที่เป็นตัวเลขทางการเงินและไม่เป็นตัวเลขทาง
การเงิน เพ่ือจัดท ารายงานเสนอต่อผู้บริหารน าไปใช้วางแผน ควบคุม และตัดสินใจ 
 ความหมายและขอบเขตของการบัญชีสิ่งแวดล้อม 
 การบัญชีสิ่งแวดล้อม (Environmental Accounting) หมายถึง การบัญชีที่อาจได้รับ
ผลกระทบ โดยการตอบสนองของธุรกิจที่มีต่อสิ่งแวดล้อม บางทีเรียกว่า การบัญชีเชิงนิเวศน์ (Eco – 
Accounting) 
 ขอบเขตเนื้อหาของการบัญชีสิ่งแวดล้อมรวมถึง สิ่งต่อไปนี้ 
 - การบัญชีส าหรับหนี้สินที่อาจเกิดข้ึน และความเสี่ยง 
 - การบัญชีส าหรับการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ และโครงการจ่ายลงทุน 
 - การวิเคราะห์ต้นทุนในเรื่องพลังงาน ของเสีย และการป้องกันสภาพแวดล้อม 
 - การประเมินโครงการลงทุนเกี่ยวกับปัจจัยสภาพแวดล้อม 
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 - การประเมินต้นทุนและผลประโยชน์ของโปรแกรมการปรับปรุงสิ่งแวดล้อม 
 - การพัฒนาเทคนิคทางการบัญชีเพ่ือแสดง สินทรัพย์ หนี้สิน และต้นทุนเชิงนิเวศน์ ที่ไม่ใช่
ทางการเงิน 
 เนื่องจากปัจจุบันนี้ยังไม่มีมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ดังนั้น การ
จัดท ารายงานสิ่งแวดล้อมจึงเป็นเรื่องสมัครใจของกิจการ ประเทศในกลุ่มยุโรปได้พยายามผลักดันให้
กิจการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม เมื่อ พ.ศ. 2544 สหพันธ์นักบัญชียุโรป (The European 
Federation of Accountants) ได้เสนอไปยังคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ 
เพ่ือให้จัดท ามาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลสิ่งแวดล้อม ซึ่ง
ประกอบด้วย 6 เรื่องที่ส าคัญ คือ (1) การเปิดเผยต้นทุนสิ่งแวดล้อม และหนี้สินสิ่งแวดล้อม (2) 
ทางเลือกในการตีราคาต้นทุนสิ่งแวดล้อมขึ้นเป็นทุน (3) การรับรู้ประมาณการต้นทุนสิ่งแวดล้อม (4) 
การเปิดเผยความเสี่ยง และความไม่แน่นอนเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม (5) การด้อยค่าของสินทรัพย์ และ 
(6) ค่าเสียหายจากเบี้ยปรับ เนื่องจากการละเมิดกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม 
 การวัดมูลค่าและการแสดงรายการที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในงบการเงิน 
 ในปัจจุบันยังไม่มีมาตรฐานการบัญชีส าหรับการบัญชีสิ่งเเวดล้อมเป็นการเฉพาะ ดังนั้น เเน
วทางปฏิบัติในการน าเสนอข้อมูลที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน จึงอิงกับความต้องการข้อมูลของกลุ่มผู้มีส่วนได้
เสีย อย่างไรก็ดี เมื่อเกิดรายการและเหตุการณ์ทางบัญชีที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนั กบัญชียังคงต้อง
พิจารณาถึงกรอบแนวคิดการรายงานทางการเงิน เเละมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน ามาปฏิบัติ
กับรายการและเหตุการณ์ทางบัญชีดังกล่าว 
 ในการรับรู้การวัดมูลค่า การแสดงรายการและเปิดเผยข้อมูลส าหรับการบัญชีสิ่งแวดล้อม จะ
เกี่ยวข้องกับนิยามของสินทรัพย์และหนี้สินตามวกรอบแนวคิดการรายงานทางการเงิน กล่าวคือ 
รายการที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมจะบันทึก และรับรู้เป็นองค์ประกอบของงบการเงินได้ก็ต่อเมื่อ
รายการและเหตุการณ์ทางบัญชีดังกล่าว เป็นไปตามค านิยามขององค์ประกอบของงบการเงินและ
เข้าเกณฑ์การรับรู้รายการ 
 องค์การสหประชาชาติได้จัดตั้งคณะท างานเพ่ือศึกษา และเสนอแนวทางปฏิบัติทางการบัญชี
และการรายงานที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม คณะท างานดังกล่าวเรียกว่า กลุ่มผู้เชี่ยวชาญว่าด้วย
มาตรฐานสากล เกี่ยวกับการบัญชีและการรายงาน ( Intergovernmental Working Group of 
Experts on International Standards of Accounting and Reporting: ISAR) ซึ่งได้ให้แนวทาง
ในการปฏิบัติเกี่ยวกับบัญชีสิ่งแวดล้อม โดยครอบคลุมถึงการรับรู้ต้นทุนสิ่งแวดล้อม การรับรู้ หนี้สิน
ด้านสิ่งแวดล้อม การรับรู้ค่าชดเชยที่คาดว่าจะได้ รับจากบุคคลที่สาม การวัดมูลค่าหนี้สินด้าน
สิ่งแวดล้อม และการเปิดเผยข้อมูลสิ่งแวดล้อม 
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 3.การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน หรือรายงานการจ้างงาน การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ
พนักงานเป็นเรื่องหนึ่งของการบัญชีตามความรับผิดชอบต่อสังคม เนื่องจากข้อมูลในเรื่องดังกล่าว 
(เช่น จ านวนพนักงาน การฝึกอบรม สวัสดิการ) ย่อมเป็นที่สนใจต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียหลายกลุ่ม เช่น 
ผู้ลงทุน หน่วยงานราชการสหภาพเเรงงานเเละสาธารณชน เป็นต้น ในทางปฏิบัติกิจการอาจเปิดเผย
ข้อมูลเหล่านี้ในรายงานประจ าปี หรือจัดท ารายงานเเยกต่างหาก การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน 
หรือการรายงานการจ้างงาน (Employment Report) ควรแสดงถึงขนาดและองค์ประกอบของ
แรงงานที่กิจการใช้การท างานของลูกจ้าง และผลประโยชน์ที่ลูกจ้างได้รับ รายงานการจ้างงานอาจ
ประกอบด้วยข้อมูล เช่น จ านวนพนักงานและลูกจ้าง สถานที่ตั้งของการจ้างงาน การแจกแจงอายุของ
แรงงานประจ าปี ชั่วโมงการท างานระหว่างปี ต้นทุนพนักงานและลูกจ้าง ข้อมูลเงินบ านาญ การศึกษา
และการอบรม รวมถึงต้นทุนดังกล่าว อัตราส่วนการจ้างงาน และข้อมูลเพ่ิมเติม (เช่น ความสัมพันธ์
ทางเชื้อชาติ ข้อมูลสถิติสุขภาพ และความปลอดภัย เป็นต้น) 
 ประเทศที่ให้ความส าคัญกับการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน เช่น สหราชอาณาจักร 
สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย เเคนาดา ฝรั่งเศส เยอรมัน สวีเดน เเละประเทศในเเถบเเอฟริกาใต้ การถือ
ปฏิบัติในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน อาจเเตกต่างกันไปในเเต่ละประเทศ ทั้งนี้ เนื่องจาก
สภาพเเวดล้อมที่ต่างกัน เช่น สหราชอาณาจักรก าหนดให้เปิดเผยนโยบายการจ้างงานผู้ทุพพลภาพ 
เเละกลุ่มชนส่วนน้อย ในขณะที่ญี่ปุ่นก าหนดให้เปิดเผยจ านวนพนักงานตามเพศ 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) ก าหนดให้
กิจการเปิดเผยจ านวนพนักงานถัวเฉลี่ย จ านวนพนักงานเเยกตามประเภท เเละรายละเอียดของ
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน นอกจากนี้ องค์การสหประชาชาติได้ให้ข้อเสนอเเนะว่า กิจการควร
เปิดเผยจ านวนพนักงานเเยกตามเขตภูมิศาสตร์และตามส่วนงานธุรกิจ เเผนการฝึกอบรมพนักงาน
เเละค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งให้เปิดเผยนโยบายเกี่ยวกับสหภาพเเรงงานเเละเเรงงานสัมพันธ์ 
(ศิลปพร ศรีจั่นเพชร, 2560) 
 
3.รายงานเพื่อความย่ังยืนยุคดิจิทัล 
 รายงานเพ่ือความยั่งยืนเป็นสิ่งจ าเป็นมากในโลกการบริหารธุรกิจยุคดิจิทัล เพราะข้อมูลไหล
ถึงกันทั่วโลก คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม ได้ให้ข้อมูลใน
การจัดท ารายงานเพื่อความยั่งยืนไว้ ดังนี้ 
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 1.จัดท ารายงานเปิดเผยการด าเนินงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR Report) โดยอาจ
ระบุไว้ ในรายงานประจ าปี (Annual Report) หรือจัดท าเป็นฉบับแยกต่างหากจากรายงานประจ าปี 
ที่เรียกว่า รายงานความยั่งยืน (Sustainability Report) ตามรูปแบบที่สากลยอมรับคือ Global 
Reporting Initiative (GRI) ได้ก าหนดแนวทางมาตรฐานการท ารายงานความยั่งยืนไว้ เรียกว่า
แนวทางจี 3 (G3 Guideline) และควรครอบคลุมเนื้อหาในหัวข้อดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย 
  1.1 การด าเนินงานด้านธุรกิจ กล่าวถึง วิสัยทัศน์และกลยุทธ์ของธุรกิจที่สะท้อน
หลักการ และแนวทางปฏิบัติตามหลักการ CSR โครงสร้างการก ากับดูแลกิจการที่ดี และผลการ
ด าเนินงาน 
  1.2 การด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย กล่าวถึง นโยบายการบริหาร
จัดการ ด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย กระบวนการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและการฟ้ืนฟู
ธรรมชาติ และกระบวนการจัดการของเสียและวัสดุเหลือใช้จากกระบวนการผลิต ลักษณะของ
ผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นประโยชน์ มีคุณค่าต่อผู้บริโภค สังคม และสิ่งแวดล้อม 
  1.3 การด าเนินงานด้านสังคม กล่าวถึง นโยบายการจัดการด้านแรงงานและ
พนักงาน สวัสดิภาพในการท างานของพนักงานการพัฒนาและฝึกอบรมพนักงาน และการส่งเสริมและ
พัฒนาชุมชน และสังคมโดยรอบพื้นท่ีตั้งของธุรกิจ 
 2.จัดท าข้อมูลในรายงานให้ชัดเจน กระชับใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย หลีกเลี่ยงข้อมูลที่ไม่จ าเป็น 
โดยสรุปการด าเนินการทั้งด้านดีและด้านไม่ดีตามข้อเท็จจริง หากมีการอ้างอิงแหล่งข้อมูลจาก
ภายนอกให้ระบุแหล่งที่มาของข้อมูล และกลั่นกรองความถูกต้องของข้อมูลก่อนน ามาเปิดเผยไว้ใน
รายงาน 
 3.จัดให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลที่หลากหลาย เพ่ือให้ผู้อ่านสามารถเข้าถึงข้อมูลได้
โดยสะดวก เช่น จัดท ารายงานทั้งในรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมถึงการเผยแพร่ข้อมูล
ผ่านเว็บไซต์ของธุรกิจหรือบริษัท 
 
 
4.การเตรียมความพร้อมด้านการบัญชีตามความรับผิดชอบต่อสังคมกับการบริหารธุรกิจอย่าง
ยั่งยืนยุคดิจิทัล 
 เมื่อแนวโน้มขององค์กรก าลังปรับเปลี่ยนเข้าสู่ยุคแห่งเทคโนโลยีกลายเป็น Digital 
Organization อย่างเห็นเด่นชัด การก้าวสู่การบริหารธุรกิจอย่างยั่งยืนยุคดิจิทัลเป็นองค์กรยุคดิจิทัล
(Digital Organization) ให้ได้อย่างยั่งยืน จะต้องท าความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านขององค์กรยุค
ดิจิทัล ว่าต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใด เพ่ือจะก้าวไปสู่ความส าเร็จของการบัญชีตามความ
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รับผิดชอบต่อสังคมกับการบริหารธุรกิจอย่างยั่งยืนยุคดิจิทัล ดังนั้น องค์กรยุคดิจิทัลต้องด าเนินการ 
ดังนี้ (ประชาชาติธุรกิจ,2561) 
 1.ปรับกระบวนคิดของคนในองค์กร (Digital Mindset)  ปรับกระบวนคิด วิสัยทัศน์ และ
ความเชื่อมั่น ตั้งแต่ผู้บริหารสูงสุดลงไปสู่บุคลากรทุกระดับ เริ่มจากผู้บริหารที่ต้องน าเสนอและท าให้
บุคลากรภายในองค์กรมองเห็นว่าการคิดในเชิงธุรกิจยุคใหม่นั้นจะต้องอยู่ในรูปแบบดิจิทัลทั้งระบบ 
เมื่อมีแนวทางการด าเนินงานที่ชัดเจนแล้วก็ต้องลงทุนในด้านงบประมาณและโครงสร้างพ้ืนฐานของ
องค์กรให้มีความพร้อมและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงไปสู่การเป็นองค์กรยุคดิจิทัล 
 2.ปรับกระบวนการท างาน (Digital Processes)  ระบบงานและกระบวนการต่าง ๆ ภายใน
องค์กรจะต้องเชื่อมโยงกันเป็นฐานข้อมูลขนาดใหญ่ และเป็นข้อมูลชุดเดียวกันทั้งองค์กร โดยมี
เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือส าคัญในการจัดเก็บ วิเคราะห์ และประมวลผลข้อมูลแบบองค์รวมข้อมูลต่าง 
ๆ จะไม่ถูกจัดเก็บแบบต่างคนต่างเก็บและต่างคนต่างใช้อีกต่อไป แต่จะต้องปรับเปลี่ยนมาเป็นรูปแบบ
ระบบฐานข้อมูลกลาง เพ่ือลดความซ้ าซ้อนในการจัดเก็บ และบุคลากรทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูล
องค์กรที่อัปเดตใหม่อยู่เสมอ 
 3.ปรับทักษะการใช้เทคโนโลยี (Digital Skills) องค์กรยุคใหม่จะลดการใช้กระดาษลงจนมี
แนวโน้มเป็นศูนย์ในอนาคต ด้วยทรัพยากรป่าไม้ที่ลดจ านวนลงส่งผลให้ต้องใช้กระดาษอย่างประหยัด
มากขึ้น องค์กรทั้งหลายต่างต้องลดต้นทุนในการด าเนินงาน โดยเฉพาะการสั่งซื้อกระดาษเพ่ือใช้งาน
ภายในองค์กร ประกอบกับข้อมูลทุกสิ่งทุกอย่างขององค์กรในปัจจุบันจะเก็บบันทึกไว้ในระบบ
ฐานข้อมูลทั้ งออฟไลน์และออนไลน์ บุคลากรในองค์กรยุคดิจิทัลจึงต้องปรับตัวให้มีความรู้ 
ความสามารถ ตลอดจนมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์ทันสมัยรูปแบบใหม่ ๆ ที่อัปเดตความ
เคลื่อนไหวอยู่เป็นระยะ รวมไปถึงการใช้ซอฟต์แวร์และโปรแกรมต่าง ๆ ในการประมวลผลข้อมูลและ
ป้อนค าสั่งได้อย่างรวดเร็ว เพ่ือให้การท างานในองค์กรยุคดิจิทัลเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สูงสุดอยู่เสมอ 
 4.ปรับวัฒนธรรมองค์กรสู่ดิจิทัล (Digital Culture)  การจะก้าวสู่การเป็นองค์กรดิจิทัลได้
อย่างยั่งยืนหรือไม่นั้น วัฒนธรรมการท างานแบบดิจิทัลมีส่วนส าคัญอย่างมาก โดยปกติแล้วองค์กรยุค
ใหม่ก็ล้วนแล้วแต่มีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งเน้นการปรับปรุงกระบวนงานอย่างต่อเนื่อง หรือการ
สร้างผลงานในเชิงนวัตกรรมเพ่ือแก้ปัญหาและลดอุปสรรคในการด าเนินงานอย่างไม่หยุดนิ่ง หาก
องค์กรขับเคลื่อนความเป็นดิจิทัลเข้าสู่กระบวนการท างานในแบบเชิงลึก ปัญหาและอุปสรรคแบบเดิม 
ๆ ขององค์กรก็จะลดน้อยลงตามไปด้วย และเปลี่ยนรูปแบบการท างานขององค์กรให้ก้าวไปในทิศทาง
ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ความเป็นโลกาภิวัตน์ในโลกยุคปัจจุบันได้ คือ มีทั้งความเชื่อมโยง คล่องตัว 
สะดวก ไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ และตอบโจทย์ความต้องการได้อย่างรวดเร็ว 
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 5.เตรียมความพร้อมทั้งระบบ (Digital Organization)  เมื่อผู้น าองค์กรยุคใหม่ต่างมีความ
คาดหวังให้องค์กรเปลี่ยนแปลงและก้าวไปสู่ความเป็นดิจิทัลได้อย่างจริงแท้แน่นอน สิ่งที่องค์กรจะต้อง
ผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่ก็คือ “คน” เพราะทรัพยากรบุคคลเป็นหัวใจส าคัญของการ
ด าเนินงาน หากองค์กรไม่สามารถเชื่อมโยงบุคลากรกับความเป็นดิจิทัลเข้าไว้ด้วยกันแล้ว วัฒนธรรม
องค์กรยุคดิจิทัลก็ไม่อาจเกิดข้ึนได้จริง นับเป็นโจทย์ท้าทายที่ทุกองค์กรต้องแก้ให้ตรงจุด ท าอย่างไรให้
บุคลากรเดิมก้าวผ่านสู่การเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่เกิดความขัดแย้ง ท าอย่างไรให้สามารถดึงศักยภาพ
ด้านดิจิทัลในตัวบุคลากรมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร และท าอย่างไรจึงจะเข้าถึงและเข้าใจ
คนท างานยุคใหม่ อย่างคน Generation Z กับ Generation Y ที่มีความสามารถด้านเทคโนโลยีอย่าง
เต็มเปี่ยม เพ่ือเปิดโอกาสให้พลังคนยุคใหม่ได้ขับเคลื่อนองค์กรในยุคดิจิทัลได้อย่างยั่งยืน  เพราะการ
สร้างวัฒนธรรมองค์กรไปสู่ความเป็นองค์กรยุคดิจิทัลนั้น ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากบุคลากร
ทุกคนในองค์กร ประกอบกับการสร้างตัวอย่างที่ดีจากผู้น าองค์กรและผู้น าทีมงานเป็นส าคัญ การ
สื่อสาร การให้ความส าคัญ และการชี้น าวิสัยทัศน์ล้วนมีผลต่อการก าหนดทิศทางขององค์กรเสมอ เพ่ือ
น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่จะน าพาท้ังองค์กรให้ก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคง 
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ผลการศึกษาการบัญชีตามความรับผิดชอบต่อสังคมกับการพัฒนาธุรกิจอย่างย่ังยืนยุคดิจิทัล 
 ผลการศึกษาแผนภาพความสัมพันธ์ของการบัญชีตามความรับผิดชอบต่อสังคมกับการพัฒนา
ธุรกิจอย่างยั่งยืนยุคดิจิทัล สามารถสรุปได้ดังแผนภาพความสัมพันธ์อย่างเชื่อมโยง ได้ดังนี้ 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพ 1 ความสัมพันธ์เชื่อมโยงของการบัญชีตามความรับผิดชอบต่อสังคมกับการบริหารอย่างยั่งยืนยุคดิจิทัล 

การบริหารอย่างย่ังยืนยุคดิจิทัล 
-แนวโน้มแห่งอนาคตที่มีทั้งประโยชน์
และผลกระทบต่อชีวิตโลก 
-นักธุรกิจทั่วโลก ต่างสนใจลงทุนใน
ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน 
 

          การประสานประโยชน์เข้าด้วยกัน
ระหว่างนวัตกรรมการพัฒนาธุรกิจกับการ
บริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
อย่างเหมาะสม และเกิดศักยภาพเพื่อ
ความ เจริญงอกงามทางธุ รกิ จอย่ า ง
ต่อเนื่อง ทั้งด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม  
และด้านสิ่งแวดล้อม 

วิธีการ : องค์กรช้ันน าต่างๆทั้งในและต่าง
ประทศน าแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนมา
เป็นกลยุทธ์หลักในการด าเนินธุรกิจ ผลักดัน
ส่งเสริมให้แนวคิดฝังลงในทุกห่วงโซ่ธุรกิจ จน
สามารถเห็นผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม 

เช่น SCG, IKEA, ปตท., บางจา

กปิโตเลียม จ ากัด(มหาชน),ไทย

เบฟเวอเรจ จ ากัด(มหาชน) ,

กลุ่มเครือเบทาโกร ,บริษัท ไทย

ยูเนี่ยนโฟรเซ่นโปรดักส์ จ ากัด 

(มหาชน) เป็นต้น 

ยอดขายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง/ก าไรสุทธิเพิ่มขึ้น 

แนวคิดของการบัญชีความรับผิดชอบต่อสังคม 

1. งบมูลค่าเพิ่ม : แสดงถึงความส าเร็จของกิจการที่มาจากความมั่นค่ังที่
เพิ่มขึ้น และส่งผลให้รายได้ประชาชาติเพิ่มขึ้นด้วย (สะท้อนถึงการจ้าง
งาน / ผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นด้วย) 

2. การบัญชีสิ่งแวดล้อม เพื่อความยั่งยืนต้องพัฒนาระบบสานสนเทศ ใน
การตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมการเปิดเผยข้อมูล เกี่ยวกับ
ความรับผิดชอบของกิจการต่อสิ่งแวดล้อมในรายงานประจ าปี 

3. การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานหรือรายงานการจ้างงาน 

 

รายงานเพ่ือความยั่งยืนยุคดิจิทัล 
1. เปิดเผยการด าเนินงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม 
2. จัดท าข้อมูลในรายงานให้ชัดเจน 
3. มีช่องทางเผยแพร่ที่หลากหลาย 
 

 

อาศัยข้อมูลทางการบญัชีโดยเฉพาะการบัญชีตามความรับผดิชอบต่อสังคม  
: รายงานต้นทุนผลประโยชน์จากกิจกรรมที่ส่งผลต่อชุมชนสะท้อนในลูกของรายงาน
ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร เช่น สภาวะแวดล้อม / สิ่งแวดล้อม เงินเดือน 
ผลตอบแทนของลูกจ้าง ผู้บริหาร เงินบริจาค การช่วยเหลือสังคม การยึดมั่นใน
จริยธรรม 

        การเตรียมความพร้อมด้านการบัญชีตามความ
รับผิดชอบต่อสังคมกับการบริหารธุรกิจอย่างยั่งยืนยุค
ดิจิทัล 
1. ปรับกระบวนคิดของคนในองค์กร 
2. ปรับกระบวนการท างาน 
3. ปรับทักษะการใช้เทคโนโลยี 
4. ปรับวัฒนธรรมองค์กรสู่ดิจิทัล 
5. เตรียมความพร้อมทั้งระบบ 

ความหมาย 
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สรุปและการอภิปรายผล 
 จากการประมวลเอกสารที่เกี่ยวข้อง จะเห็นว่าการบริหารธุรกิจอย่างยั่งยืนยุคดิจิทัล จะเน้น
ให้สมดุลทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม เพ่ือความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นไปตาม
กรอบแนวคิดของคณะกรรมการโลกว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา หรือ World Commission 
on Environment and Development ในรายงาน Our Common Future (1987) เกิดจาก
ความสัมพันธ์เชื่อมโยงจากการบัญชีตามความรับผิดชอบต่อสังคมโดยพัฒนาให้เกิดการบัญชี และการ
รายงานในรูปแบบต่าง ๆ ตามที่ ศิลปพร ศรีจั่นเพชร (2560) น าเสนอไว้ เช่น งบมูลค่ าเพ่ิม (Value 
Added Statements) การบัญชีสิ่งแวดล้อม (Environmental Accounting) การเปิดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับพนักงาน (Employment Report) หลังจากนั้นมีการจัดท ารายงานความยั่งยืนทั้งด้านสังคม 
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม สะท้อนให้เห็นว่าการบัญชีตามความรับผิดชอบต่อสังคม กับการ
บริหารธุรกิจอย่างยั่งยืนยุคดิจิทัล มีความสัมพันธ์หนุนเนื่องกัน กล่าวคือ กิจการที่มีการพัฒนาธุรกิจ
อย่างยั่งยืน ย่อมมาจากฐานการบัญชีตามความรับผิดชอบต่อสังคม และจ าเป็นต้องปรับกระบวนการ
บริหารธุรกิจอย่างยั่งยืนยุคดิจิทัลด้วย เช่น ปรับกระบวนคิดของคนในองค์กร ปรับกระบวนการท างาน 
ปรับทักษะการใช้เทคโนโลยี ปรับวัฒนธรรมองค์กรสู่ดิจิทัลและเตรียมความพร้อมทั้งระบบ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1.ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายจากการบริหารธุรกิจอย่างยั่งยืนยุคดิจิทัลเป็นตัวแปรหนุนเนื่องซึ่ง
กันและกัน กับการบัญชีตามความรับผิดชอบต่อสังคม ดังนั้น ในการบริหารธุรกิจอย่างยั่งยืนยุคดิจิทัล
จะต้องด าเนินการควบคู่กับการบัญชีตามความรับผิดชอบต่อสังคม 
 2.ข้อเสนอแนะการวิจัย จากการบริหารธุรกิจอย่างยั่งยืนยุคดิจิทัลเป็นตัวแปรหนุนเนื่องซึ่งกัน
และกันกับการบัญชีตามความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นเพียงข้อสนับสนุนจากการประมวลเอกสารที่
เกี่ยวข้องเท่านั้น ดังนั้น ควรศึกษาเชิงปริมาณประกอบด้วย เพ่ือแสวงหาค าตอบอย่างเป็นรูปธรรม
เพ่ิมข้ึน 
 
กิตติกรรมประกาศ  
 บทความนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี ด้วยความช่วยเหลือของ รองศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์  
อินต๊ะขัน ดร.จีราภรณ์  พงศ์พันธุ์พัฒนะ อาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งท่านได้ให้ค าแนะน าและข้อคิดเห็นต่าง ๆ 
อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาบทความ รวมถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปางที่สนับสนุน
งบประมาณตีพิมพ์บทความในครั้งนี้ 
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บทคัดย่อ 

 ในศตวรรษที่ 21 ทุกองค์กรต่างเผชิญความผันผวนของสภาพแวดล้อม ที่อาจเป็นความท้า
ท้ายหรือโอกาสรออยู่เบื้องหน้า การสร้างความอยู่รอดและบรรลุเป้าหมายการด าเนินงานภายใต้พลวัต
ของสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว บทบาทของการพัฒนาเทคโนโลยี การสร้างสรรค์
ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่จึงมีความส าคัญต่อผู้ประกอบการธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศที่มีการ
ขับเคลื่อนด้วยแรงงานเป็นฐาน การตอบสนองต่อพลวัตและสภาพแวดล้อมทางการแข่งขันขององค์กร
จ าเป็นต้องมีความต่อเนื่องในการถ่ายโอนการมุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการสู่กิจกรรมเชิงกลยุทธ์ที่มี
ความยืดหยุ่น ปรับปรุงประสิทธิภาพและสร้างคุณค่าให้แก่องค์กร จากความส าคัญดังกล่าว จึงได้
ทบทวนวรรณกรรม แนวคิด งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความสามารถเชิงพลวัตและการมุ่งเน้นความเป็น
ผู้ประกอบการกับความสามารถทางการแข่งขัน เพ่ือพัฒนาแบบจ าลองแนวคิด ทั้งน าเสนอให้เห็นว่า
ผู้ประกอบการเป็นทรัพยากรที่ส าคัญในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจและสังคมยังความคาดหวังและ
ริเริ่มการเปลี่ยนแปลงองค์กรสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ โดยมีความสามารถเชิงพลวัตเป็น
กุญแจส าคัญในการแปรสภาพทรัพยากร บูรณาการสู่การสร้างคุณค่าใหม่ด้วยการมุ่งเน้นความเป็น
ผู้ประกอบการ แม้ความสามารถเชิงพลวัตมีหลายมุมมอง ตลอดจนนิยามความหมายที่แตกต่างส าหรับนัก
คิดและนักวิชาการรวมถึงองค์ประกอบและบริบทของการศึกษา แต่ความสามารถเชิงพลวัตเป็นหัวใจ
ส าคัญในการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขององค์กร   
ค าส าคัญ : ความสามารถเชิงพลวัต การมุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการ  ความสามารถทางการ
แข่งขัน แบบจ าลองแนวคิด   
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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 
 
บทน า (Introduction) 

ปัจจุบัน สภาพแวดล้อมทางธุรกิจเป็นพลวัตส าคัญในการผลักดันองค์กรธุรกิจสู่การแข่งขัน 
(Shane, 2000 ; Wiklund & Shepherd, 2003 ; Açıkdilli & Ayhan, 2013 ; Altinay et al., 2016) 
และไม่อาจปฎิเสธได้ว่าความเจริญก้าวหน้าของระบบเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่นั้น ขึ้นอยู่กับความเป็น
พลวัตที่มีบทบาทในการสร้างคุณค่าและประยุกต์ใช้คุณค่าเพ่ือสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน 
(Zahra et al., 2006 ; Li et al., 2009 ; Açıkdilli & Ayhan, 2013) และความเป็นผู้ประกอบการมี
บทบาทเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง ( Murimbika & Urban, 2013 ; Altinay et al., 2016) มีความสามารถ
ในการน าสิ่งใหม่และยอมรับความเสี่ยงจากการตัดสินใจ (Vij & Bedi , 2015 ; Pratono & Pudjibudojo 
et al., 2016) การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน จึงต้องมีการพัฒนาใช้งานสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน
และทุนมนุษย์ โดยสินทรัพย์เหล่านี้จะต้องได้รับการพัฒนาให้มีคุณค่าบนความสามารถของผู้ประกอบการ
องค์กร มีความว่องไว จัดการด้วยความยืดหยุ่น ตอบสนองและเรียนรู้ที่รวดเร็ว เพราะมีความจ าเป็นต่อ
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ความสามารถเชิงพลวัต (Teece, 2000 ; Shane, 2000 ; Wiklund & Shepherd,2003 ; Teece, 2014) 
ความสามารถเชิงพลวัตขององค์กรเป็นปัจจัยส าคัญส าหรับกลยุทธ์ขององค์กรเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย มี
ความได้เปรียบทางการแข่งขันและมีผลการด าเนินงานเพ่ิมขึ้น (Samad et al., 2016 ) ทักษะและ
ความสามารถขององค์กรจึงมีความจ าเป็นต้องยกระดับและสร้างความสามารถเชิงพลวัตขึ้นมาใหม่ ให้แน่ใจ
ว่าจะประสบความส าเร็จในการปรับเปลี่ยนเพ่ือการเติบโต (Zahra et al., 2006 ; Açıkdilli & Ayhan, 
2013) บ่อยครั้งที่การจัดการทรัพยากรเชิงกลยุทธ์ที่ชาญฉลาดโดยองค์กรที่มีการมุ่งเน้นความเป็น
ผู้ประกอบการจะเพ่ิมความสามารถทางการแข่งขัน  (Kraus et al., 2012) ภายใต้เงื่อนไขดังกล่าวองค์กร
จึงต้องมีฐานความรู้และการจัดการสินทรัพย์ขององค์กรที่เข้มแข็ง โดยการจัดการความสามารถเชิง
พลวัตและการมุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการเป็นกุญแจส าคัญส าหรับองค์กรธุรกิจในการสร้างความ
ได้เปรียบทางการแข่งขัน (Açıkdilli & Ayhan, 2013; Uriarte et al., 2018) และมีความสัมพันธ์เชิงบวก
กับผลการด าเนินงานในระยะยาวขององค์กร (Li et al., 2009; Wójcik-Karpacz, 2016) 

แม้จะมีงานวิจัยจ านวนมากที่ได้ศึกษาการมุ่ งเน้นความเป็นผู้ประกอบการ กับผลการ
ด าเนินงานขององค์กร (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
ถึงองค์ประกอบความสามารถเชิงพลวัตในมุมมองอ่ืน 
(Gray, 2006 ; Wales et al., 2013; Engelen et al., 2014 ; Patelet al., 2015 ; Hernández et al., 
2017) 
 อย่างไรก็ตามเป็นที่เข้าใจและยอมรับร่วมกันว่า ผู้ประกอบการและความสามารถเชิงพลวัตเป็น
องค์ประกอบส าคัญส าหรับการด าเนินงานและส าคัญยิ่งต่อความส าเร็จขององค์กร เช่น Altinay et al., 
(2016) พบว่า การมุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการมีอิทธิพลต่อการเติบโตขององค์กรธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม โดยองค์กรจะมีกิจกรรมในการประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่เชิงรุก ฉกฉวยโอกาส
ทางการตลาดและยอมรับความเสี่ยง ท าให้มีแนวโน้มผลการด าเนินงานที่ดีขึ้น สอดคล้องกับ Shane, 
(2000) ; Wiklund & Shepherd, (2003) และ Hernández, et al., (2017) ที่พบว่า ความสามารถในการ
ดูดซบัเป็นตัวแปรคั่นกลาง มีความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างการมุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการและผลการ
ด าเนินงานของธุรกิจครอบครัว โดยการมุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการมีอิทธิพลทางตรงต่อผลการ
ด าเนินงาน ในข้อค้นพบนี้มีนัยว่า ส าหรับธุรกิจครอบครัวการปรับปรุงผลการด าเนินงานผ่านการมุ่งเน้น
ความเป็นผู้ประกอบการ จ าเป็นต้องมีความสามารถเชิงพลวัตด้านการดูดซับ 
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 เพ่ือสร้างความเข้าใจเพ่ิมขึ้นในประเด็นดังกล่าว บทความส่วนต่อจากนี้มีองค์ประกอบดังนี้ 
ทบทวนวรรณกรรม งานวิจัยเกี่ยวกับความสามารถเชิงพลวัต การมุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการ และ
ความสามารถทางการแข่งขัน แบบจ าลองแนวคิดและบทสรุปในตอนท้ายบทความปริทัศน์ ผู้เขียนจะให้
ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยในอนาคต  
ความสามารถเชิงพลวัต (Dynamic Capabilities) 
 วรรณกรรมความสามารถเชิงพลวัตมีรากฐานมาจากแนวคิดฐานทรัพยากรขององค์กร 
(Resource Based View :RBV) (Penrose,1959 ; Barney,1991;Garnsey, 1998; Eriksson,2014) ที่
ผ่านมามีการอภิปรายทฤษฎีฐานรากท่ีหลากหลาย อาทิเช่น ทฤษฎีวิวัฒนาการขององค์กร (Nelson & 
Winter,1982) การท าลายล้างอย่างสร้างสรรค์ (Creative Destruction) (Schumpeter,1942 ; Aghion 
& Howitt, 1990) การปฏิบัติงานประจ าและเส้นประสบการณ์ (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
พัฒนาความสามารถในการด าเนินงานขององค์กร (Uriarte et al, 2018 ) ซึ่งความสามารถขององค์กร 
(Ordinary Capabilities) จะต้องมีความ สามารถเชิงพลวัต เพ่ือล่วงรู้ ประเมินสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ 
โอกาสทางเทคโนโลยี จัดการความซับซ้อนและสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่ง (Teece, 2016) 
บ่อยครั้งที่มีการหลอมรวมของความสามารถง่ายๆสัมพันธ์กับการปฎิบัติงานประจ า (Grant, 1996 ; 
Eisenhardt & Martin,2000) งานประจ าขององค์กรประกอบด้วยการแปรสภาพองค์กร 
(Organizational Transformation) ทักษะ กรอบแนวคิดของปัจเจกบุคคลที่หลากหลายภายในองค์กร 
ความสามารถจึงไม่ใช่เพียงทักษะของบุคคล แต่เป็นการเรียนรู้ร่วมกันจากวิธีการท างาน รวมถึงสิ่ง
อ านวยความสะดวกที่องค์กรเข้าถึงได้ (Teece, 2012) ไม่ว่าจะเป็นทีมวิจัย พัฒนาข้ามสายงาน งาน
ประจ าด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ งานประจ าด้านการควบคุมคุณภาพ งานประจ าด้านการถ่ายโอน
เทคโนโลยีหรือความรู้และระบบการวัดผลการด าเนินงาน สิ่งเหล่านี้เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของ
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) ความสามารถเชิงพลวัตเป็นปัจจัยเชิงสาเหตุของ
องค์กรและกลยุทธ์การปฏิบัติงานประจ าโดยผู้จัดการจะต้องมีทางเลือกเกี่ยวกับฐานทรัพยากรด้วยการ
แสวงหาและการเลื่อนไหล การบูรณาการและหลอมรวมทรัพยากร (Grant, 1996) 

Teece et al., (1990,1994) ได้พัฒนาแนวคิดความสามารถเชิงพลวัตให้มีความชัดเจนขึ้น โดย
มองว่าฐานทรัพยากร (RBV) ไม่ใช่เพียงกลุ่มของทรัพยากรที่ส าคัญ แต่เป็นกลไกการเรียนรู้ การสะสม
ทักษะใหม่และสมรรถนะขององค์กร ทว่าไม่เพียงพอที่จะท าให้องค์กรประสบความส าเร็จ ขณะที่
ความสามารถในการจัดการเชิงพลวัตเป็นหัวใจส าคัญส าหรับการยกระดับทักษะการจัดการขององค์กรสู่
การใช้ประโยชน์จากโอกาสในการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม (Hart, 1995 ; Teece & Pisano, 1994 
; Teece et al., 1997) เป็นการเรียนรู้และเลือกกิจกรรมผ่านการผลิตเชิงระบบขององค์กร ทั้งปรับใช้กับ
การปฏิบติงานประจ าเพ่ือแสวงหาการปรับปรุงความมีประสิทธิภาพ (Zollo &  Winter, 2002 ; Zahra et 
al., 2006) ความสามารถเชิงพลวัตเป็นความสามารถในการใช้ประโยชน์ ด้วยการค้นหาทรัพยากรที่
หลากหลายสู่การสร้างทรัพยากรที่มีความเฉพาะเจาะจง (Specific) เพ่ิมขึ้น มีความยากแก่การ
ลอกเลียนแบบและสามารถสร้างก าไรให้แก่องค์กร (Ferdinand ,2000) 

  Zahra et al., (2006) พบว่า ความสามารถเชิงพลวัตมีคุณค่ามากเมื่อสภาพแวดล้อมภายนอก
มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วไม่สามารถคาดการณ์ได้ แต่การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมไม่ได้เป็น
องค์ประกอบส าคัญของความ สามารถเชิงพลวัตที่เกี่ยวข้องกับ 1) การรับรู้ (Sensing) สถานการณ์ที่
เป็นโอกาสและอุปสรรค 2) การฉกฉวยโอกาส (Seizing) 3) การรักษาความสามารถทางการแข่งขัน
ผ่านการถ่ายโอนและเปลี่ยนรูปสินทรัพย์ที่มีตัวตนและไม่มีตัวตนขององค์กร โดยน าไปใช้เป็นตัวก าหนด
เพ่ือยกระดับความสามารถขององค์กร มุ่งสู่เป้าหมายในการด าเนินงาน (Teece ,2014 ; 2017)  

 Kurniawan & Christiananta (2016) พบว่า ความสามารถเชิงพลวัตเป็นความสามารถสกัด
ทรัพยากรที่มีอยู่ ให้เป็นทรัพยากรส าหรับอนาคต ผ่านการพัฒนาสมรรถนะใหม่  ครอบคลุม 1) 
ความสามารถในการใช้ประโยชน์จากสิ่งใหม่ (Exploitation Capability) 2) ความสามารถในการสร้างสิ่ง
ใหม่ (Building Capability) ความสามารถเชิงพลวัตมีความส าคัญโดยกระบวนการ (งานประจ า) และ
ทรัพยากร ไม่ใช่แค่การด าเนินงานที่ดีที่สุด แต่ต้องมีความเป็นเอกลักษณ์ (Signature) ไม่ใช่แค่ทรัพยากร 
แต่ต้องเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า หายาก ลอกเลียนแบบได้ยากและทดแทนไม่ได้ ความสามารถเชิงพลวัตที่
แข็งแกร่งจะช่วยองค์กรให้เข้าถึงความจ าเป็นด้านการตลาดและโอกาสทางเทคโนโลยี เพราะองค์กรต้องมี
การเปลี่ยนแปลงความสามารถ วิเคราะห์ คาดการณ์การเปลี่ยนแปลงของตลาด เทคโนโลยีและ
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจได้ (Teece et al.,1997;Teece, 2014; Uriarte et al., 2018) ความสามารถเชิง
พลวัตใช้ประโยชน์ผ่านกลุ่มกิจกรรม ได้แก่ 1) การรับรู้และประเมินโอกาส (Sensing) 2) การระดม
ทรัพยากรเพ่ือสร้างโอกาสและก าหนดคุณค่าของสิ่งที่ท า (Seizing) และ 3) มีความต่อเนื่องในการเปลี่ยน
รูปหรือแปรสภาพทรัพยากร (Transforming) (Teece, 2012) ที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้ (Helfat, 
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2007)   
 ความสามารถเชิงพลวัต มีความส าคัญต่อความสามารถทางการแข่งขันขององค์กร เช่น Uriarte 
et al., (2018) พบว่า ความสามารถเชิงพลวัตช่วยองค์กรให้มีความแข็งแกร่งและปรับเปลี่ยนกระบวน
ด าเนินงานให้เข้ากันได้กับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ สอดคล้องกับ Teece et al., (1997) พบว่า 
ความสามารถเชิงพลวัตจะช่วยส่งเสริมสมรรถนะขององค์กร ปรับปรุงผลการด าเนินงาน โดยเฉพาะด้าน
พลวัตของตลาด เพราะความสามารถเชิงพลวัตเป็นตัวก าหนดการมีปฏิสัมพันธ์ขององค์กรสู่การ
เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของตลาด มีการพัฒนาและฟ้ืนฟูความสามารถองค์กรให้บรรลุเป้าหมายและมีความ
ได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ ความสามารถเชิงพลวัตเป็นแนวคิดที่ส าคัญและซับซ้อน เป็น
สมรรถนะของการเป็นผู้ประกอบการและกลยุทธ์การแข่งขัน ในการน าพาองค์กรสู่ความส าเร็จ  (Zahra et 
al., 2006) เพราะผู้ประกอบการที่มีภาวะผู้ประกอบการจะสามารถรับรู้ (Sensing) เข้าใจถึงโอกาส การ
ริเริ่มและค้นหาสิ่งใหม่ แสวงหาทางเลือกที่ดีกว่า มีความสามารถในการผสานอย่างสร้างสรรค์ของ
องค์ประกอบที่มีความแตกต่างและมีความพิเศษ (Teece, 2012)   

อย่างไรก็ตาม ความสามารถเชิงพลวัตประกอบด้วยความสามารถด้านนวัตกรรม 
(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 เพ่ือสร้างความได้เปรียบ
ทางการแข่งขัน (Jundahuadong, 2015) ซึ่งองค์กรที่มีการมุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการ จะมี
ความสามารถในการค้นหาและใช้ประโยชน์จากโอกาสทางการตลาด สามารถตอบสนองความท้าทาย
ต่างๆ ตลอดจนรับรู้ถึงความเสี่ยงภายใต้สถานการณ์ที่มีความไม่แน่นอน (Wiklund & Shepherd, 
2005 ; Nunes, 2016) 
 
การมุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) 

มากกว่า 3 ศตวรรษ ที่แนวคิดเกี่ยวกับการประกอบการได้ถือก าเนิดขึ้น จากฐานรากแนวคิด
ของนักเศรษฐศาสตร์ชาวฝรั่งเศส Cantillon, (1734) ที่น าเสนอเกี่ยวกับภาวะการเป็นผู้ประกอบการ
ทั้งยังก าหนดหน้าที่ส าคัญของการเป็นผู้ประกอบการ ได้แก่ จัดการความเสี่ยง (Risk Taking) และการ
รับความเสี่ยง (Uncertainty Bearing) ต่อมาได้เป็นรากฐานแนวคิดของการศึกษาด้านนวัตกรรม 
(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) มีนักวิชาการจ านวนมาก
อธิบายผลการด าเนินงานขององค์กรจากการมุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการที่เกี่ยวพันการมุ่งเน้นกล
ยุทธ์องค์กร ด้วยการใช้ลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการซึ่งเกี่ยวข้องกับรูปแบบการตัดสินใจ วิธีการ
และการปฏิบัติ (Schumpeter,1934 ; Drucker,1985; Lumpkin & Dess,1996 ; Wiklund & 
Shepherd,2003)  
 ภาวะการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) หมายถึง ความสามารถด้านนวัตกรรมของ
บุคคล สู่ความสามารถในการแปรสภาพแนวคิด (Idea) และการปฎิบัติเพ่ือจุดมุ่งหมายด้านเศรษฐกิจและ
สังคม (Vij & Bedi,2015) เป็นกระบวนการ ที่กระท าเพ่ือสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงพลวัตด้วยการน า
ทรัพยากรปรับใช้ในรูปแบบใหม่ (Swedberg,2007; Nunes,2016) ผู้มีภาวะการเป็นผู้ประกอบการ
จะต้องพิจารณาสภาพแวดล้อม วินิจฉัยความเป็นไปได้ แสวงหาทรัพยากรที่จ าเป็น แปลความหมายของ
สภาพแวดล้อมเป็นโอกาสสู่การปฏิบัติก่อเกิดผลก าไรจากการด าเนินงาน  (Nelson & Johnson, 1997) 
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องอาทิ การน าเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ วิธีการด าเนินงานใหม่ ตลาดใหม่ แหล่งอุปทานใหม่
และรูปแบบองค์กรใหม่(Schumpeter,1934) ทั้งยังเป็นตัวแปรท านายความส าเร็จขององค์กร (Kraus et 
al., 2012)  

ผู้ประกอบการ (Entrepreneur) หมายถึง บุคคลที่ด าเนินกิจกรรมทางธุรกิจ เป็นตัวกลางหรือ
ตัวแทน (Cantillon ,1734) ระหว่างปัจจัยการด าเนินงาน เช่น ที่ดิน แรงงานและทุน โดยผู้ประกอบการ
ต้องจัดการกับปัจจัยที่หลากหลายในการด าเนินงานเพ่ือสร้างคุณค่าส าหรับผลิตภัณฑ์ บังเกิดผลของค่า
เช่าส าหรับที่ดิน ค่าจ้างส าหรับแรงงาน ดอกเบี้ยส าหรับนักลงทุนและก าไรส าหรับผู้ประกอบการ 
(Say,1834) หรือกล่าวได้ว่า ผู้ประกอบการคือ บุคคลที่ริเริ่ม ยอมรับความเสี่ยงของการล้มเหลวและ
รับผิดชอบต่อหน้าที่ต่างๆ ในองค์กร (Shapero, 1975 ; Vij & Bedi,2015) ผู้ประกอบการไม่ใช่นัก
ประดิษฐ์แต่เป็นผู้ตัดสินใจจัดสรรทรัพยากรเพ่ือใช้ประโยชน์ส าหรับการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์หรือ
นวัตกรรม (Schumpeter,1934) 

การมุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการ (EO) เป็นแนวคิดหนึ่งที่นิยมน ามาใช้อธิบายกิจกรรมที่สร้าง
คุณค่าและการเติบโตขององค์กรธุรกิจ (Altinay et al., 2016) องค์กรที่มุ่งเน้นความเป็น
ผู้ประกอบการ คือองค์กรที่มีส่วนร่วมในผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมทางการตลาด  มีการเริ่มต้นท าธุรกิจที่
ค่อนข้างเสี่ยงและใช้นวัตกรรมเชิงรุก เพ่ือเอาชนะคู่แข่ง ซึ่งการมุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการยังจะ
เกี่ยวข้องกับกระบวนการตัดสินใจที่มีผลต่อความมุ่งมั่นขององค์กรในการริ่เริมสร้างสรรค์สิ่งใหม่ กระท า
การเชิงรุก มีความก้าวร้าวในการแข่งขันและความกล้าเสี่ยง (Miller,1983 ; Miller&Friesen,1983) การ
มุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการเป็นทรัพยากรอย่างหนึ่งที่ใช้ตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมเชิงพลวัตอย่างมี
ประสิทธิภาพ (Açıkdilli & Ayhan, 2013 ; Mahringer & Renzl, 2018) การมุ่งเน้นความเป็น
ผู้ประกอบการ แยกออกจากภาวะผู้ประกอบการ เพราะหัวใจส าคัญของการมุ่ งเน้นความเป็น
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ผู้ประกอบการขึ้นอยู่กับผู้ประกอบการได้ใช้ภาวะผู้ประกอบการในการปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุผลที่ปรารถนา
ในอาชีพ (Vij & Bedi, 2012) การมีความต้องการบรรลุผลส าเร็จ ความเชื่อเรื่องอ านาจควบคุมที่น ามาสู่
การก าหนดวิถีชีวิต การรับรู้ความสามารถของตนเอง (Self-efficacy) ความกล้าเสี่ยง (Risk Taking 
Propensity) อิทธิพลของครอบครัว (Family Influence) การศึกษา ประสบการณ์การท างาน พร้อม
ด้วยลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์ต่างๆ เหล่านี้ เป็นปัจจัยก าหนดพฤติกรรมของการประกอบการ 
(Kilby,1971 ; Mintzberg,1973 ; Weick,1976 ; Lachman,1980 ; Kevill et al., 2017) การมุ่งเน้น
ความเป็นผู้ประกอบการมีความส าคัญเพราะเป็นความสามารถที่สัมผัสได้ถึงโอกาสและเปลี่ยนแปลง
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ สู่การประสานทรัพยากรเพ่ือใช้ประโยชน์ในการแสวงหารายได้ใหม่ มีการ
วางแผนพัฒนาสู่การปรับเปลี่ยนองค์กร พัฒนาตัวแบบธุรกิจส าหรับสร้างความได้เปรียบอย่างสูงสุด 
สนับสนุนการปฏิบัติงานประจ า (Ireland et al., 2003) และการประสานงานข้ามหน่วยงานในทุกระดับ
ขององค์กรก็เป็นองค์ประกอบหลักของความสามารถเชิงพลวัต ตลอดจนกิจกรรม การบริหารอ่ืนๆ ทั้ง
การมุ่งเน้นการวิเคราะห์มาตรฐานและการเพ่ิมประสิทธิภาพ (Teece, 2012 ; Teece, 2016) 

การวิจัยด้านการประกอบการที่ผ่านมามุ่งศึกษาด้านพฤติกรรมและก าหนดมิติของการมุ่งเน้น
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)  

จากกรอบแนวคิดความสามารถเชิงพลวัตยังสะท้อนให้ถึงบทบาทส าคัญของผู้จัดการเกี่ยวกับ
การตัดสินใจ ด้วยการยอมรับวิธีการแข่งขันและวิธีการแบ่งปันทรัพยากร ในทางเศรษฐกิจเสมือนแหล่ง
ของระดับผลิตภาพขององค์กร ซึ่งคุณลักษณะขององค์กร วัดได้จากรูปแบบการบริหารของผู้บริหาร
ระดับสูงที่สะท้อนให้เห็นในปรัชญาการจัดการด าเนินงานและกลยุทธ์การตัดสินใจ (Miller, 1983 ; 
Teece, 2016; Kevill et al., 2017) ผู้บริหารระดับสูงเปรียบเสมือนนักแสดงหลักที่เล่นบทบาทส าคัญใน
องค์กร ต้องมีความรับผิดชอบ ยอมรับถึงความจ าเป็นและน าพาองค์กรสู่การเปลี่ยนแปลงใน
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีความไม่แน่นอน (Augier & Teece, 2009) ผู้จัดการระดับต้นก็มีบทบาท
ส าคัญในบทบาทนี้ด้วย (Lee&Teece, 2013) ผู้จัดการ (Manager) ในองค์กรมีความแตกต่างจากการ
เป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneur) เพราะผู้จัดการจะมุ่งเน้นการควบคุมกระบวนการให้มี
ประสิทธิภาพตามที่ก าหนดอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการท างานให้เสร็จตามตารางและข้อตกลงที่
ก าหนด การปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพ ตลอดจนมีการติดตามความก้าวหน้าอย่างสม่ าเสมอ แม้ว่า
จะมีแง่มุมที่สรรค์สร้างเพ่ือการบรรลุผลงานและมีการจัดการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง แต่เป็นสิ่งที่ค่อนข้าง
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จะตรงเกินไปเพราะในสภาพแวดล้อมการแข่งขัน องค์กรธุรกิจยังคงอยู่บนเส้นทางแห่งการสูญเสีย (Path 
to Extinction) ผู้จัดการการประกอบการ (Entrepreneurial Managers) จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องน าพา
องค์กรในการสร้างสรรค์และก าหนดคุณค่าใหม่ (Teece, 2016 ; Kevill et al., 2017)   
 องค์กรที่มีการมุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการ จะมีความสามารถในการค้นหาและใช้ประโยชน์
จากโอกาสทางการตลาด มีความสามารถต่อการตอบสนองความท้าทายและตระหนักถึงความเสี่ยงภายใต้
สถานการณ์ที่มีความไม่แน่นอน (Wiklund & Shepherd, 2005) ทั้งยังมีอิทธิพลต่อการปรับใช้ประเภท
ของกลยุทธ์นวัตกรรมขององค์กร ซึ่งแนวทางการใช้กลยุทธ์นี้ ส าหรับการจัดการกับความเสี่ยงและการ
ปรับเปลี่ยนบทบาทเป็นผู้น าหรือผู้ตามในอุตสาหกรรม (Hernández et al., 2017) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ส าหรับองค์กรที่มีการด าเนินงานในตลาดที่มีความเป็นพลวัต การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่จึงเป็นหัวใจ
ส าคัญ เพราะมีประโยชน์ต่อการฟ้ืนฟูหรือการสร้างใหม่ขององค์กร ช่วยพัฒนาความสามารถทางการ
แข่งขันและการเติบโตในระยะยาว  (Açıkdilli & Ayhan, 2013) มิติของการมุ่งเน้นความเป็น
ผู้ประกอบการมีการน าเสนอไว้หลากหลาย อาทิ Schumpeter ,(1934) ระบุว่า ภาวะการเป็น
ผู้ประกอบการเป็นหัวใจส าคัญในการสร้างสรรค์กิจกรรม โดยผู้ประกอบการเป็นดั่งนักนวัตกรที่ด าเนินการ
ผสานทรัพยากรคน เงิน วัตถุดิบ เครื่องจักรและการจัดการให้ส าเร็จ ผู้ประกอบการเป็นนัก
เศรษฐศาสตร์ที่มีความพยายามสร้างผลก าไรสูงสุดด้วยการน านวัตกรรมมาสร้างให้เกิด 1) ผลิตภัณฑ์ใหม่ 
2) วิธีการใหม่ในการผลิต 3) ตลาดใหม่ 4) รูปแบบใหม่ขององค์กร ระดับของความสามารถด้านนวัตกรรม
ของผู้ประกอบการจะสามารถตัดสินใจได้ว่าอีกไกลแค่ไหนและลึกเท่าไรจึงจะสามารถน านวัตกรรมไปใช้
เพ่ือวางกลยุทธ์เป้าหมายส าหรับองค์กรและความจ าเป็นจากสภาพแวดล้อมที่เป็นพลังผลักดันส าคัญ 
(Hult et al., 2003) ขณะที่ Lumpkin & Dess, (2001) ได้เสนอไว้ 5 มิติ ได้แก่ ความสามารถด้าน
นวัตกรรม (Innovativeness) การจัดการความเสี่ยง (Risk-taking) ความสามารถด้านการท างานเชิงรุก 
(Pro-activeness) ความก้าวร้าวในการแข่งขัน (Competitive Aggressiveness) และความเป็นตัวของ
ตัวเอง (Autonomy) การมุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการไม่ใช่เพียงสะท้อนถึงวิธีการ นโยบายและการ
ปรับเปลี่ยนกระบวนการโดยผู้จัดการท าการตัดสินใจแต่แสดงให้เห็นพฤติกรรมการประกอบการของ
องค์กร (Vij  & Bedi, 2015) ช่วยส่งเสริมความสามารถในการเรียนรู้ขององค์กร (Organization 
Learning Capabilities) ตลอดจนขยายขอบเขตการเรียนรู้ของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม ยังพัฒนาความสามารถในการปรับตัวและวิธีการที่ยืดหยุ่นในการใช้ประโยชน์จากโอกาสทาง
การตลาด ด้วยเหตุนี้การมุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการจึงมีอิทธิพลต่อความสามารถในการเรียนรู้ของ
องค์กรที่ส่งต่อผลการด าเนิน (Altinay et al., 2016) 
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ความสามารถทางการแข่งขัน (Competitiveness) 
องค์กรที่อยู่รอดและประสบความส าเร็จในช่วงเวลาที่สภาพแวดล้อมผันผวนรุนแรงนั้น 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
คู่แข่งหรือการอยู่ในต าแหน่งทางการตลาดที่เหนือกว่า ท าก าไรได้สูงกว่ามาตรฐานอุตสาหกรรม ด้วยการ
น าเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพเหนือกว่า ประโยชน์ใช้สอยมากกว่าและตรงเวลาในการส่งมอบ
สินค้า (Utami & Lantu, 2014) ความสามารถทางการแข่งขันอยู่ที่ระดับการเพ่ิมขึ้นของอุตสาหกรรม
จากการมีผลิตภาพที่เป็นเลิศหรือความสามารถในการน าเสนอผลิตภัณฑ์และบริการด้วยการส่งมอบ
คุณค่าให้ลูกค้าของอุตสาหกรรม (Jaffe et al.,1995 ; Ajitabh & Momaya, 2003) ขั้นตอนของการ
วิเคราะห์ความสามารถทางการแข่งขัน ประกอบด้วยขั้นตอนทั่วไป เช่น การตรวจสอบสภาพแวดล้อม 
ก าหนดกลยุทธ์ การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ การประเมินผลและควบคุมกลยุทธ์ (Wheelen & Hunger, 
2002) แต่ละขั้นตอน     จะใช้เครื่องมือที่แตกต่างกันในแต่ละหน้าที่ อาทิ การตรวจสอบสภาพแวดล้อม
ทางการแข่งขัน ใช้เครื่องมือตัวแบบพลังผลักดันทั้ง 5 การวิเคราะห์โซ่คุณค่าและฐานทรัพยากร 
ส าหรับการก าหนดกลยุทธ์วิเคราะห์ด้วยสวอทแมททริกซ์ (SWOT Matrix) และกลยุทธ์การแข่งขัน
ทั่วไป เช่น ผู้น าด้านต้นทุน สร้างความแตกต่าง และมุ่งเฉพาะด้าน (Porter, 2008 ; 1980) ทฤษฎีพลัง
ผลักดันทั้ง 5 อธิบายว่าส าหรับองค์กรที่มีความสามารถทางการแข่งขันคือองค์กรที่มองเห็นความ
ได้เปรียบทางการแข่งขัน (Flanagan et al., 2007) เป็นความสามารถที่องค์กรด าเนินธุรกิจของตัวเองได้
ดีกว่าคู่แข่ง โดยท าก าไรได้สูงกว่ามาตรฐานของอุตสาหกรรม หลายองค์กรต้องการความส าเร็จในการ
แข่งขันแต่กลับปราศจากความได้เปรียบทางการแข่งขันเพราะความได้เปรียบทางการแข่งขันไม่สามารถ
แยกออกจากผลการด าเนินงานขององค์กรและมีที่มาจากหลายแหล่งไม่ว่าจะเป็นทรัพยากร ความสามารถ
ขององค์กร ความสามารถเชิงพลวัต เครือข่ายผู้ขายปัจจัยการผลิตและกลยุทธ์การพัฒนาธุรกิจ 
(Kurniawan & Christiananta, 2016 ; Camilleri,2018) อาจกล่าวได้ว่า ความได้เปรียบทางการ
แข่งขันขึ้นอยู่กับความสามารถที่เป็นเลิศ 3 ด้าน คือ ด้านการขายสินค้าและให้บริการที่ดีกว่าแป็นการ
สร้างความแตกต่าง ด้านการขายสินค้าที่ถูกกว่าเป็นการผลิตด้วยต้นทุนต่ าและตอบสนองต่อลูกค้าได้เร็ว
กว่าคู่แข่งขัน  

อย่างไรก็ตาม ความสามารถทางการแข่งในระยะยาวขององค์กร มีความเกี่ยวข้องกับ
ความสามารถขององค์กรในการยกระดับฐานความรู้และปรับปรุงผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
Augusto et al., (2008) พบว่า ความสามารถทางการแข่งขันในตลาด องค์กรต้องมีความมุ่งมั่นใน
กระบวนการเปรียบเทียบสมรรถนะอย่างเป็นระบบ มีจุดมุ่งหมายของการเพ่ิมผลการด าเนินงาน ในบริบท
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แห่งการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพ่ือสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน การเปรียบเทียบสมรรถนะ 
(Benchmarking) และการจัดการเชิงระบบ เป็นวิธีการที่ถูกน ามาใช้ในองค์กรธุรกิจ ตั้งแต่ปลายศตวรรษที่ 
20 โดยมีประโยชน์ในการปรับปรุงการด าเนินงานขององค์กร ทั้งระดับอุตสาหกรรมหรือประเทศด้วย
จุดมุ่งหมายของการกลับมาสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน ที่ผ่านมาการวัดความสามารถทางการ
แข่งขันใช้เพียงตัวชี้วัดด้านการเงิน (Poveda-Bautista, 2012) แต่ในปัจจุบันมีการพัฒนาตัวชี้วัด
ความสามารถทางการแข่งขันเพ่ิมขึ้น 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 ผู้น าด้านต้นทุน ความน่าเชื่อถือในการส่งมอบสินค้า กระบวนการที่
ยืดหยุ่นและการบริการลูกค้า (Feng et al., 2010 ; Abou-Moghli et al., 2012) ความได้เปรียบทางการ
แข่งขันจะอยู่บนพ้ืนฐานของความได้เปรียบด้านต้นทุน ผลิตภัณฑ์และการบริการ (Kaleka ,2002)   

Gunasekaran & Kobu, (2007) ระบุว่า ตัวชี้วัดที่เป็นผลการด าเนินงานทางการเงินและไม่ใช่
การเงิน จะสร้างความถูกต้องในระบบการวัดผลการด าเนินงานมากขึ้นเพราะเป็นการมองในมุมมองที่
สมบูรณ์ของธุรกิจ ยังน าไปสู่ความสามารถในการตัดสินใจทางธุรกิจที่ดีขึ้น ซึ่งการวัดความสามารถ
ทางการแข่งขัน มี 5 ตัวชี้วัด ได้แก่ ความเป็นเลิศในการผลิต การเพ่ิมคุณค่าของผลิตภัณฑ์ การขยาย
ตลาด ผลตอบแทนทางการเงินและคุณค่าในสินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้ขององค์กร และ Hult et al., 
(2003) ระบุว่า เมื่อมีการรวมกันของวัฒนธรรมองค์กร จะเป็นการสร้างความสามารถทางการแข่งขัน
เพ่ิมขึ้น วัฒนธรรมองค์กร ได้แก่ ภาวะการเป็นผู้ประกอบการ ความสามารถด้านนวัตกรรม การมุ่งเน้น
ตลาดและการเรียนรู้ขององค์กร ทั้งยังมีนักวิชาการจ านวนมากที่เสนอว่า ตัวแบบการวัดผลงานเชิงดุลย
ภาพ (Balanced Scorecard Model) เป็นกรอบการวัดที่มีความสมดุลระหว่างตัววัดที่เป็นผลและตัววัด
ที่เป็นเหตุ ความสมดุลระหว่างมุมมองภายในและภายนอก ประกอบด้วย 4 มุมมอง ได้แก่ มุมมองด้าน
การเงิน ด้านลูกค้า ด้านกระบวนการภายใน และมุมมองด้านการเรียนรู้และเติบโต (Kaplan & 
Norton,1996 ; 2007)  
 
แบบจ าลองแนวคิด (Conceptual Model)  
 
 
 
 
 

ภาพ 1 แบบจ าลองแนวคิด (Conceptual Model) 

ความสามารถ
เชิงพลวัต 

การมุ่งเน้นความเป็น
ผู้ประกอบการ 

ความสามารถ
ทางการแข่งขัน 



 
 

 

397 
การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 

เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

บทสรุป (Summary) 
ในยุคปัจจุบัน ที่ความเป็นพลวัตของสภาพแวดล้อม และความซับซ้อนต่างๆ ได้ผลักดันให้ทุก

องค์กรต้องบูรณาการกลยุทธ์ที่หลากหลายเพื่อน ามาใช้ในการด าเนินงานและสร้างความอยู่รอดให้แก่
องค์กร การพัฒนาเทคโนโลยี การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่จึงมีบทบาทส าคัญเพ่ิมมากขึ้น 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศที่มีการขับเคลื่อนด้วยแรงงานเป็นฐานหรือประเทศที่เป็นตลาดเกิดใหม่ 
การเผชิญกับความท้าทายที่ยากจะหลีกเลี่ยง ผู้ประกอบการในทุกองค์กร จ าต้องมีความ สามารถเชิง
พลวัต การมุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการ เพ่ือเพ่ิมพูนความสามารถทางการแข่งขัน  ซึ่งความสามารถเชิง
พลวัตประกอบด้วยองค์ประกอบส าคัญ คือ ความสามารถด้านนวัตกรรม ความสามารถด้านการปรับตัว 
และความสามารถในการดูดซับ แม้จะมีองค์ประกอบและบริบทของการศึกษาที่แตกต่างกัน แต่
ความสามารถเชิงพลวัตเป็นหัวใจส าคัญในการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขององค์กร ทั้งนี้การ
มุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการ ประกอบด้วย มิติความสามารถด้านนวัตกรรม การจัดการความเสี่ยง การ
ท างานเชิงรุก ความแกร่งในการแข่งขันและความเป็นตัวของตัวเอง บนพ้ืนฐานการศึกษาตามแนวทางของ
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
เป็นแบบจ าลองแนวคิด ดังภาพที่ 1 ซึ่งมีคุณูปการยิ่งส าหรับการวิจัยในอนาคต  
 
กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgements) 
 ขอขอบพระคุณเจ้าของงานประพันธ์ทุกท่าน ที่ได้เขียนเอกสารวิชาการและเอกสารวิจัยไว้
ส าหรับการค้นคว้าอ้างอิงเพ่ือประโยชน์ทางวิชาการและส าหรับการเขียนบทความปริทัศน์ครั้งนี้ 
ขอขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านที่อบรมสั่งสอนประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ รวมถึงบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ที่อนุเคราะห์ให้ค าแนะน า ช่วยเหลือประสานงานให้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี 
และขอขอบพระคุณ อาจารย์พลอยพรรณ สอนสุวิทย์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาณิสรา จรัสวิญญู ที่คอยช่วยเหลือและ
ให้ก าลังใจมาตลอด ท้ายที่สุดเหนือสิ่งอ่ืนใด ขอบพระคุณบิดา มารดา ผู้เป็นก าลังใจและให้การ
สนับสนุนช่วยเหลือในทุกด้านตลอดมา 

 
เอกสารอ้างอิง  
Abou-Moghli, A. A., Al Abdallah, G. M., & Al Muala, A. (2012). Impact of innovation on  



 
 

 

398 
การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 

เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

realizing competitive advantage in banking sector in Jordan. American Academic & 
Scholarly Research Journal, 4(5), 1. 

Açıkdilli, G., & Ayhan, D. Y. (2013). Dynamic capabilities and entrepreneurial  
orientation in the new product development. International journal of 
business and social science, 4(11), 144-150. 

Aghion, P., & Howitt, P. (1990). A model of growth through creative destruction                 
(No. w3223). National Bureau of Economic Research. 

Ajitabh, A., & Momaya, K. S. (2003). Competitiveness of firms: review of theory,  
frameworks and models. 

Altinay, L., Madanoglu, M., De Vita, G., Arasli, H., & Ekinci, Y. (2016). The interface  
between organizational learning capability, entrepreneurial orientation, and 
SME growth. Journal of Small Business Management, 54(3), 871-891. 

Ambrosini, V., & Bowman, C. (2009). What are dynamic capabilities and are they a useful  
construct in strategic management?.International journal of management reviews, 
11(1), 29-49. 

Augusto, M., Lisboa, J., Yasin, M., & Figueira, J. R. (2008). Benchmarking in a multiple criteria  
performance context: An application and a conceptual framework. European Journal 
of Operational Research, 184(1), 244-254. 

Augier, M., & Teece, D. J. (2009). Dynamic capabilities and the role of managers in business  
strategy and economic performance. Organization science, 20(2), 410-421. 

Barney, J. (1991). Firm resources and sustained competitive advantage. Journal of  
management, 17(1), 99-120. 

Barreto, I. (2010). Dynamic capabilities: A review of past research and an agenda for the  
future. Journal of management, 36(1), 256-280. 

Bharadwaj, S. G., Varadarajan, P. R., & Fahy, J. (1993). Sustainable competitive advantage in  
service industries: a conceptual model and research propositions. The Journal of 
Marketing, 83-99. 

Camilleri, M. A. (2018). Nurturing travel and tourism enterprises for economic growth and  
competitiveness.Tourism and Hospitality Research, 18(1), 123-127. 

Cantillon R (1734), “Essai sur la nature du commerce en general”, Essay on the Nature of  
  General Commerce, Translated by Henry H (1892), Macmillan, London.  



 
 

 

399 
การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 

เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

Chakravarthy, B. S. (1982). Adaptation: A promising metaphor for strategic  
management. Academy of management review, 7(1), 35-44. 

Covin, J. G., & Slevin, D. P. (1991). A conceptual model of entrepreneurship as firm  
  behavior. Entrepreneurship theory and practice, 16(1), 7-26. 
Covin, J. G., & Miller, D. (2014). International entrepreneurial orientation: Conceptual  
  considerations, research themes, measurement issues, and future research  
  directions. Entrepreneurship Theory and Practice, 38(1), 11-44. 
Cohen, W. M., & Levinthal, D. (1990). Absorptive Capacity: A New Perspective on  

Learning and Innovation', Administration Science Quarterly 35, 128–152.  
CrossRef Google Scholar. 

Drucker, P. (1985). F.(1986), Innovation and Entrepreneurship. Practice and Principles, New  
York. 

Engelen, A., Kube, H., Schmidt, S., & Flatten, T. C. (2014). Entrepreneurial orientation  
in turbulent environments: The moderating role of absorptive capacity. Research 
Policy, 43(8), 1353-1369 

Eisenhardt, K. M., & Martin, J. A. (2000). Dynamic capabilities: what are they?. Strategic  
management journal, 1105-1121. 

Eriksson, T. (2014). Processes, antecedents and outcomes of dynamic capabilities. Scandinavian  
Journal of Management, 30(1), 65-82. 

Ferdinand, A. (2000). Manajemen Pemasaran: Sebuah Pendekatan Stratejik. Research Paper  
Series, 1, 1-55. 

Feng, T., Sun, L., & Zhang, Y. (2010). The effects of customer and supplier involvement on  
competitive advantage: An empirical study in China. Industrial Marketing 
Management, 39(8), 1384-1394. 

Flanagan, R., Lu, W., Shen, L., & Jewell, C. (2007). Competitiveness in construction: a  
critical review of research. Construction Management and Economics, 25(9), 
989-1000. 

Foss, N. J., Klein, P. G., Kor, Y. Y., & Mahoney, J. T. (2008). Entrepreneurship, subjectivism,  

and the resource‐based view: toward a new synthesis. Strategic Entrepreneurship 
Journal, 2(1), 73-94. 

Garnsey, E. (1998). A theory of the early growth of the firm. Industrial and corporate  



 
 

 

400 
การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 

เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

change, 7(3), 523-556. 
Grant, R. M. (1996). (1996a)‘Prospering in Dynamically-Competitive Environments:  

Organizational Capability as Knowledge Integration’, Organization Science 7: 
375–387. 

Gray, C. (2006). Absorptive capacity, knowledge management and innovation in  
entrepreneurial small firms. International Journal of Entrepreneurial Behavior 
& Research, 12(6), 345-360. 

Grigoroudis, E., Orfanoudaki, E., & Zopounidis, C. (2012). Strategic performance  
measurement in a healthcare organisation: A multiple criteria approach based on 
balanced scorecard. Omega, 40(1), 104-119. 

Gunasekaran, A., & Kobu, B. (2007). Performance measures and metrics in logistics  
and supply chain management: a review of recent literature (1995–2004) for 
research and applications. International journal of production research, 45(12), 
2819-2840. 

Gupta, V. K., & Batra, S. (2016). Entrepreneurial orientation and firm performance in  
Indian SMEs: Universal and contingency perspectives. International Small 
Business Journal, 34(5), 660-682. 

Hakala, H. (2011). Strategic orientations in management literature: three approaches  
 to understanding the interaction between market, technology, 
 entrepreneurial and learning orientations. International Journal of  

  Management Reviews, 13(2), 199-217. 
Hart, S. L. (1995). A natural-resource-based view of the firm. Academy of  

management review, 20(4), 986-1014. 
Helfat, C. E., Finkelstein, S., Mitchell, W., Peteraf, M. A., Singh, H., Teece, D. J., &  

Winter, S. G. (2007). Executives, dynamic capabilities, and strategic change. 
Dynamic Capabilities: Understanding Strategic Change in Organizations, 46-64. 

Hernández‐Perlines, F., Moreno‐García, J., & Yáñez‐Araque, B. (2017). Family firm  
  performance: The influence of entrepreneurial orientation and absorptive  
  capacity. Psychology & Marketing, 34(11), 1057-1068. 
Hooley, G. J., Lynch, J. E., & Jobber, D. (1992). Generic marketing  

strategies. International Journal of Research in Marketing, 9(1), 75-89. 



 
 

 

401 
การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 

เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

Hult, G. T. M., Snow, C. C., & Kandemir, D. (2003). The role of entrepreneurship in  
building cultural competitiveness in different organizational types. Journal of 
management, 29(3), 401-426. 

Hult G T M, Hurley R F and Knight G A (2004), “Innovativeness: Its Antecedents and  
  Impact on Business Performance”, Industrial Marketing and Management, Vol.  
  33, pp. 429-438.  
Ireland, R. D., Hitt, M. A., & Sirmon, D. G. (2003). A model of strategic  
  entrepreneurship: The construct and its dimensions. Journal of  
  management, 29(6), 963-989. 
Jaffe, A. B., Peterson, S. R., Portney, P. R., & Stavins, R. N. (1995). Environmental regulation  

and the Competitiveness of US manufacturing: what does the evidence tell us?. J
 ournal of Economic literature, 33(1), 132-163. 
Jantunen, A., Puumalainen, K., Saarenketo, S., & Kyläheiko, K. (2005). Entrepreneurial  

orientation, dynamic capabilities and international performance. Journal of 
International Entrepreneurship, 3(3), 223-243. 

Jundahuadong, P ., (2015).  The Factors Influencing Absorptive Capacity to the  
internationalization of small-medium enterprises in Thailand. Paper presented at 
the Proceedings of the 5th Business , Economics and Communications International 
Conference of the Faculty of Business ,Economics and Communications  , 
Thailand, 15-16 August 2015, Thailand.   

Kaleka, A. (2002). Resources and capabilities driving competitive advantage in export  
markets: guidelines for industrial exporters. Industrial Marketing Management, 
31(3), 273-283. 

Kaplan, R. S., & Norton, D. P. (1996). Linking the balanced scorecard to strategy. California  
management review, 39(1), 53-79. 

Kaplan, R. S., & Norton, D. P. (2007). Using the balanced scorecard as a strategic  
management system. Harvard business review, 85(7-8), 150-+. 

Ketels, C. H. (2006). Michael Porter’s competitiveness framework—recent learnings  
and new research priorities. Journal of Industry, Competition and Trade, 6(2), 
115-136. 

Kevill, A., Trehan, K., & Easterby-Smith, M. (2017). Perceiving ‘capability’within  



 
 

 

402 
การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 

เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

dynamic capabilities: The role of owner-manager self-efficacy. International 
Small Business Journal, 35(8), 883-902. 

Kilby, P. (1971). Entrepreneurship and economic development. 
Kraus, S., Rigtering, J. C., Hughes, M., & Hosman, V. (2012). Entrepreneurial orientation and  

the business Performance of SMEs: a quantitative study from the Netherlands. 
Review of Managerial Science, 6(2),  
161-182 

Kreiser, P. M., Patel, P. C., & Fiet, J. O. (2013). The Influence of Changes in Social  

Capital on Firm‐Founding Activities. Entrepreneurship Theory and 
Practice, 37(3), 539-568. 

Kurniawan, R., & Christiananta, B. (2016). Relationship Between Synergistic  
Cooperation and Dynamic Capability to The Business Performance A 
Literature Review from Resource Based View Perspective. GSTF Journal on 
Business Review (GBR), 4(3). 

Lachman, R. (1980). Toward measurement of entrepreneurial tendencies. Management  
International Review, 108-116. 

Lee, L. T. S., & Sukoco, B. M. (2007). The effects of entrepreneurial orientation and  
knowledge management capability on organizational effectiveness in Taiwan: 
the moderating role of social capital. International Journal of 
Management, 24(3), 549. 

Lee, S., & Teece, D. (2013). The functions of middle and top managers in the dynamic  
capabilities framework. Kindai Management Review, 1, 28-40. 

Li, Y. H., Huang, J. W., & Tsai, M. T. (2009). Entrepreneurial orientation and firm  
performance: The role of knowledge creation process. Industrial marketing 
management, 38(4), 440-449. 

LumpkinGTandDessG (1996).“ClarifyingtheEntrepreneurialOrientationConstruct and  
  Linking it to Performance”, Academy of Management Review, Vol. 21, No. 1,  
  pp. 135-172.  
Lumpkin, G. T., & Dess, G. G. (2001). Linking two dimensions of entrepreneurial orientation  

to firm performance: The moderating role of environment and industry life cycle. 
Journal of business venturing, 16(5), 429-451. 



 
 

 

403 
การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 

เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

Mahringer, C. A., & Renzl, B. (2018). Entrepreneurial initiatives as a microfoundation of  
dynamic capabilities. Journal of Accounting & Organizational Change, 14(1),          

  61-79. 
Miles, R. E., Snow, C. C., Meyer, A. D., & Coleman Jr, H. J. (1978). Organizational  

strategy, structure, and process. Academy of management review, 3(3),               
546-562. 

Miller D (1983), “The Correlates of Entrepreneurship in Three Types of Firms”,  
  Management Science, Vol. 29, No. 7, pp. 770-791.  

Miller, D., & Friesen, P. H. (1983). Strategy‐making and environment: the third  
  link. Strategic management journal, 4(3), 221-235. 
Mintzberg, H. (1973). The nature of managerial work. 
Murimbika, M., & Urban, B. (2013). Strategic management practices and corporate  

entrepreneurship: A cluster analysis of financial and business services firms in 
South Africa. African Journal of Business Management, 7(16), 1522. 

Naini, S. G. J., Aliahmadi, A. R., & Jafari-Eskandari, M. (2011). Designing a mixed performance  
measurement system for environmental supply chain management using 
evolutionary game theory and balanced scorecard: A case study of an auto industry 
supply chain. Resources, Conservation and Recycling, 55(6), 593-603. 

Nelson, R. R., Winter, S. G., & An Evolutionary, T. (1982). A theory of economic  
change. 

Nelson, R. E., & Johnson, S. D. (1997). Entrepreneurship education as a strategic approach to  
economic growth in Kenya. Journal of Industrial Teacher Education, 35, 7-21. 

Nunes, L. B. (2016). Schumpeter's entrepreneurs in the 20th century: The Tucker  
automobile. Technological Forecasting and Social Change, 102, 14-20. 

Patel, P. C., Kohtamäki, M., Parida, V., & Wincent, J. (2015). Entrepreneurial orientation‐as‐  
experimentationand firm performance: The enabling role of absorptive 
capacity. Strategic Management Journal, 36(11), 1739-1749. 

Penrose, E. T. (1959). The theory of the growth of the firm. New York: Sharpe. 
Porter, M. E. (1980). Competitive strategy: Techniques for analyzing industries and  

competition. New York, 300, 28. 



 
 

 

404 
การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 

เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

Porter, M. E., & Van der Linde, C. (1995). Toward a new conception of the  
environment-competitiveness relationship. Journal of economic perspectives, 9(4), 97-118 

Porter, M. E. (2008). Competitive strategy: Techniques for analyzing industries and  
competitors. Simon and Schuster. 

Poveda-Bautista, R., Baptista, D. C., & García-Melón, M. (2012). Setting competitiveness  
indicators using BSC and ANP. International Journal of Production 
Research, 50(17), 4738-4752. 

Pratono, A. H., & Pudjibudojo, J. K. (2016). Transforming entrepreneurial resources to  
competitive advantage:the role of social capital and marketing capability. 
Mediterranean Journal of Social Sciences, 7(2 S1), 265. 

Say JB (1834).ATreatise on Political Economy or the Production ,Distribution and  
  Consumption of Wealth, M Kelley, New York.  
Samad, S., Aziz, N. N. A., Jaidi, J., & Masoud, Y. A. (2016). Influence of Organizational  

Capability on Competitive Advantage in Small and Medium Enterprises (SMEs). 
International Business Management, 10(18), 4163-4171. 

SchumpeterJA (1934),TheTheory of Economic Development, Harvard University Press,  
  Cambridge, MA.  
Schumpeter, J. (1942). Creative destruction. Capitalism, socialism and democracy,  
 825. 
Shapero, A. (1975). The displaced, uncomfortable entrepreneur. 
Shane, S. (2000). Prior knowledge and the discovery of entrepreneurial  

opportunities. Organization science, 11(4), 448-469. 
Swedberg, R. (2007). Rebuilding Schumpeter‘s Theory of Entrepreneurship Cornell  

University Department of Sociology. 
Teece, D. (1990). Firm capabilities, resources and the concept of strategy. Economic  

analysis and policy. 
Teece, D., & Pisano, G. (1994). The dynamic capabilities of firms: an  

introduction. Industrial and  
corporate change, 3(3), 537-556. 

Teece, D. J., Pisano, G., & Shuen, A. (1997). Dynamic capabilities and strategic  
management. Strategic management journal, 18(7), 509-533. 



 
 

 

405 
การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 

เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

Teece, D. J. (2000). Managing intellectual capital: Organizational, strategic, and policy dimensions.  
OUP Oxford. 

Teece, D. J. (2012). Dynamic capabilities: Routines versus entrepreneurial action. Journal of  
management studies, 49(8), 1395-1401. 

Teece, D. J. (2014). A dynamic capabilities-based entrepreneurial theory of the  
multinational enterprise. Journal of International Business Studies, 45(1), 8-37. 

Teece, D. J. (2016). Dynamic capabilities and entrepreneurial management in large  
organizations: Toward a theory of the (entrepreneurial) firm. European 
Economic Review, 86, 202-216. 

Teece, D. J. (2017). Business models and dynamic capabilities. Long Range Planning. 
Trigeorgis, L., & Reuer, J. J. (2017). Real options theory in strategic  

management. Strategic Management Journal, 38(1), 42-63. 
Uriarte, M., López, O., Blasi, J., Lázaro, O., González, A., Prada, I., ... & García, A. (2018).  

Sensing enabled capabilities for access control management. In Integration, 
Interconnection, and Interoperability of IoT Systems (pp. 149-167). Springer, Cham.. 

Utami, R. M., & Lantu, D. C. (2014). Development competitiveness model for small- 
medium enterprises among the creative industry in bandung. Procedia-Social and 
Behavioral Sciences, 115, 305-323. 

Vij, S., & Bedi, H. (2012). Relationship between entrepreneurial orientation and business  
performance: A review of literature. 

Vij, S., & Bedi, H. S.(2015). Entrepreneurship and Economic Development-Theoretical  
Perspectives, 2(1), 1-12.  

Wang, C. L., & Ahmed, P. K. (2007). Dynamic capabilities: A review and research  
agenda. International journal of management reviews, 9(1), 31-51. 

Wales, W. J., Parida, V., & Patel, P. C. (2013). Too much of a good thing? Absorptive  
capacity, firm performance, and the moderating role of entrepreneurial 
orientation. Strategic Management Journal, 34(5), 622-633. 

Weick, K. E. (1976). Educational organizations as loosely coupled  
systems. Administrative science quarterly, 1-19. 

Wheelen, T., & Hunger, J. D. (2002). Strategic Management and Business Policy,  
Prentice Hall. 



 
 

 

406 
การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 

เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

Wiklund, J., & Shepherd, D. (2003). Knowledge‐based resources, entrepreneurial orientation,  

and the performance of small and medium‐sized businesses. Strategic 
management journal, 24(13), 1307-1314. 

Wiklund, J., & Shepherd, D. (2005). Entrepreneurial orientation and small business  
performance: a configurational approach. Journal of business venturing, 20(1), 
71-91. 

Wójcik-Karpacz, A. (2016). The Researchers’ Proposals: What is the Entrepreneurial  
Orientation. Managing Innovation and Diversity in Knowledge Society Through 
Turbulent Time, 247-255. 

Wu, L. Y. (2007). Entrepreneurial resources, dynamic capabilities and start-up  
performance of Taiwan's high-tech firms. Journal of Business research, 60(5), 
549-555. 

Zahra, S. A., & George, G. (2002). Absorptive capacity: A review, reconceptualization, and  
extension. Academy of management review, 27(2), 185-203. 

Zahra, S. A., Sapienza, H. J., & Davidsson, P. (2006). Entrepreneurship and dynamic  
capabilities: A review, model and research agenda. Journal of Management 
studies, 43(4), 917-955. 

Zollo, M., & Winter, S. G. (1999). From organizational routines to dynamic capabilities  
(p. 38). INSEAD. 

Zollo, M., & Winter, S. G. (2002). Deliberate learning and the evolution of dynamic  
capabilities. Organization science, 13(3), 339-351. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

407 
การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 

เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ 
International HRM 

สุวิมล พันธ์โต(Suvimon Punto) 
สาขาวิชาการจดัการทรัพยากรมนษุย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

E-mail: am-aomm@hotmail.com 

 
บทคัดย่อ 

 การจัดการทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยที่ส าคัญ ที่ส่งผลต่อความส าเร็จหรือความล้มเหลวของ
ธุรกิจระหว่างประเทศ เมื่อต้องด าเนินการภายใต้สภาพแวดล้อมที่แตกต่างจากประเทศแม่ ความท้า
ทายที่ธุรกิจระหว่างประเทศจ าเป็นต้องตระหนักถึงคือ ผลกระทบของความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
ประเพณี ทัศนคติ ความเชื่อ กฎหมายต่างๆ นโยบายรัฐบาล การแทรงแซงจากรัฐบาล มีต่อการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศทั้งสิ้น  การเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานของทรัพยากร
มนุษย์ระหว่างประเทศ และลดปัญหาความล้มเหลวในการปฏิบัติงานของบุคลากรข้ามชาติ จึงต้อง
เข้าใจ และตระหนัก ถึงปัจจัยที่กล่าวมาข้างต้นนี้ ทั้งการคัดเลือกบุคลากรข้ามชาติจากแหล่งที่
แตกต่าง นอกเหนือจากผู้ที่ถูกส่งตัวมาจากส านักงานใหญ่ประเทศแม่ การมอบหมายงานที่มีลักษณะ
ยืดหยุ่นเพ่ือลดข้อจ ากัดในการย้ายถิ่นฐาน การจัดรูปแบบในการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้
ความสามารถของบุคลากรเพ่ือการท างานที่เข้าใจตรงกัน และข้อตกลงอย่างเดียวกัน การจ่าย
ค่าตอบแทนและการก าหนดสิทธิประโยชน์ให้กับพนักงานภายใต้กฏหมาย และกฎระเบียบการจ้าง
งานแต่ละประเทศนั้นๆ อย่างยุทติธรรม และการเตรียมความพร้อมเมื่อพวกเขาถูกส่งตัวกลั บเพ่ือลด
ปัญหาการลาออกและการปรับตัวเมื่อกลับสู่วัฒนธรรมเดิม รวมถึงการแสดงออกถึงการสนับสนุนเชิง
นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในงานด้านทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างความได้เปรียบในการ
แข่งขันท่ียั่งยืน 
ค าส าคัญ : 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 
 
บทน า 

จากการรายงานของ UNCTAD ใน World Investment Report แสดงให้เห็นการกระจาย
ตัวเชิงภูมิศาสตร์ของบริษัทระหว่างประเทศขนาดใหญ่ของโลก โดยเกณฑ์ในการวัดความเป็นธุรกิจ
ระหว่างประเทศ พิจารณาจากค่าเฉลี่ยของอัตราส่วนเชิงปริมาณที่เรียกว่า Transnationality Index 
(TNI) ซึ่งประกอบด้วยอัตราส่วนของสินทรัพย์ต่างประเทศต่อสินทรัพย์รวม อัตราส่วนของยอดขาย
ต่างประเทศต่อยอดขายรวม และอัตราส่วนของการจ้างงานต่างประเทศต่อการจ้างงานทั้งหมด
สอดคล้องกับมุมมองการจัดอันดับบริษัทระดับโลกที่มีอ านาจทางการค้ามากที่สุดของนิตยสารธุรกิจ
ระดับโลกอย่างฟอร์จูน โดยพิจารณาจากรายได้ในขณะที่บริษัทตรวจสอบบัญชีรายใหญ่ของโลกอย่าง
ไพรซ์วอเทอร์เฮาส์คูเปอส์ได้พิจารณาจากมูลค่าตามราคาตลาด (Jaworek & Kuzel, 2015: 60-63) 
ปริมาณการลงทุนโดยตรงระหว่างประเทศขาเข้า (FDI Inflows) ทั่วโลกในปี ค.ศ. 2014 มีปริมาณ
ลดลงร้อยละ 16 เมื่อเทียบกับปี ค.ศ. 2013 ด้วยเพราะความเปราะบางของเศรษฐกิจโลก ความไม่
แน่นอนในนโยบายส าหรับนักลงทุน และความเสี่ยงทางการเมืองที่สูงขึ้น การลงทุนในลักษณะบริษัท
ข้ามชาติของประเทศก าลังพัฒนาในภูมิภาคเอเชียเพ่ิมมากขึ้นกว่าภูมิภาคอ่ืนๆ ส าหรับการควบรวบ
กิจการข้ามชาติ ในปี ค.ศ. 2014 มีเพ่ิมมากข้ึนกว่า 399 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในขณะที่การลงทุนใน
โครงการใหม่ลดลงร้อยละ 2  

UNCTAD คาดการณ์ว่ากระแสการลงทุนโดยตรงระหว่างประเทศในปี ค.ศ. 2016-2017 จะ
มีปริมาณเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่อย่างไรก็ตามยังคงมีปัจจัยเสี่ยงทางเศรษฐกิจและสถานการณ์
การเมือง รวมถึงความไม่แน่นอนที่แพร่กระจายในประเทศยูโรโซน ซึ่งอาจส่งผลต่อการฟ้ืนตัวของ
เศรษฐกิจโดยรวม (UNCTAD, 2015: 2-3) 

ที่กล่าวมาข้างต้น ท าให้โลกธุรกิจไม่มีพรหมแดน การขยายตัวแบบก้าวกระโดด กระแส
โลกาภิวัฒน์ ที่ท าให้องค์กรทั้งภาครัฐ และเอกชน มีการเชื่อมโยงกันอย่างอัตโนมัต ทั้งนี้ ความส าคัญ
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ของคน ที่เป็นทรัพยากรอันทรงคุณค่า  ดังค ากล่าวที่ว่า “The Organisation is not build by God 
but Building by Human Being only” (K.Aswathappa, 2013: 113) จึงท าให้ การจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ต้องปรับตัว และพัฒนาไปในทิศทางที่ถูกต้อง บนรากฐานที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา ซึ่งความต้องการของโลกตลาดแรงงานที่ไร้ทักษะ (Unskilled Labor) มาสู่แรงงานที่มี
ทักษะ (skilled Labor) และก าลังจะพัฒนาไปสู่แรงงานเชิงสร้างสรรค์ (Creative Labor) อันมี
สาเหตุมาจากการปฏิวัติด้าน Digital Revolution และความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสรเทศและ
การสื่อสาร(ICT) ที่ท าให้โลกทั้งโลกเชื่อมโยงและการสื่อสารที่ทันเหตุการณ์ 

ดังนั้น อัตราการการขยายตัวของธุรกิจข้ามชาติ ท าให้การจัดการทรัพยากรมนุษย์ หรือการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มีภาระและบทบาทที่ส าคัญในการก้าวไปสู่มาตราฐานระดับโลก (TV. 
Rao,2004) ได้กล่าวถึง เรื่องประสิทธิภาพในการท างาน  ความเข้าใจ การขยายความสามารถในการ
ท างานระหว่างประเทศอย่างเป็นระบบ ต้องค านึงถึงในเรื่องปัจจัยความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
และมีการสื่อสาร บนความแตกต่างระหว่างเชื้อชาติ สิ่งเหล่านี้ ท าให้การจัดการทรัพยามนุษย์ยกระดับ 
ไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่มีศักยภาพอย่างเลี่ยงไม่ได้ 
 
เนื้อหา 

ปัจจัยความส าเร็จของธุรกิจ หรือองค์กรรัฐที่มีการด าเนินงาน หรือการประกอบการนอก
ประเทศแม่เชื่อมโยงกับบทบาทการจัดการทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศด้วย คือ การคัดเลือก
บุคลากรข้ามชาติที่มีความรู้ความสามารถ การพัฒนาพนักงานให้มีคุณภาพ และมีความพร้อมมีส่วน
ช่วยให้การปฏิบัติงานในต่างแดนนั้นบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ ปัญหาหรือข้อจ ากัดในการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศมีหลายลักษณะ ได้แก่ สภาพตลาดแรงงานที่แตกต่างกัน อุปสรรค
ด้านข้อกฎหมายและวัฒนธรรมในการจ้างงาน วิธีการบริหารงานที่แตกต่างกัน  การก าหนดกลยุทธ์ 
และการควบคุมการด าเนินงานในแต่ละประเทศที่มีความแตกต่างกัน รวมถึงความสามารถในการ
ปรับตัวของบุคลากรข้ามชาติ ซึ่งนอกจากปัจจัยส่วนบุคคลและครอบครัวแล้ว ยังพบว่ามีปัจจัยอ่ืนๆ ที่
ส่งผลต่อการปรับตัวของบุคลากรข้ามชาติ เช่น ปัจจัยด้านงาน ปัจจัยด้านการสนับสนุนจากองค์การ 
ปัจจัยด้านวัฒนธรรม (Hiransomboon, 2004: 264; Darawong, 2013: 36) รูปแบบการถ่ายโอน
ความเชี่ยวชาญในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศมักกล่าวถึง บุคคลที่ถูกส่งตัวไป
ปฏิบัติงานในต่างแดน เพ่ือเป็นตัวแทนของบริษัทแม่ในระดับผู้บริหารหรือผู้เชี่ ยวชาญด้วย เพราะ
ความรู้ และทักษะความช านาญของบุคลากรข้ามชาติที่องค์การครอบครองนั้น เป็นสิ่งที่มีคุณค่า ยาก
ต่อการเลียนแบบ ย่อมท าให้องค์การมีโอกาสสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน ดังนั้น เพ่ือสร้าง
ความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างยั่งยืน องค์การจ าเป็นต้องรักษาคุณสมบัติของทรัพยากรและ
ความสามารถที่ครอบครองให้คงทนถาวร (Grant, 1991: 124-126) เมื่อก้าวเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจที่เน้น
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องค์ความรู้ หน้าที่ของการจัดการทรัพยากรมนุษย์จึงต้องปรับเปลี่ยนพันธกิจให้สอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมในยุคโลกาภิวัตน์ (Sonmanee, 2016: 279) จากการเพ่ิมของจ านวนธุรกิจข้ามชาติ
ส่งผลต่อการปรับตัวด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจ้างงานจึงมีทั้งความต้องการใช้บุคลากรใน
ท้องถิ่นและบุคลากรข้ามชาติ ซึ่งรูปแบบนโยบายงานบุคคลได้รับอิทธิพลที่แตกต่างกันดังนี้ (Pudelko 
& Harzing, 2007: 538; Harzing & Pinnington, 2015: 91) 

1. อิทธิพลของประเทศที่เป็นต้นก าเนิด (Country of Origin Effect) ส าหรับอิทธิพลของ
ประเทศที่เป็นต้นก าเนิดไม่เพียงอยู่ในรูปของการรวมศูนย์ในการบริหารจัดการและแนวปฏิบัติในจ้าง
งานเท่านั้น แต่ยังแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนในหลายลักษณะ เช่น การตัดสินใจในต าแหน่งผู้บริหาร
ระดับสูง บุคลากรส่วนใหญ่มักเป็นพลเมืองของประเทศที่เป็นต้นก าเนิดของบริษัทแม่การด าเนินงาน
ด้านวิจัยและพัฒนาก็มีแนวโน้มกระจุกตัวอยู่ในประเทศแม่ 

2. อิทธิพลจากประเทศที่รับการลงทุน (Host Country Effect) ส าหรับอิทธิพลจากประเทศ
ที่รับการลงทุนที่มีผลต่อรูปแบบการถ่ายโอนระหว่างประเทศได้แก่ กฎระเบียบการจ้างงาน ระบบการ
ท างาน รวมถึงอุปสรรคด้านวัฒนธรรม ดังนั้นผู้บริหารจากส านักงานใหญ่นอกจากต้องเป็นผู้ที่มีความรู้
และความสามารถสูงแล้วพวกเขายังต้องใช้ความพยายามอย่างมากเ พ่ือท าลายแรงต้านทานเหล่านั้น 
หากประเทศผู้รับการลงทุนไม่เปิดกว้างยอมรับการถ่ายโอนแนวทางการด าเนินงานอาจท าให้องค์การ
นั้นสูญเสียความสามารถในการแข่งขัน 

3. อิทธิพลจากประเทศที่มีความโดดเด่นเหนือกว่า (Dominance Effect) ในบางกรณีแนว
ทางการบริหารของบริษัทสาขาย่อย อาจไม่อิงรูปแบบตามอิทธิพลของประเทศที่เป็นต้นก าเนิดหรือ
อิทธิพลจากประเทศที่รับการลงทุน แต่มาจากประเทศอ่ืนมากกว่า ซึ่งเป็นผลมาจากการรับรู้ความ
แข็งแกร่งของศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศที่มีบทบาทก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติที่ดีที่สุด  
ประเทศที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจเข้มแข็งท าให้ได้รับความสนใจเพ่ิมมากขึ้น เมื่อบริษัทที่มาจาก
ประเทศท่ีก าลังพัฒนาซึ่งมีศักยภาพทางเศรษฐกิจไม่ดีนัก ดังนั้น ประเด็นอิทธิพลจากประเทศที่มีความ
โดดเด่นเหนือกว่า 
จะขัดกับอิทธิพลจากประเทศที่เป็นต้นก าเนิด ผลที่เกิดขึ้นอาจเป็นไปได้ว่า การถ่ายโอนแนวทางใน
การปฏิบัติงานระหว่างประเทศ ส าหรับบริษัทสาขาย่อยนั้นอาจเกิดรูปแบบถ่ายโอนแบบย้อนกลับ 
(Reverse) 

4. อิทธิพลจากการรวมกลุ่มระหว่างประเทศ (International Integration Effect) การ
เชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างกัน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการ
ขยายตัวทางการตลาดและการลงทุน ส่งผลดีต่อการจ้างงานและเกิดการด าเนินงานระหว่างประเทศ
จากภายนอก (Outsourcing) บริษัทที่มีการขยายกิจการไปต่างแดนเพ่ือแสวงหาปัจจัยในการผลิตเกิด
การกระจายการผลิตออกเป็นส่วนย่อยๆ ไปในประเทศต่างๆ จนเกิดเป็นห่วงโซ่การผลิตของโลก หรือ
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ห่วงโซ่มูลค่าโลก (Global Value Chains) เช่น บริษัทระหว่างประเทศของญี่ปุ่นมุ่งกลยุทธ์การ
กระจายการผลิตเป็นส่วนย่อยผ่านการลงทุนเป็นจ านวนมากในภูมิภาคเอเชียน ามาซึ่งความ
หลากหลายในแนวปฏิบัติด้านทรัพยากรมนุษย์การคัดเลือกและการมอบหมายงานในสภาพแวดล้อม
ทางธุรกิจที่มีการแข่งขันอย่างรุนแรง ธุรกิจระหว่างประเทศจ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับการคัดเลือก
และการมอบหมายงานให้บุคลากรข้ามชาติ โดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ ทักษะและ
ประสบการณ์ เพ่ือให้งานบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร หลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคลากรเพ่ือไปท างาน
ในต่างประเทศ จากงานวิจัยของ Tung (1981: 69) มีดังนี ้

     1. ความสามารถเชิงเทคนิค เช่นเดียวกับการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรส าหรับการ
ท างานในประเทศ 

     2. คุณลักษณะส่วนบุคคล ซึ่งมิได้จ ากัดอยู่เพียงแค่การเรียนรู้ด้านวัฒนธรรม แต่ยังรวมถึง
ความสามารถในการด ารงชีวิตและการท างานร่วมกับผู้อ่ืน ความเชื่อคุณค่า ประเพณี มารยาททาง
สังคม 

     3. ความสามารถในการรับมือกับตัวแปรด้านสภาพแวดล้อม ภายใต้การด าเนินงาน
ภายในประเทศนั้น ตัวแปรด้านสภาพแวดล้อมที่เป็นอุปสรรคส าคัญต่อผลการด าเนินงาน ได้แก่ 
บทบาทภาครัฐ สหภาพ คู่แข่งขันและลูกค้า เช่นเดียวกับการมอบหมายในต่างประเทศ ผู้ปฏิบัติงาน
ต้องเผชิญกับกฎระเบียบ นโยบายภาครัฐโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมซึ่ งเป็นปัจจัย
สภาพแวดล้อมในระดับมหภาคของประเทศที่บริษัทเข้าไปลงทุนที่มีความแตกต่างจากระบบของ
ประเทศที่บุคลากรข้ามชาติเคยคุ้นเคย ดังนั้นบุคลากรข้ามชาติจึงต้องมีความเข้าใจและสามารถ
ปฏิบัติงานภายใต้เงื่อนไขเหล่านี้ได้ 

     4. สภาพครอบครัว กล่าวคือ ครอบครัวของบุคลากรข้ามชาติต้องสามารถปรับตัวในการ
ด ารงชีวิตภายใต้สภาพแวดล้อมของประเทศที่คู่สมรสหรือบุคลากรข้ามชาติเข้าไปประจ าเพ่ือ
ปฏิบัติงาน 

ฉะนั้น จึงสรุปได้ว่า สิ่งที่ต้องตระหนัก ในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ 
จ าเป็นต้องพิจารณา ในด้านต่างๆส าคัญ ประกอบด้วยด้านต่างๆ ดังนี้ 
       1. ด้านของงาน 
       2. ด้านของคนท างาน 
       3. ด้านชีวิตส่วนตัว 
       4. ด้าน CROSS CULTURE 
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ด้านของงาน 
 สิ่งที่ควรระวังในการมอบหมายงานระหว่างประเทศนั้น องค์การจ าเป็นต้องพิจารณาอย่าง
รอบคอบถึงปัญหาการปรับตัวข้ามวัฒนธรรม การสร้างเครือข่ายในระดับท้องถิ่น ความผูกพันต่อ
องค์การ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดสิทธิประโยชน์ต่างๆ ให้แก่บุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ไป
ปฏิบัติงานในต่างประเทศด้วย รูปแบบการมอบหมายงานระหว่างประเทศสามารถจ าแนกได้หลาย
ลักษณะ ได้แก่ 

1. การมอบหมายงานให้กับบุคลากร ซึ่งมาจากบริษัทสาขาในต่างประเทศ ( Inpatriate 
Assignments) ซึ่งอาจหมายรวมถึงการโอนย้ายผู้บริหารจากบริษัทสาขามาประจ าส านักงานในช่วง
ระยะเวลาที่ก าหนด (Harvey, Noricevic & Speier, 2000: 164) บุคลากรข้ามชาติเหล่านี้จะเป็น
ผู้น าความรู้ในการท างานจากบริษัทแม่มาถ่ายทอด อีกทั้งยังเสริมสร้างระบบการติดต่อสื่อสารแบบไม่
เป็นทางการซึ่งจะช่วยให้ส านักงานใหญ่มั่นใจได้ว่า ผู้บริหารจากบริษัทสาขาสามารถถ่ายทอดและ
ปลูกฝังวัฒนธรรมการท างานจากบริษัทแม่ได้เป็นอย่างดี 

2. การมอบหมายงานแบบระยะสั้น (Short-term Assignments) การมอบหมายให้บุคลากร
ข้ามชาติในรูปแบบนี้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ได้รับความสนใจมากขึ้นการมอบหมายงานแบบระยะสั้น 
โดยทั่วไปเป็นการส่งตัวบุคลากรไปท างานในช่วงสั้นๆ ตั้งแต่ 1 ถึง 12 เดือน (Colling, Scullion & 
Morley, 2007: 205)  จะแตกต่างกับการส่งตัวบุคลากรไปท างานต่างประเทศแบบดั้งเดิม ซึ่งผู้บริหาร
ที่ได้รับการมอบหมายมักจะถูกส่งตัวไปพร้อมกับครอบครัว วิธีนี้จึงช่วยลดปัญหาการย้ายถิ่นฐานทั้ง
ครอบครัว การคัดเลือก การเตรียมการส าหรับการมอบหมายงานระยะสั้นนั้น มักมีแนวโน้มเป็นแบบ
เฉพาะกิจและไม่เป็นทางการ เช่น เมื่อบริษัทมีความจ าเป็นต้องถ่ายโอนทักษะพิเศษบางอย่างในการ
ท างานให้กับบุคลากรในท้องถิ่น แม้ว่ามอบหมายงานระหว่างประเทศแบบระยะสั้นนี้เป็นวิธีที่ไม่
ยุ่งยาก มีความยืดหยุ่นช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพด้านต้นทุน แต่ก็ยังมีประเด็นอ่ืนที่ต้องพิจารณาร่วมด้วย 
เช่น การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือนร่วมงานและลูกค้าในท้องถิ่น รวมถึงปัญหาการขอวีซ่าและ
ใบอนุญาตท างานในต่างประเทศ (Tahvanainen, Welch & Worm, 2005: 667-668) 

3. การมอบหมายงานให้กับบุคลากรที่มีความพร้อมส าหรับการท างานในต่างประเทศ (Self–
initiated Assignments) ภายใต้การเคลื่อนย้ายแรงงานแบบเสรีบุคลากรข้ามชาติกลุ่มนี้จะมีจ านวน
เพ่ิมมากขึ้น โดยส่วนใหญ่จะเป็นบุคลากรที่อยู่ในระดับปฏิบัติการมากกว่าระดับผู้บริหาร การท างาน
อาจเป็นแบบสัญญาจ้างในลักษณะชั่วคราว (Tharenou & Caulfield, 2010: 1010) เมื่อเทียบกับ
การมอบหมายงานแบบดั้งเดิมแล้วอาจพบปัญหาการปรับตัวข้ามวัฒนธรรมและการเรียกสิทธิ
ประโยชน์ โบนัส สิ่งสนับสนุนต่างๆ จากองค์การ ดังนั้น การมอบหมายแบบนี้จึงอาจก่อให้เกิด
ค่าใช้จ่ายที่ต่ ากว่าด้วย เพราะพวกเขามีความเต็มใจที่จะแสวงหาประสบการณ์ในต่างประเทศด้วยตัว
ของเขาเอง 
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4. การมอบหมายแบบเสมือน (Virtual Assignments) เป็นการปรับกระบวนการท างานให้มี
ความยืดหยุ่นผ่านการพัฒนาระบบออนไลน์ การสื่อสารแบบไร้พรมแดน เช่น การติดต่อผ่านอีเมล 
โทรศัพท์ และการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ ซึ่งช่วยลดปัญหาการย้ายถิ่นฐาน เมื่อองค์กรมี
หน่วยงานในต่างประเทศช่วยแบ่งเบาความรับผิดชอบในงานบริหารของฐานการปฏิบัติงานบริษัทแม่
แต่ละแห่ง การท างานแบบเสมือนนี้มีแนวโน้มขยายตัวมากขึ้นตามการปรับตัวด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยทั่วไปมักเป็นการมอบหมายงานในระยะสั้น ซึ่งเป็นการติดต่อสื่ อสารแบบเผชิญหน้า
การฝึกอบรมและการพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ  

ในกระบวนการมอบหมายงานระหว่างประเทศนั้นสามารถแบ่งได้เป็น 3 ระยะ กล่าวคือ 
ระยะแรก เป็นการคัดเลือกและการเตรียมความพร้อม  ระยะที่สองเป็นการมอบหมายให้ปฏิบัติงาน
จริง และระยะที่สาม เป็นการเตรียมความพร้อมเมื่อถูกส่งตัวกลับประเทศ ส าหรับการฝึกอบรมก่อน
การมอบหมายงาน เพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับบุคลากรข้ามชาตินั้น ในการฝึกอบรมอาจมิได้
เจาะจงเฉพาะวัฒนธรรมของประเทศใดประเทศหนึ่ง แต่มักเป็นการให้ความรู้เพ่ือการปรับตัวรับมือ
กับความแตกต่างทางวัฒนธรรม การฝึกอบรมและการพัฒนานั้นเป็นแนวทางเชิงระบบที่มุ่งเน้น เพ่ือ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการท างานระดับบุคคล การท างานแบบเป็นทีมทั้งในด้านความรู้ ทักษะความ
ช านาญ และทัศนคติโดยทั่วไปแล้ว กิจกรรมการฝึกอบรมมักมุ่งเน้นที่งานอย่างหนึ่งอย่างใดเพ่ือพัฒนา
ผลการด าเนินงานในระยะสั้นถึงระยะปานกลาง ในส่ วนการพัฒนามักมีแนวโน้ม เพ่ือพัฒนา
ความสามารถเชิงกลยุทธ์ทั้งในระดับบุคคล ระดับกลุ่มและระดับองค์การ ซึ่งมีส่วนส าคัญยิ่งต่อความ
ได้เปรียบในการด าเนินงานในอนาคตสอดคล้องกับ Kongchan (2014: 157) ที่ได้สรุปข้อแตกต่าง
ระหว่างการฝึกอบรมและการพัฒนา กล่าวคือ 

1. ด้านจุดมุ่งหมาย การฝึกอบรมมุ่งเน้นที่การปฏิบัติงานที่ท าอยู่ปัจจุบัน ในขณะที่การพัฒนา 
เน้นการปฏิบัติงานในปัจจุบันและอนาคต 

2. ด้านขอบเขตของงาน การฝึกอบรมครอบคลุมเฉพาะที่ตัวบุคคลของพนักงานแต่ละคน 
ส าหรับการพัฒนาจะครอบคลุมการท างานเป็นกลุ่มหรือทั้งองค์กร 

3. ด้านระยะเวลา การฝึกอบรมมองผลการท างานระยะสั้นหรือในทันที การพัฒนามองผล
การท างานในระยะยาว 

4. ด้านเป้าหมาย การฝึกอบรมมุ่งเน้นการปรับปรุงทักษะของการท างานปัจจุบันให้ดีขึ้น การ
แก้ไขจุดบกพร่องหรือการเพ่ิมเติมสิ่งที่ขาด ขณะที่การพัฒนามุ่งเน้นที่การเตรียมตัวส าหรับงานใน
อนาคต 

รูปแบบกิจกรรมด้านการฝึกอบรมและการพัฒนาที่นิยมส าหรับงานทรัพยากรมนุษย์อาจมี
ลักษณะเป็นการจัดจ้างจากภายนอก เนื่องจากเหตุผลด้านค่าใช้จ่ายและคุณภาพ แต่บางองค์การยังคง
เลือกใช้การฝึกอบรมภายในองค์การ เช่น จากการศึกษากลุ่มบริษัทข้ามชาติทั้งในท้องถิ่นและที่
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ต่างชาติเข้ามาด าเนินงานในประเทศอินเดีย พบว่า บริษัทข้ามชาติเหล่านั้นจ่ายงบประมาณจ านวน
มหาศาลเพ่ือลงทุนในการฝึกอบรมและพัฒนา โดยจัดขึ้นภายในองค์กร และยังมีการฝึกอบรมรูปแบบ
อ่ืนๆ ได้แก่ โปรแกรมการฝึกอบรมแบบข้ามวัฒนธรรมการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยี และการฝึกอบรม
ด้านภาวะผู้น า (Jain, Mathew & Bedi, 2012) โปรแกรมของการฝึกอบรมที่นิยมใช้ในการพัฒนา
บุคลากรมีหลากหลายรูปแบบ เช่น การเรียนรู้จากการท างานจริง ระบบพ่ีเลี้ยง การจ าลอง
สถานการณ์การฝึกอบรมผ่านเว็บ การเรียนการสอนในห้องเรียนการแสดงบทบาทสมมติ การฝึกอบรม
แบบเสมือนจริงเช่น บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน) มีการพัฒนาบุคลากรระหว่างประเทศ โดย
จัดหลักสูตรอบรม ฝึกปฏิบัติเพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนที่จะไปปฏิบัติงานในต่างประเทศล่วงหน้า 6 
เดือน ทั้งนี้ เพื่อให้พวกเขามีความรู้ความเข้าใจวัฒนธรรมของประเทศท่ีจะไปปฏิบัติงาน ประกอบด้วย
หลักสูตรการเขียน การสนทนาเชิงธุรกิจ การจัดการข้ามวัฒนธรรม ภาวะผู้น าเชิงสากล การท างาน
เป็นทีม รวมถึงทักษะการเจรจาต่อรองในการศึกษาเกี่ยวกับผลประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึกอบรม 
และการพัฒนาจากมุมมองการจัดการทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ การฝึกอบรมและการพัฒนามี
ความส าคัญต่อการเตรียมความพร้อมส าหรับการท างานของพนักงานในอนาคต อีกทั้งยังมีส่วน
เสริมสร้างสุขภาวะ แรงจูงใจ ส านึกความเป็นเจ้าของ ความพึงพอใจในงาน ความสามารถของตนเอง 
และการเสริมพลังอ านาจของพนักงาน อันน ามาซ่ึงการปรับปรุงประสิทธิภาพในผลการด าเนินงานของ
องค์การ ได้แก่ ผลิตภาพ ยอดขาย ความสามารถท าก าไร และความได้เปรียบในการแข่งขันรวมถึงการ
ลดต้นทุนค่าใช้จ่าย และการปรับปรุงด้านคุณภาพ ในขณะที่บางข้อค้นพบสรุปว่า การฝึกอบรมส่งผล
กระทบทางอ้อมต่อการลาออกของพนักงานและความมีชื่อเสียงขององค์การ (Aguinis & Kraiger, 
2009: 459) สอดคล้องกับงานวิจัยที่ศึกษาในกลุ่มสถาบันทางการเงินในประเทศสเปนที่มีรูปแบบการ
ด าเนินงานระหว่างประเทศ พบว่า จ านวนชั่วโมงในการฝึกอบรมที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยส่งผลให้พนักงานมี
ความรู้และความผูกผันต่อองค์การมากขึ้นด้วย (Vidal-Salazar, Hurtado-Torres & Matias-Reche, 
2012: 2680) ในส่วนของการพัฒนาอาชีพ องค์การต้องให้ความส าคัญในเรื่องเส้นทางอาชีพ โอกาส
ความก้าวหน้าในอาชีพส าหรับของบุคลากรข้ามชาติเมื่อเขาเหล่านั้นถูกส่งกลับ กล่าวคือ มีการก าหนด
ต าแหน่งที่ไปประจ าต่างประเทศ องค์การควรระบุถึงหน้าที่ ระยะเวลาที่ต้องไปปฏิบัติหน้าที่และ
ต าแหน่งเมื่อกลับมาภายหลังจากสิ้นสุดภารกิจให้ชัดเจน นอกจากนี้องค์การควรจัดให้มีระบบพ่ีเลี้ยงที่
มอบหมายให้ผู้บริหารในบริษัทแม่ดูแลเอาใจใส่ผู้ที่ต้องถูกส่งไปประจ าสาขาในต่างประเทศ และมีการ
จัดโปรแกรมให้ผู้ที่ไปอยู่ต่างประเทศกลับมาที่บริษัทเป็นระยะ เพ่ือให้รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทแม่
อยู่เสมอ และลดปัญหา Reverse Culture Shock การจ่ายค่าตอบแทนค่าตอบแทน คือ ค่าใช้จ่าย
ต่างๆ ระบบรางวัลทั้งหมดที่องค์การจ่ายเพ่ือตอบแทนแก่ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นสิ่งจูงใจที่มีผลกระตุ้นให้
พวกเขาสร้างผลงาน ระบบรางวัลที่เหมาะสมยังเป็นปัจจัยส าคัญที่ช่วยสร้างขวัญและก าลั งใจ ช่วย
ส่งเสริมให้การปฏิบัติงานมีระสิทธิภาพยิ่งขึ้น ดังนั้น ผู้บริหารจึงควรพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทน
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อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม ในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ส าหรับธุรกิจระหว่างประเทศ 
ความท้าทายที่องค์การต้องเผชิญในการก าหนดค่าตอบแทนและนโยบายการให้รางวัล มีดังนี้ 

1. ความแตกต่างทางวัฒนธรรมการเปลี่ยนแปลงด้านวัฒนธรรมตามยุคสมัยและกาลเวลามี
ผลต่อการก าหนดแนวปฏิบัติในการจ่ายค่าตอบแทน การสรรหา และการธ ารงรักษา กลุ่มคนในยุคมิล
เลนเนียมจะมีลักษณะความเป็นปัจเจกนิยมมากขึ้นแม้ว่าจะอยู่ในสังคมแบบเน้นการพ่ึงพา เช่น ใน
ประเทศจีน ที่ผ่านมามีนโยบายลูกคนเดียวท าให้สังคมเข้าสู่ยุคการเพ่ิมขึ้นของจักรพรรดิน้อย พวกเขา
ถูกเลี้ยงดูอย่างเอาอกเอาใจมากเป็นพิเศษจากพ่อแม่ ผู้ปกครอง คนกลุ่มนี้จะมีแนวโน้มมุ่งเน้นความ
เป็นตัวเองมากขึ้น ผลที่เกิดตามมาคือ พวกเขาเหล่านี้จะมองว่าการเปลี่ยนงานเพ่ือให้ได้ค่าจ้างหรือ
ค่าตอบแทนเพ่ิมมากข้ึนนั้นเป็นเรื่องปกติกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีความมั่นใจในตัวเอง หรือที่เรียกกันว่า Me 
Generation พวกเขามักให้ความส าคัญกับเรื่องรางวัลตอบแทนมากขึ้นส่งผลให้บริษัทข้ามชาติต้องหัน
มาสนใจในโปรแกรมรางวัลตอบแทนโดยรวม ท่ามกลางการหมุนเวียนเข้าออกของพนักงานที่มี
แนวโน้มจะมีเพ่ิมสูงขึ้น หากพวกเขาไม่ได้รับการจ่ายค่าตอบแทนตามที่คาดหวัง 

2. ความหลากหลายของกฎระเบียบในการจ่ายค่าตอบแทน และสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับ
วันหยุดของแต่ละประเทศในบางประเทศจะมีเงื่อนไขข้อก าหนดเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทน ซึ่งอาจ
ไม่ได้ผูกติดกับผลการด าเนินงานเช่น เบี้ยเลี้ยงค่าอาหาร ค่าเดินทาง ค่ายานพาหนะ หรือวันหยุด
พักผ่อน หลายประเทศในละตินอเมริกามีเงื่อนไขข้อก าหนดเกี่ยวกับการจ่ายเพ่ิมเติม เช่น เงินโบนัส 
13 เดือนวันหยุดพักผ่อน และการแบ่งผลก าไร เช่น ประเทศบราซิล อาร์เจนตินา มีเงื่อนไขข้อก าหนด
ทางกฎหมายเกี่ยวกับการจ่ายเงินเพ่ิมจากรายได้ปกติจ านวน 13 เดือน  บริษัทสัญชาติบราซิลยังมี
ข้อก าหนดทางกฎหมายในเรื่องวันหยุดพักผ่อน  

3. ข้อบังคับเก่ียวกับการขึ้นเงินเดือนการขึ้นเงินเดือนส าหรับบริษัทที่มีการด าเนินงานระหว่าง
ประเทศในประเทศต่างๆ ถือเป็นเรื่องที่มีความท้าทาย ในแถบอเมริกาเหนือไม่มีเงื่อนไขข้อก าหนด
เกี่ยวกับการขึ้นเงินเดือน แต่ในประเทศแถบละตินอเมริกาตุรกี และเดนมาร์ก พบว่า มีข้อบังคับใน
การปรับเงินเดือน เช่น เงื่อนไขของสหภาพแรงงานในประเทศบราซิลและโคลัมเบีย ส่วนในประเทศ
อเมริกาสหภาพแรงงานจะมีข้อเจรจาต่อรองในสัญญาจ้างงานแต่ก็ไม่ได้เป็นเงื่อนไขข้อก าหนดจาก
รัฐบาล ดังนั้น หากประเทศท้องถิ่นที่เราเข้าไปด าเนินงานมีการจ่ายค่าตอบแทนที่ต่ ากว่าประเทศแม่ 
บุคลากรข้ามชาติมักจะได้รับสิทธิประโยชน์พิเศษเพ่ิมเติมจากเงินเดือนมูลฐาน ข้อดีของแนวคิดการ
จ่ายค่าตอบแทนนี้คือ ง่ายต่อการพิจารณา อีกทั้งยังท าให้เกิดความเสมอภาคกับบุคลากรในท้องถิ่น 
การเตรียมการเมื่อถูกส่งตัวกลับภายหลังการปฏิบัติงาน  
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ด้านของคนท างาน 
 การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ (Human resource management at work) เป็นสิ่ง
ส าคัญยิ่งและมีความจ าเป็น ที่ต้องกระท า เพ่ือให้ทรัพยากรมนุษย์ที่มีอยู่ในสถาบัน หรือองค์การ
สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ตลอดจนเพ่ือความอยู่รอดและความ
เจริญก้าวหน้าขององค์การ การพิจารณามองหาบุคคล ต้องมองว่าเป็นเรื่องของการลงทุน มองคนให้
เป็นสินทรัพย์ (Asset) เป็นการลงทุนที่ท าให้เกิดประโยชน์สูงสุด การจ้างคนจึงต้องค านึงถึงการบริหาร
ความเสี่ยงด้วย โดยแนวคิดการบริหารปริมาณคน (Human Capital Idea) ต้องมองคนเป็นสินทรัพย์ 
(Asset) ไม่ใช่หนี้สิน (liability) จึงจะเป็นการลงทุนท าให้เพ่ิมมูลค่าได้ 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 จะสามารถท าให้องค์การถึงกับล่มสลายได้ 

กลุ่มที่ 4 “คนไม่ดี คนไม่เก่ง” เป็นคนไม่ดี มีความคิด ความประพฤติ ทุจริต คอรัปชั่น เอาดี
เข้าใส่ตัว ไม่มีจิตคุณธรรมอยู่แล้ว ยังเป็นคนด้อยปัญญา มีความรู้และทักษะในการแก้ไขปัญหาต่างๆ 
น้อยนิดคิดว่า คงไม่มีสถาบัน หรือองค์การไหนเอาคนกลุ่มนี้เข้ามาท างานเป็นแน่ ยกเว้นการเล่นพรรค
เล่นพวกเพ่ือการทุจริต 

ทรัพยากรมนุษย์เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า มีความคิด ซึ่งมีศักยภาพในตัวเองที่แต่ละคน
แตกต่างกันทั้งในด้านความรู้ ด้านทักษะและเจตคติ มีความสามารถในการปฏิบัติงาน ผลที่ได้จากการ
ปฏิบัติงานก็แตกต่างกันด้วย ทั้งสองประเด็นนี้จึงต้องน ามาพิจารณาร่วมกันเพราะผลจากการ
ปฏิบัติงานจะสะท้อนศักยภาพของมนุษย์และกระบวนการท างาน ถ้าสามารถวิเคราะห์ได้ว่ามนุษย์มี
ศักยภาพเพียงใด ผลปฏิบัติงานเป็นเช่นไรแล้วก็สามารถที่จะด าเนินการพัฒนาดึงศักยภาพของมนุษย์
ออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามเป้าหมายขององค์การ  เพราะฉะนั้นเมื่อ
วิเคราะห์ลักษณะของทรัพยากรมนุษย์ จะมองเห็นลักษณะเด่นของทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งสรุปได้ดังนี้ 
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1. ทรัพยากรมนุษย์มีราคาแพง องค์การจะต้องเสียเงินเป็นค่าแรงงานทรัพยากรมนุษย์ ซึ่ง
นับวันจะยิ่งมีราคาค่าแรงงานเพิ่มขึ้น  

2. ทรัพยากรมนุษย์มีชีวิตจิตใจ เน่าเปื่อยและสลายได้ถ้าไม่ใช้ประโยชน์ เมื่อกาลเวลาผ่านไป
ย่อมลดศักยภาพลงเพราะแก่ลงทุกวัน 

 3. การเข้าสู่ระบบการท างานย่อมเป็นไปตามความสามารถของบุคคล มีสิทธิจะเข้าท างาน 
หยุดงาน หรือลาออกจากงาน 

4. การเข้าสู่ระบบงานย่อมเป็นไปตามข้อตกลงระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง อาจจ้างเป็นราย
ชั่วโมงรายวันหรือรายเดือน 

5. องค์การจะเข็มแข็งเจริญก้าวหน้าย่อมขึ้นอยู่กับปัจจัยด้านบุคลากรในองค์การเป็นส าคัญ 
ถ้าองค์การมีบุคลากร มีความรู้ ความสามารถย่อมเจริญก้าวหน้ามากกว่าองค์การที่มีบุคลากรด้อย
ประสิทธิภาพ 

6. องค์การจะต้องตอบแทนให้กับบุคลที่เข้าท างาน และช่วยให้องค์การเจริญก้าวหน้า 
7. องค์การมีสิทธิที่จะรับบุคคลเข้ามาท างานและก็มีสิทธิที่จะให้ออกจากงาน 
8. องค์จะต้องดูแลเอาใจใส่ให้ปลอดภัยและสวัสดิการกับบุคลากรในองค์การเพ่ือให้เกิด

ความรู้สึกที่มีความตั้งใจที่จะท างานอย่างเต็มที่องค์การก็จะได้รับผลจากการทุ่มเทการท างานของ
บุคลากรเป็นการตอบแทน 

9. ทรัพยากรมนุษย์แต่ละคนมีความแตกต่างกัน ทั้งด้านสภาพร่างกาย ความสามารถเฉพาะ
ความคิด และสติปัญญา องค์การจะต้องพิจารณาเลือกสรรให้เหมาะสมกับงาน 

10. ทรัพยากรมนุษย์สามารถพัฒนาให้ศักยภาพสูงและมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้นได้ ถ้าหาก
ได้รับการฝึกอบรม ให้การศึกษาและพัฒนาที่ถูกต้องและเป็นระบบ 
 
ด้านชีวิตส่วนตัว 

นอกจากปัญหาในการปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมท้องถิ่นของตัวบุคลากรข้ามชาติและของคู่
สมรส เมื่อต้องเผชิญกับสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรมที่แตกต่างไปจากประเทศแม่ที่คุ้นเคย หรือที่
เรียกว่า Culture Shock อาจส่งผลให้ภารกิจการด าเนินงานในต่างประเทศล้มเหลวได้ ดังนั้นองค์การ
จ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับการเตรียมความพร้อมในการวางแผนเมื่อบุคลากรข้ามชาติเหล่านั้น
สิ้นสุดระยะเวลาการปฏิบัติงานในต่างประเทศ (Repatriation Management)  

Hiransomboon (2004: 271) อธิบายเพ่ิมเติมถึงประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นเมื่อบุคลากรข้าม
ชาติกลับมา หลังจากไปประจ าการที่สาขาต่างประเทศ กล่าวคือ บุคลากรบางส่วนนั้นอาจจะลาออก
จากบริษัทแม่ไป เพราะปัญหาเรื่องค่าตอบแทนอีกทั้งพวกเขายังต้องปรับตัวให้เข้ากับโครงสร้ างของ
บริษัทแม่อีกครั้งด้วย เพราะพวกเขาเคยมีความเป็นอยู่ในระดับดี มีรายได้สูงเมื่อท างานอยู่ใน
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ต่างประเทศ แต่สิ่งเหล่านี้ก็หมดไปเมื่อกลับสู่ประเทศของตน ในด้านสภาพจิตใจพวกเขาจะอยู่ใน
สภาวะตื่นตระหนกเมื่อกลับสู่วัฒนธรรมเดิม (Reculture Shock) ซึ่งอาจเกิดขึ้นกับบุคลากรข้ามชาติ
ที่ถูกส่งตัวไปประจ าการในต่างประเทศเป็นเวลายาวนาน ในระหว่างที่อยู่ต่างประเทศนั้นบางคนอาจ
ตัดสินใจสมรสกับคนในท้องถิ่น แต่เมื่อจบภารกิจก็ต้องตัดสินใจน าครอบครัว คู่สมรสเดินทางกลับ
ประเทศแม่ ซึ่งพวกเขาต้องปรับตัวกับวัฒนธรรมใหม่ด้วย  

สอดคล้องกับ Passakonjaras (2008: 398-399) ที่อธิบายว่าบริษัทข้ามชาติส่วนใหญ่มักจะ
ละเลยการให้ความส าคัญ กับการเตรียมการเมื่อบุคลากรข้ามชาติถูกส่งตัวกลับ และยังพบอีกว่า 
ผู้บริหารต้องกลับมารับต าแหน่งหน้าที่เดิมที่เคยปฏิบัติก่อนถูกส่งตัวไปต่างประเทศ ซึ่งส่งผลต่อขวัญ
และก าลังใจในการท างานเป็นอย่างมาก เพราะพวกเขารู้สึกว่า ความส าเร็จของงานในต่างประเทศ
ไม่ได้ส่งผลต่อความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน หรือการเลื่อนขั้นเลื่อนต าแหน่งของเขาเลย 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) ส าหรับผู้ปฏิบัติงานแล้วสิ่งที่สนับสนุน
ให้เขาเหล่านั้นยังคงปฏิบัติงานอยู่ในองค์กร ได้แก่ ความรู้สึกเสียสละทุ่มเทในงานที่ท า ความสมดุล
ระหว่างคุณค่าเป้าหมายต่องานที่ท า และความเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระดับบุคคล ระดับกลุ่ม และ
ระดับสถาบัน เช่นเดียวกับบุคลากรข้ามชาติ เมื่อพวกเขารู้สึกว่าการทุ่มเทเสียสละก่อให้เกิดคุณค่าแก่
องค์การ งานที่ท าเชื่อมโยงกับเป้าหมายในอาชีพ และโอกาสความก้าวหน้าในงาน ดังนั้นเมื่อพวกเขา
เกิดความเป็นส่วนหนึ่งในงานแล้ว ย่อมท าให้มีความรู้สึกพึงพอใจที่จะปฏิบัติงานในต่างประเทศ ความ
ตั้งใจในการลาออกหรือการกลับประเทศแม่จึงน้อยลง 

2. ความเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน (Community Embeddedness) ในระหว่างที่ปฏิบัติงาน
ในต่างประเทศ เมื่อพวกเขามีครอบครัวหรือมีบุตรย่อมท าให้เกิดการเชื่อมโยงความช่วยเหลือระหว่าง
เพ่ือนและชุมชน ท าให้เกิดความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งในสังคม (Social Life) ที่พวกเขาอาศัยอยู่สิ่งนี้อาจมี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจตั้งรกรากในต่างประเทศ 

3. เส้นทางอาชีพ (Career Path) เมื่อบุคลากรข้ามชาติมีความคาดหวังว่า องค์การจะมอบ
โอกาสความก้าวหน้าในการท างานและค่าตอบแทนเมื่อได้กลับประเทศแม่แล้ว สิ่งนี้ย่อมสร้างแรง
ดึงดูดให้พวกเขากลับสู่ประเทศแม่ 
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4. รูปแบบการด าเนินชีวิต (Lifestyle) เมื่อพวกเขาเชื่อว่า การได้กลับประเทศก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต เช่น การได้ใช้ชีวิตในรูปแบบที่คุ้นเคย การได้อยู่ในสภาพแวดล้อม สภาพ
ภูมิอากาศและสังคมเพ่ือนที่คุ้นเคย รวมถึงการกลับถิ่นฐานบ้านเกิดซึ่งเป็นที่ที่เหมาะส าหรับการเลี้ยงดู
บุตร สิ่งเหล่านี้ย่อมท าให้พวกเขาตัดสินใจกลับประเทศแม่ได้ง่ายขึ้น 

5. การสนับสนุนจากครอบครัว (Family Encouragement) บทบาทของครอบครัวมีอิทธิพล
ต่อการสนับสนุนให้ไปท างานในต่างประเทศและการสนับสนุนให้พวกเขากลับประเทศแม่ แรงผลักดัน
ให้บุคลากรข้ามชาติเหล่านั้นกลับประเทศอาจมาจากหลายสาเหตุ เช่น ความต้องการกลับไปเพ่ือ
พบปะญาติมิตร และคนในครอบครัว ความต้องการน าบุตรหลานกลับมาเลี้ยงดู และความต้องการ
กลับไปเพ่ือดูแลผู้สูงวัยในครอบครัว 

6. เอกลักษณ์ของชนชาติ (National identity) ความรู้สึกรักในชนชาติและประเทศบ้านเกิด
เป็นลักษณะเฉพาะบุคคล พวกเขาคาดหวังว่าเมื่อกลับประเทศแม่ จะท าให้เกิดความคุ้นเคยใน
วัฒนธรรมของชนชาติตนเอง ดังนั้นการตัดสินใจกลับประเทศแม่จึงเป็นเรื่องง่ายประเด็นจริยธรรม 
ความรับผิดชอบต่อสังคมเพ่ือความยั่งยืนของธุรกิจ  

Carroll (1991: 40-42) น าเสนอแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมผ่านพีระมิดของความ
รับผิดชอบต่อสังคม (Pyramid of Corporate Social Responsibility) โดยองค์การต้องรวมความ
รับผิดชอบต่อสังคมทั้ง 4 มิติ ไม่ใช่เพียงด้านใดด้านหนึ่ง ซึ่งประกอบด้วยความรับผิดชอบทาง
เศรษฐศาสตร์ ความรับผิดชอบต่อกฎหมาย ความรับผิดชอบด้านจริยธรรม และความรับผิดชอบใน
การให้ความรักต่อมนุษย์ ปัจจุบันธุรกิจระหว่างประเทศได้รับแรงผลักดันเพ่ือขับเคลื่อนกิจกรรมความ
รับผิดชอบต่อสังคมผ่านการรับรู้ในเรื่องจริยธรรมของผู้บริโภคทั้งประเด็นสุขภาพ สิทธิมนุษยชน และ
การปกป้องพิทักษ์สัตว์ สิ่งที่องค์การต้องเผชิญคือ การเพ่ิมขึ้นของการแข่งขันเพ่ือลดต้นทุนการ
ด าเนินงาน การเพ่ิมขึ้นของเงื่อนไขมาตรฐานแรงงาน และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในประเทศ
ต่างๆ ท าให้พวกเขาต้องแสดงออกถึงการสนับสนุนเชิงนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมส าหรับ
ประเด็นจริยธรรมในการจัดการด้านทรัพยากรมนุษย์ที่ธุรกิจต้องให้ความสนใจ ได้แก่ การจ้างงานที่
เป็นธรรม การยึดหลักปฏิบัติที่เป็นธรรมในเรื่องค่าจ้างการจัดสภาพของงานและสภาพแวดล้อมในการ
ท างานที่ปลอดภัยและเหมาะสม รวมถึงการน าประมวลจรรยาบรรณ (Code of Ethics) มาเป็นหลัก
ในการก าหนดกลยุทธ์และแนวปฏิบัติในงาน อันได้แก่ มาตรฐานแรงงาน การให้โอกาสที่เท่าเทียมกัน 
และความหลากหลายด้านก าลังคน  

Harzing & Pinnington (2015: 512) ได้สรุปแนวทางการสร้างความยั่งยืนขององค์กรผ่าน
การบูรณการแนวปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในงานด้านทรัพยากรมนุษย์อันจะน ามาซึ่ง
ผลลัพธ์ด้านพนักงานที่ดีขึ้น ทั้งความอยู่ดีมีสุขของพนักงาน การจูงใจและรักษาพนักงานที่มี
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 
 สิ่งส าคัญก็คือ ผู้บริหารต้องใช้แรงจูงใจ ในการผลักดัน ให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย อันเป็นผล
เนื่งมาจาก International HRM ท าให้ พนักงานหรือผู้ร่วมงาน มีทัศนคติได้หลากหลาย  ที่ท าให้
เข้าใจพฤติกรรมของมนุษย์ที่อยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมขององค์การ อันเป็นที่มาของ การมีอิทธิพล
อย่างมากต่อแนวคิดการบริหารในปัจจุบัน เนื่องจากการบริหารเป็นกระบวนการท างานให้ส าเร็จโดย
ใช้บุคคลอ่ืน พฤติกรรมของบุคคลในองค์การจึงมีความส าคัญต่อการเพ่ิมผลผลิตและประสิทธิผลของ
องค์การ การจัดการข้ามวัฒนธรรมจึงเกิดขึ้น ดังนี้ 
 
การจัดการข้ามวัฒนธรรม 

วัฒนธรรมเกิดจากผลรวมของ การเรียนรู้ ความเชื่อ ค่านิยม และขนบธรรมเนียมประเพณี 
ซึ่งก าหนดพฤติกรรมมนุษย์ใน สังคมหนึ่ง วัฒนธรรมจึงเป็น ระบบคุณค่า และบรรท ทัดฐาน ร่วมมก 
กันของกลุ่ม บุคคลที่ จะ น าไ ปสู่ รูปแบบ ของการด ารงชีวิต ดังเช่น 

 • การเรียนรู้(Learning)  
• ความเชื่อ (Beliefs)  
• ค่านิยม (Values)  
• ขนบธรรมเนียมประเพณี (Customs) 
วัฒนธรรมเมื่อมนุษย์ได้สร้างวัฒธนธรรมขึ้น  มาแล้วจึง อบรมสั่งสอนให้คน รุ่นหลัง ได้เรียนรู้ 

หรือน าไปปฏิบัติ และก าหนดเป็นค่านิยมขึ้นในวัฒนธรรม ค่านิยมนี้ ส่งผลต่อพฤติกรรมของบุคคล ซึ่ง
จะส่งผลต่อการด าเนินธุรกิจ และ องค์กร 

ธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business) เป็นกิจการที่มีการเข้าไปสู่สภาพแวลล้อม
ทางธุรกิจที่ต่างไปจากเดิม เช่น ภาษา ค่านิยม ความเชื่อ การใช้ชีวิตเป็นอยู่ ความแตกต่างเหล่านี้ มี
อิทธิพลต่อการท าธุรกิจระหว่างประเทศ และความเสี่ยงของธุรกิจหรือองค์กรระหว่างประเทศอีกอย่าง
หนึ่ง 

ความเสี่ยงของวัฒนธรรมข้ามชาติ (Cross Culture Risk) ซึ่งต้องเรียนรู้ และปรับตัวให้
สอดคล้องกับวัฒนธรรมประเทศนั้นๆ องค์ประกอบของวัฒนธรรมในสังคม นั้นยังประกอบด้วย 
สุนทรียศาสตร์, ค่านิยมและทัศนคติ, มารยาทและธรรมเนียมปฏิบัติ, โครงสร้างทางสังคม, ศาสนา, 
ภาษาและติดต่อสื่อสาร, การศึกษา และ             สภาพแวลล้อมทางกายภาพ   
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การประยุกต์การบริหารวัฒนธรรมข้ามชาติ ให้เกิดประโยชน์ ผู้บริหารหรือ องค์กรต้องเข้าใจ 
และมองเห็น ความแตกต่างที่ชัดเจน พยายามเชื่อมโยงระหว่างวัฒนธรรม กับการสร้างความได้เปรียบ
ทางการแข่งขัน เชื่อมโยงระหว่างวัฒนธรรม และการด าเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมได้ 

กลยุทธ์ในการบริหารวัฒนธรรมชาติ ต้องมีค าว่า “Organisation Culture” ซึ่งเป็นรูปแบบ
ค่านิยม และแนวทางปฏิบัติต่อการท างานร่วมกันในองค์กร อันเป็นจุดเริ่มต้นของการถ่ายทอด
วัฒนธรรมระหว่างประเทศ หากมีบุคลากรที่ไม่สามารถปรับตัวได้ ไม่ยอมรับวัฒนธรรมขององค์กร 
หรือเมื่อไปปฏิบัติงานในองค์กรที่มีวัฒนธรรมที่แตกต่างออกไป ก็จะเกิดปัญหาทันที เรียกว่า Culture 
Shock และไม่สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้นั่นเอง  
แนวทางในการประยุกต์ การบริหารข้ามวัฒนธรรม ดังจะกล่าวมานี้ 

 การอบรม หรือหาความรู้และข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัฒนธรรมข้ามชาติ 

 การเหลี่ยกเลี่ยงอคติด้านวัฒนธรรม 

 การพัฒนาทักษะวัฒนธรรมข้ามชาติ 
ทักษะที่จ าเป็นต่อการจัดการวัฒนธรรมข้ามชาติ  

 ความอดทนต่อความคลุมเคลือ ความไม่แน่นอนของสภาพสิ่งแวลล้อมระหว่างประเทศ 

 ความเป็นคนชั่งสังเกตุเรียนรู้ เข้าใจในค าพูดและพฤติกรรมของผู้อ่ืน เพ่ือช่วยให้เพ่ิมขีดการ
สื่อสารให้ดีขึ้น 

 ให้ความส าคัญ กับความสัมพันธ์ส่วนบุคคล ในการยอรับซึ่งกันและกัน 

 มีความยืดหยุ่นและปรับตัวได้ดี ในการคินค้นวิธีแก้ปัญหาเปิดใจกว้าง และความอ่อนโยน
ถึงแม้จะอยู่ใภ้ใต้ความกดดันก็ตาม 
นอกจากนี้ องค์การยังใช้วิธีการฝึกอบรมเพ่ือให้บุคลากรมีคุณสมบัติ รวมถึงวัฒนธรรมทาง

ความคิดและการปฏิบัติที่เหมาะสมกับความต้องการในฐานะที่เป็นสมาชิกขององค์การอีกด้วย โดย
ประการนี้ สิ่งที่ผู้บริหารจะต้องพิจารณาในเรื่องค่านิยม ก็คือ ความพยายามที่องค์การจะต้องปรับแต่ง
ให้ค่านิยมของบุคลากรให้สอดรับกับค่านิยมขององค์การ เพ่ือให้เกิดความพึงพอใจในการท างานใน
ฐานะที่ค่านิยมเป็นปัจจัยหลักตัวหนึ่งต่อการมีความพึงพอใจในงานของบุคลากร โดยผู้บริหารพึง
ตระหนักเพ่ิมเติมด้วยว่า ความเหมาะสมระหว่างบุคลากรกับองค์การนั้น เป็นสิ่งที่พึงได้รับความสนใจ
สร้างสรรค์และปรับแต่งอยู่ตลอดเวลาที่บุคลากรยังท างานอยู่กับองค์การ มีประจักษ์ในองค์การชั้นน า
หลายแห่งที่พยายามส ารวจความพึงพอใจในงานของบุคคลในมิติความสอดคล้องระหว่างค่านิยมของ
บุคลากรกับค่านิยมขององค์การ แล้วน าผลที่ได้มาด าเนินการผ่านกระบวนการฝึกอบรมหรือกิจกรรม
สร้างสรรค์อ่ืน 
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วัฒนธรรมในมุมมองทางสังคมศาสตร์  กล่าวได้ว่าเป็นมรดกทางสังคม อันประกอบไปด้วย 
องค์ความรู้ ความเชื่อ ประเพณี และทักษะ ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้จะถ่ายทอดไปยังสมาชิกของสังคม  

Trompenaars & Hampden-Turner, (1999) เสนอไว้ว่า ความหมายของวัฒนธรรมที่ได้
ถูกนิยาม เพ่ือการอธิบายถึงพฤติกรรมของคนในสังคมด้วยเช่นกัน โดยเป็นระบบของการให้
ความหมายร่วมกัน วัฒนธรรมจะเป็นตัวก าหนดว่าอะไรคือสิ่งที่เราสนใจ เราจะปฏิบัติตนอย่างไรและ
เราจะให้คุณค่ากับสิ่งใด หรืออีกนิยามหนึ่งที่ก าหนดให้ โดยวัฒนธรรมหมายถึง แบบแผนการด าเนิน
ชีวิตของบุคคลในสังคม ซึ่งครอบคลุมไปถึง ค่านิยม กฎเกณฑ์ในสังคม ความเชื่อ ประเพณี องค์ความรู้
ต่างๆ ตลอดจนสิ่งต่างๆ ที่มนุษย์สร้างขึ้นมา ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นตัวก าหนดความคิด ความรู้สึก และ
การกระท าของมนุษย์ในสังคมนั้นๆ และจะมีการถ่ายทอดจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนรุ่นต่อไปโดยอาศัย
การเรียนรู้   

Hofstede, (2005) เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรมองค์การท่านหนึ่ง ได้เคยให้ค าจ ากัดความ
ของวัฒนธรรมในบริบทของการศึกษาลักษณะวัฒนธรรมที่มีผลต่อรูปแบบการบริหารองค์การที่มี
ประสิทธิผลว่าเป็น แบบแผนความคิดความรู้สึกของสมาชิกในองค์การที่ได้รับการก าหนดร่วมกัน ซึ่งมี
ผลท าให้สมาชิกขององค์การนั้นแตกต่างไปจากสมาชิกขององค์การอ่ืน   
 วัฒนธรรมองค์การ (Organizational Culture) นั้น สรุปได้ว่าเป็นระบบความเชื่อและ
ค่านิยมที่มีการพัฒนาขึ้นมาภายในองค์การ และชี้น าพฤติกรรมของสมาชิก หรือสิ่งที่ประกอบกันขึ้น
ของค่านิยม ความเชื่อ ความเข้าใจ และวิถีทางของความนึกคิด ซึ่งถูกน ามาใช้ร่วมกันโดยสมาชิกของ
องค์การหนึ่งๆ และได้ถูกสอนหรือถ่ายทอดสืบต่อไปยังสมาชิกใหม่ให้รับเอาไปถือปฏิบัติ   หรือมองว่า
เป็นระบบที่มีความหมายร่วมกันภายในองค์การหนึ่ง ซึ่งจะก าหนดวิธีการที่บุคคลน ามาปฏิบัติที่เป็น
ระบบ และถูกก าหนดโดยสมาชิกที่ท าให้องค์การหนึ่งแตกต่างจากองค์การอ่ืน ๆ   หรือเป็นความเชื่อ
ค่านิยม และความคาดหวัง ที่พนักงานในองค์การรับรู้ร่วมกันและถ่ายทอดจากบุคคลหนึ่งไปยังอีก
บุคคลหนึ่ง ซึ่งมีผลกระทบต่อพฤติกรรมของพนักงานในองค์การนั้นๆ  
 คุณลักษณะพ้ืนฐานที่ส าคัญของวัฒนธรรมองค์การประกอบ ซึ่งได้แก่   

1) วัฒนธรรมองค์การ เน้นในเรื่องของการให้พนักงานได้รับการกระตุ้นให้เกิดความคิดด้าน
นวัตกรรมและการยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนในองค์การ  
 2) วัฒนธรรมองค์การ สร้างความสนใจของบุคลากรในทางลึกในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่องค์การ
ปลูกฝังหรือหล่อหลอมให้บุคลาการในองค์การเป็น 
 3) วัฒนธรรมองค์การ มุ่งความส าคัญที่ผลลัพธ์มากกว่าเทคนิค และกระบวนการที่ใช้เพ่ือ
บรรลุผลลัพธ์นั้น 
 4) วัฒนธรรมองค์การ มุ่งความส าคัญท่ีคนหรือบุคลากรภายในองค์การ 
 5) วัฒนธรรมองค์การ มักมีมิติที่มุ่งความส าคัญไปยังทีมงานมากกว่ามุ่งที่รายบุคคล  
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 6) วัฒนธรรมองค์การ เป็นเรื่องที่ท้าทายต่อการเปลี่ยนแปลง และต้องการแข่งขันมากกว่า
ความสะดวกสบาย 
และสุดท้าย 

7) วัฒนธรรมองค์การ  เป็นเรื่องคาบเกี่ยวกับกิจกรรมองค์การมุ่งรักษาสภาพความมั่นคงของ
องค์การมากกว่าความเจริญเติบโต  

คุณลักษณะของวัฒนธรรมองค์การในแต่ละมิติเช่นที่กล่าวไปนี้ จะมีอยู่ในทุกองค์การมาก
น้อยแตกต่างกันไปแต่ละองค์การ  โดยทั่วไปงานวิจัยต่างๆ มักจะท าการประเมินวัฒนธรรมองค์การ
จากคุณลักษณะต่างๆ ดังที่ได้น าเสนอสรุปมานี้ อันจะช่วยให้สามารถท าความเข้าใจถึงความรู้สึก 
ทัศนคติ ค่านิยมที่บุคลากรมีต่อองค์การ อันสามารถน าไปใช้ก าหนดหรือการวางแผนกลยุทธ์ของ
องค์การ  งานเขียนของนักวิชาการที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านพฤติกรรมองค์การและการบริหารจัดการ
องค์การต่างสะท้อนให้เห็นในท านองเดียวกันว่า องค์การที่มีผลการด าเนินงานที่ดีนั้นมักจะเป็น
องค์การที่มีวัฒนธรรมองค์การที่เข้มแข็งโดยบุคลากรขององค์การจะได้รับการกระตุ้นให้เกิด
ความสามารถในการปรับตัว นวัตกรรม และการพัฒนางานอย่างต่อเนื่องในงานที่รับผิดชอบ ซึ่งท าให้
พนักงานมีโอกาสที่จะได้รับการเลื่อนต าแหน่งเป็นผู้บริหารระดับสูงขององค์การ ช่วยสนับสนุนการ
ด าเนินงานขององค์การให้สามารถบรรลุเป้าหมาย เนื่องจากบุคลากรในองค์การได้รับแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานเพ่ิมมากขึ้น องค์การมีความได้เปรียบทางการแข่งขันและย่อมให้ให้บรรลุผลส าเร็จของ
องค์การในระยะยาว 

วัฒนธรรมองค์การที่โน้มน าท าให้องค์การมีผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมายหรือเกิด
ประสิทธิผลในการบริหารงานที่เป็นวัฒนธรรมแข็งนั้น  นักวิชาการด้านพฤติกรรมองค์การเช่น 
Robbins, (1996) เสนอไว้ว่าเป็นเพราะวัฒนธรรมท าให้เกิดความรู้สึกที่ เป็นเอกลักษณ์แก่สมาชิกของ
องค์การ   ช่วยก่อให้พนักงานเกิดความผูกพันร่วมกัน ช่วยส่งเสริมความมั่นคงของระบบทางสังคม 
และช่วยเป็นเครื่องชี้แนะแนวทางส าหรับพนักงานในการกระท ากิจกรรมต่างๆ ขององค์การ ตลอดจน
เป็นเครื่องชี้แนะในพฤติกรรมการท างานที่เหมาะสม เป็นต้น ในท านอง เดียวกันเมื่อวัฒนธรรมมี
ผลกระทบที่ดีต่อพฤติกรรมของพนักงานด้วยสอดคล้องกับงานของ Kotter และ Heskette, (1992) 
ซึ่งได้ท าการวิจัยกับองค์การต่าง ๆ  จ านวนกว่า 200 องค์การ  พบว่า วัฒนธรรมองค์การ  เป็นปัจจัย
ที่ส าคัญซึ่งสามารถส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานในระยะยาวขององค์การ และสามารถใช้ในการ
คาดการณ์ส าหรับการด าเนินงานขององค์การว่า สามารถบรรลุผลส าเร็จหรือไม่  ส าหรับช่วง
ระยะเวลา 10 ปีข้างหน้า นอกจากนี้  ยังพบว่า แม้องค์การนั้นจะประกอบไปด้วยบุคลากรที่มีคุณภาพ
เพียงใดก็ตาม หากไม่มีวัฒนธรรมองค์การที่ช่วยสนับสนุนให้ผลการด าเนินงานขององค์การดีขึ้น 
รวมทั้งการออกแบบองค์การและวัฒนธรรมองค์การที่เหมาะสมแล้ว  โอกาสที่องค์การนั้นจะอยู่รอดได้
นับเป็นเรื่องยากอย่างยิ่ง 
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งานวิจัยของนักวิชาการและนักวิจัยจ านวนมาก ได้สะท้อนให้เห็นถึงอิทธิพลของวัฒนธรรมที่
มีต่อประสิทธิผลองค์การ ได้แก่ งานของ Sathe, (1985) ที่พบว่า วัฒนธรรมองค์การ เป็นสิ่งที่ช่วย
สนับสนุนในการวางแผนกลยุทธ์และการออกแบบโครงสร้างองค์การ และส่งผลต่อประสิทธิผลการ
ด าเนินงานขององค์การภายใต้สภาพแวดล้อมที่องค์การเผชิญอยู่  นอกจากนี้  Denison, (1990) ยัง
ได้เคยท าการวิจัยวัฒนธรรมองค์การขององค์การต่าง ๆ  มากกว่า 1,000 องค์การ  ในระยะเวลานาน
กว่า 15 ปี  โดยผลจากการงานวิจัยดังกล่าวได้องค์ความรู้ชุดหนึ่งที่เป็นข้อสรุปทั่วไปส าหรับการ
จ าแนกมาตรวัดวัฒนธรรมองค์การที่มีผลกระทบต่อประสิทธิผลองค์การ อันจ าแนกออกได้เป็น 4 มิติ 
ประกอบด้วย  

1) วัฒนธรรมองค์การที่เน้นความสามารถในการปรับตัว (the adaptability culture) เป็น
การมองวัฒนธรรมองค์การโดยให้ความสนใจต่อปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกองค์การ ที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและน าปัจจัยดังกล่าวมาใช้ในการวางแผนกลยุทธ์เพ่ือให้การบริหรงาน
องค์การมีลักษณะที่ยืดหยุ่น  ปรับตัวและเรียนรู้จากการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ เช่น การเปลี่ยนแปลง
ของลูกค้า คู่แข่งขัน รวมไปถึงการเรียนรู้จากการด าเนินงานที่ผิดพลาด เป็นต้น   

2) วัฒนธรรมองค์การที่เน้นพันธกิจขององค์การ (the mission culture) เป็นวัฒนธรรม
องค์การที่เน้นถึงการมีวิสัยทัศน์และความมุ่งหมายที่ชัดเจนที่องค์การต้องการจะบรรลุเป้าหมาย  
ภายใต้มโนทัศน์ส าคัญที่ว่า องค์การที่ประสบความส าเร็จในการด าเนินงาน มีการก าหนดวัตถุประสงค์ 
เป้าหมายการวางแผนกยุทธ์ และวิสัยทัศน์ขององค์การที่ต้องการไปให้ถึงในอนาคตอย่างชัดเจน  
 3) วัฒนธรรมองค์การที่เน้นการเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง (the involvement culture) ซึ่ง
หมายถึง วัฒนธรรมองค์การที่ให้ความส าคัญเกี่ยวกับการเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องและการเข้ามามีส่วน
ร่วมในการปฏิบัติงานของพนักงาน และความสามารถในการเปลี่ยนแปลงการด าเนินงานได้อย่าง
รวดเร็ว ที่มีสาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอกองค์การ ในขณะเดียวกับที่ให้
ความส าคัญต่อความต้องการของพนักงาน โดยการมอบอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบแก่ทีมงาน
ภายในองค์การ ซึ่งเป็นการพัฒนาความสามารถให้แก่พนักงานในทุกระดับชั้น ท าให้ผลการด าเนินงาน
ขององค์การดีขึ้น เนื่องจากการที่องค์การเปิดโอกาสให้พนักงานเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 
พนักงานจะเกิดความรู้สึกที่มีความรับผิดชอบเพ่ิมมากขึ้น ท าให้เกิดความรู้สึกของการเป็นเจ้าของ ซึ่ง
เท่ากับเป็นการสร้างข้อผูกมัดของพนักงานที่มีต่อองค์การนั้น  และ  
 4) วัฒนธรรมองค์การที่เน้นความสอดคล้อง (the consistency culture)  เป็นวัฒนธรรม
องค์การที่ให้ความส าคัญที่มีความสอดคล้องภายในองค์การในกรณีที่สภาพแวดล้อมที่ไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงค่อนข้างสูง และการด าเนินงานภายในองค์การมีการประสานงานเป็นหนึ่งเดียว   โดยที่
องค์การในลักษณะนี้จะมีวัฒนธรรมองค์การช่วยสนับสนุนให้ การด าเนินงานขององค์การเป็นไปอย่าง
มีระเบียบแบบแผน ที่มีค่านิยมร่วม ความเชื่อ สัญลักษณ์บุคคลที่ประสบความส าเร็จ และแบบแผนที่
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เคร่งครัดที่คอยช่วยในการก าหนดนโยบายและวิธีการด าเนินงาน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ
ในที่สุด 
 
บทสรุป 
 ปัจจัยความส าเร็จของธุรกิจหรือองค์กร เรื่องการจัดการทรัพยากรมนุษย์ระหว่างปะเทศ ที่มี
การด าเนินงานหรือการประกอบกิจการ การนอกประเทศแม่ เชื่อมโยงกับบทบาทการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ คือการคัดเลือกบุคลากรข้ามชาติที่มีความรู้ความสามารถและการ
พัฒนาพนักงานให้มีคุณภาพและมีความพร้อมมีส่วนช่วยให้การปฏิบัติงานในต่างแดน และคัดเลือก
บุคคลกรท้องถิ่นนั้นนั้น เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ แต่ก็ยังมีปัจจัยอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับสภาพ
สิ่งแวลล้อมต่างๆ ระหว่างประเทศ ที่ส่งผลต่อการปรับตัวของบุคลากรข้ามชาติด้วย เช่น ปัจจัย
ทัศนคติ ปัจจัยด้านกฏหมายต่างๆ ปัจจัยด้านการเมือง ปัจจัยนโยบายรัฐ  ปัจจัยด้านวัฒนธรรม การ
แทรกแซงจากรัฐบาลของประเทศนั้นๆ ที่มีผลต่อองค์กรหรือธุรกิจ ฉะนั้น สิ่งที่องค์การจ าเป็นต้อง
พิจารณาในการจะส่งคนไปท างานในต่างประเทศ ประกอบด้วยเรื่องต่างๆ คือ เรื่องของงาน องค์การ
จ าเป็นต้องพิจารณาอย่างรอบคอบถึงปัญหาการปรับตัวข้ามวัฒนธรรม การสร้างเครือข่ายในระดับ
ท้องถิ่น ความผูกพันต่อองค์การ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดสิทธิประโยชน์ต่างๆ ให้แก่บุคลากรที่ได้รับ
มอบหมายให้ไปปฏิบัติงานในต่างประเทศด้วย  เรื่องของคนท างาน แนวคิดการบริหารปริมาณคน 
(Human Capital Idea) ต้องมองคนเป็นสินทรัพย์ (Asset) ไม่ใช่ความรับผิดชอบ (liability) จึงจะ
เป็นการลงทุนท าให้เพ่ิมมูลค่าได้เรื่องชีวิตส่วนตัว ทางการสร้างความยั่งยืนขององค์กรผ่านการบูรณ
การแนวปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในงานด้านทรัพยากรมนุษย์อันจะน ามาซึ่งผลลัพธ์ด้าน
พนักงานที่ดีข้ึน ทั้งความอยู่ดีมีสุขของพนักงาน การจูงใจที่ส าคัญ และรักษาพนักงานที่มีความสามารถ 
ความพึงพอใจในงาน การมีส่วนร่วม และสร้างความผูกพันกับองค์การ เรื่อง CROSS CULTURE   

ดังนั้นการพัฒนาสมรรถนะเพ่ือรองรับ การท างานข้ามวัฒนธรรม  การเอาตัวรอดในโลกยุค
ปัจจุบันนี้  ความ เปลี่ยนแปลงที่เหล่าผู้บริหารก าลังประสบอยู่ คือการ ขยายตัวของโลกในยุค
โลกาภิวัฒน์ และ ก าลัง แรงงานที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และทาง เดียวที่จะปรับตัวได้ ก็คือการ
พัฒนาไปสู่การเป็นอัจฉริยะภาพทางด้านวัฒนธรรมนั่นเอง 
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บทคัดย่อ 

 การศึกษาเรื่องการปรับตัวทางด้านกลยุทธ์การตลาดของธุรกิจผ้าไทยที่มีผลต่อพฤติกรรมทาง
การตลาดของผู้บริโภค จังหวัดพิจิตร เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) การวิจัย  
ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษากลยุทธ์ทางการตลาดของธุรกิจผ้าไทย จังหวัดพิจิตร ก่อนการปรับตัว 
และหลังการปรับตัว  
 ผลการวิจัยพบว่า ธุรกิจผ้าไทยก่อนการปรับตัว การเข้าถึงสื่อออนไลน์ยังไม่นิยมมาก และยัง
ไม่ได้มีแนวคิดสมัยใหม่เข้ามาประยุกต์ใช้ อีกทั้งยังไม่มีกลยุทธ์ทางการตลาดที่ชัดเจนท าให้ ผ้าไทยยัง
อยู่ในวงแคบ ยิ่งไปกว่านั้นร้านผ้าไทยส่วนมากอาศัยการบอกปากต่อปาก ท าให้การเข้าถึงผู้โภคได้น้อย 
ส่วนธุรกิจผ้าไทยหลังการปรับตัวมีการประชาสัมพันธ์ มีรูปแบบสินค้าและสีสันที่ร่วมสมัยมากขึ้น 
รวมถึงท าการตลาดให้เข้ากับยุคสมัย โดยใช้สื่อออนไลน์ช่วยท าให้เกิดการรับรู้ได้อย่างทั่วถึง 
วัฒนธรรมจังหวัดพิจิตรได้มีบทบาทในการรณรงค์ให้หน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดพิจิตรแต่งกายด้วยผ้า
ไทย เพ่ือยกระดับผ้าไทยก้าวไกลสู่สากล   
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 
 
บทน า  
 ตลาดผ้าไทยในประเทศไทย การจ าหน่ายส่วนใหญ่จะมีพ่อค้าคนกลางรับถึงแหล่งที่ผลิต  ผ้า
ทอบางกลุ่มต้องจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าขึ้นอยู่กับข้อตกลงซื้อขาย แหล่งผลิตบางแห่งมีการจัดวาง
สินค้าหน้าร้านเพ่ือดึงดูดสายตา และเป็นจุดสนใจแก่ผู้พบเห็น การตลาดภายในประเทศจึงมี  2 
ลักษณะคือ ตลาดขายปลีกและตลาดขายส่ง โดยแหล่งจ าหน่ายส าคัญในประเทศในลักษณะขายปลีก 
เช่น ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ตลาดส าเพ็ง โบ้เบ้ ประตูน้ า และแหล่งตลาดขายส่งที่ส าคัญในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคกลางบางจังหวัด เช่น เชียงใหม่ ล าพูน ลพบุรี ปราจีนบุรี 
สระแก้ว และกรุงเทพฯ รวมถึงตลาดนัดสวนจตุจักรและสวนลุมไนท์พลาซ่า  (กรมส่งเสริม
อุตสาหกรรม, 2549) 
 นอกจากนี้กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (2549) ยังระบุว่า แม้ปัจจุบันสินค้าผ้าไทยและ
ผลิตภัณฑ์ผ้าไทย จะมีบทบาทส าคัญต่อเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศเพ่ิมข้ึนตามล าดับในเรื่องของ
การสร้างรายได้ให้ชาวชนบท และการแก้ปัญหาการเคลื่อนย้ายแรงงานสู่เมืองใหญ่ แต่สินค้าประเภท
นี้ยังต้องเผชิญปัญหาต่าง ๆ เช่น ปัญหาด้านต้นทุนการผลิต ซึ่งได้แก่ วัตถุดิบประเภทเส้นไหมขาด
แคลน มีไม่พอเพียงกับความต้องการน ามาใช้ในการผลิต จึงต้องสั่งน าเข้าจากต่างประเทศ โดยข้อคิด
ดังกล่าว มีมุมมองการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยหลัก ๆ  ดังนี้ 

1. ประเทศไทยมีวัตถุดิบคุณภาพดีพอใช้ในระดับหนึ่งแต่ราคาผ้าสูงเกินไป การบังคับซื้อ            
โดยระบบสัดส่วนต้องยกเลิกหรือหากจ าเป็นต้องคงไว้ จะต้องเป็นสัดส่วนที่น้อยที่สุด ต้องให้โอกาส
เกษตรกรซึ่งปลูกหม่อนเลี้ยงไหม และสาวเส้นเข้ามาทอในระบบสัดส่วนด้วย ส่วนภาษีน าเข้าหากรัฐ
ต้องเก็บภาษีเส้นไหมขอให้เก็บน้อยที่สุด เพ่ือให้ต้นทุนวัตถุดิบมีราคาที่เหมาะสมและแข่งขันได้ 

2. พัฒนาด้านบุคลากร โดยเน้นที่ผ้าทอมือ ซึ่งจะเป็นมรดกสืบทอดไปอีกยาวนาน รัฐ                 
ควรที่จะบรรจุหลักสูตรการผลิตผ้าไทยในโรงเรียนตั้งแต่ระดับมัธยมจนถึงมหาวิทยาลัย 

3. พัฒนาด้านบริหารจัดการ เพ่ือเพ่ิมผลผลิต และลดการสูญเสียทั้งระบบ 
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4. พัฒนาด้านเทคโนโลยีใช้วิธีการสมัยใหม่เพ่ือปรับปรุงคุณภาพการสาวไหม การตีเกลียว 
และการทอผ้า 

5. พัฒนารูปแบบสินค้าและการตลาด โดยเน้นที่แฟชั่น และผลิตสินค้าให้เหมาะสมกับ
รสนิยมของลูกค้า มีการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์สินค้าผ้าไทยอย่างต่อเนื่อง 

จะเห็นได้ว่า ธุรกิจผ้าไทย เป็นธุรกิจที่สร้างเอกลักษณ์ของความเป็นไทยให้ชาวต่างชาติได้รู้จัก
มาก จึงกลายเป็นธุรกิจที่น่าลงทุน และประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตผ้าไทยและผลิตภัณฑ์ผ้าไทยที่มี
คุณภาพและมีชื่อเสียงมากแห่งหนึ่งของโลก มีแรงงานในภาค อุตสาหกรรมจ านวนมากโดยเฉพาะ
แรงงานในชนบท                ผ้าไทยเป็นเอกลักษณ์ไทยที่ได้รับการกล่าวขวัญมานานแล้วในด้าน
ความงดงามของสีสัน และลวดลาย รวมถึงฝีมือการทอผ้าของคนไทยที่ ได้รับการถ่ายทอดมาจนถึง
ปัจจุบันผ้าไทยจึงได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายทั้งจากชาวไทยและชาวต่างประเทศ โดยเป็นสินค้า
หัตถกรรมที่มีขั้นตอนการผลิตที่ใช้แรงงานไทยเป็นหลัก ซึ่งเหมาะสมกับโครงสร้างเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยที่มีแรงงานเป็นจ านวนมาก  

กลยุทธ์ทางการตลาด (Marketing Strategy) หมายถึง การใช้ส่วนประสมทางการตลาดให้
เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย หรือตลาดเป้าหมาย เป็นวิธีการพ้ืนฐานที่สร้างให้เกิดความต้องการ
ผลิตภัณฑ์ ซึ่งประกอบด้วย การตัดสินใจ การก าหนดตลาดเป้าหมาย การก าหนดต าแหน่งผลิตภัณฑ์  
การก าหนดกลยุทธ์ส่วนผสมทางการตลาด และการก าหนดระดับค่าใช้จ่ายการตลาด ซึ่งจะน าไปสู่การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างอย่างยั่งยืน (Violeta Radulescu, 2012) หรือกลยุทธ์หมายถึง การรบที่มี
เล่ห์เหลี่ยม วิธีการที่ต้องใช้กลยุทธ์อุบายต่างๆ เล่ห์เหลี่ยมในการต่อสู้ หรือเป็นวิธีทางหรือแนวทางที่
ถูกต้องก าหนดขึ้นเพ่ือการระดมและการจัดสรรการใช้ทรัพยากรขององค์การเพ่ือบรรลุถึงเป้าหมาย
ขององค์การทางเศรษฐกิจ (เกษม พิพัฒน์เสรีธรรม, 2553) หรือเป้าหมายแผนบูรณาการแบบ
ผสมผสาน และวัตถุประสงค์พ้ืนฐานทั้งหลายขององค์กรรวมทั้งแผนงานหลักต่างๆ ที่ซึ่งได้มีการจัดท า
ขึ้นมาเพ่ือจะน ามาปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ต่างๆ ดังกล่าวตลอดจนวิธีการที่ส าคัญ
เกี่ยวกับการแบ่งทรัพยากรทั้งหลายที่น ามาใช้ ซึ่งเกี่ยวข้องกับความได้เปรียบของธุรกิจในการท้าทาย
ต่อสภาพแวดล้อมต่อสิ่งที่ก าหนดขึ้นเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร (korler, keller, 2009)  

การปรับตัวของธุรกิจนั้น เกิดขึ้นเมื่อผลิตภัณฑ์ถูกน าออกสู่ตลาด แสดงถึงการเริ่มต้นของ
วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ ระยะเวลาที่ผ่านไปผลิตภัณฑ์จะมียอดขายเพ่ิมขึ้นมากบ้าง น้อยบ้าง เป็นการ
แสดงถึงการเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์นั้น หากผลิตภัณฑ์ได้รับการยอมรับจากตลาดเป็นอย่างดี
ยอดขายจะเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว เมื่อผู้ซื้อไม่ต้องการผลิตภัณฑ์นั้น ยอดขายจะตกต่ าลง ในที่สุด
ผลิตภัณฑ์นั้นก็จะหายไปจากตลาด แต่จะมีผลิตภัณฑ์ใหม่เข้ามาสู่ตลาดแทนผลิตภัณฑ์เก่าที่ล้าสมัย  
ซึ่งผู้ต้องการซื้ออีกต่อไป ดังนั้นระยะเวลาที่ผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดจะอยู่ในตลาดจึงไม่เท่ากันเป็นการ
แสดงให้เห็นวงจรชีวิตที่สั้นหรือยาวของผลิตภัณฑ์ซึ่งคล้ายกับวงจรชีวิตของคนเรา และจะเกิดวงจร
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ชีวิตใหม่ เข้ามาแทนที่วงจรเดิมอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆ วงจรใหม่ที่เกิดขึ้นอาจจะมาจากผลิตภัณฑ์ใหม่มี
เทคโนโลยีสูงกว่า มีประสิทธิภาพดีกว่า หรือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป  
ดังนั้น ธุรกิจต้องมีการสืบค้นข้อมูลการเปลี่ยนแปลง ทั้งการขาย ความต้องการลูกค้า สภาพแวดล้อม
ธุรกิจ ท าองค์กรให้เป็นองค์กรปัจจุบันรู้ เท่าทันการเปลี่ยนแปลงภายนอก และปรับกลยุทธ์ให้
สอดคล้องกับสภาวะที่เปลี่ยนแปลงไป ธุรกิจจะต้องลืมสิ่งที่เคยท าในอดีต ซึ่งอาจจะไม่เหมาะสมกับ
สภาวะปัจจุบันเพราะสภาพแวดล้อมเปลี่ยนไปแล้ว กลยุทธ์เดิมๆที่เคยใช้ได้ผลก็อาจจะไม่ได้ผล            
จึงต้องมีการปรับตัวต่อธุรกิจนั้นๆ เพ่ือให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคให้ดีที่สุด   
 ก่อนที่จะมีนโยบาย Thailand 4.0 รัฐบาลให้ความสนใจและส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจใน
อุตสาหกรรมที่แตกต่างกัน เริ่มต้นที่ Thailand 1.0 รัฐบาลเน้นการลงทุนทางภาคเกษตรกรรม เช่น 
พืชไร่ พืชสวน การส่งออกนั้นยังมีไม้สัก ดีบุกเท่านั้น โมเดลต่อมาเป็น Thailand 2.0 ที่มุ่งเน้น
อุตสาหกรรมเบาแต่หันมาใช้แรงงานจ านวนมากแทน เช่น เครื่องนุ่ งห่ม รองเท้า กระเป๋า 
เครื่องประดับ และในช่วง Thailand 3.0 ซึ่งเป็นยุคของอุตสาหกรรมหนักและการส่งออก มีการลงทุน
จากต่างประเทศมากขึ้น ใช้เทคโนโลยีสูงขึ้น เน้นเรื่องชิ้นส่วนยานยนต์ แผงวงจรไฟฟ้าที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น 
และเรื่องของการลงทุน  มีการขยับไปลงทุนในต่างประเทศ   
 ธุรกิจผ้าไทยก่อนการปรับตัว และก่อนที่จะมีนโยบาย Thailand 4.0 นั้น ธุรกิจผ้าไทย              
เป็นธุรกิจที่ต้องอยู่ในกรอบ  เพราะผ้าไทยใช้แต่งกายในงานที่ส าคัญของประเทศไทยเท่านั้น และ               
ใช้เพ่ือเป็นของขวัญในวันส าคัญต่างๆ เหมือนกับการไปไม่สุด  ผ้าไทยเป็นที่นิยมเฉพาะกลุ่ม                
เพราะมีเพียงคนบางกลุ่มเท่านั้นที่สวมใส่ผ้าไทย ได้แก่ กลุ่มผู้บริหารของสถานที่ราชการ หน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน และรัฐวิสาหกิจ  ร้านผ้าไทยส่วนมากเลยอาศัยการบอกปากต่อปากเลยท าให้การ
เข้าถึงของผู้โภคไม่มากเท่าที่ควร  ธุรกิจผ้าไทยจึงต้องมีการปรับกลยุทธ์การตลาดขึ้นเพ่ือด ารง
เอกลักษณ์ความเป็นไทยและเป็นการเชื่อมโยงภูมิปัญญาอันทรงคุณค่าให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตปัจจุบัน   
 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557-2560 ที่รัฐบาลเข้ามาบริหารประเทศ ซึ่ง Thailand 4.0 นี้เป็นการ 
“ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม” และเปลี่ยนจากที่แต่ก่อนลงมือท ามาก แต่ได้ผลตอบแทนน้อย
มาเป็น ลงมือท าน้อย แต่ได้ผลตอบแทนมหาศาล โดยการเอาความคิดสร้างสรรค์เป็นแรงผลักดัน และ
น านวัตกรรมเข้ามาช่วย เปลี่ยนจากการผลิตสินค้าไปสู่ การบริการมากขึ้น อีกทั้ง “ค่านิยม 12 
ประการ”  คือ การก าหนดค่านิยมหลักให้ชัดเจนในสังคมไทย เพ่ือที่จะสร้างประเทศไทยให้เข้มแข็ง 
ดังนั้นประชาชนไทยต้องเข้มแข็งก่อน โดย 1 ในค่านิยมหลัก 12 ประการ ตามนโยบายคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ คือ รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม เป็นการปลูกฝังไปถึงรากฐานให้แก่
เยาวชน โดยผู้บริหารประเทศ สื่อมวลชนและสถาบันการศึกษาควรร่วมมือกันใช้กระบวนการ "อบรม 
บ่มเพาะ" จนกลายเป็นวัฒนธรรมของสังคมไทย  ปัจจุบันธุรกิจผ้าไทยจึงต้องปรับกลยุทธ์เพ่ือรับมือกับ
สภาวะและเหตุการณ์ในปัจจุบัน              เพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้า เช่น การแต่งกาย



 
 

 

432 
การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 

เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

ไว้ทุกข์ ในห้วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช สีที่นิยม ได้แก่ สีด า สีขาว และสีครีม ธุรกิจผ้าไทยจึงเริ่มปรับกลยุทธ์ทางการตลาดให้เข้ากับ
สมัยใหม่มากขึ้นเพ่ือตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย  อีกทั้งยกระดับสินค้า
ไทยให้เป็นสินค้าที่มีมูลค่าสูง มีคุณค่า และเกิดการยอมรับ 

เครื่องมือในการปรับกลยุทธ์ทางการตลาดที่เหมาะสมส าหรับผลิตภัณฑ์ผ้าไทย ในแง่มุมของ
รัฐบาล คือ การรณรงค์ของรัฐบาลที่ส่งเสริมให้ผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐแต่งกายด้วยผ้าไทย ในแง่มุม
ของผู้ประกอบการ คือ การร่วมมือของผู้ประกอบการร้านผ้าไทยกับหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือด ารง
เอกลักษณ์ความเป็นไทยและเป็นการเชื่อมโยงภูมิปัญญาอันทรงคุณค่าให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตปัจจุบัน 
การออกงานเพ่ือจัดแสดงสินค้า และการใช้สื่อออนไลน์เพ่ือการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ทั้งนี้แนวทางใน
การยกระดับสินค้าผ้าไทย  สิ่งที่ต้องค านึงถึงคือ การได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน การ
วางรูปแบบและลวดลายให้มีความทันสมัย การสร้างความแตกต่างแก่ผลิตภัณฑ์โดยอาศัยจุดเด่นใน
ด้านการมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว (ส านักงานจังหวัดพิจิตร, 2559) 

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น การศึกษาการปรับตัวทางด้านกลยุทธ์การตลาดของธุรกิจผ้าไทย             
ที่มีผลต่อพฤติกรรมทางการตลาดของผู้บริโภค อ าเภอเมือง จังหวัดพิจิตร  จากการศึกษาในฐานข้อมูล 
TDC (Thai Digital Collection) เป็นโครงการหนึ่งของ ThaiLIS หรือฐานข้อมูล One Search (EDS) 
ยังไม่มีผู้วิจัยท าการศึกษาเรื่องปัจจัยทางธุรกิจที่เกี่ยวกับผ้าไทยในจังหวัดพิจิตร ผู้วิจัยจึงท าการศึกษา
เรื่องนี้ เพราะจังหวัดพิจิตรเป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่ใช้ผ้าไทยในส่วนราชการต่างๆ และมีการก าหนดวันที่
สวมใส่ผ้าไทย ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาการปรับตัวทางด้านกลยุทธ์ของธุรกิจผ้าไทย โดยมุ่งศึกษา
กลยุทธ์การปรับตัวของธุรกิจผ้าไทย ได้แก่ ด้านราคา การสร้างความแตกต่างด้านผลิตภัณฑ์  ลักษณะ
ทางกายภาพ การจัดจ าหน่าย การน าเทคโนโลยีมาช่วยในการส่งเสริมการตลาด และกระบวนการ
ให้บริการ ซึ่งการวิจัยนี้ช่วยให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับตัวของธุรกิจต่างๆ  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพ่ือศึกษากลยุทธ์ทางการตลาดของธุรกิจผ้าไทย จังหวัดพิจิตร ก่อนการปรับตัว และหลังการ
ปรับตัว 

 
วิธีด าเนินการวิจัย  

การวิจัยเชิงคุณภาพ 
ผู้วิจัยได้คัดเลือกผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) โดยใช้วิธีการเลือกผู้ให้ข้อมูล                    

ตามวัตถุประสงค์ (Purposive Sampling) ผู้วิจัยได้ระบุคุณลักษณะของบุคคลในกลุ่มที่ต้องการไว้             
เพ่ือเป็นเกณฑ์ในการเลือก จากนั้นจึงสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ( In-Depth Interview) ตามประเด็น



 
 

 

433 
การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 

เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

ค าถามที่ตั้งไว้จนข้อมูลอ่ิมตัว (Saturation) ได้ข้อมูลที่มีความหมายครบถ้วน สามารถตอบค าถาม
งานวิจัยและวัตถุประสงค์ในการวิจัยได้ ผู้วิจัยได้ก าหนดค าถามไว้ล่วงหน้า และใช้ค าถามปลายเปิด 
(Open-ended Questions) เพ่ือให้ผู้ให้ข้อมูลสามารถเล่าเรื่องได้อย่างเต็มที่ตามประเด็นที่ผู้วิจัยตั้งไว้ 
และยืดหยุ่นประเด็นค าถามตามสถานการในการสัมภาษณ์ อีกทั้งได้ก าหนดประเด็นค าถามไว้ล่วงหน้า 
โดยยืดหยุ่นล าดับของประเด็นในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดผู้ให้ข้อมูลหลัก ดังนี้ 
1. วัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร ผู้ที่ท าหน้าที่เป็นผู้น าเกี่ยวกับการส่งเสริมวัฒนธรรมและเป็นตัวแทนของ
คนในจังหวัดพิจิตรในการประชาสัมพันธ์นโยบายของจังหวัดให้หน่วยงานอ่ืนๆหรือประชาชนทราบ                        
2. ผู้ประกอบการค้าผ้าไทยในจังหวัดพิจิตร จ านวน 4 ร้าน ได้แก่ 1. ร้านบาหยัน 2. ร้านนิดาไหมไทย              
3. ร้านชะลอมผ้าไทย  และ 4. ร้านชนะโชติผ้าไทย ทั้ง 4 ร้าน ได้มีส่วนร่วมกับจังหวัดโดยการจัดบูท
โครงการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) กับวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร และเปิดกิจการมานาน               
เป็นที่น่าเชื่อถือของประชาชนในจังหวัด มีการปรับกลยุทธ์การตลาดเรื่อยๆ จนมาถึงปัจจุบัน มีสินค้า
ที่หลากหลาย และมีคุณภาพในการตอบสนองผู้บริโภค รวมถึงมีการประชาสัมพันธ์ทั้งหน้าร้าน              
และในสื่อสังคมออนไลน์  

ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา คือ ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ประกอบการ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ 
สมรส การศึกษา รายได้อาชีพ กลยุทธ์การตลาดของธุรกิจผ้าไทย จังหวัดพิจิตร ก่อนการปรับตัว และ
หลังการปรับตัว โดยแบ่งตามส่วนประสมทางการตลาด 7 ด้าน (Marketing Mix) ได้แก่ ด้านราคา 
(Price)  การจัดจ าหน่าย (Place)  การสร้างความแตกต่างด้านผลิตภัณฑ์ (Product) การน า
เทคโนโลยีมาช่วยในการส่งเสริมการตลาด (Promotion)  การสร้างความเชื่อมั่นผ่านตัวบุคคล 
(People) กระบวนการให้บริการ (Processes) และลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence)  
 ขอบเขตด้านพ้ืนที่  เนื่องจากในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้มีระยะเวลาจ ากัด  จึงได้ท าการศึกษา
วิจัยในเขต อ าเภอเมือง จังหวัดพิจิตร  ขอบเขตด้านเวลา ด าเนินการวิจัย ในปี พ.ศ 2560 – 2561 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเพ่ือศึกษาการปรับตัวทางด้านกลยุทธ์การตลาดของธุรกิจผ้าไทย              
ที่มีผลต่อพฤติกรรมทางการตลาดของผู้บริโภค จังหวัดพิจิตร ประกอบด้วย 

1) การเก็บรวบรวมจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาค้นคว้า              
จากแหล่งข้อมูลต่างๆ เพ่ือประกอบการศึกษาให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นได้แก่ บทความ เอกสาร 
งานวิจัย วิทยานิพนธ์ และเว็บไซต์ต่างๆ เพ่ือน าไปสนับสนุนและวิเคราะห์ร่วมกับแหล่งข้อมูลอื่น ๆ  

2) ใช้การสังเกตการณ์ เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสังเกต (Observation) ซึ่งผู้วิจัย             
จะเริ่มสังเกตสิ่งต่างๆ รอบตัวทันทีท่ีเข้าสู่สนาม แล้วท าการรวบรวมและจดบันทึกปรากฏการณ์ต่าง ๆ             
ในแบบสังเกต ทั้งในเรื่องทั่วๆ ไป ประกอบด้วย รายละเอียดในตัวสินค้า ราคา ชนิดของผ้า                   
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และรายละเอียดทั้งหมดของผู้ให้ข้อมูล รวมไปถึงบรรยากาศแวดล้อมของร้านผ้าไทย และข้อเท็จจริง
ในสิ่งที่จะศึกษา เพ่ือน าข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลอ่ืนๆ ตามวัตถุประสงค์การวิจัย  

3) ใช้แนวค าถามในแบบสัมภาษณ์ในการรวบรวมข้อมูลจากผู้ประกอบการ โดยใช้วิธีการ
สัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview)  และศึกษาวัตถุประสงค์การวิจัยว่ามีการปรับตัว              
กลยุทธ์ของธุรกิจอย่างไร โดยแบบสัมภาษณ์ดังกล่าวได้น าไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบและแก้ไข
ก่อนน าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูล ซ่ึงข้อค าถามนั้นผู้วิจัยได้ตั้งเพ่ือให้ได้ค าตอบตรง
ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้มากท่ีสุด 
 
การตรวจสอบข้อมูล 
 ผู้วิจัยใช้การตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้าดังนี้ 

1) การตรวจสอบข้อมูลสามเส้าด้านข้อมูล (Data Triangulation) เพ่ือพิสูจน์ความถูกต้อง
ของข้อมูล โดยแหล่งที่มาในการตรวจสอบได้แก่ บุคคลที่ให้ข้อมูล คือ ถ้าบุคคลผู้ให้ข้อมูลเปลี่ยนไป
ข้อมูลจะเหมือนกันหรือไม่ 

2) การตรวจสอบข้อมูลสามเส้าด้านวิธีรวบรวมข้อมูล (Method Triangulation) โดยการ
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้เครื่องมือที่แตกต่างกัน เพ่ือรวบรวมข้อมูลเรื่องเดียวกัน เช่น การใช้แบบ
สัมภาษณ์เจาะลึกร่วมกับการใช้แบบสังเกต พร้อมกันนั้นก็ศึกษาจากการเก็บรวบรวมจากเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
ผลการวิจัย 
 จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการค้าผ้าไทยในจังหวัดพิจิตรที่มีการเปิดกิจการมานานเป็นที่
น่าเชื่อถือ และขายสินค้าที่มีคุณภาพ 4 ร้าน ได้แก่ 1. ร้านบาหยัน 2. ร้านนิดาไหมไทย 3. ร้าน
ชะลอม              4. ร้านชนะโชติ ผ้าไทยประยุกต์ และวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร ทั้งนี้ผู้วิจัยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษากลยุทธ์ทางการตลาดของธุรกิจผ้าไทย จังหวัดพิจิตร ก่อนการปรับตัว และเพ่ือ
ศึกษากลยุทธ์ทางการตลาดของธุรกิจผ้าไทย จังหวัดพิจิตร หลังการปรับตัว  โดยการวิเคราะห์ตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังต่อไปนี้ 

การศึกษากลยุทธ์ทางการตลาดของธุรกิจผ้าไทย จังหวัดพิจิตร ก่อนการปรับตัว  
ผลการวิจัยพบว่า มีเพียงคนบางกลุ่มเท่านั้นที่สวมใส่ผ้าไทย ได้แก่ กลุ่มผู้บริหารของสถานที่ราชการ 
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ จึงต้องมีการปรับกลยุทธ์การตลาดของธุรกิจผ้าไทยขึ้นเพ่ือ
ด ารงเอกลักษณ์ความเป็นไทยและเป็นการเชื่อมโยงภูมิปัญญาอันทรงคุณค่าให้สอดคล้องกับวิถีชีวิต
ปัจจุบัน  ธุรกิจผ้าไทยก่อนการปรับตัว การเข้าถึงสื่อออนไลน์ยังไม่นิยมมาก รวมถึงส่วนมากจะเป็นรุ่น
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พ่อแม่ท่ีท า และไม่ได้มีแนวคิดสมัยใหม่เข้ามาปรับใช้ อีกทั้งยังไม่มีกลยุทธ์ทางการตลาดที่ชัดเจน ร้าน
ผ้าไทยส่วนมากเลยอาศัยการบอกปากต่อปากเลยท าให้การเข้าถึงของผู้โภคไม่มากเท่าที่ควร 
 การปรับราคาลงไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ดีเสมอไป และอาจจะเป็นจุดด้อยเมื่อเวลาที่ธุรกิจผ้า
ไทยได้ลดราคาของสินค้าเมื่อเกิดการเพ่ิมราคาอีกครั้งจะท าให้เกิดปัญหา คือ ลูกค้าหรือผู้บริโภคจะ
สับสนและไม่มั่นใจในคุณภาพของสินค้า เพราะผ้าไทยเป็นผ้าที่มีคุณภาพ จะท าให้เป็นการลดคุณค่า
ของผ้าไทยไปด้วย ผ้าไทยยังอยู่ในวงแคบ จะต้องมีส่วนงานราชการที่เกี่ยวข้องมาสนับสนุนในเรื่อง
ของการฝึกเกี่ยวกับเรื่องของผลิตภัณฑ์ ลายผ้า หีบห่อที่บรรจุ ส่วนกระทรวงพาณิชย์ก็จะต้อง มีการ
ประชาสัมพันธ์ เช่น การหาพ้ืนที่เพ่ือขายสินค้าผ้าไทย ไม่ว่าจะเป็นในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึง
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจะต้องพูดถึงหรือให้การสนับสนุนเรื่องของสินค้าที่เป็นสินค้าทาง
วัฒนธรรมของจังหวัดให้มากขึ้น  
 การศึกษากลยุทธ์ทางการตลาดของธุรกิจผ้าไทย จังหวัดพิจิตร หลังการปรับตัว  
ผลการวิจัยพบว่า หลังการปรับกลยุทธ์การตลาด การด าเนินธุรกิจผ้าไทยส่วนมากเป็นการสาน               
ต่อธุรกิจจากรุ่นสู่รุ่น การที่ทายาทของเจ้าของธุรกิจได้ไปศึกษา และได้กลับน าความรู้มาพัฒนา                
ทั้งรูปแบบการจัดวางสินค้า กระบวนการขาย การประชาสัมพันธ์ต่างๆ ทั้งรูปแบบสินค้าใหม่ๆ สีสัน
ร่วมสมัย รวมถึงการปรับเปลี่ยนให้ร้านดูแปลกใหม่กว่าเดิม เช่น การจัดตกแต่งร้าน มีป้ายหน้าร้านที่
ชัดเจน ซึ่งบางร้านที่เป็นร้านเก่าแก่อยู่มานาน แต่คนทั่วไปเพ่ิงจะมารู้จักกันอย่างแพร่หลายจุดเปลี่ยน
ส าคัญที่ท าให้ร้านผ้าไทยได้รับความนิยม คือ มีการปรับภาพลักษณ์และท าการตลาดให้เข้ากับยุคสมัย 
ใช้สื่อออนไลน์ช่วยท าให้เกิดการรับรู้ได้อย่างทั่วถึง 

  การสร้างสินค้าให้เกิดการยอมรับ และการวางรูปแบบและลวดลายให้มีความร่วมสมัยการ
สร้างความแตกต่างแก่ผลิตภัณฑ์โดยอาศัยจุดเด่นในด้านการมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเพ่ือยกระดับสินค้า
ผ้าไทย  ที่ผ่านมากระแสสังคมและการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมท าให้ผ้าไทยค่อยๆ เลือนหายไป
จากความรู้สึกนึกคิดของคนรุ่นใหม่ ซึ่งบางคนอาจจะมองเห็นเป็นเพียงของเก่าโบราณ เหมาะกับคน
รุ่นเก่าๆ ล้าสมัย และหยิบใช้เนื่องในโอกาสส าคัญเท่านั้น ได้แก่ งานบุญ งานศพ งานแต่งงาน เป็นต้น   
 จากแรงขับเคลื่อนที่จะท าให้เกิดนวัตกรรมต้องอาศัยความร่วมมือจากรัฐบาลและภาคส่วน
ต่างๆที่เก่ียวข้อง ได้เริ่มมีแนวทางในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยมากขึ้น  สังคมและวัฒนธรรมไม่ได้หยุด
นิ่ง แต่ได้เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาซึ่งเกี่ยวพันกับปัจจัยภายในและภายนอกท่ีเข้ามากระทบ 

วัฒนธรรมจังหวัดพิจิตรมีการให้บริการในด้านต่างๆ ได้แก่ จัดท าเว็บไซต์ของวัฒนธรรม
จังหวัดพิจิตรโดยตรง และการประชาสัมพันธ์ให้ข่าวสารทางเฟสบุ๊ค ในด้านของประวัติลายผ้า ความ
เป็นมาการให้บริการสินค้า ภาพกิจกรรมต่างๆ เครือข่ายที่ให้บริการ 
 เนื่องจากปัจจุบัน ไม่ว่าจะซื้อของกิน ของใช้ จะชิ้นเล็ก หรือชื้นใหญ่ สิ่งแรกที่เกิดขึ้นในยุคนี้
เราท าคือหยิบโทรศัพท์มือถือมาค้นหาข้อมูลสินค้า หารีวิว เปรียบเทียบราคา ก่อนตัดสินใจซื้อด้วย
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เทคโนโลยีในปัจจุบันท าให้ผู้บริโภคที่มีความสนใจในสินค้าใดๆ ก็ตามสามารถค้นหาข้อมูลจนกระทั่ง
เกิดความมั่นใจแล้วจึงท าการตัดสินใจซื้อ ในธุรกิจเสื้อผ้าผ่านเครือข่ายสั่งคมออนไลน์ก็เช่นกัน 
ผู้บริโภคเลือกท่ีจะหาข้อมูลด้วยตนเองจาก เฟสบุ๊ค และอินสตาแกรม เนื่องจากมีความสะดวก และมี
ข้อมูลเพียงพอส าหรับการตัดสินใจเพ่ือได้สินค้าท่ีพอใจมากท่ีสุด   
  สื่อสังคมออนไลน์ (Social media) เปรียบเสมือนกระแสแฟชั่นที่ก าลังนิยม อาจจะเป็นการ
เปลี่ยนแปลงที่ใหญ่ที่สุดหลังจากมีการปฏิวัติด้านอุตสาหกรรม  และกลายเป็นสื่อที่ทรงพลังอีกสื่อหนึ่ง
ที่สามารถน ามาใช้ในการประกอบธุรกิจได้นับว่าใช้เงินในการลงทุนน้อยแต่ให้ผลลัพธ์ที่มากกว่าอย่าง
มหาศาล ซึ่งถ้าจะท าให้ดีจะต้องเข้าใจธรรมชาติและพฤติกรรมของคนบนโลกสังคมออนไลน์ และใน
ปัจจุบันมีเว็บไซต์ที่แนะน าสถานที่จ าหน่ายผ้าไทย แหล่งรวมความรู้ผ้าไหมไทย ความรู้ทั่วไป การผลิต 
การส่งเสริมตลาด และสาระที่เก่ียวข้อง เพื่อยกระดับผ้าไทยก้าวไกลสู่สากล  สื่อสังคมออนไลน์จะช่วย
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย และจะเพ่ิมบทบาทต่อชีวิตของมนุษย์และจะยกระดับเพ่ือให้เกิดสังคมโซเซียล
มีเดีย ซึ่งปัจจุบันเป็นสื่อมีอิทธิพลสูงต่อการตัดสินใจซื้อของผู้คนต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ
ผู้บริโภค เพ่ือก้าวข้ามกับดักทางความคิด คือการน าเอานวัตกรรม และเทคโนโลยีเข้ามาใช้ให้ตอบ
โจทย์ความต้องการของลูกค้า ท าให้ธุรกิจต้องใช้กลยุทธ์โซเชียลมีเดียเข้ามาท าการตลาดเพ่ือ
ตอบสนองผู้บริโภคได้มากขึ้น   
 
ตารางที่ 1 ตารางการเปรียบเทียบการปรับตัวทางด้านกลยุทธ์การตลาดของธุรกิจผ้าไทยที่มีผล               
ต่อพฤติกรรมทางการตลาดของผู้บริโภค จังหวัดพิจิตร ก่อนการปรับตัวและหลังการปรับตัว                   
และผลการวิจัย การเปรียบเทียบการปรับตัวทางด้านกลยุทธ์การตลาดของธุรกิจผ้าไทยที่มีผลต่อ
พฤติกรรมทางการตลาดของผู้บริโภค จังหวัดพิจิตร โดยแบ่งตามส่วนประสมทางการตลาด 7 ด้าน 
(Marketing Mix) ได้แก่ ด้านราคา (Price) การจัดจ าหน่าย (Place) การสร้างความแตกต่าง ด้าน
ผลิตภัณฑ์ (Product)              การน าเทคโนโลยีมาช่วยในการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
การสร้างความเชื่อมั่นผ่านตัวบุคคล (People) กระบวนการให้บริการ (Processes) และลักษณะทาง
กายภาพ (Physical Evidence) แสดงได้ดังตาราง 

ก่อนการปรับตัว หลังการปรับตัว 

1. ราคา (Price) 
   - ตั้งราคาผลิตภัณฑ์ตามค่าใช้จ่ายของ
ธุรกิจจริงๆ  

1. ราคา (Price) 
   - เริ่มมีการมองว่าลูกค้าพร้อมที่จะจ่ายเงินซื้อผลิตภัณฑ์ใน
ราคาเท่าไหร่ และเริ่มมีการปรับตัวด้านผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้อง
กับงบประมาณของลูกค้า 
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2. ช่องทางการจ าหน่าย (Place) 
   - มองว่าลูกค้าต้องมาซ้ือหรือลอง
ผลิตภัณฑ์ที่ร้านค้าเท่านั้น 

2. ช่องทางการจ าหน่าย (Place) 
   - เริ่มมีการใช้สื่อสังคมออนไลน์มาเป็นช่องทางหลักในการซื้อ 
และเป็นช่องทางเสริมในแง่ประชาสัมพันธ์ (PR) สินค้า – ซื้อผ่าน 
Application 

3. การสร้างความแตกต่างด้านผลิตภัณฑ์ 
(Product) 
   - เป็นแบบอนุรักษ์นิยมที่ท าส าหรับกลุ่ม
คนผู้ใหญ่ และใช้แค่ในงานพิธีการท าส าคัญ
เท่านั้น  
   - สีสันจะเป็นสีเรียบง่าย เช่น สีด า สีครีม 
      - หีบห่อบรรจุภัณฑ์เป็นถุงกระดาษสี
น้ าตาล 

3. การสร้างความแตกต่างด้านผลิตภัณฑ์ (Product) 
   -  เริ่มมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ สีสัน รูปแบบออกมาตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าที่มีความหลากหลายมากขึ้น เช่น ปลอกหมอน 
   - ผ้าไทย ช่วยท าให้ผู้สวมใส่ได้เกิดความเชื่อมั่น และเพ่ือ
พัฒนาบุคลิกภาพของผู้ที่สวมใส่ให้เกิดความน่าเชื่อถือ การ
ยอมรับทางสังคม และการมีที่ยืนในสังคมนั้นของผู้สวมใส่ผ้าไทย 
    - ถุงหีบห่อบรรจุภัณฑ์ในปัจจุบัน มีทั้งภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษเพ่ือให้ชาวต่างชาติได้เข้าใจ 

ก่อนการปรับตัว หลังการปรับตัว 

4. การน าเทคโนโลยีมาช่วยในการ
ส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
   - ลูกค้าสามารถลองชุดได้ และแก้ไขให้
เหมาะสมกับรูปร่างได้ (ปรับบุคลิกภาพให้
สง่างาม น่าเชื่อถือ และเหมาะสมกับ
รูปร่าง) 
   - การเข้าถึงสื่อออนไลน์ยังไม่นิยม 
รวมถึงส่วนมากจะเป็นรุ่นพ่อแม่ท่ีท าธุรกิจ
อาศัยการบอกปากต่อปาก 

4. การน าเทคโนโลยีมาช่วยในการส่งเสริมการตลาด 
(Promotion) 
   - สามารถช าระผ่านทาง I-Banking เพราะนอกจากจะสะดวก
แล้ว บางธนาคารไม่คิดค่าธรรมเนียมในการโอนเงินต่างธนาคาร 

 
 

5. การสร้างความเชื่อม่ันผ่านตัวบุคคล 
(People) 
   - ผู้ประกอบการค้าผ้าไทยจะเชิญชวน
ญาติ หรือเพ่ือนฝูงก่อน และอาศัยการบอก
ปากต่อปากจากญาติ หรือทางเพ่ือนฝูง 

5. การสร้างความเชื่อม่ันผ่านตัวบุคคล (People) 
 
   - การสร้างความเชื่อมั่นต่อสินค้า เจ้าของธุรกิจผ้าไทย ร้านนิ
ดาไหมไทย ใส่ผ้าไทยและถ่ายรูปลงเฟสบุ๊คในการจูงใจลูกค้า  
   - ลงรีวิวความประทับใจของลูกค้าเก่า ให้บุคคลที่สนใจใช้
ประกอบการตัดสินใจ เปรียบเสมือนการสร้างความเชื่อมั่นของ
สินค้าและร้าน จนท าให้เกิดการซื้อสินค้า 
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6. กระบวนการให้บริการ (Processes) 
   -  ซื้อขายที่ร้านเท่านั้น และสามารถลอง
สวมใส่ได้ หรืออาจจะเป็นการโทรสอบถาม
รายละเอียดต่างๆ เช่น ราคา ชนิดของผ้าสี 

6. กระบวนการให้บริการ (Processes) 
   -  สามารถซื้อขายผ่านทาง Facebook หรือ Line ทุกวันนี้ 
สิ่งแรกที่เราท าคือหยิบโทรศัพท์มือถือมาหาข้อมูลของสินค้า รีวิว 
และเปรียบเทียบราคา ก่อนตัดสินใจซื้อ เพราะผู้บริโภคเลือกท่ี
จะหาข้อมูลด้วยตนเองจาก เนื่องจากมีความสะดวก 
   - มีการส่งของทางไปรษณีย์ถึงมือลูกค้าอย่างครบถ้วน รวดเร็ว 
   -  ผู้ประกอบการค้าผ้าไทยจะศึกษาสิ่งที่ต้องการก่อนโดย
ค้นหาข้อมูลก่อนตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านทาง Google ลูกค้าจะมี
แบบไว้ในใจจากภาพทาง Google แล้วเอามาสอบถามทางร้าน 

ก่อนการปรับตัว หลังการปรับตัว 

7.  ลักษณะทางกายภาพ (Physical 
Evidence)  
   - รายละเอียดในการบริการ ลูกค้า
จะต้องเข้ามาสอบถามท่ีร้าน หรือสอบถาม
จากเพ่ือนๆที่เคยใช้บริการ 

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

 
สรุปและอภิปรายผล 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลการปรับตัวทางด้านกลยุทธ์การตลาดของธุรกิจผ้าไทยที่มีผล                 
ต่อพฤติกรรมทางการตลาดของผู้บริโภค จังหวัดพิจิตร น ามาอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 
 ผลการศึกษาที่ได้จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่า ธุรกิจผ้าไทยก่อนการปรับตัวการ
เข้าถึงสื่อออนไลน์ยังไม่นิยมมาก และไม่ได้มีแนวคิดสมัยใหม่เข้ามาปรับใช้ อีกทั้งยังไม่มีกลยุทธ์ทาง
การตลาดที่ชัดเจน ร้านผ้าไทยส่วนใหญ่จึงอาศัยการบอกปากต่อปาก และท าให้การเข้าถึงของผู้โภคไม่
มากเท่าที่ควร ซึ่งสอดคล้องกับ (ฤทธิ์ฤชา ชาญเชี่ยว , 2556) ได้กล่าวว่า ธุรกิจได้ให้ความส าคัญกับ
การพูดปากต่อปาก จากลูกค้าคนหนึ่งไปยังลูกค้าอีกคนหนึ่ง ด้วยเหตุนี้ผู้ขายจึงมีการจัดรายการ
ส่งเสริมขายเพ่ือกระตุ้นการพูดปากต่อปากของลูกค้า   การปรับราคาสินค้าผ้าไทยลงไม่ใช่การ
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แก้ปัญหาที่ดีเสมอไป และอาจเป็นจุดด้อยเมื่อเวลาที่ธุรกิจผ้าไทยลดราคาของสินค้าไปแล้ว เมื่อเกิด
การเพ่ิมราคาอีกครั้งจะท าให้เกิดปัญหาว่าลูกค้าหรือผู้บริโภคจะสับสนและไม่มั่นใจในคุณภาพของ
สินค้า เพราะผ้าไทยเป็นผ้าที่มีคุณภาพ จะเป็นการลดคุณค่าของผ้าไทยไปด้วย ซึ่งสอดคล้องกับ (ฉัต
ยาพร เสมอใจ, 2552) ได้กล่าวถึงกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดด้านราคาว่า ผู้บริโภคจะท าการ
เปรียบเทียบหากมูลค่าของสินค้าสูงกว่าหรือเหมาะสมกับราคา ผู้บริโภคก็จะตัดสินใจซื้อ   
         การศึกษากลยุทธ์ทางการตลาดของธุรกิจผ้าไทย จังหวัดพิจิตร หลังการปรับตัว พบว่า              
การด าเนินธุรกิจผ้าไทยส่วนมากเป็นการสานต่อธุรกิจจากรุ่นสู่รุ่น ด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบันท าให้
ผู้บริโภคท่ีมีความสนใจในสินค้าใดๆ ก็ตามสามารถค้นหาข้อมูลจนกระทั่งเกิดความมั่นใจแล้วจึงท าการ
ตัดสินใจซื้อ ซ่ึงความสอดคล้องกับ (สุวิมล แม้นจริง, 2546) กล่าวว่า ถ้าผู้บริโภคมีข้อมูลเกี่ยวกับ
สินค้าที่มากพอและมีความเสี่ยงภัยน้อย ผู้บริโภคก็จะด าเนินการซื้อทันที โดยไม่จ าเป็นต้องค้นหา
ข้อมูลก่อน ปัจจุบันสื่อมีอิทธิพลสูงต่อการตัดสินใจซื้อของผู้คนต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ
ผู้บริโภค เพ่ือก้าวข้ามกับดักทางความคิด คือ การน าเอานวัตกรรม และเทคโนโลยีเข้ามาใช้ให้สามารถ
ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้ท าให้ธุรกิจต้องใช้กลยุทธ์โซเชียลมีเดียเข้ามาท าการตลาดเพ่ือ
ตอบสนองผู้บริโภคได้มากขึ้น ได้สอดคล้องกับ (พนาลี กุลยานนท์, 2556) ได้กล่าวว่า สื่อสังคม
ออนไลน์นั้นเป็นช่องทางที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งส าหรับธุรกิจ เช่น ช่วยให้ธุรกิจขนาดเล็กที่ไม่มีก าลัง
ทรัพย์เพียงพอส าหรับการโฆษณาสินค้าทางโทรทัศน์มีช่องทางทางการตลาด ช่วยให้ธุรกิจที่มีสินค้า
และบริการหลากหลายแบ่งท าการตลาดกับผู้บริโภคแต่ละกลุ่มได้ด้วยต้นทุนท าให้ในปัจจุบันมี
ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดย่อมที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นช่องทางหลักของธุรกิจเกิดข้ึนอย่างมากมาย  
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ในงานวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษา การปรับตัวทางด้านกลยุทธ์การตลาดของธุรกิจผ้าไทย             
ที่มีผลต่อพฤติกรรมทางการตลาดของผู้บริโภค จังหวัดพิจิตร โดยศึกษาเก่ียวกับ กลยุทธ์ทางการตลาด
ของธุรกิจผ้าไทย จังหวัดพิจิตร ก่อนการปรับตัว และหลังการปรับตัว ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะว่าควรมี
การศึกษาในลักษณะในการออกแบบผลิตภัณฑ์ และมีโครงการศึกษาดูงานด้านผ้าไทยทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ รวมถึงกลุ่มผู้ค้าผ้าไทยมารวมกันเป็นสมาคม เพ่ือเรียนรู้เกี่ยวกับสินค้าและบรรจุ
ภัณฑ์ให้ทันสมัย  ในผลการวิจัยการศึกษากลยุทธ์ทางการตลาดของธุรกิจผ้าไทย จังหวัดพิจิตร หลัง
การปรับตัว เป็นการทราบถึงกลยุทธ์ใหม่ๆของแต่ละธุรกิจ รวมถึงแนวทางการแก้ปัญหาของแต่ละ
ธุรกิจ เพ่ือน ามาปรับใช้และเป็นแนวทางในการด าเนินธุรกิจต่อไป และเป็นแนวทางในการปรับตัว
ส าหรับการด าเนินธุรกิจเพ่ือให้ทันต่อการแข่งขันในปัจจุบันได้  
 2. ควรมีการศึกษาถึงวิธีการบริหาร 
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กิตติกรรมประกาศ 
ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในความอนุเคราะห์และความกรุณาอย่างสูงจากผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ ดร.พนมสิทธิ์ สอนประจักษ์ ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ที่ได้สละเวลาอันมีค่าให้
ค าปรึกษา พร้อมทั้งให้ค าแนะน า ชี้แนะแนวทางค้นคว้าหาข้อมูล และได้กรุณาตรวจสอบแก้ไข
ข้อบกพร่องต่างๆ อันเป็นประโยชน์ จนท าให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงได้อย่างสมบูรณ์  

ขอขอบพระคุณ คุณบาหยัน เผาวงศ์ เจ้าของธุรกิจผ้าไทยร้านบาหยัน, คุณวนิดา คงเมือง 
เจ้าของธุรกิจผ้าไทยร้านนิดาไหมไทย, คุณชะลอม พงศ์พิศ เจ้าของธุรกิจผ้าไทยร้านชะลอม, คุณชนะ
โชติ สรีโชติ เจ้าของธุรกิจผ้าไทยร้านร้านชนะโชติ ผ้าไทยประยุกต์ และวัฒนธรรม จังหวัดพิจิตรเป็น
อย่างสูงที่ได้กรุณาสละเวลาให้ความร่วมมือในการตอบข้อสัมภาษณ์เป็นอย่างดีให้ความอนุเคราะห์
ข้อมูล ยินดีบอกเล่าประสบการณ์ในการด าเนินธุรกิจของตนอย่างละเอียด นับเป็นข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ต่อผู้วิจัยอย่างยิ่งในการท าวิทยานิพนธ์ฉบับนี้  

ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า งานวิจัยฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ หรือผู้ที่ด าเนินธุรกิจ   
ผ้าไทยในปัจจุบันเพ่ือน าไปเป็นแนวทางและแบบอย่างให้กับธุรกิจในการปรับกลยุทธ์การตลาดและ
หากมีข้อผิดพลาดประการใด ผู้วิจัยขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย 
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บทคัดย่อ 

บทความวิชาการมีวัตถุประสงค์เพ่ือน าเสนอกรอบแนวคิดและทฤษฎีทางบัญชีของปัจจัยที่มี
ผลต่อความผันผวนของก าไรภายใต้ความระมัดระวังทางบัญชีได้แก่ ความไม่แน่นอนคุณลักษณะของ
กิจการความไม่แน่นอนสภาพเศรษฐกิจรวมถึงช่วงเวลาของการเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน ความ
ระมัดระวังทางบัญชีเพ่ือให้งบการเงินมีความน่าเชื่อถือ การบันทึกรายการทางบัญชีการเปลี่ยนแปลง
รูปแบบการรายงานจากเกณฑ์เงินสดเป็นเกณฑ์คงค้าง โครงสร้างทางด้านสภาพคล่องทางการเงินของ
บริษัท การเปลี่ยนแปลงการประมาณการทางบัญชีโดยส่งผลต่อนโยบายทางบัญชี และอัตราส่วนการ
หมุนเวียนของลูกหนี้ ทั้งหมดนี้จึงส่งผลกระทบต่อปัจจัยความผันผวนของก าไรและมีผลต่อปัจจัย
ภายใต้หลักความระมัดระวังของผู้ท าบัญชีและผู้สอบบัญชีในการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนรวมไป
ถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นหรือนักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียในตลาดทุนในการใช้
ข้อมูลทางบัญชีในการตัดสินใจด้านคุณภาพก าไรในการซื้อขายจ านวนหุ้นที่มีการซื้อขายภายในวันนั้น 
ๆ ของตลาดทุน ดังนั้นปัจจัยต่าง ๆ จึงเป็นตัวชี้วัดของบทความนี้ที่เป็นเกณฑ์ ในการตัดสินใจวางแผน
พยากรณ์การเปิดเผยข้อมูลของผู้ลงทุนที่มีความเสี่ยงของการเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างกันออกไปของ
คุณลักษณะของกิจการและท าให้มีประสิทธิภาพความน่าชื่อถือได้ของข้อมูลและเป็นแรงจูงใจส าคัญ
อย่างหนึ่งในการลงทุนและสร้างความเชื่อม่ันในการตัดสินใจของผู้ใช้ข้อมูลทางการเงิน  
ค าส าคัญ: ความระมัดระวังทางบัญชี,ความผันผวนก าไร 
 

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 
 
บทน า  

ปัจจุบันข้อมูลทางด้านการเงินมีความส าคัญอย่างยิ่งส าหรับผู้ ใช้งบการเงินทุกกลุ่ม
อุตสาหกรรมของนักลงทุนรวมถึงนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ เจ้าหนี้ ผู้ถือหุ้น นักวิชาการและสาธารณชน
ทั่วไปที่จะรวบรวมข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ โดยผู้ลงทุนสามารถน าข้อมูลทางการเงิน  เพ่ือใช้ในการ
พยากรณ์และเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ทางการเงินเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจและ
วางแผนควบคุมในการซื้อขายหลักทรัพย์และผลตอบแทนของผู้ลงทุนในหลักทรัพย์ให้เป็นไปตาม
ความต้องการของผู้ใช้งบการเงินสะท้อนและตอบสนองความต้องการของทุกกลุ่มตามหลักการบัญชี
รับรองทั่วไปภายใต้หลักความระมัดระวังนักลงทุนสามารถเปรียบเทียบความน่าเชื่อถือความสัมพันธ์
ของข้อมูลความเข้าใจได้ตามหลักมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้อง(Jensen & Meckling,1976 Cited 
in Collis, Jarvis & Skerratt,2004) ได้ท าการทดสอบความต้องการของผู้ใช้งบการเงินเพ่ือน าข้อมูลที่
น่าเชื่อถือประกอบเพื่อตัดสินใจและเป็นเครื่องมือการพยากรณ์ผลตอบแทนการลงทุน  

ดังนั้นการเปิดเผยข้อมูลงบการเงินจึงมีความส าคัญอย่างยิ่งกับผู้สอบบัญชีซึ่ งแสดงความเห็น
ต่อรายงานทางการเงินและนักวิจัยหรือนักวิชาการทางบัญชีให้ความส าคัญเป็นอันดับต้น ๆ คือก าไร
ทางบัญชีเมื่อผู้สอบบัญชีเปิดเผยข้อมูลที่เป็นข้อมูลแสดงผลตอบแทนผู้ลงทุนจะปรับก าไรลดลงหรือ
เพ่ิมขึ้นของกิจการเมื่อมีปัจจัยต่าง ๆ เข้ามาเกี่ยวข้องท าให้นักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์มีปฏิกิริยา
ตอบสนองและสะท้อนผลต่อรายงานการเปิดเผยข้อมูลงบการเงินของก าไรทางบัญชี ณ งวดปัจจุบัน 
และสามารถใช้เป็นตัวแทนในการประมาณการก าไรทางบัญชีในอนาคต  Bamber et al., 1993 
Cited in Ahmed and Kanarudin, (2003) พบว่าร้อยละ 70 ของบริษัทได้ชะลอการเปิดเผยข้อมูล
ผู้สอบท าให้ข้อมูลล่าช้าออกไปจึงท าให้ความผันผวนก าไรของอุสากรรมเดียวกันและคู่แข่งขันมีปัจจัย    
ที่ส่งผลกระทบ 
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การเปิดเผยข้อมูลงบการเงินในรอบระยะเวลาบัญชีที่ส่งผลต่อเหตุการณ์นั้นๆ ภายใต้ความ
ระมัดระวังทางบัญชี (Ball & Brown,1968 )พบว่าผู้ลงทุนในหลักทรัพย์ให้ความส าคัญกับการ
วิเคราะห์หลักทรัพย์ทางการเงินและยังสอดคล้องกับผลการวิจัย Anderson (1992) : Foster 
(1981)การเปิดเผยข้อมูลทางด้านก าไรทางบัญชีส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนเกินปกติของผู้ลงทุน
อาจจะเกิดการผันผวนทางด้านก าไร แต่ในขณะเดียวกันจะเห็นว่าบริษัทธุรกิจให้ความส าคัญกับความ
น่าเชื่อถือธุรกิจจ าเป็นต้องรวบรวมข้อมูลการน าเสนองบการเงินที่อยู่ภายใต้ความระมัดระวังอย่างมาก
เพ่ือให้การเปิดเผยข้อมูลมีความน่าเชื่อถือต่อผู้ลงทุนในหลักทรัพย์ในรอบระยะเวลาบัญชีที่เหมาะสม
ตามนโยบายของบริษัทและท าให้ข้อมูลสามารถเปรียบเทียบกับคู่แข่งขันในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน
ตามรอบระยะเวลาบัญชีในการเปิดเผยข้อมูลและในทางกลับกันถ้าผู้สอบบัญชีเปิดเผยข้อมูลล่าช้าก็ท า
ให้เกิดความผันผวนของก าไรมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับนโยบายและขนาดของกิจการรวมถึงปัจจัยต่าง 
ๆ ก็ต้องอยู่ภายใต้หลักความระมัดระวังเพ่ือแสดงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกันของเหตุการณ์
ไม่ว่าเหตุการณ์จะถูกเปิดเผยข้อมูลปัจจัยที่กระทบกับความผันผวนของก าไรของกิจการ 

  
คุณลักษณะปัจจัยความผันผวนของก าไรภายใต้หลักความระมัดระวัง 

ข้อมูลทางบัญชีนั้นมีความส าคัญในการตัดสินใจในหลักทรัพย์ของนักลงทุน (Barker,2003) 
ได้น าแนวคิดทฤษฎีทางการเงินมาประยุกต์ควบคู่ไปกับก าไรของข้อมูลทางบัญชีในงบการเงินเพ่ือ
อธิบายเหตุการณ์ต่าง ๆ ในการใช้ข้อมูลทางบัญชีการพยากรณ์เหตุการณ์ในอนาคตถึงเหตุการณ์ใน
อนาคตเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินมีผลต่อความผันผวนทางด้านก าไร   และ
จึงจะพิสูจน์ได้ว่าข้อมูลทางบัญชีในการเปิดเผยข้อมูลในการตัดสินใจของผู้ลงทุนและตรวจสอบปัจจัย
บางอย่างที่สามารถวัดค่าของตัวแปรที่มีผลสะท้อนต่อของผลตอบแทนผู้ลงทุนและการชื้อขายจ านวน
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 วัตถุประสงค์เพ่ือให้งบการเงินมี
ความน่าเชื่อถือได้มากยิ่งขึ้นช่วยให้ผู้ใช้งบการเงินสามารถตัดสินใจภายในความไม่แน่นอนหลักความ
ระมัดระวังทางบัญชีจึงเป็นลักษณะเชิงคุณภาพตามแนวทางทฤษฎี Basu (1997) ก าหนดกรอบ
เงื่อนไขความระมัดระวังที่มีผลต่อความผันผวนของก าไรท าให้การได้รับข่าวร้ายในขณะที่ก าไรของ
บริษัทมีผลประกอบการดีท าให้การรับข่าวดี Basu (1997) วิเคราะห์ปัจจัยของความระมัดระวังโดยใช้
การวิเคราะห์สถิติวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) ภายใต้เงื่อนไขของ
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ค่าสัมประสิทธิ์ที่มีปัจจัยที่มีผลต่อก าไร และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างก าไรและผลตอบแทนของผู้
ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท Basu’s framework. Pope and Walker (1999) วิเคราะห์ความ
แตกต่างระหว่างการรับรู้ก าไรการเปิดเผยข้อมูลที่ทันต่อเวลาใช้รูปแบบเงื่อนไขของประเทศ
สหรัฐอเมริกาและหลักการเปิดเผยข้อมูลตามกรอบมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ของ U.K. พบว่า
ก าไรที่เกิดการผันผวนของบริษัทภายใต้หลักความระมัดระวังและบวกกับระบบการปกครองของ
สหรัฐฯ ท าให้ก าไรมีปัจจัยต่าง ๆ เกิดขึ้นหลังจากการเปิดเผยข้อมูลท าพบว่าผลการทดสอบมีความ
ตรงกันข้ามกัน Givolyand Hayn (2000) ชี้ให้เห็นว่ากรอบมาตรฐานทางบัญชีได้อธิบายถึงความ
ระมัดระวังและบันทึกบัญชีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบหรือความผันผวนของก าไรของกระกระแสเงินสด
และเกณฑ์คงค้างในช่วงสี่ปีที่ผ่านมาวัดด้วยความระมัดระวังและยังพบอีกว่ามีทฤษฎีที่น่าเชื่อถือ 
งานวิจัยพบว่าเปิดเผยข้อมูลตามความระมัดระวังช่วยให้ผลตอบแทนของนักลงทุนและลดปัญหา
นายหน้าที่ดูแลพอร์การลงทุนระหว่างบริหารการลงทุนท าให้ผู้ลงทุนสามารถน าข้อมูลเพ่ือไปใช้ในการ
ตัดสินใจของผู้ลงทุน (Watts, 2003; La Fond and Watts, 2008; Ramalingegowda and Yu, 
2011) กรรมการบริหารบริษัทมีแรงจูงใจในการใช้นโยบายในการเปิดเผยข้อมูลและรายงานผล
ประกอบการที่ได้ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีภายใต้หลักความระมัดระวังทางบัญชี Watts (2003) and 
LaFond and Watts (2008) พบว่าความระมัดระวังมีความส าคัญกับกิจการอย่างมากและยัง
ตระหนักถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจในช่วงระยะเวลาการเปิดเผยข้อมูลท าให้การผันผวนทางด้านก าไร
ของกิจการทางเศรษฐกิจและก าหนดกรอบจ ากัดของนักลงทุนด้านผลตอบแทนและความสามารถใน
การได้รับค่าตอบแทนที่มากเกินไปหรือน้องเกินไปจากก าไรที่เกินจริงสอดคล้องกับงานวิจัย LaFond 
and Roychowdury (2008) and LaFond and Watts (2008)พบว่าความระมัดระวังทางบัญชีมีผล
ต่อการก าหนดนโยบายของกิจการอย่างมาก 

 ดังนั้นการทบทวนวรรณกรรมของต่างประเทศในบริบทของประเทศนั้น ๆ สื่อถึงหลักฐาน                
ที่สอดคล้องกับการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินภายใต้ความระมัดระวังจากปัจจัยจากคุณลักษณะที่ท าให้
เกิดความผันผวนของก าไรมีหลายปัจจัยได้แก่ 1. ความไม่แน่นอนของคุณลักษณะของกิจการในการ
รายงานทางการเงิน 2. ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและระบบการปกครองในบริบทประเทศนั้น ๆ 
ในช่วงเวลาของการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินท าให้เกิดปัจจัยต่าง ๆ  3.ความไม่แน่นอนของความ
ระมัดระวังทางบัญชีที่เลือกใช้ในสถานนะการต่าง ๆ เพ่ือให้งบการเงินมีความน่าเชื่อถือได้ 4. ความไม่
แน่นอนทางด้านหลักความระมัดระวังเชิงคุณภาพตามทฤษฎี 5. ผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วน
ได้เสีย 6. ความระมัดระวังในการบันทึกรายการทางบัญชีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการรายงานจาก
เกณฑ์เงินสดเป็นเกณฑ์คงค้าง 7. ความระมัดระวังยังมีผลต่อการก าหนดหลักเกณฑ์นโยบายของ
กิจการ ปัจจัยทั้งหมดเกี่ยวกับคุณลักษณะของความผันผวนทางด้านก าไรเพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการ
ตัดสินใจของผู้ลงทุนในหลักทรัพย์และสามารถน าปัจจัยต่าง ๆ ประเมินการตัดสินใจการซื้อขาย
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หลักทรัพย์และผลตอบแทนของผู้ลงทุนรวมถึงกรอบแนวทางการปฏิบัติทางบัญชีและเป็นการวางแผน
พยากรณ์ภายใต้ความระมัดระวังทางบัญชีของผู้ท าบัญชีและผู้ตรวจสอบบัญชีของการรายงานทาง
การเงินให้ทันตามรอบระยะเวลาบัญชีที่ก าหนดของการเปิดเผยข้อมูลก็ต้องอาศัยข้อมูลและปัจจัย
ประเด็นด้านต่าง ๆ น ามาวิเคราะห์ประเมินความผันผวนทางด้านก าไรมาประกอบในการใช้ดุลยพินิจ
ของผู้สอบบัญชีในการเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อนักลงทุนและผู้ถือหุ้นในการซื้อ
ขายหุ้นและการจ่ายเงินปันผลของผู้ถือหุ้นข้อมูลที่เปิดเผยต้องน่าเชื่อถือได้และถูกต้องแม่นย าในการ
ตัดสินใจ 

 
ผลกระทบความผันผวนต่อเสถียรภาพของก าไร 

    ความผันผวนด้านเสถียรภาพของก าไรของกิจการที่ผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้ เสีย                       
ให้ความส าคัญอย่างมากของข้อมูลมีความน่าเชื่อถือส าคัญในการตัดสินใจรวมถึงท าให้ข้อมูลก าไร                   
มีเสถียรภาพสูงหรือต่ าของนักลงทุนโดยให้ผลตอบแทนและการซื้อขายจ านวนหุ้น ณ วันนั้น ๆ ข้อมูล
ที่ใช้ในการตัดสินใจต้องอยู่ภายใต้ความระมัดระวัง การเปิดเผยข้อมูลที่ล่าช้าของผู้สอบมีแนวโน้มที่จะ
ได้รับข่าวร้ายให้กับผู้ลงทุนและข้อมูลเกี่ยวข้องกับก าไรท าให้เกิดผลกระทบการผันผวนของก าไรใน
กิจการจึงเป็นเครื่องมือส าคัญในการวัดการตรวจสอบความผันผวนก าไรถ้ากิจการมีสภาพคล่องผลการ
ด าเนินงานที่ดีก็จะท าให้ก าไรมีเสถียรภาพที่สมดุลและงบกระแสเงินสดก็ต้องมีสภาพคล่องที่ดี  แต่ถ้า
หากกิจการมีกระแสเงินสดติดลบระยะเวลายาวต่อเนื่องติดต่อกันก็ย่อมจะประสบปัญหาสภาพคล่อง
ทางการเงินไม่ดีนักจึงส่งผลสะท้อนในแง่ของก าไรที่เกิดขึ้นเป็นระยะเวลานานถ้าก าไร มีเสถียรภาพสูง 
(ความผันผวนของก าไรน้อย) อีกมุมหนึ่งถ้ากิจการน าสภาพคล่องของก าไรไปใช้ในการวิเคราะห์หรือ
พยากรณ์ผลตอบแทนและการซื้อขายจ านวนหุ้นในอนาคต จะท าให้ข้อมูลมีความแม่นย ากว่าก าไรที่มี
เสถียรภาพต่ า (ความผันผวนของก าไรสูง) คุณภาพของก าไรมีความส าคัญยิ่งต่อผู้ใช้งบการเงิน 

ดังนั้นจากการทบทวนวรรณกรรมใช้หลักการจับคู่ (Matching concept) ตามหลักการบัญชี
ทั่วไปเพ่ือเปรียบเทียบระหว่างรายได้กับค่าใช้จ่าย จึงท าให้ผลต่างระหว่างรายได้ของกิจการ                        
และค่าใช้จ่ายของกิจการเกิดขึ้น ถ้ารายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายเรียกว่า ก าไรสุทธิ (Net income /net 
profit) และถ้าหากรายได้ต่ ากว่าค่าใช้จ่ายเรียกว่าขาดทุนสุทธิ (Net loss) จึงท าให้ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็น
ก าไรหรือขาดทุนสุทธิขึ้นอยู่กับคุณลักษณะของกิจการหรือจะส่งผลท าให้ส่วนของเจ้าของเพ่ือขึ้นหรือ
ลดลง(Porter & Norton,2001)การเปิดเผยข้อมูลที่มีผลต่อความผันผวนของเศรษฐกิจโดยพิจารณา
จากกรอบมาตรการบัญชี Ball, R., Kothari, S. P., & Robin, A. (2000) ศึกษาความแตกต่างระหว่าง
ความผันผวนของก าไรที่ส่งผลต่อความผันผวนของก าไรของบริษัทในทางเศรษฐกิจ (การเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาด) ในช่วงระยะเวลาหนึ่งท าให้บริษัทต้องเปิดเผยข้อมูลจึงเป็นตัวก าหนดนโยบายของบริษัท 
และเป็นตัวก าหนดการก ากับดูแลกิจการของผู้ถือหุ้นเพ่ือแก้ปัญหาความไม่สมดุลของการเปิดเผย
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ข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะชนข้อมูลก็ไม่น่าเชื่อถือจึงท าให้ก าไรของบริษัทมีเสถียรภาพต่ าหรือ
เสถียรภาพสูงส่งผลท าให้สภาพคล่องของกิจการมีผลกระทบอย่างมากจึงท าให้บริษัทเกิดความสูญเสีย
ทางเศรษฐกิจและต้องก าหนดนโยบายบัญชีและต้องการวางแผนควบคุมประเมินบริษัทเพ่ือไม่ให้เกิด
ความผันผวนของก าไร (Feltham and Ohlson,1995) ความระมัดระวังทางบัญชีท าให้เกิดความไม่
เท่าเทียมกันในการรับรู้ข่าวร้ายและข่าวดี ซึ่งเป็นการประยุกต์หลักความระมัดระวังทางบัญชี 
มาตรฐานการบัญชีมีการก าหนดการวิจัยยังมีการผสมผสานคุณลักษณะของกิจการเกี่ยวข้องกับความ
เสี่ยงของบริษัทท่ีวัดค่าของอัตราส่วนหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นผลการวิจัยมีอิทธิพลเชิงบวก Bharth 
& Dasznik,(1999):Pannipa Rodwanna,(1996) รวมถึงการศึกษาถึงขนาดของกิจการที่วัดค่าด้วย
สินทรัพย์ที่ส าคัญเป็นอันดับต้นของนักลงทุนน าไปใช้ในการประกอบการตัดสินใจในการลงทุน  ใน
ตลาดหลักทรัพย์ Kao, L., & Chen, A. (2004): Xie,Davidson & Dadalt,(2003) แสดงถึงกรอบ
ความระมัดระวังจึงถูกก าหนดให้เป็น 'หลักเกณฑ์ตามหลักการบัญชีซึ่งจะน าไปสู่ความผันผวนของของ
ก าไรที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในภายนอกของเศรษฐกิจที่กระทบกับบางกลุ่มอุตสาหกรรมจึง
ชะลอการเปิดเผยข้อมูลโดยอยู่ภายใต้ความระมัดระวัง Givol,D.,& Hayn,C. (2000) ผลตอบแทนของ
ผู้ลงทุนให้ผลตอบแทนของบริษัท ที่มีการจ่ายเงินปันผลเพ่ิมขึ้น ส่งผลให้บทบาทที่ส าคัญของคุณภาพ
ก าไรการเปิดเผยข้อมูลช่วยลดความขัดแย้งระหว่างการผู้ลงทุนของบริษัทสอดคล้องกับการตัดสินใจใน
การจ่ายผลตอบแทนของผู้ลงทุนและลดความเป็นไปได้ที่บริษัทให้ผลตอบแทนที่มากกว่า 
Ramalingegowda, S., Wang, C. S., & Yu, Y. (2013).  

ดังนั้นความมีเสถียรภาพสูงของก าไรจะเกิดขึ้นในระยะเวลาต่อเนื่องและมีความสม่ าเสมอที่จะ
พยากรณ์เกิดขึ้นในอนาคตอันส่งผลให้ก าไรในปีปัจจุบันเสถียรภาพสูงของก าไรจะสะท้อนถึงกระแส
เงินสดและผลตอบแทนของผู้ลงทุนหรือผู้มีส่วนได้เสียของการซื้อขายหลักทรัพย์ในอนาคตอีกทั้งยัง
สะท้อนถึงผลการด าเนินงานของกิจการต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนของปัจจัยภายในภายนอกของ
เศรษฐกิจซึ่งเป็นปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้คาดคะเนถึงการพยากรณ์ปัจจัยต่าง ๆ และมักจะส่งผลให้เกิด
ความผันผวนของก าไรที่กิจการพึงได้รับจะส่งผลกระทบอย่างต่อเนื่องและความสามารถในการสร้าง
ก าไร การจ่ายผลตอบแทนของผู้ลงทุน ความสามารถในการช าระหนี้ เมื่อผลประกอบการของกิจการ 
มีเสถียรภาพไม่แน่นอนการคาดหวังของผู้ลงทุนในหลักทรัพย์ก็ไม่แน่นอนไปด้วย ส่วนเสถียรภาพต่ า
ของก าไร เป็นการพยากรณ์ที่แสดงถึงก าไรในปีปัจจุบันไม่คาดหวังที่จะเกิดขึ้นในอนาคตท าให้
เสถียรภาพของก าไรต่ าไม่สะท้อนกระแสเงินสดส่วนเกินในอนาคต เช่น ก าไรขาดทุนจากการขาย
สินทรัพย์ ก าไรขาดทุนจากบริษัทร่วมและบริษัทย่อย จึงท าให้ปัจจัยต่าง ๆ เกิดการผันผวนของก าไรที่
มีเสถียรภาพสูงและมีเสถียรภาพต่ าจึงอาจจะสรุปถึงปัจจัยต่างๆ เช่น 1.งบกระเสเงินสดติดลบอย่าง
ต่อเนื่องท าให้เกิดสภาพคล่องทางการเงินไม่ดี 2.การเปรียบเทียบรายได้กับค่าใช้จ่ายว่ามีผลก าไรหรือ
ขาดทุนจึงเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อส่วนของเจ้าของ 3.ความผันผวนของเศรษฐกิจตามกรอบมาตรฐาน
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บัญชี 4.ความผันผวนของก าไรทางเสถียรภาพเป็นปัจจัยที่ส่งผลภาพรวมต่อการเปลี่ยนแปลงมูลค่า
ทางการตลาด 5.ความไม่สมดุลของการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะชนท าให้ความไม่น่าเชื่อถือของ
ข้อมูล 6. เสถียรภาพสูงหรือต่ าของก าไรเป็นปัจจัยท าให้เกิดความสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจและต้อง
วางแผนและก าหนดนโยบายของบริษัท 7.เสถียรภาพเป็นปัจจัยที่ท าให้เกิดความเสี่ยงของบริษัท                 
ในการวัดค่าของอัตราส่วนหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 8.ผลตอบแทนของผู้ลงทุนเมื่อรับรู้เสถียรภาพ
เป็นปัจจัยส่งผลต่อการจ่ายเงินปันผล  

จากที่กล่าวมาข้างต้นจากปัจจัยที่ส่งผลกระทบเสถียรภาพของก าไรจากตัวเลขที่ควรจะเป็น
หรือไม่ควรจะเป็นจึงเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ประกอบการตัดสินใจวางแผนในเชิงเศรษฐกิจ                   
และผู้ลงทุน ดังนั้นเสถียรภาพของก าไรจึงเป็นปัจจัยที่เกิดผลกระทบของความผันผวนของก าไร                 
และของคุณภาพก าไรที่นักลงทุนน ามาประกอบการตัดสินใจเพราะถ้าเสถียรภาพของก าไรบริษัท                
มีสภาพคล่องที่ดีก็ส่งผลให้ผลตอบแทนกับนักลงทุนและให้ผลตอบแทนเงินปันผลของผู้ถือหุ้น 

 
เหตุบงช้ีต่อปัจจัยของความผันผวนของก าไร 

ก าไรทางบัญชีมีผลกระทบเชิงบวกกับผลตอบแทนของผู้ลงทุนและการซื้อขายหลักทรัพย์ 
ปัจจัยที่เป็นตัวบงชี้ท าให้เกิดผลกระทบการประกาศก าไรทางบัญชีที่เปิดเผยข้อมูลให้ทันต่อเวลา  ใน
รอบระยะเวลาบัญชีภายใต้ความระมัดระวังทางบัญชีการประกาศก าไรมีความเสี่ยงที่แตกต่างกันกับ
บริบทของบริษัทแต่ละกิจการและมีผลเชิงบวกรวมถึงผลเชิงลบของการรายงานงบการเงินกิจการจึงมี
ความเสี่ยงสูงจึงต้องอาศัยภายใต้ความระมัดระวังทางบัญชีมาเป็นเครื่องมือ ประกอบในการตัดสินใจ
ของผู้สอบในการเปิดเผยข้อมูลเพราะบริษัทมีความเสี่ยงหลาย ๆ ด้านท าให้ปัจจัยต่าง ๆ เกิดปัจจัยที่
ส่งผลกระทบกับกิจการความผันผวนของก าไรก็จะเกิดขึ้นอาทิ 1.โครงสร้างทางด้านการด าเนินธุรกิจ
มาจากการกู้ยืมเงิน ท าให้ภาระการจ่ายดอกเบี้ยไม่สม่ าเสมอต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน 2.การ
เปลี่ยนแปลงการประมาณการทางบัญชี 3.การเปลี่ยนแปลงนโยบายทางบัญชี 4. อัตราส่วนการ
หมุนเวียนของลูกหนี้  สินค้าคงเหลือปลายงวดมีปริมาณเพ่ิมขึ้นหรือลดลงผิดปกติ และการ
เปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีประจ าทุกปีในการรายงานการสอบบัญชีเห็นได้ว่าปัจจัยต่าง ๆ ที่ท าให้เป็น
เหตุบงชี้ของการผันผวนของก าไรเป็นและเป็นส่วนหนึ่งของผู้ถือหุ้นจึงเป็นปัจจัยที่มีผลต่อผลตอบแทน
กับนักลงทุน ท าให้นักลงทุนน าข้อมูลทางบัญชีทางด้านสภาพคล่องทางก าไรประกอบการตัดสินใจ
ลงทุนในหลักทรัพย์ และขนาดกิจการก็มีผลไม่ว่ากิจการที่มีขนาดใหญ่                  ผลประการที่มี
รายได้มากกว่ากิจการที่มีขนาดเล็กรวมถึงผลก าไรความผันผวนของก าไรก็จะเกิดขึ้น   ท าให้นักลงทุน
น าข้อมูลรายงานทางบัญชีประกอบการตัดสินใจลงทุน และบริษัทขนาดใหญ่มีความสามารถในการท า
ก าไรได้ดีกว่าบริษัทขนาดเล็ก (Xie,Davidson & Dadalt, 2003) 
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อย่าไรก็ตามจะเห็นได้ว่ามีหลายปัจจัยที่ท าให้เกิดความผันผวนของก าไรจากด าเนินงานหรือ
สภาพคล่องของกิจการท าให้การเปิดเผยข้อมูลทางการเงินต้องจัดท าอย่างถูกต้องและแม่นย า  ตาม
หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และต้องอาศัยการใช้หลักความระมัดระวังควบคู่ไปด้วยกันในการจัดท า
ตัวเลขในงบการเงินท าให้เกิดการผันผวนของก าไรน้อยที่สุดและน าไปสู่เสถียรภาพทางก าไรเพ่ือให้ได้
คุณภาพของก าไรที่น่าเชื่อเถือและเม่นย าเข้าใจง่ายและสามารถน าไปใช้เป็นเกณฑ์กรอบในการวัดผล
การด าเนินงานของกิจการในการตัดสินใจประกอบด้วยผลตอบแทนของผู้ลงทุน ก าไรต่อหุ้น การซื้อ
ขายหลักทรัพย์ และกระแสเงินสดจากการด าเนินงาน เป็นต้น เพ่ือน าไปคาดคะเน และการพยากรณ์
ในเชิงเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจต่อผลก าไรในอนาคต 

 
สรุป 

บทความวิชาการจากการทบทวนวรรณกรรมสอดคล้องกับปัจจัยมีมีผลต่อความผันผวน               
ของก าไรของหลักความระมัดระวังทางบัญชีอาจจะสรุปภาพรวมปัจจัยที่มีผลกระทบไม่ว่าจะเป็น
ผลตอบแทนของผู้ลงทุนและการซื้อขายจ านวนหุ้นที่มีการซื้อขายภายในวันนั้น ๆ ความไม่แน่นอน
ทางด้านสภาพคล่องการด าเนินงานของบริษัท ทางด้านสภาพเศรษฐกิจและปกครองของบริบทของแต่
ละประเทศ ความไม่แน่นอนด้านหลักความระมัดระวังเชิงทฤษฎี ความไม่แน่นอนของความระมัดระวัง
ที่เลือกใช้ของสถานการณ์ต่าง ๆ เพ่ือให้งบการเงินมีความน่าเชื่อถือ การเปลี่ยนแปลงรูปแบบเกณฑ์
เงินสดเป็นเกณฑ์คงค้างรวมถึงช่วงเวลาในการเปิดเผยข้อมูล การเปรียบเทียบรายได้กับค่าใช้จ่ายของ
เสถียรภาพด้านก าไร การพัฒนากรอบมาตรฐานบัญชี ความไม่สมดุลของการเปิดเผยข้อมูลสู่
สาธารณะชนรวมถึงความเสี่ยงของบริษัทในการวัดค่าของอัตราส่วนต่างๆ ดังนั้นจากที่กล่าวมาข้างต้น
ปัจจัยต่าง ๆ ที่เป็นสาเหตุปัจจัยส าคัญที่ท าให้เกิดความผันผวนของก าไรที่มีความเสี่ยงทั้งบริษัทและผู้
ลงทุนรวมถึงผู้ถือหุ้น 

เนื่องจากปัจจัยต่าง ๆ จึงส่งผลกระทบไม่ว่าจะเป็นด้านคุณลักษณะของกิจการความผันผวน
ก าไรภายใต้ความระมัดระวัง การผันผวนของก าไรท าให้ก าไรมีเสถียรภาพสูงและมีเสถียรภาพต่ า                
และเหตุบงชี้ปัจจัยที่ส่งผลกระทบของความผันผวนของก าไรทั้งหมดนี้จึงเป็นเครื่องมือในการพยากรณ์
คาดคะเนที่น าไปใช้ในตัดสินใจของผู้ลงทุนในตลาดทุนเพ่ือตอบสนองกับผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น                    
และผู้ลงทุนในการจ่ายเงินปันผลบวกกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงให้เป็นไปตาม
คุณลักษณะของกิจการเพ่ือสนับสนุนข้อมูลการตัดสินใจของผู้ลงทุนในงบการเงินสิ่งส าคัญอย่างหนึ่ง               
ก็คือผู้ท าบัญชีและผู้ตรวจสอบบัญชีต้องใช้หลักความระมัดระวังในการเปิดเผยข้อมูลเพ่ือให้ข้อมูล                
ได้ทันต่อเวลาตามรอบระยะเวลาบัญชีเพ่ือเปิดเผยข้อมลให้แก่ผู้ลงทุนและให้ได้ผลตอบแทนต่อลงทุน
และการซื้อขายหุ้นในตลาดทุนรวมถึงส่วนผู้ถือหุ้นก็ได้รับเงินปันผลที่ดี จึงจะเห็นได้ว่าปัจจัยความผัน
ผวนของก าไรที่ผู้สอบบัญชีและผู้ท าบัญชีต้องน ามาประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล
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ให้กับสาธารณชนตามหลักความระมัดระวังของผู้ลงทุนและผู้ถือหุ้นก็สามารถน าปัจจัยต่าง ๆ ของ
ความผันผวนของก าไรมาประกอบการตัดสินใจในการลงทุนและผู้ถือหุ้นก็สามารถน าปัจจัยต่าง ๆ มา
วางแผนพัฒนาและก าหนดนโยบายของบริษัทเพ่ือลดความเสี่ยงของผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นและผู้
ลงทุน 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความเป็นไปได้ทางการตลาดในการสร้างหอพัก    
เจดับเบิลยู เรสซิเดนท์ ใกล้บริเวณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ใช้วิธีเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม 
โดยอ้างอิงทฤษฏีจุดแข็งจุดอ่อนโอกาสอุปสรรค(SWOT Analysis) และ การวิเคราะห์ส่วนประสมทาง
การตลาด (7P’s) ผลการศึกษาพบว่า สิ่งที่ต้องให้ความส าคัญทางด้านการตลาดในการสร้างหอพักนั้น
เมื่อเปรียบเทียบกับทฤษฏีทางการตลาด ด้านทฤษฏีส่วนประสมทางการตลาด คือ ด้านผลิตภัณฑ์ 
ด้านโปรโมชั่นด้านกายภาพ ด้านกระบวนการ และด้านทฤษฏีจุดแข็งจุดอ่อนโอกาสอุปสรรคนั้นคือ 
ด้านจุดแข็ง หากผู้ประกอบการให้ความส าคัญแล้วย่อมมีโอกาสประสบความส าเร็จในการสร้างหอพัก
ได้ดียิ่งขึ้น เนื่องจากเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคให้ความส าคัญสูงสุด 
ค าส าคัญ: 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 

mailto:pattarawadee999@hotmail.com


 
 

 

454 
การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 

เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

1.บทน า 
เนื่องด้วยปัจจุบันประเทศไทยเป็นประเทศที่ก าลังพัฒนา มีจ านวนประชากรมากถึง 

66,188,503 คน(กรมการปกครอง กระทรวงมหาไทย ธันวาคม 2560) สิ่งที่มีความจ าเป็นในการ
ด ารงชีวิตที่จัดเป็นปัจจัย4ได้แก่ ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม อาหาร และยารักษาโรค โดยที่อยู่อาศัยถือ
เป็นเรื่องที่จ าเป็นเพ่ือมนุษย์ต้องพึงมีเพ่ือใช้อยู่อาศัย พักผ่อน และเป็นเครื่องก าบังจากสภาพแวดล้อม 
โดยที่อยู่อาศัยแบ่งเป็น บ้านเดี่ยว บ้านแฝด บ้านแถว อาคารพาณิชย์ ดังตารางที่ 1 

 
ตารางที่ 1 จ านวนอสังหาริมทรัพย์ที่ท าการขออนุญาตท าการจัดสรรกรุงเทพมหานครปี 
พ.ศ.2560 
ประเภทที่อยู่อาศัย บ้านเดี่ยว บ้านแฝด บ้านแถว อาคารพาณิชย์ 

พ.ศ. 2560 84,372 หลัง 15,666หลัง 134,243หลัง 12,571หลัง 

ที่มา:  กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ ตุลาคม 2560  
 
ตารางที่2 จ านวนอสังหาริมทรัพย์ที่ท าการขออนุญาตท าการจัดสรรส่วนภูมิภาคโดยรวมปี
พุทธศักราช2560   

ประเภทที่อยู่อาศัย บ้านเดี่ยว บ้านแฝด บ้านแถว อาคารพาณิชย์ 
พ.ศ. 2560 281,875 หลัง 106,120หลัง 399,558หลัง 61,303หลัง 

ที่มา: กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ ตุลาคม 2560  
 

ซึ่งจะเห็นได้ว่าประชากรมีความต้องการด้านที่อยู่อาศัยเป็นจ านวนมากและมีการขยายตัว
ของเศรษฐกิจมากขึ้นโดยวัดจากผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP)เมื่อปี2559 อยู่ที่ร้อยละ3.3                
แต่เมื่อปี2560ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ(GDP)ขยายตัวเป็นร้อยละ 3.9 (ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 2561)ท าให้คาดการได้ว่าเศรษฐกิจดีขึ้นท าให้ผู้บริโภคมีก าลัง
ซื้อมากขึ้นอาจคาดว่าส่งผลท าให้ผู้บริโภคมีความสนใจในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มากยิ่งขึ้นและด้วย
ปัจจุบันจังหวัดนครราชสีมาเป็นจังหวัดที่มีจ านวนประชากรมากเป็นอันดับที่ 2 รองจาก
กรุงเทพมหานคร โดยมีจ านวนประชากรในจังหวัดทั้งหมด 2,639,226 คน(กรมการปกครอง 
กระทรวงมหาไทย ธันวาคม 2560)  โดยประชากรอ าเภอเมืองนครราชสีมา มีจ านวนรวมทั้งหมด 
218,898 คน (กรมการปกครอง กระทรวงมหาไทย ธันวาคม 2560)  จังหวัดนครราชสีมามีพ้ืนที่ 
20,493 ตารางกิโลเมตร หรือ 12,808,728 ไร่(ส านักงานสถิติจังหวัด 2556 ) มีการขยายตัวของ
เศรษฐกิจเพ่ิมขึ้นโดยเมื่อปี 2558 มีผลิตภัณฑ์จังหวัด(GPP) มูลค่า287,685 ล้านบาท (ส านักงาน
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คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ  2558 ) สูงที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
และมีจ านวนที่อยู่อาศัยภายในจังหวัดนครราชสีมาได้มีการเติบโตมากขึ้นเป็นจ านวนมากโดยมีผู้ขอ
อนุมัติก่อสร้างสิ่งก่อสร้างและได้รับอนุมัติถึง5,474หลัง  
 

ตารางท่ี3 จ านวนผู้ขออนุมัติก่อสร้างสิ่งก่อสร้างและได้รับอนุมัติ ปี พ.ศ.2560 
ประเภทที่อยู่อาศัย บ้านเดี่ยว บ้านแฝด บ้านแถว ตึกแถวอาศัย อาคารชุด 

พ.ศ. 2560 4,390 หลัง 32 หลัง 313 หลัง 284 หลัง 15 หลัง 

ที่มา: กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ ตุลาคม 2560  
 

และได้รับความสนใจจากนักลงทุนรายใหญ่เข้ามาด าเนินธุรกิจไม่ ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้า 
อาทิเช่น ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์โคราช ห้างสรรพสินค้าเทอมินอล21โคราช ห้างเซ็นทรัล
นครราชสีมา และยังมีโรงแรม คอนโด รวมถึงหมู่บ้านที่เพ่ิมมากขึ้น นอกจากนี้จังหวัดนครราชสีมายัง
มีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามที่ ดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวในจังหวัดนครราชสีมามากถึง 7,879,571 
คนมากที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  (กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 2558) 
และยังมีมหาวิทยาลัยระดับอุดมศึกษาอีกหลายแห่ง อาทิเช่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มหาวิทยาลัยวงษ์เชาวลิต
กุล  เป็นต้น 

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2533 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้ทรงลงพระปรมาภิไธย                
ใน พระราชบัญญัติดังกล่าว และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา จึงได้ถือเอาวันที่ 27 กรกฎาคม 
2533 เป็นวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีตั้งอยู่ที่ต าบลสุร
นารี อ าเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา ข้อมูลเมื่อปี2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมีนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีประมาณ15,514คน และมีจ านวนบุคลากรจ านวน  2,163 คน มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารีมีจ านวนนักศึกษาเพ่ิมมากขึ้นในทุกๆปีการศึกษา ซึ่งหอพักภายในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารียังมีจ านวนห้องพักไม่เพียงพอต่อจ านวนนักศึกษา ดังนั้นบริเวณพ้ืนที่ใกล้
มหาวิทยาลัยจึงมีเอกชนสร้างหอพักส าหรับนักศึกษาและบุคคลทั่วไปเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นผู้ท าการศึกษา
จึงเห็นโอกาสในการในการท าธุรกิจหอพักเนื่องจากมองเห็นโอกาสในการสร้างรายได้และท าก าไรจาก
ธุรกิจหอพักเพราะจ านวนนักศึกษาที่เข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมีเพ่ิมขึ้นในทุกปี 
และนอกจากนี้ประชากรภายในต าบลสุรนารีซึ่งเป็นพ้ืนที่ใกล้เคียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารียังมี
จ านวนมากถึง 19,196 คน (ส านักงานสถิติแห่งชาติ ธันวาคม 2560) และมีจ านวนบุคลาการทั้งหมด
ในมหาวิทยาลัยจ านวน 2,163 คน(ส่วนแผนงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2559) นอกจาก
ผู้ท าวิจัยจะเห็นโอกาสในการสร้างรายได้ท าก าไรแล้วผู้ท าวิจัยยังมีที่ดินว่างพร้อมด าเนินการขนาด 
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200 ตารางวา อยู่ใกล้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ทางออกประตู4 (หลังมหาวิทยาลัย) ซึ่งเป็น
แหล่งชุมชน มีร้านขายสินค้า ตลาด ร้านอาหาร สิ่งอ านวยความสะดวกครบครัน นักศึกษาจึงนิยมเช่า
หอพักเป็นแหล่งที่อยู่ ถึงคาดการว่าหากลงทุนสร้างหอพักจะสามารถสร้างรายได้และท าก าไรได้ แต่ใน
ปัจจุบันมีนักลงทุนเข้ามาประกอบกิจการหอพักเป็นจ านวนมากท าให้ผู้บริโภคมีอ านาจต่อรองมากขึ้น 
ดั งนั้ น ผู้ ท า ก า รศึ กษาจึ ง มี ค ว ามต้ อ งการที่ จ ะศึ กษาคว าม เป็ น ไป ได้ ใ นด้ านการตลาด                    
ของการลงทุนสร้างหอพัก เจดับเบิลยู เรสซิเดนท์ ใกล้บริเวณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี                   
เพ่ือประกอบการตัดสินใจการลงทุนว่าควรแก่การลงทุนหรือไม่ 
 
บทที่ 2 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 

เพ่ือศึกษาความเป็นไปได้ทางด้านการตลาดในการลงทุนสร้างหอพัก เจดับเบิลยู เรสซิเดนท์ 
ใกล้บริเวณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
2.1 แนวคิดการศึกษาความเป็นไปได้ด้านการตลาด       

2.1.1 การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค  (SWOT Analysis) 
Albert Humphrey (1960) ได้กล่าวว่า วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค                     

เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินและวิเคราะห์ข้อมูลของธุรกิจที่จะช่วยให้ผู้บริหารทราบถึงจุดแข็ง 
จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคของธุรกิจ เพ่ือใช้ในการวางแผนธุรกิจและเข้าใจในศักยภาพของธุรกิจ 
โดยมีองค์ประกอบดังนี้ 

จุดแข็ง(Strengths) 
ธุรกิจมีความสามารถที่โดนเด่นอย่างไร เก่ง มีทักษะและมีความถนัดในเรื่องอะไร                

จุดแข็งจะสร้างความได้เปรียบแก่ธุรกิจเหนือกว่าคู่แข่ง และธุรกิจต้องฝึกฝนพัฒนาจุดแข็งให้ดียิ่งขึ้น
อยู่เสมอ 

จุดอ่อน(Weaknesses) 
จุดอ่อนคือข้อด้อยหรือข้อเสียเปรียบ หรือเป็นสิ่งที่ไม่ชอบหรือไม่ถนัด หรือสิ่งที่ท าได้                

ไม่ดีเท่ากับคู่แข่งทางธุรกิจ จุดอ่อนเป็นสิ่งที่ธุรกิจต้องฝึกฝนพัฒนาเพ่ือลดจุดอ่อนหรือท าให้ไม่มี
จุดอ่อน เพ่ือที่จะแข่งขันกับคู่แข่งในอุตสาหกรรมได้  

โอกาส(Opportunities) 
 ปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบในแง่ดีหรือปัจจัยภายนอกที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับ

บริษัท ช่วยให้บริษัทมีข้อได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจ หรือท าให้ธุรกิจมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
อุปสรรค(Threats) 

  เป็นปัจจัยภายนอกที่สิ่งผลกระทบต่อธุรกิจในแง่ลบ เป็นสิ่งคุกคามจากภายนอก               
ที่จะท าให้ธุรกิจเกิดความเสียหาย 
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2.1.2 การวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาด Philip Kotler (1997) ในการด าเนินธุรกิจ                
ในมุมมองทางด้านการตลาดมักนิยมน าแนวคิดส่วนผสมทางการตลาดมาใช้เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูล                  
เพ่ือสร้างผลิตภัณฑ์ให้ตอบสนองกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายมากที่ซึ่งจะประกอบไปด้วย 
ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทาง โปรโมชั่น บุคคล การน าเสนอทางกายภาพ กระบวนการ แต่ในด้านของ
ธุรกิจบริการ จะมีส่วนประสมทางการตลาดที่เพ่ิมมากขึ้นเพ่ือให้ครอบคลุมและสร้างความพึงพอใจ
สูงสุดแก่ผู้ใช้บริการโดยเพ่ิมองค์ประกอบทางด้านบุคคล การน าเสนอลักษณะทางกายภาพและ
กระบวนการ โดยแนวคิดนี้เรียกว่า  ( Service Marketing Mix :7Ps ) 

ผลิตภัณฑ์ (Product) 
  เป็นสิ่งที่ธุรกิจมอบให้แก่ลูกค้า และเป็นสิ่งที่ลูกค้าคาดหวังว่าจะได้รับประโยชน์

ตามท่ีคาดหวัง โดยผลิตภัณฑ์จ าแนกได้เป็น 2 ประเภท คือ 1.ผลิตภัณฑ์ที่จับต้องแต่ 2.ผลิตภัณฑ์ที่จับ
ต้องไม่ได้ 

ราคา (Price)  
เป็นการก าหนดมูลค่าของสินค้าในรูปแบบเงิน ซึ่งการก าหนดราคาต้องมีความ

เหมาะสมกับสินค้าและสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคและกับสินค้าในลักษณะเดียวกัน
ภายในอุตสาหกรรม 

ช่องทาง (Place) 
  เป็นช่องทางที่กลุ่มลูกค้าเป้าหมายสามารถที่จะเข้าถึงสินค้าหรือบริการได้                   

อาจหมายถึงร้านค้า ท าเลที่ตั้ง การกระจายตัวของสาขา หรืออาจจะมองเป็นช่องทางในการน าสินค้า
หรือบริการไปถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เช่น การจัดส่ง 

โปรโมชั่น (Promotion) 
 เป็นการสร้างแรงจูงใจให้ลูกค้าเป้าหมาย เพ่ิมความต้องการให้มากขึ้นจากเดิม               

เป็นวิธีการสร้างความได้เปรียบเพื่อการแข่งขันทางธุรกิจ  
บุคคล (People) 
   บุคคลหรือพนักงานเป็นสิ่งที่ส าคัญของธุรกิจ เนื่องจากบุคคลมีส่วนในการด าเนินงาน

หรือมีความสัมพันธ์กับลุกค้าเป้าหมาย โดยภาคธุรกิจต้องให้ความส าคัญของบุคคลตั้งแต่การ
คัดเลือกบุคคลให้เหมาสมกับหน้าที่ การดูแล การจูงใจ การควบคุม ฝึกฝนและพัฒนาบุคคลให้เป็น
บุคคลที่มีคุณภาพแก่ธุรกิจ 

   การน า เสนอลักษณะทางกายภาพ (Presentation and Physical 
Evidence/Environment) 
                 เป็นการสร้างการรับรู้ที่ดีแก่กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เพราะเป็นสิ่งที่ลูกค้าเป้าหมายมองเห็น
จับต้องได้อย่าเป็นรูปธรรม อาทิเช่น การแต่งการที่สะอาดเรียบร้อยของพนักงาน การจัดสถานที่
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ให้บริการที่สวยงาม ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เพ่ิมคุณแค่ให้แก่ธุรกิจส่งผลไปยังการรับรู้ของลูกเค้า
เป้าหมายให้ได้รู้สึกรับรู้ถึงคุณค่านั้น 

    กระบวนการ (Process) 
  เป็นวิธีการหรือขั้นตอนในการปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดความถูกต้องรวดเร็วและ                  

สร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้ได้รับบริการ 
  

3. วิธีการด าเนินการวิจัย 
การศึกษาครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการวิจัยเรื่อง การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุน                      

สร้างหอพัก เจดับเบิลยู  เรสซิเดนท์ ใกล้บริเวณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ผู้ท าการศึกษาจึงเลือก
ท าวิจัยเชิงปริมาณ(Qualitative Research) ผู้ศึกษาได้ก าหนดวิธีการศึกษาดังนี้ 
3.1 ประชากร 

ประชากรที่ ใช้ ในการศึกษาครั้ งนี้  ได้แก่  นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี                    
ระดับปริญญาตรี15,514 คน (ข้อมูลสถิติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2559) 
3.2 กลุ่มตัวอย่าง  

 เนื่องจากประชากรนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระดับปริญญาตรี                 
มีจ านวนมาก ผู้ท าการศึกษาจึงเลือกวิธีการเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ ใช้วิธีการเก็บ
ข้อมูลตัวอย่างแบบอาศัยความน่าจะเป็น (Probability random sampling) โดยเก็บข้อมูลแบบสุ่ม
ตัวอย่าง (Simple random sampling) เพ่ือความสะดวก ประหยัดเวลา และประหยัดงบประมาณ 
โดยประชากรทั้งหมดมีค่าเท่ากับ 15,514 คน(ข้อมูลสถิติมหาวิทยาลัยสุรนารี , 2559) การค านวณ
ขนาดกลุ่มตัวอย่างได้จากสูตร Taro Yamane ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และความคลาดเคลื่อนได้
ไม่เกิน 5% (Yamane, 1973) 

 

n = 
𝑁

1+𝑁(𝑒)2
 

ก าหนดให้ n = จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
N = จ านวนประชากร 

e = ค่าความคลาดเคลื่อน (ก าหนดไว้ที่ 0.05) 

แทนค่า     n = 
15,514

1+15,514(0.05)2
 

n = 389.94 
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จากการส ารวจข้อมูลเพ่ือการศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการหอพัก และปัจจัยที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการหอพักได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจ านวน 390 คน จึงได้เพ่ิมแบบสอบถามอีก
ทั้งหมด 10 ชุด เพ่ือป้องกันการคลาดเคลื่อนของการค านวณรวมทั้งหมด 400 ชุด เพ่ือการศึกษา
ความเป็นไปได้ในการสร้างหอพัก เจดับเบิลยู เรสซิเดนท์ ใกล้บริเวณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพ่ือการศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างหอพัก เจดับเบิลยู 
เรสซิเดนท์ ใกล้บริเวณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการหอพัก                 
ของผู้บริโภคเป็นการวิจัยเชิงส ารวจ โดยใช้แบบสอบถาม 

3.3.1 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
เครื่องมือที่ใช้ในการวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย 
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลพ้ืนฐานทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ อายุ เพศ 

ภูมิล าเนา ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ที่ได้รับต่อเดือน  เป็นแบบเลือกตอบ(Check list)  
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้บริการหอพักในเขตพ้ืนที่ใกล้บริเวณ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา (Check list) 
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการ

หอพักในเขตพ้ืนที่ใกล้บริเวณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา Likert scale 
(1932) 
3.4 การทดสอบคุณภาพเครื่องมือ 
 ผู้ท าการศึกษาคัดเลือกผู้ที่เคยใช้บริการหอพัก เพ่ือผู้ที่เคยใช้งานหอพักจะเป็นผู้ที่สามารถ                  
ให้ข้อมูลได้อย่างถูกต้องและเป็นข้อมูลแท้จริงจากนั้นน ามาตรวจสอบความสอดคล้องภายใน                   
ชุดเดียวกันโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS (Statistical for Social Sciences) for Windows 
Version 17.0 เทคนิคการวัด ซึ่งใช้ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบัค (Cronbachs’ alpha 
coefficient) โดยมีเกณฑ์สัมประสิทธิ์(Alpha Coefficient) ตาม Sekaran and Bougie(2010) ถ้า
ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามน้อยกว่า 0.6 ถือว่าใช้ไม่ได้(poor)0.7 ยอมรับได้ (acceptable) 
มากกว่า0.8ดี(good) โดยผู้ท าวิจัยเลือกเกณฑ์ค่าสัมประสิทธิ์ที่ 0.7 ยอมรับได้ (acceptable) โดยจาก
การประมวลผลได้ผลลัพท์ค่า Cronbachs’ alpha เท่ากับ 0.829 
3.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

3.5.1 ท าการศึกษาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลภายนอก จากรายงานการวิจัย หนังสือ                    
และบทความ 
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3.5.2 ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธี(Survey Method) โดยการใช้แบบสอบถามท าการ
สอบถามกลุ่มตัวอย่าง โดยเก็บข้อมูลกับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา 

3.5.3 ท าการสอบถามผู้ประกอบการหอพักจ านวน5ราย ในบริเวณพ้ืนที่ใกล้มหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา 

3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 
ในการศึกษาเรื่องความเป็นไปได้ในการลงทุนสร้างหอพัก เจดับเบิลยู เรสซิเดนท์ ใกล้บริเวณ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้ท าการรวบรวมข้อมูล กระบวนการด าเนินการ ปัญหา และอุปสรรค 
และข้อเสนอแนะของการด าเนินกิจการหอพัก เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ จากการเก็บข้อมูล
แบบสอบถาม 

การแปลผลคะแนน ใช้เกณฑ์การคิดคะแนนเฉลี่ย เพ่ือก าหนดความพึงพอใจ โดยใช้
วิธีการค านวณความกว้างของอันตรภาค(Interval Scale)  

จากสูตร 

  ความกว้างของอัตรภาคชั้น = 
(ข้อมูลที่มีค่าสูงสุด−ข้อมูลที่มีค่าต่ าสุด)

จ านวนช้ัน
 

  ความกว้างของอัตรภาคชั้น = 
5−1

5
 

  ความกว้างของอัตรภาคชั้น = 0.80 
การวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ ใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS (Statistical for 

Social Sciences)for Windows Version 17.0 และMicrosoft Office Excel 2016  เพ่ือหาค่าสถิติ
ของระดับความเห็น น ามาวิ เคราะห์หาค่าเฉลี่ย(Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) ร้อยละ(Percentage) ซึ่งจะมีการให้คะแนนแบบอัตราส่วน จากนั้นวิเคราะห์ระดับ
คะแนนด้วยการหาค่าเฉลี่ย และจัดระดับคะแนน โดยแบ่งออกเป็น5ระดับ  Likert scale (1932) 
ดังนี้ 

ระดับมากท่ีสุด 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   
 เป็นการวิ เคราะห์ปัจจัยด้าน ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทาง โปรโมชั่น บุคคล                    

การน าเสนอทางกายภาพ กระบวนการ ว่ามีผลต่อการตัดสินใจเลือกเช่าพักอาศัยหรือไม่ โดย
เปรียบเทียบกับปัจจัยดังนี้  

ด้านProduct ธุรกิจหอพัก เจดับเบิ้ลยู เรสซิเดนท์ ให้บริการด้านหอพักส าหรับนักศึกษา            
แบบรายเดือน ลักษณะเป็นอาคารสูง 4 ชั้น ห้องพัก น่าอยู่อาศัย รูปแบบห้องพักและตัวอาคาร
สวยงาม น่าอยู่ มีสิ่งอ านวยความสะดวกในห้องครบครัน ได้แก่ ที่นอน เตียงนอน โต๊ะเก้าอ้ี ตู้เสื้อผ้า 
โทรทัศน์ เครื่องปรับอากาศ เครื่องท าน้ าอุ่นและสุขภัณฑ์ภายในห้องน้ าที่ครบครัน  

ด้าน Price ราคา โดยมีการก าหนดปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจทางด้านราคา มีการตั้งราคา   
ที่เหมาะสมกับคุณภาพของหอพัก โดยก าหนดราคาที่ 4,000บาท  

ด้าน Place สถานที่ ธุรกิจหอพัก เจดับเบิ่ลยู เรสซิเดนท์ สถานที่ตั้งที่อยู่ใกล้มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารีต าบลสุรนารี อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ใกล้ตลาดและร้านสะดวกซื้อ 
เดินทางได้สะดวก มีทางเข้าออกสะดวก  

 ด้านPromotion การส่งเสริมการตลาด มีการลดค่าประกันของเสียหาย การลด                      
ค่าอินเตอร์เน็ตหรือหากแนะน าเพื่อนเข้ามาเป็นผู้พักอาศัยรายใหม่จะได้ส่วนลดค่าเช่าห้องพัก  

ด้านPeople บุคลกร บุคลากรมีจิตใจในการให้บริการที่ดี สามารถอ านวยความสะดวก                 
ให้ผู้เช่าพักอาศัยได้รับความสะดวก และต้องดูแลความสะอาดโดยรวมและดูแลความปลอดภัยใน
หอพักได้ด้วย สามารถตอบข้อซักถามเกี่ยวกับหอพักได้ดี 

ด้าน Physical Evidence กายภาพหอพัก หอพักเจดับเบิ้ลยู เรสซิเดนท์ ต้องมีรูปร่างโดด
เด่นสวยงานแล้ว สภาพแวดล้อมโดยรวมต้องสะอาดและน่าอยู่ มีไฟส่องสว่างทั่วถึงในพ้ืนที่หอพัก ทั้ง
ภายในห้องพักและพ้ืนที่ส่วนกลาง 

ด้าน Process มีการจัดวางกระบวนการที่เป็นระบบ การด าเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ               
มีการเก็บข้อมูลของผู้เข้าพัก เอกสารหลักฐาน สัญญาส าคัญต่างๆ เก็บค่าใช้บริการต่างๆ ได้อย่าง
ถูกต้อง  
 3.6.2 การวิเคราะห์ทฤษฏีจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค  (SWOT Analysis) 

1. จุดแข็ง(Strengths) หอพัก เจดับเบิ้ลยู เรสซิเดนท์ เป็นหอพักใหม่ ออกแบบ
สวยงามทันสมัย น่าอยู่ มีห้องน้ าส่วนตัวและเครื่องสุขภัณฑ์ที่ครบครัน ตั้งอยู่ในเขตชุมชนใกล้บริเวณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีประตู 4 และตลาดและร้านสะดวก เข้าออกสะดวกมีถนนสาธารณะ  
ตัดผ่านหน้าหอพัก ไม่มีเหตุน้ าท่วมแม้ฝนจะตกหนัก ภายในห้องพักมีสิ่งอ านวยความสะดวกครบครัน 
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 ท าให้เป็นที่รู้จัก
และได้รับการยอมรับมากยิ่งข้ึนจากนักเรียนนักศึกษาและประชาชนโดยทั่วไป ท าให้มีจ านวนนักศึกษา
เพ่ิมขึ้นในทุกๆปี มีการพัฒนาของมหาวิทยาลัย ทั้งการเพ่ิมจ านวนคณะขึ้นมาใหม่ ได้แก่คณะทันต
แพทย์ศาสตร์ มีการเพ่ิมโรงเรียนสุรวิวัฒน์ เป็นโรงเรียนในสังกัดของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
ท าให้มีประชาการนักเรียนนักศึกษาและบุคลากรเพ่ิมมากขึ้น  และหอพักภายในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารีมีจ านวนจ ากัด ไม่เพียงพอต่อนักศึกษา ท าให้นักศึกษาต้องเช่าหอพักเอกชน
ภายนอกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเพื่อเป็นที่อยู่อาศัย 

4. อุปสรรค (Threats) ในการด าเนินการสร้างหอพักนักศึกษานั้น ในด้านการ
ก่อสร้างอาคารต้องให้อยู่ภายในข้อกฏหมายที่ก าหนดไว้เท่านั้นซึ่งอาจจะท าให้เกิดความไม่สะดวกใน
การออกแบบหรือก่อสร้าง และเมื่อก่อสร้างเสร็จพร้อมให้บริการจะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
หอพักนักศึกษาพุทธศักราช2558อย่างเคร่งครัด อาจจะท าให้เกิดความไม่สะดวกได้ และธุรกิจให้เช่า 
ที่อยู่อาศัยใกล้บริเวณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารียังเป็นธุรกิจที่ได้รับความสนใจจากผู้ที่อยากเข้า
มาเพ่ือหวังผลก าไรจากการด าเนินธุรกิจหอพัก ท าให้เกิดแรงทางการแข่งขันจากผู้แข่งขันรายใหม่สูง 
ท าให้ผู้ด าเนินธุรกิจหอพักต้องมีการปรับปรุง บ ารุงรักษา จัดท าโฆษณาประชาสัมพันธ์และจัด
โปรโมชั่น ซึ่งสิ่งเหล่านี้ก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมมากขึ้น 

 
4. ผลการศึกษา 

สรุปผลจากการศึกษาจากแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย                  
คิดเป็นร้อยละ55.75มีช่วงอายุ 19-22 ปี คิดเป็นร้อยละ54.5 มีภูมิล าเนาอยู่ภาคอีสานคิดเป็นร้อยละ
65.25 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ94.25 มีอาชีพนักเรียนหรือนักศึกษา คิดเป็นร้อย
ละ94.25 มีรายได้ที่ได้รับต่อเดือน 10,000 – 15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ56 โดยพฤติกรรมการใช้
บริการหอพักนั้นมีเหตุผลที่จะค านึงถึงมากที่สุด คือ โดยผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีแหล่งที่อยู่
อาศัยหอพักคิดเป็นร้อยละ83 โดยมีอัตราค่าเช่าที่พักในปัจจุบัน 4,001 – 5,000 บาท  
4.1 ผลการศึกษาการวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาด (Service Marketing Mix) 

ด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้หอพักด้านผลิตภัณฑ์ในระดับความส าคัญ                 
มากที่สุดคือ มีสิ่งอ านวยพื้นฐานในห้องพักครบครัน ค่าเฉลี่ย 4.52  
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ด้านราคา ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้หอพักด้านราคาในระดับความส าคัญมากที่สุด  คือ 
ราคาค่าเช่าห้องพักมีความเหมาะสม ค่าเฉลี่ย 4.52  

ด้านสถานที่ ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้หอพักด้านสถานที่ในระดับความส าคัญมากที่สุด คือ 
หอพักใกล้ที่ท างานหรือสถานศึกษา ค่าเฉลี่ย 4.54  

ด้านการส่งเสริมการตลาด ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้หอพักด้านการส่งเสริมการตลาด                
ในระดับความส าคัญมากที่สุดคือ ผู้ที่แนะนาลูกค้าใหม่มาเช่าพัก ผู้แนะนาได้รับส่วนลดค่าเช่าห้องพัก
500ต่อ1เดือน  ค่าเฉลี่ย 4.36 

ด้านบุคคล ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้หอพักด้านบุคคลในระดับความส าคัญมากที่สุด คือ 
พนักงานสามารถตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับหอพักได้ดี ค่าเฉลี่ย 4.47  

ด้านกระบวนการ ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้หอพักด้านกระบวนการในระดับความส าคัญ
มากที่สุดคือ ส่งมอบใบแจ้งค่าบริการตรงตามเวลาและถูกต้อง ค่าเฉลี่ย 4.45  

ด้านภาพลักษณ์ทางกายภาพ ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้หอพักด้านทางกายภาพในระดับ
ความส าคัญมากที่สุดคือ สภาพแวดล้อมของหอพักสะอาด น่าอยู่ ค่าเฉลี่ย 4.52 
4.2 ผลการศึกษาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค  (SWOT Analysis)ที่มีผลต่อกิจการหอพัก               
ในพ้ืนที่ใกล้บริเวณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ต าบลสุรนารี อ าเภอสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา 

จากการเก็บข้อมูลโดยแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน สามารถน ามา
วิเคราะห์ตามหลักทฤษฏีจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค  (SWOT Analysis)พบว่าปัจจัยด้าน
การตลาดที่อาจส่งผลต่อการลงทุนสร้างหอพัก เจดับเบิลยู เรสซิเดนท์ ใกล้บริเวณมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี มีดังนี้ 

  จุดแข็ง(Strengths) 
หอพัก เจดับเบิ้ลยู เรสซิเดนท์ เป็นหอพักใหม่ ออกแบบสวยงามทันสมัยน่าอยู่ มีห้องน้ า

ส่วนตัวและเครื่องสุขภัณฑ์ที่ครบครัน ตั้งอยู่ในเขตชุมชนใกล้บริเวณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ประตู 4 และตลาดและร้านสะดวก เข้าออกสะดวก ภายในห้องพักมีสิ่งอ านวยความสะดวกครบครัน 
ภายในหอพักมีระบบรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวด มีสถานที่จอดรถกว้างขวาง  โดยปัจจัยผู้ตอบ
แบบสอบถามให้ระดับความส าคัญมากที่สุดคือ มีสิ่งอ านวยพ้ืนฐานในห้องพักครบครัน ค่าเฉลี่ย 4.52 
ห้องพักมีขนาดพ้ืนที่กว้างขวาง 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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ความส าคัญมากที่สุดคือ มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่างๆ เช่น แผ่นพับ ป้ายโฆษณา ค่าเฉลี่ย 
4.33 

โอกาส(Opportunities) 
หอพักเจดับเบิลยู เรสซิเดนท์ คือ จ านวนหอพักในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีที่ไม่เพียงพอ                 

ต่อความต้องการของนักศึกษาและบุคลากร ที่ก าหนดขึ้นมานั้น มีผลต่อปัจจัยการเลือกเช่าพัก โดยให้
เหตุผลว่านักศึกษาและบุคลากรจ าเป็นต้องมีที่พักอาศัยเพราะหลายคนมีภูมิล าเนาอยู่ต่างจังหวัด                 
ทุกคนจึงต้องออกมาเช่าหอพักเอกชนภายนอกมหาวิทยาลัย โดยจากแบบสอบถามพบว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามมากที่สุด มีภูมิล าเนาอยู่ที่ภาคอีสานเป็นจ านวน 261 คน โดยคิดเป็นร้อยละ 65.25 
ล าดับรองลงมาคือมีภูมิล าเนาอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมา เป็นจ านวน 54 คน โดยคิดเป็นร้อยละ 13.5 
และภูมิล าเนาอยู่ที่ภาคเหนือ เป็นจ านวน 44 คน โดยคิดเป็นร้อยละ 11  และภูมิล าเนาอยู่ที่ภาค
กลาง เป็นจ านวน 32 คน โดยคิดเป็นร้อยละ8 ภูมิล าเนาอยู่ที่ภาคใต้  เป็นจ านวน 9 คน โดยคิดเป็น
ร้อยละ2.25 

อุปสรรค(Threats) 
ธุรกิจให้เช่าที่อยู่อาศัยใกล้บริเวณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารียังเป็นธุรกิจที่ได้รับ

ความสนใจจากผู้ที่อยากเข้ามาเพ่ือหวังผลก าไรจากการด าเนินธุรกิจหอพัก ท าให้เกิดแรงทางการ
แข่งขันจากผู้แข่งขันรายใหม่สูง ท าให้ผู้ด าเนินธุรกิจหอพักต้องมีการปรับปรุง บ ารุงรักษา จัดท า
โฆษณาประชาสัมพันธ์และจัดโปรโมชั่น ซึ่งสิ่งเหล่านี้ก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมมากขึ้น  โดยจาก
แบบสอบถามพบว่าพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมากที่สุด มีแหล่งที่อยู่อาศัยในปัจจุบันคือหอพักเป็น
จ านวน 332 คน โดยคิดเป็นร้อยละ 80  ล าดับรองลงมาคือ มีแหล่งที่อยู่อาศัยในปัจจุบัน คือ บ้าน
ส่วนตัว เป็นจ านวน 40 คน โดยคิดเป็นร้อยละ 10  และมีแหล่งที่อยู่อาศัยในปัจจุบัน คือ
คอนโดมิเนียมเป็นจ านวน  14 คน โดยคิดเป็นร้อยละ 3.5  และมีแหล่งที่อยู่อาศัยในปัจจุบัน คือ บ้าน
เช่าเป็นจ านวน 12 คน โดยคิดเป็นร้อยละ 3  และมีแหล่งที่อยู่อาศัยในปัจจุบันอาคารพาณิชย์ให้เช่า 
เป็นจ านวน 2 คน โดยคิดเป็นร้อยละ 0.5 

 
5.สรุปผลการศึกษา 
5.1 สรุปผล 

การศึกษาครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างหอพัก เจดับเบิลยู                   
เรสซิเดนท์ ใกล้บริเวณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน                     
จากแบบสอบถาม และการเก็บรวบรวมจากการศึกษาบทความ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องและต าราต่างๆ 
โดยผลการศึกษาพบว่า โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ใช้บริการหอพักใกล้บริเวณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุร
นารีเป็นเวลามากกว่า 1 ปี เพราะกลุ่มตัวอย่างนี้จะรับรู้ถึงความต้องการและสามารถให้ข้อมูลถึงความ
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พึงพอใจหอพักได้เป็นอย่างดี โดยพบสาเหตุว่าหากวิเคราะห์เปรียบเทียบกับทฤษฏีส่วนประสมทาง
การตลาด (Service Marketing Mix) ปัจจัยที่ควรค านึงถึงมากที่สุดหากต้องการสร้างหอพักใกล้
บริเวณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ต าบลสุรนารี อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา คือ ปัจจัยที่
กลุ่มตัวอย่าง 400 คน ให้ความเห็นว่ามีผลต่อปัจจัยการเลือกใช้บริการ ดังนี้  

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ต้องออกแบบขนาดห้องพักให้ได้มาตรฐาน กว้างขวางให้มี
พ้ืนที่ใช้สอยภายในห้องพักได้สะดวก และมีรูปร่างของโครงสร้างอาศัยที่สวยงามดึงดูดความสนใจ
ผู้บริโภค มีสิ่งอ านวยความสะดวกให้บริการครบครัน ซึ่งได้รับความสนใจจะกลุ่มตัวอย่างสูง 

ปัจจัยด้านราคา (Price) ต้องตั้งราคาให้มีความเหมาะสมกับคุณภาพ โดยหอพัก เจดับเบิ้ลยู 
เรสซิเดนท์ ก าหนดราคาห้องพัก 4,000 บาทต่อเดือน ซึ่งได้รับความสนใจจะกลุ่มตัวอย่างสูง 

ปัจจัยด้านสถานที่ (Place) หอพัก เจดับเบิ้ลยู เรสซิเดนท์มีการเลือกต าแหน่งที่ตั้งอย่าง
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 มีการอบรมพนักงานก่อนท างาน
ในเรื่องข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับหอพักเพ่ือใช้ในการตอบข้อซักถามของผู้เช่าพัก 

ปัจจัยด้านการจัดวางกระบวนการที่เป็นระบบ (Process) มีการเก็บข้อมูลของผู้เข้าพัก 
เอกสารหลักฐาน สัญญาส าคัญต่างๆ เก็บค่าใช้บริการต่างๆได้อย่างถูกต้อง โดยมีการก าหนดวันส่งใบ
แจ้งค่าบริการทุกวันที่ 25 ของเดือน ในทุกๆเดือน 

ปัจจัยด้านกายภาพหอพัก (Physical Evidence) กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญทางด้าน
สภาพแวดล้อมของหอพักสะอาด ดังนั้นควรมีการว่าจ้างพนักงานท าความสะอาดคอยดูแลความ
สะอาดในพ้ืนที่ส่วนกลางและเจ้าของกิจการควรควบคุมการท างานของพนักงานท าความสะอาดให้ได้
มาตรฐาน 

เมื่อน าข้อมูลที่ได้จากการเก็บแบบสอบถามมาเปรียบเทียบกับทฤษฏีการวิเคราะห์ทฤษฏีจุด
แข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค  (SWOT Analysis)  ด้านจุดแข็ง(Strengths) เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการ
เลือกเช่าหอพักมากคือความสวยงามและความกว้างของหอพักจึงมีการว่าจ้างสถาปนิกเพ่ือออกแบบ
ห้องพักและหอพักให้กว้างขวางน่าอยู่และสวยมากเพ่ือให้เป็นจุดแข็งของธุรกิจ จุดอ่อนของหอพักเจ
ดับเบิ้ลยู เรสซิเดนท์ คือค่าใช้จ่ายในการโฆษณา อาทิเช่น ค่าป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ โอกาสของ
หอพัก เจดับเบิ้ลยู เรสซิเดนท์ คือจ านวนนักศึกษาที่เพ่ิมขึ้นในแต่ละปีโดยที่นักศึกษาส่วนใหญ่มี
ภูมิล าเนาอยู่ต่างจังหวัดซึ่งนักศึกษาจ าเป็นต้องเช่าที่พักอาศัยอยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
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อุปสรรคของหอพัก เจดับเบิ้ลยู เรสซิเดนท์ คือ สถานที่อยู่อาศยที่ให้เช่าใกล้บริเวณมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารีมีหลากหลาย ได้แก่ หอพัก บ้านเช่า อาคารพาณิชย์ให้เช่า คอนโดมิเนียม ซึ่งยังมี
ผู้ประกอบการที่ยังไม่ได้เข้ามาในอุตสาหกรรมให้ความสนใจที่จะเข้ามาท าธุรกิจที่อยู่อาศัยให้เช่าอีก
เป็นจ านวนมาก 
5.2 อภิปรายผล  
 จากผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการตัดสินใจเลือกเช่าพัก
อาศัยของกลุ่มเป้าหมาย หากมีการวางแผนในการด าเนินการที่เหมาะสมตามที่ก าหนดไปข้างต้นอย่าง
มีประสิทธิภาพแล้วนั้น ซึ่งจะส่งผลท าให้ธุรกิจหอพักมีโอกาสที่จะประสบความส าเร็จและมีความ
เป็นไปได้ทางการตลาดสูงสอดคล้องกับแนวคิดของ (Philip Kotler ,1977) และปัจจัยด้านจุดแข็ง 
จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเช่าพักอาศัยของกลุ่มเป้าหมาย หากธุรกิจสามารถ
ก าหนดจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค ให้เป็นไปตามที่ต้องสมมติฐานข้างต้นแล้วนั้น จะช่วยให้
ธุรกิจหอพักมีโอกาสประสบความส าเร็จและมีความเป็นไปได้ทางด้านการตลาดสูง  สอดคล้องกับ
แนวคิดของ Albert Humphrey (1960) 
5.3 ข้อเสนอแนะ 

จากผลการศึกษาที่ได้จากข้างต้น ท าให้สามารถน าผลการศึกษามาเป็นแนวทางในการ
วางแผนเพื่อการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางด้านการตลาดในการสร้าง หอพักเจดับเบิลยู เรสซิเดนท์ 
ใกล้บริเวณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้ว่า ควรมีการน าระบบคอมพิวเตอร์และระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเข้ามาใช้งาน เพ่ือการออกแบบของหอพักและห้องพักเป็นภาพ3มิติ เพ่ือใช้ในการท า
แบบสอบถามส ารวจถึงความสวยงามของหอพักและภายในห้องพักแก่กลุ่มประชากร เพ่ือให้กลุ่ ม
ตัวอย่างเห็นภาพเสมือนจริงเพ่ือการออกแบบหอพักให้สวยงามและตรงความต้องการได้ง่ายขึ้นและ
ผู้ให้บริการหอพักต้องการดูแลความสะอาดของหอพักอยู่เสมอ ต้องมีการจัดท าโปรโมชั่น เพ่ือดึงดูด
ลูกค้าและสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าและที่ส าคัญควรท าการจัดเก็บข้อมูลของผู้เช่าพักอย่ างเป็น
ระบบโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาจัดเก็บเพ่ือความถูกต้องและสะดวกมากยิ่งขึ้นในการจัดการ
ข้อมูล 
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บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ (1). เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็นของส่วนประสมทางการตลาด
และการตัดสินใจซื้อน้ าสมุนไพรพร้อมดื่ม และ(2). เพ่ือศึกษาส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อน้ าสมุนไพรพร้อมดื่มของผู้บริโภค กลุ่มตัวอย่าง คือ กลุ่มผู้บริโภคน้ าสมุนไพรพร้อมดื่ม     
ในจังหวัดล าปาง จ านวน 385 คน เครื่องมือคือแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา 
โดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงมาตรฐานและสถิติอนุมาน ใช้การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ถดถอย
พหุคูณ แบบ Enter  
 ผลการวิจัยพบว่า ระดับความคิดเห็นของส่วนประสมทางการตลาดและการตัดสิ นใจซื้อ                      
อยู่ในระดับมาก โดยส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาดมีผลต่อการตัดสินใจซื้อน้ า
สมุนไพรพร้อมดื่มมากที่สุด มีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยเท่ากับ 0.348  รองลงมาคือ ด้านผลิตภัณฑ์ มี
ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยเท่ากับ 0.278 และด้านการจัดจ าหน่ายมีค่า  สัมประสิทธิ์การถดถอย
เท่ากับ 0.163 มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ส่วนด้านราคาไม่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อคือมีค่า  
สัมประสิทธิ์การถดถอยเท่ากับ 0.102 มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
ค าส าคัญ: น้ าสมุนไพรพร้อมดื่ม  ส่วนประสมทางการตลาด  การตัดสินใจซ้ือ  
 

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-to-
drink 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  
  
บทน า 
 น้ าสมุนไพร เป็นน้ าดื่มที่ได้จากการใช้ส่วนประกอบต่างๆของพืช ผักและผลไม้ เช่น ล าต้น 
ดอก ใบ หัว ราก เหง้าและผล แล้วน ามาแปรรูปตามความต้องการของผู้บริโภค เช่น รูปแบบของน้ า
ผัก น้ าธัญพืช น้ าผลไม้และยังรวมถึงการแปรรูปเป็นชาสมุนไพร ซึ่งนอกจากจะใช้ดื่มเพ่ือดับกระหาย
แล้ว ยังมีประโยชน์ทางยา มีคุณค่าทางอาหารและช่วยในการป้อง กันโรค การต่อต้านอนุมูลอิสระ 
และยังช่วยควบคุมการท างานของร่างกายส่งผลดีต่อสุขภาพทั้งระบบ อีกทั้งยังเป็นเครื่องดื่มที่สามารถ
ดื่มได้ทุกเพศ ทุกวัยและทุกเวลา ปัจจุบันในท้องตลาดได้มีการจ าหน่ายน้ าสมุนไพรพร้อมดื่มที่มีให้
เลือกตามสรรพคุณของพืช ผัก และผลไม้ชนิดต่างๆ สามารถเลือกดื่มได้ตามความต้องการน้ าสมุนไพร
จึงเป็นทางเลือกที่มีคนจ านวนมากให้ความส าคัญ เพราะให้ความสะดวก รวดเร็ว พร้อมทั้งเป็นพลังสด
จากธรรมชาติซึ่งเปรียบเสมือนเชื้อเพลิงอันบริสุทธิ์ ส าหรับระบบการท างานในร่างกาย   ดังนั้นหลาย
คนจึงตระหนักว่าเครื่องดื่มน้ าสมุนไพรเพ่ือสุขภาพนั้น  มีความส าคัญต่อภาวะโภชนาการ (รงรอง ศรี
มนัส, 2547) ปัจจุบันด้านมูลค่าตลาดรวมของเครื่องดื่มมีประมาณ 40,000 ล้านบาท แบ่งเป็น
น้ าอัดลมร้อยละ 50  เครื่องดื่มชูก าลังร้อยละ 25  ชาเขียวร้อยละ 10  น้ าผักและผลไม้ร้อยละ 7.5 
และเครื่องดื่มเกลือแร่ร้อยละ 7.5 โดยคู่แข่งขันหลักของตลาดน้ าสมุนไพรคือตลาดชาเขียวที่มีมูลค่า
ประมาณ 4,000 ล้านบาท และตลาดน้ าผักผลไม้แท้ที่มีมูลค่าประมาณ 2,000 ล้าน (ส านักงาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม, 2560) เหตุที่ตลาดเครื่องดื่มในประเทศไทยมีมูลค่าค่อนข้างสูงมาจากหลาย
ปัจจัย ทั้งปัจจัยทางด้านจ านวนประชากรก าลังซื้อประกอบกับสภาพอากาศของประเทศไทย                    
ที่มีอากาศร้อน ท าให้ความต้องการบริโภคเครื่องดื่มเพ่ิมข้ึน กระแสการใส่ใจสุขภาพและความต้องการ
มีรูปร่างที่ดีของผู้บริโภค จึงกระตุ้นให้ผู้บริโภคเริ่มหันมาดูแลตนเองและใส่ใจรูปร่าง ดังนั้นความ
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ต้องการผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพน่าจะขยายตัวตามจ านวนของผู้ต้องการมีรูปร่างที่ดีที่คาดว่า
จะเพ่ิมมากข้ึนตามกระแสในระยะต่อไป (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2560) 
 จังหวัดล าปางมีแหล่งผลิตน้ าสมุนไพรที่ได้รับมาตรฐานจากส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
ล าปางและส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดล าปาง มีอยู่จ านวน 8 แห่ง คือ (1). กลุ่มสองแควพัฒนา 
ผลิตน้ ากระชายด าพร้อมดื่ม (2). ล าปางรักษ์สมุนไพร ผลิตชาสมุนไพรส าเร็จรูป (3). ห้างหุ้นส่วน
สามัญบาลานซ์  ผลิตน้ ามะขามป้อมพร้อมดื่ม น้ ามะม่วงพร้อมดื่มและเครื่องดื่มตรีผลาเข้มข้น  (4). 
กลุ่มผลิตภัณฑ์สมุนไพร ผลิตน้ ากระชายด าพร้อมดื่ม (5). บริษัท ที.ซี.อาหารธรรมชาติ จ ากัด ผลิตน้ า
มะเกี๋ยงพร้อมดื่ม (6). กลุ่มท าเครือ่งดื่มสมุนไพร ผลิตชาในรูปขิงผงส าเร็จรูป (7). โรงงานน้ าส้มเกลี้ยง
นครเถิน ผลิตน้ าส้มเกลี้ยงพร้อมดื่ม และ (8). กลุ่มผู้ผลิตชาเขียวใบหม่อนแจ้ซ้อน ผลิตชาเขียวใบ
หม่อนส าเร็จรูป (ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าปาง , 2560) ปัจจุบันมีผู้ผลิตน้ าสมุนไพรออกมา
จ าหน่ายเป็นจ านวนมากตามกระแสความนิยมในเรื่องการดูแลสุขภาพโดยสมุนไพร การเพ่ิมมูลค่าและ
การตลาดน้ าดื่มสมุนไพรเพ่ือเพ่ิมศักยภาพและคุณภาพให้มีมากขึ้นและผู้บริโภคจะได้มีความมั่นใจให้
สอดคล้องกับพฤติกรรมการบริโภคน้ าสมุนไพรของผู้บริโภค ทางจังหวัดล าปางได้มีการจัดอบรม การ
บรรยายให้ความรู้เรื่องด้านส่วนประสมการตลาด ด้านการผลิตน้ าสมุนไพรพร้อมดื่มในรูปแบบ การ
เรียนรู้แบบบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีกระบวนการทางวิศวกรรมและคณิตศาสตร์ 
ในการเชื่อมโยงและแก้ปัญหา (Science Technology Engineering and Mathematics 
Education : STEM) และมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร              ( Good 
Manufacturing Practice : GMP) การคิดต้นทุนการผลิตน้ าผลไม้และน้ าสมุนไพรพร้อมดื่มอยู่เป็น
ประจ าเสมอมา (จารุวรรณ สุยะ, 2560)  น้ าสมุนไพรในท้องตลาดที่มีวางจ าหน่ายนั้นจะบรรจุใส่ขวด
พลาสติกหรือใส่แก้ว แล้วติดป้ายชื่อน้ าสมุนไพรแต่ละประเภทแล้วจ าหน่ายในราคาประมาณไม่เกิน 
20 บาทต่อขวด มีการจัดจ าหน่ายตามสถานที่และร้านค้าต่างๆ และในร้านอาหารประเภทอาหารตาม
สั่งมีปัญหาให้กับร้านค้าที่จ าหน่ายเพราะน้ าสมุนไพรนั้นมีอายุการเก็บรักษาได้ไม่นาน ผู้บริโภคส่วน
ใหญ่นิยมที่จะเลือกดื่มน้ าอัดลม ชา และกาแฟมากกว่าเพราะให้รสชาติที่ดีให้ความรู้สึกคุ้มค่ากับ
จ านวนเงินที่เสียไป ส่วนน้ าสมุนไพรที่วางจ าหน่ายคู่กันนั้นจะให้รสชาติที่มีความหวานจนเกินไป
ผู้บริโภคจึงไม่เลือกที่จะซื้อ ผู้บริโภคส่วนใหญ่มักจะเลือกน้ าที่มีการบรรจุขวดที่ปิดสนิทและมีฉลากให้
เห็นที่ชัดเจน(สุธาวัลย์ เครือศรค า, 2560, สัมภาษณ์) บรรจุภัณฑ์ของน้ าสมุนไพรไม่สามารถดึงดูด
ความสนใจ ไม่บอกรายละเอียดของตัวสินค้าที่ให้ผู้บริโภคมั่นใจในเรื่องความสะอาดและความ
ปลอดภัย  และรสชาติที่มีความหวานมากเกินไปและไม่มีความหอมหรือไม่มีกลิ่นของสมุนไพร เมื่อดื่ม
แล้วจะให้ความรู้สึกเหมือนดื่มน้ าหวานมากกว่าน้ าสมุนไพร (อัฒชฎาภรณ์ ฟักเถา , 2560, สัมภาษณ์) 
น้ าสมุนไพรที่ได้รับมาตรฐาน GMP(Good Manufacturing Practice) จากส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดล าปางนั้น มีการวางจ าหน่ายเฉพาะจุดและไม่ครอบคลุม เมื่อต้องการจะซื้อน้ าสมุนไพรต้อง
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ติดต่อไปยังแหล่งผลิตเพ่ือสอบถามถึงแหล่งจ าหน่ายท าให้ไม่สะดวก ผู้บริโภคจึงเลือกที่จะดื่มน้ า
สมุนไพรที่มีขายในร้านสะดวกซ้ือหรือห้างสรรพสินค้าแทน (อุดม หล้าหิรัญชัย, 2560, สัมภาษณ์) 
 จากความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา ผู้วิจัยจึงท าการศึกษาเรื่อง ส่วนประสมทาง
การตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อน้ าสมุนไพรพร้อมดื่มของผู้บริโภคในจังหวัดล าปาง เพ่ือศึกษา
เกี่ยวกับระดับความคิดเห็นของส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 4 ด้านและการตัดสินใจซื้อว่าเป็นอย่างไร 
ส่วนประสมทางการตลาดด้านใดบ้างที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อน้ าสมุนไพรพร้อมดื่ มของผู้บริโภคใน
จังหวัดล าปาง เพ่ือให้ผู้ที่มีความสนใจสามารถน าข้อมูลที่ได้น าไปเป็นแนวทางในการพัฒนาธุรกิจ
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดให้สอดคล้องกับการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็นของส่วนประสมทางการตลาดและการตัดสินใจซื้อ                   
น้ าสมุนไพรพร้อมดื่มของผู้บริโภคในจังหวัดล าปาง 
  2. เพ่ือศึกษาส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อน้ าสมุนไพรพร้อมดื่ม                  
ของผู้บริโภคในจังหวัดล าปาง 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ขอบเขตการวิจัยแบ่งได้ 4 ด้าน คือ 
    1. ด้านเนื้อหา ประกอบด้วย  
       ส่วนประสมทางการตลาด ตามแนวคิดของ เสรี วงษ์มณฑา (2542) ได้กล่าวว่า                   
ส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง การมีสินค้าหรือบริการที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า
กลุ่มเป้าหมายได้ ขายในราคาที่ผู้บริโภคยอมรับได้ความพยายามจูงใจให้เกิดความชอบในสินค้า                
และเกิดพฤติกรรมอย่างถูกต้อง ผู้บริโภคยินดีจ่ายอย่างเต็มใจเพราะเห็นว่าสิ่งที่ได้รับคุ้มค่า ที่เรียกว่า 
ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หรือ 4Ps ซึ่งประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์(Product) 
หมายถึง สินค้าหรือบริการที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้ ราคา(Price) 
หมายถึง การมีราคาที่ผู้บริโภคยอมรับได้และยินดีจ่ายเพราะมองว่าคุ้มค่า การจัดจ าหน่าย(Place) 
หมายถึง การจัดจ าหน่าย การกระจายสินค้า ให้เกิดความสอดคล้องกับพฤติกรรมการซื้อหาและให้
ความสะดวกแก่ลูกค้า การส่งเสริมการตลาด(Promotion) หมายถึง การใช้ความพยายามจูงใจให้เกิด
ความชอบสินค้าและบริการ และเกิดพฤติกรรมอย่างถูกต้อง ซึ่งจะประกอบด้วยการโฆษณา
(Advertising) การประชาสัมพันธ์(Public Relation) การส่งเสริมการขาย(Sales Promotion) การ
ขายด้วยตัวบุคคล(Personal Selling) 
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       การตัดสินใจซื้อ ตามแนวคิดของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ (2546) กล่าวไว้ว่า 
หมายถึง ขั้นตอนการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการของผู้บริโภคประกอบ ด้วย 5 ขั้นตอน คือ   
          1). การรับรู้ปัญหา (Problem Recognition) คือ การที่ผู้บริโภครับรู้ความจ าเป็น
และความต้องการของสินค้าว่าต้องการสินค้าใดการที่บุคคลรับรู้ถึงความต้องการภายในของตนซึ่งอาจ
เกิดขึ้นเองหรือเกิดจากสิ่งกระตุ้นทั้งภายในและภายนอก เป็นสิ่งกระตุ้นให้เรียนรู้ถึงวิธีการจัดการกับ
สิ่งกระตุ้นจากประสบการณ์ในอดตี ท าให้รู้ว่าจะตอบสนองสิ่งกระตุ้นอย่างไร   
          2). การค้นหาข้อมูล (Information Search) ถ้าความต้องการถูกกระตุ้นมากพอ             
และ สิ่งที่จะสามารถตอบ สนองความต้องการอยู่ใกล้กับผู้บริโภค ผู้บริโภคจะด าเนินการค้นหาข้อมูล                  
ที่เกี่ยวข้องมากขึ้น ความต้องการจะถูกจดจ าไว้เพ่ือหาทางสนองความต้องการภายหลัง เมื่อความ
ต้องการได้ถูกสะสมไว้มากๆ จะท าให้เกิดปฏิบัติการในภาวะอย่างหนึ่ง คือ ความตั้งใจให้ได้รับการ
สนองความต้องการ ผู้บริโภคจะพยายามค้นหาข้อมูลเพื่อหาทางสนองความต้องการที่ถูกกระตุ้น  
         3). การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternatives) ผู้บริโภคจะน าข้อมูลที่
ได้มาพิจารณาความส าคัญและประโยชน์ที่จะได้รับก่อนการตัดสินใจซื้อ นักการตลาดจ าเป็นต้องรู้ถึง
วิธีการต่างๆ               ที่ผู้บริโภคใช้ในการประเมินผลทางเลือก 
          4). การตัดสินใจซื้อ (Purchase Decision) เป็นการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ใด
ผลิตภัณฑ์หนึ่ง หลังจากได้มีการประเมินผลจากขั้นที่ 3 โดยที่จะมีปัจจัยที่เกิดขึ้นระหว่างความตั้งใจ
ซื้อ (Purchase Intention) 3 ปัจจัยน าไปสู่การตัดสินใจซื้อ (Purchase Decision)  มีดังนี้   
               1. ทัศนคติของบุคคลอ่ืน (Attitudes of Others) ทัศนคติของบุคคลที่เกี่ยวข้อง
จะ มี 2 ด้าน คือ ทัศนคติด้านบวก และ ทัศนคติด้านลบ ซึ่งจะมีผลทั้งด้านบวกและด้านลบต่อการ
ตัดสินใจซื้อ สินค้าของผู้บริโภค 
               2. ปัจจัยสถานการณ์ที่คาดคะเนไว้ (Anticipated Situational Factors) 
ผู้บริโภคจะคาดคะเน ปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น รายได้ที่คาดคะเนของครอบครัว การคาดคะเน
ต้นทุนและผลประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ 
               3. ปัจจัยสถานการณ์ที่ไม่ได้คาดคะเนไว้ (Unanticipated Situational Factors) 
ขณะที่ ผู้บริโภคก าลังตัดสินใจซื้อนั้น ปัจจัยสถานการณ์ที่ไม่ได้คาดคะเนจะเข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่งมี
ผลกระทบ ต่อความตั้งใจซื้อ เช่น ผู้บริโภคไม่ชอบลักษณะของพนักงานขาย นักการตลาดเชื่อว่า 
ปัจจัยที่ไม่คาดคะเนจะมีอิทธิพลอย่างมากต่อการตัดสินใจซื้อ 
         5). พฤติกรรมภายหลังการซื้อ (Post-purchase behavior) หลังจากการซื้อและทด 
ลองใช้ผลิตภัณฑ์ ผู้บริโภคจะมีประสบการณ์เกี่ยวกับความพอใจหรือไม่พอใจผลิตภัณฑ์ พฤติกรรม
ภายหลังการซื้อ นักการตลาดจะต้องติดตามและให้ความสนใจมีดังนี้ 
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              1. ความพึงพอใจภายหลังการซื้อ (Post-purchase Satisfaction) เป็นระดับ
ความพึงพอ ใจของผู้บริโภคภายหลังจากท่ีได้สินค้าไปแล้ว 
               2. การกระท าภายหลังการซื้อ (Post-purchase Actions) ความพอใจหรือไม่
พอใจในผลิตภัณฑ์จะมีผลต่อพฤติกรรมต่อเนื่องของผู้บริโภค 
 
กรอบแนวคิดงานวิจัย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  สมมุติฐานงานวิจัย 
     H1 :  ผลิตภัณฑ์มีผลต่อการตัดสินใจซื้อน้ าสมุนไพรพร้อมดื่ม 
         H2 :  ราคามีผลต่อการตัดสินใจซื้อน้ าสมุนไพรพร้อมดื่ม 
          H3 :  การจัดจ าหน่ายมีผลต่อการตัดสินใจซื้อน้ าสมุนไพรพร้อมดื่ม 
         H4 :  การส่งเสริมการตลาดมีผลต่อการตัดสินใจซื้อน้ าสมุนไพรพร้อมดื่ม 
 
    2. ด้านเวลา ใช้ระยะเวลาศึกษาประมาณ 4  เดือน ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2560 - เดือน
กุมภาพันธ์ 2561 
    3. ด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริโภคน้ าสมุนไพรพร้อมดื่มในจังหวัดล าปาง 
จ านวน 385 คน เนื่องจากประชากรมีขนาดใหญ่และไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน สามารถ
ค านวณได้จากสูตรไม่ทราบค่าสัดส่วนของประชากรหรือ  p = 0.5  ใช้สูตรของคอแครน (Cochran, 
1977 อ้างใน ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2543) สูตรที่ใช้ในการค านวณครั้งนี้ คือ       สูตร    n =    Z2                 

               เมื่อ  n =  ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการ 
                                   4e2  P =  สัดส่วนของลักษณะที่สนใจในประชากร    

ผลิตภณัฑ ์

ราคา 
การตัดสินใจซื้อ 

น้ าสมุนไพรพร้อมดื่ม 

การส่งเสริมการตลาด 

การจัดจ าหน่าย 

H1 

H2 

H3 

H4 
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              แทนค่า    n =   (1.96)2 Z =  ค่า Z ที่ระดับความเชื่อมั่นหรือระดับนัยส าคัญ 
                                  4(0.05)2 (ถ้าระดับความเชื่อม่ันร้อยละ 95 หรือระดับนัยส าคัญ 
                              =   384.16 ที่ 0.05  มีค่า  Z = 1.96) 
                              ≈   384  หน่วย e = ระดับความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้เกิดขึ้นได้ = 0.05 
ผู้วิจัยจึงใช้จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 385 คนมากกว่า 384.16 เพ่ือความเหมาะสมและสะดวกในการ
วิเคราะห์ข้อมูล 
    4. ด้านพื้นที่วิจัย คือ  ในจังหวัดล าปาง 
 
เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้สร้างแบบสอบถามขึ้นมาบนพ้ืนฐานของการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็น
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ซึ่งได้รับการตรวจสอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา โดยได้ท าการแบ่งแบบสอบถาม
ออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 
    ส่วนที่ 1 สอบถามข้อมูลทั่วไปและพฤติกรรมของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นข้อมูลส่วน
บุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นลักษณะค าถามเป็นแบบมีค าตอบให้เลือกตอบ (Multiple 
Choices) 
    ส่วนที่ 2 สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับ ระดับความคิดเห็นของส่วนประสมทางการตลาด                  
และการตัดสินใจซื้อน้ าสมุนไพรพร้อมดื่มในจังหวัดล าปาง มีจ านวน 5 ด้าน คือ ด้านที่  1                       
เป็นแบบสอบถามด้านผลิตภัณฑ์ ด้านที่ 2 เป็นแบบ สอบถามด้านราคา ด้านที่ 3 เป็นแบบสอบถาม
ด้านการจัดจ าหน่าย ด้านที่ 4 เป็นแบบสอบถามด้านการส่งเสริมการตลาด  ด้านที่  5  เป็น
แบบสอบถามด้านการตัดสินใจซื้อ โดยลักษณะของค าถาม เป็นแบบมาตราส่วน (Rating Scale)  
ประยุกต์ตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert, 1970) ซึ่งก าหนดมาตราไว้ 5 ระดับ โดยคะแนนที่ได้รับจะน ามา
วิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและแปลความหมายของค่าเฉลี่ยตามระดับการรับรู้ความคิดเห็น  แล้วใช้สูตรการ
ค านวณการให้คะแนนเฉลี่ยในแต่ละระดับชั้นใช้สูตรค านวณความกว้างของชั้น จากนั้นน าคะแนนที่
ได้รับมาวิเคราะห์ เพ่ือหาค่าเฉลี่ยและแปลความหมายของค่าเฉลี่ยตามระดับความส าคัญของ เบสท์
และคาห์น (Best and Kahn, 1993) ซึ่งมีค่าคะแนน ดังนี้ 
  ค่าเฉลี่ย  4.21 – 5.00   ก าหนดให้อยู่ในเกณฑ์   ระดับมากท่ีสุด 
  ค่าเฉลี่ย  3.41 – 4.20   ก าหนดให้อยู่ในเกณฑ์   ระดับมาก 
  ค่าเฉลี่ย  2.61 – 3.40   ก าหนดให้อยู่ในเกณฑ์   ระดับปานกลาง 
  ค่าเฉลี่ย  1.81 – 2.60   ก าหนดให้อยู่ในเกณฑ์   ระดับน้อย 
  ค่าเฉลี่ย  1.00 – 1.80   ก าหนดให้อยู่ในเกณฑ์   ระดับน้อยที่สุด 
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การสร้างเครื่องมือในการวิจัย  
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างเครื่องมือวิจัยตามขั้นตอนดังนี้ 
    1. ศึกษา แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
    2. สร้างข้อค าถามในแบบสอบถามให้มีเนื้อหาครอบคลุมทุกตัวแปรตามกรอบแนวคิดการ
วิจัย  
    3. น าแบบสอบถามที่สร้างเสร็จเรียบร้อย เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือท าการตรวจสอบ
และให้ค าแนะน าในการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง และน าแบบสอบถามที่สร้างเสร็จเรียบร้อยผ่าน
ผู้ทรงคุณวุฒิ เ พ่ือตรวจสอบความถูกต้องเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ภาษาที่ ใช้และแก้ไขปรับปรุง
แบบสอบถาม และท า IOC (Index of item objective congruence)  
    4. น าแบบสอบถาม แล้วน าไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่ม
ตัวอย่างที่จะท าการวิจัย จ านวน 30 คน ที่จังหวัดล าพูน แล้วน าข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามที่ทดลอง
ใช้มาท าการตรวจสอบคุณภาพ เพ่ือวิเคราะห์หาความเชื่อมั่นหรือค่าความเชื่อถือได้(Reliability) เพ่ือ
เป็นการวัดว่าค าถามของแบบสอบถามมีความสอดคล้องกันกับกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะเดียวกัน โดย
วิธีหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาครอนบาค (Cronbach’s coefficient of alpha) ตามที่นันนอลลี่ได้
เสนอแนะไว้คือมีค่า 0.70 ขึ้นไป (Nunnally, 1978) และหาค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ (discriminant 
power) โดยใช้เทคนิค Item total correlation ตามเกณฑ์ของเบรนแนน (Brennan, 1972) ซึ่งควร
มีค่า 0.20 ขึ้นไป    
 
การวิเคราะห์ข้อมูล    
 ผู้วิจัยได้ก าหนด กลุ่มประชากรตัวอย่างจ านวน 385 คน มีระยะเวลาในการเก็บข้อมูล
ภาคสนามและรวบรวมข้อมูล ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2560 ถึง เดือนกุมภาพันธ์ 2561 โดยได้
ด าเนินการเปลี่ยนสภาพข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ให้อยู่ในรูปแบบที่สะดวกต่อการน าไปประมวลผลและ
ก าหนดรหัส เพ่ือท าให้สามารถจ าแนกลักษณะของข้อมูลและบันทึกข้อมูลลงในโปรแกรมส าเร็จรูป
และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีทางสถิติโดยโปรแกรมสมการถดถอยพหุคูณ (Regression Analysis) และ
น ามาสรุปผลการวิเคราะห์โดยแบ่งการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปและพฤติกรรมของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ส่วนที่ 2  ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของส่วนประสมทางการตลาดและการตัดสินใจ
ซื้อน้ าสมุนไพรพร้อมดื่มของผู้บริโภคในจังหวัดล าปาง 
 ส่วนที่ 3  ผลการวิเคราะห์ของส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อน้ าสมุนไพร
พร้อมดื่มของผู้บริโภคในจังหวัดล าปาง 
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 แล้วน ามาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา วิเคราะห์หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน พร้อมทั้งใช้สถิติอนุมานวิเคราะห์สหสัมพันธ์ถดถอยพหุคูณ แบบ Enter 
 
ผลการวิจัย 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานทั่วไปและพฤติกรรมของผู้ตอบแบบสอบถาม 
    ข้อมูลพื้นฐานทั่วไปพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิงมากที่สุดมีจ านวน 282 คน คิด
เป็นร้อยละ 73.20  มีอายุอยู่ระหว่าง 30 – 39 ปี จ านวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 31.20 อยู่ใน
สถานภาพสมรส จ านวน 194 คน คิดเป็นร้อยละ 50.30 และการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี 
จ านวน 201 คน คิดเป็นร้อยละ 52.20 ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกี่ยวกับ รับราชการ,รัฐวิสาหกิจและ
พนักงานราชการจ านวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ 32.70 พร้อมทั้งมีรายได้ต่อเดือนอยู่ในระหว่าง 
15,001 - 20,000  บาท เป็นจ านวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 26.00 ตามล าดับ ในด้านพฤติกรรม
เกี่ยวกับการบริโภคน้ าสมุนไพรพร้อมดื่มของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่พบว่าสถานที่ในการซื้อบ่อย
ที่สุดคือซุ้มจ าหน่ายน้ าและเครื่องดื่มจ านวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 25.70 ความถี่ในการบริโภคน้ า
สมุนไพรอยู่ในช่วง 1–2 ครั้งต่อสัปดาห์ จ านวน 204 คน คิดเป็นร้อยละ 53.00 และราคาที่ซื้อน้ า
สมุนไพรต่อ1หน่วยบริโภคอยู่ในช่วง 10–15 บาท จ านวน 158 คน คิดเป็นร้อยละ 41.00 ปริมาณน้ า
สมุนไพรที่ซื้อต่อหน่วยบริโภคส่วนใหญ่อยู่ในระหว่างขนาด 100 – 299 มิลลิลิตร จ านวน 215 คน คิด
เป็นร้อยละ 55.80 และเหตุผลในการเลือกดื่มน้ าสมุนไพรมากที่สุดคือ เพ่ือดับกระหาย จ านวน      
171 คน คิดเป็นร้อยละ 44.4  
 ส่วนที่ 2 ระดับความคิดเห็นของส่วนประสมทางการตลาดและการตัดสินใจซื้อน้ าสมุนไพร
พร้อมดื่มของผู้บริโภค                
 
ตาราง 1 ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นส่วนประสมทางด้านผลิตภัณฑ์ 
(n=385)                                                                                                                          

ส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ 
ระดับความคิดเห็น 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
แปล
ผล 

1. รสชาติและความหลากหลายของน้ าสมุนไพรพร้อมดื่ม 3.88 0.735 มาก 
2. สรรพคุณของวัตถุดิบในการผลิตน้ าสมุนไพรพร้อมดื่ม 3.98 0.782 มาก 
3. คุณภาพ ความสะอาดและความน่าเชื่อถือของตรา
สินค้า  น้ าดื่มสมุนไพรพร้อมดื่ม    3.96 0.778 มาก 
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ส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ 
ระดับความคิดเห็น 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
แปล
ผล 

4. เครื่องหมายมาตรฐานความปลอดภัยที่ได้รับและการ 
   แสดงวันผลิต/วันหมดอายุ 3.85 0.851 มาก 
5. รูปแบบบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัยและสะดวกในการดื่มและ
พกพา 3.69 0.885 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.87 0.610 มาก 

 
 ผลการวิจัย พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์
โดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยรวม=3.87) เมื่อพิจารณาในแต่ละประเด็นพบว่า สรรพคุณของ
วัตถุดิบในการผลิตน้ าสมุนไพรพร้อมดื่ม (ค่าเฉลี่ยสูงสุด=3.98) รองลงมาคือ คุณภาพความสะอาดและ
ความน่าเชื่อถือของตราสินค้าน้ าดื่มสมุนไพรพร้อมดื่ม (ค่าเฉลี่ย=3.96) รสชาติและความหลากหลาย
ของน้ าสมุนไพรพร้อมดื่ม (ค่าเฉลี่ย= 3.88) เครื่องหมายมาตรฐานความปลอดภัยที่ได้รับและการแสดง
วันผลิต/วันหมดอายุ (ค่าเฉลี่ย=3.85)  รูปแบบบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัยและสะดวกในการดื่มและพกพา 
(ค่าเฉลี่ยต่ าสุด=3.69) ตามล าดับ 
 
ตาราง 2 ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา                                      
(n=385) 

ส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา 

ระดับความคิดเห็น 

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปล
ผล 

1. ราคาเหมาะสมกับปริมาณและคุณภาพ 3.92 0.730 มาก 
2. ราคาถูกเมื่อเทียบกับเครื่องดื่มชนิดอื่น 3.65 0.850 มาก 
3. ราคาสินค้ามีให้เลือกหลากหลายตามขนาดของบรรจุ
ภัณฑ์ 

3.64 0.791 มาก 

4. ราคาตรงกับความต้องการผู้บริโภค 3.79 0.743 มาก 
5. ราคาที่จ าหน่ายป้ายบอกอย่างชัดเจน 3.60 0.881 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.72 0.623 มาก 
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 ผลการวิจัย พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา อยู่ใน
ระดับมาก (ค่าเฉลี่ยรวม =3.72) เมื่อพิจารณาเป็นในแต่ละประเด็นพบว่า ราคาเหมาะสมกับปริมาณ
และคุณภาพ (ค่าเฉลี่ยสูงสุด=3.92) รองลงมาคือ ราคาตรงกับความต้องการผู้บริโภค (ค่าเฉลี่ย=3.79) 
ราคาถูกเมื่อเทียบกับเครื่องดื่มชนิดอ่ืน (ค่าเฉลี่ย=3.65) ราคาสินค้ามีให้เลือกหลากหลายตามขนาด
ของบรรจุภัณฑ์ (ค่าเฉลี่ย=3.64) และราคาที่จ าหน่ายป้ายบอกอย่างชัดเจน (ค่าเฉลี่ยต่ าสุด=3.60)  
ตามล าดับ 
 
ตาราง 3 ผลวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นส่วนประสมทางการตลาดด้านการจัดจ าหน่าย                             
(n=385) 

ส่วนประสมทางการตลาดด้านการจัดจ าหน่าย 
ระดับความคิดเห็น 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน แปลผล 
1. มีจ าหน่ายในย่านชุมชน    3.67 0.921     มาก 
2. หาซื้อได้ง่าย มีวางจ าหน่ายตามร้านค้าทั่วไป    3.72 0.886     มาก 
3. มีช่องทางการจัดจ าหน่ายให้เลือกอย่าง
หลากหลาย 

   3.44 0.942     มาก 

4. มีการเก็บรักษาคุณภาพและการจัดเก็บท่ีดี    3.70 0.878     มาก 
5. มีช่องทางการสั่งซื้อสินค้าผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ต 

   3.04 1.101 ปาน
กลาง 

ค่าเฉลี่ยรวม    3.51 0.729    มาก 

 
 ผลการวิจัย พบว่า ระดับความคิดเห็นโดยรวมของส่วนประสมทางการตลาดด้านการจัด
จ าหน่ายในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยรวม=3.51) เมื่อพิจารณาในแต่ละประเด็นพบว่า หาซื้อง่ายมีวาง
จ าหน่ายตามร้านค้าทั่วไป (ค่าเฉลี่ยสูงสุด=3.72) รองลงมา คือ มีการเก็บรักษาคุณภาพและการ
จัดเก็บที่ดี (ค่าเฉลี่ย=3.70) มีจ าหน่ายในย่านชุมชน (ค่าเฉลี่ย=3.67) มีช่องทางการจัดจ าหน่ายให้
เลือกอย่างหลากหลาย (ค่าเฉลี่ย=3.44) มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ตามล าดับ และมี
ช่องทางการสั่งซื้อสินค้าผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (ค่าเฉลี่ยต่ าสุด=3.04) และมีระดับความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับปานกลาง 
 
 



 
 

 

479 
การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 

เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

ตาราง 4 ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาด                 
(n=385) 

ส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาด 

ระดับความคิดเห็น 

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปล
ผล 

1. มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ 3.44 0.936 มาก 
2. มีการออกร้านหรือจัดแสดงสินค้าตามงานเทศกาล
ต่างๆ 

3.58 0.847 มาก 

3. มีการสมนาคุณแก่ผู้บริโภคหลากหลายรูปแบบ เช่น 
การลด แลก 
    แจก แถม เป็นต้น 

3.22 1.065 ปาน
กลาง 

4. มีสินค้าตัวอย่างให้ทดลองดื่ม 3.52 0.992 มาก 
5. มีการให้ข้อแนะน าด้านความรู้หรือคุณค่าทาง
สมุนไพรแก่           
    ผู้บริโภค  

3.67 0.917 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.48 0.761 มาก 

 
 ผลการวิจัย พบว่า ระดับความคิดเห็นโดยรวมของส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริม
การตลาดในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยรวม=3.48) เมื่อพิจารณาในแต่ละประเด็น พบว่า มีการให้ข้อแนะน า
ด้านความรู้หรือคุณค่าสมุนไพรแก่ผู้บริโภค (ค่าเฉลี่ยสูงสุด=3.67) รองลงมา คือ มีการออกร้านหรือจัด
แสดงสินค้าตามงานเทศกาลต่างๆ (ค่าเฉลี่ย=3.58) มีสินค้าตัวอย่างให้ทดลองดื่ม (ค่าเฉลี่ย=3.52)  
และมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ (ค่าเฉลี่ย=3.44) และมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ
มาก ตามล าดับ มีการสมนาคุณแก่ผู้บริโภคหลากหลายรูปแบบ เช่นการลด แลก แจก แถมเป็นต้น
(ค่าเฉลี่ยต่ าสุด=3.22) และมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง 
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ตาราง 5 ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นด้านการตัดสินใจซื้อ                                                     
(n=385) 

ด้านการตัดสินใจซื้อ 

ระดับความคิดเห็น 

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปลผล 

1. การรับรู้คุณประโยชน์และความจ าเป็นของน้ าสมุนไพร
พร้อมดื่ม 

3.90 0.826 มาก 

2. การค้นหาข้อมูลของน้ าสมุนไพรพร้อมดื่มก่อนการ
ตัดสินใจซื้อ 

3.59 0.915 มาก 

3. การพิจารณาสรรพคุณ ความแตกต่างและความ
น่าเชื่อถือของ 
    สมุนไพรพร้อมดื่ม 3.73 0.861 มาก 
4. น้ าสมุนไพรพร้อมดื่มที่ซื้อตรงตามความต้องการและ 
    ความคาดหวัง  3.72 0.804 มาก 
5. ความพึงพอใจที่เคยได้รับภายหลังจากการซื้อน้ า
สมุนไพร 
   พร้อมดื่มในครั้งที่ผ่านมา 3.66 0.808 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.71 0.704 มาก 

 
 ผลการวิจัย พบว่า ระดับความคิดเห็นโดยรวมของด้านการตัดสินใจซื้ออยู่ในระดับมาก 
(ค่าเฉลี่ยรวม=3.71) และเม่ือพิจารณาในแต่ละประเด็นพบว่า การรับรู้คุณประโยชน์และความจ าเป็น
ของน้ าสมุนไพรพร้อมดื่ม (ค่าเฉลี่ยสูงสุด =3.90) รองลงมา คือ การพิจารณาสรรพคุณความแตกต่าง
และความน่าเชื่อถือของน้ าสมุนไพรพร้อมดื่ม (ค่าเฉลี่ย= 3.73) น้ าสมุนไพรพร้อมดื่มที่ซื้อตรงตาม
ความต้องการและความคาดหวัง (ค่าเฉลี่ย=3.72) ความพึงพอใจที่เคยได้รับภายหลังจากการซื้อน้ า
สมุนไพรพร้อมดื่มในครั้งท่ีผ่านมา (ค่าเฉลี่ย=3.66) และการค้นหาข้อมูลของน้ าสมุนไพรพร้อมดื่มก่อน
การตัดสินใจซื้อ (ค่าเฉลี่ยต่ าสุด=3.59) ตามล าดับ 
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ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อน้ าสมุนไพรพร้อมดื่ม         
ของผู้บริโภคในจังหวัดล าปาง 
 
ตาราง 6 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ด้วยวิธี Enter 

ตัวแปรอิสระ 
การตัดสินใจซื้อ 

t p-value 
Collinearity 
Statistics 

สัมประสิทธิ์
การ 

ความคลาด
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 
ด้านการจัดจ าหน่าย 0.163 0.048 3.383 0.001*** 0.469 2.131 
ด้านการส่งเสริม
การตลาด 

0.348 0.044 7.953  
0.000*** 

0.523  1.912 

F = 118.856 p-value = 0.000b Adjust R2 = 0.551 R2 = 0.556 

*** มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
 
 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ด้วยวิธี Enter พบว่า สามารถท านายการตัดสินใจซื้อน้ า
สมุนไพรพร้อมดื่มของผู้บริโภคในจังหวัดล าปางได้ร้อยละ 55.60 และส่วนประสมทางการตลาด                
ด้านการส่งเสริมการตลาดมีผลต่อการตัดสินใจซื้อน้ าสมุนไพรพร้อมดื่มของผู้บริโภคในจังหวัดล าปาง
มากที่สุด โดยมีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยเท่ากับ  0.348 รองลงมาคือ ด้านผลิตภัณฑ์ โดยมีค่า
สัมประสิทธิ์การถดถอยเท่ากับ 0.278 และด้านการจัดจ าหน่ายโดยมีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยเท่ากับ 
0.163 มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  ส่วนด้านราคาไม่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อคือมีค่าสัมประสิทธิ์
การถดถอยเท่ากับ 0.102 มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ คือ ส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 4 ด้าน 
โดยใช้ค่า VIF ปรากฏว่าค่า VIF ของแต่ละตัวแปรมีค่าเท่ากับ  2.024,  2.265,  2.131 และ 1.912 
ตามล าดับ  ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 10 แสดงให้เห็นถึงผลการทดสอบว่า ตัวแปรอิสระแต่ละตัวไม่มี
ความสัมพันธ์กัน   
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ตาราง 7 ผลการทดสอบสมมุติฐานงานวิจัย 

สมมุติฐานงานวิจัย 
สัมประสิทธิ์การ

ถดถอย 
p-value สรุปผล 

H1 :  ส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์มี
ผลต่อการตัดสินใจซื้อน้ าสมุนไพรพร้อมดื่ม 0.278 

   
0.000*** สนับสนุน 

H2 :  ส่วนประสมทางการตลาดด้านราคามีผลต่อ
การตัดสินใจซื้อน้ าสมุนไพรพร้อมดื่ม 0.102    0.080 

ไม่
สนับสนุน 

H3 :  ส่วนประสมทางการตลาดด้านการจัด
จ าหน่ายมีผลต่อการตัดสินใจซื้อน้ าสมุนไพรพร้อม
ด่ืม 0.163 

   
0.001*** สนับสนุน 

H4 :  ส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริม
การตลาดมีผลต่อการตัดสินใจซื้อน้ าสมุนไพรพร้อม
ด่ืม 0.348 

   
0.000*** สนับสนุน 

*** มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
 
 สมมุติฐานที่ 1 ส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์มีผลต่อการตัดสินใจซื้อน้ าสมุนไพร
พร้อมดื่มในจังหวัดล าปาง มีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยเท่ากับ 0.278  และค่า p-value คือ 0.000*** 
สนับสนุนตามสมมุติฐาน มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 สมมุติฐานที่ 2 ส่วนประสมทางการตลาดด้านราคามีผลต่อการตัดสินใจซื้อน้ าสมุนไพรพร้อม
ดื่มในจังหวัดล าปาง มีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยเท่ากับ 0.102  และ ค่า p-value  คือ 0.080 ไม่
สนับสนุนตามสมมุติฐาน มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 สมมุติฐานที่ 3 ส่วนประสมทางการตลาดด้านการจัดจ าหน่ายมีผลต่อการตัดสินใจซื้อน้ า
สมุนไพรพร้อมดื่มใน จังหวัดล าปาง มีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยเท่ากับ 0.163 และค่า p-value คือ 
0.001*** สนับสนุนตามสมมุติฐาน มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 สมมุติฐานที่ 4  ฃส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาดมีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
น้ าสมุนไพรพร้อมดื่มในจังหวัดล าปาง มีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยเท่ากับ 0.348 และค่า p-value คือ 
0.000*** สนับสนุนตามสมมุติฐาน มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
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สรุปและอภิปรายผล 
 ส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาดมีผลต่อการตัดสินใจซื้อน้ าสมุนไพรพร้อม
ดื่มของผู้บริโภคในจังหวัดล าปางมากที่สุด และสนับสนุนตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ ส่วนประเด็นที่ระดับ
ความคิดเห็นมากที่สุดคือ มีการให้ข้อแนะน าด้านความรู้หรือคุณค่าทางสมุนไพรแก่ผู้บริโภค ซึ่ ง
สอดคล้องกับแนวคิดของ Kotler and Keller (2006) ได้กล่าวถึง วิธีการของเครื่องมือการสื่อสาร
การตลาด ประกอบด้วย 6 วิธีหลักคือ (1). การโฆษณาเพ่ือกระตุ้นให้ผู้บริโภคต้องการทราบข้อมูลและ
ค้นหาเกี่ยวกับสินค้าให้มากขึ้นและสร้างความเชื่อถือ ภาพพจน์ของสินค้า ทัศนคติและความเชื่อที่
ผู้บริโภคมีอยู่แล้วในตัวสินค้า (2). การส่งเสริมการขายเพ่ือกระตุ้นความสนใจและเพ่ือท าให้เกิดการ
ทดลองใช้ (3). การตลาดเชิงกิจกรรมเป็นวิธีที่นิยมกันมากเพราะสามารถสูงใจให้ผู้บริโภคเข้ามามีส่วน
ร่วมได้ (4). การประชาสัมพันธ์และการให้ข่าวเพ่ือสร้างให้เกิดทัศนคติที่ดีและภาพลักษณ์ของสินค้า 
(5). การตลาดทางตรงเป็นการสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายเพ่ือให้เกิดการตอบสนองในทันทีทันใด (6). 
การขายโดยใช้บุคคลเป็นการสื่อสารทางตรงแบบเผชิญหน้าในการน าเสนอสินค้าให้ลูกค้า ตอบค าถาม
ลูกค้า และรับค าสั่งซื้อจากลูกค้า พร้อมทั้งท าหน้าที่เป็นตัวเชื่อมที่ส าคัญและเป็นตัวแทนของผู้บริโภค 
คือจะรับฟังและถ่ายทอดความคิดหรือทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์หรือบริการแล้วยัง
จ าเป็นต้องเป็นผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับความต้องการของลูกค้าด้วยเพ่ือตอบ สนองความต้องการของ
ลูกค้าได้มากขึ้น และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ภารณ หิรัญจานนท์ (2558) ได้ท าการวิจัยเรื่องการ
ส่งเสริมการตลาดของผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการส่งเสริมการตลาด
ของผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ ผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  มี
สถานภาพโสด มีอายุระหว่าง 31-40 ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรีเป็นพนักงานบริษัท มีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน 10,001–20,000 บาท สาเหตุที่เลือกซื้อเพ่ือดับกระหาย มีความถี่ในการซื้อในแต่ละ
สัปดาห์ 2-3 ครั้ง สถานที่ส่วนใหญ่ที่ซื้อคือร้านโชว์ห่วย ค่าใช้จ่าย 21-25 บาท การส่งเสริมการตลาด
ของผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญค่าเฉลี่ยในระดับมาก 
คือ พนักงานขายมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี แต่งกายสะอาด สุภาพ มีความใส่ใจให้บริการมีความรู้เรื่อง
ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์และอ านวยความสะดวกในการซื้อสินค้า ด้านการส่งเสริมการขายให้
ความส าคัญค่าเฉลี่ยในระดับมากคือ มีการให้ส่วนลดเมื่อซื้อในปริมาณมากและมีของแถมส าหรับ
ลูกค้า เช่น ซื้อ 10 แถม 1  ด้านการให้ข่าวและประชาสัมพันธ์ให้ความส าคัญค่าเฉลี่ยในระดับมาก
เกี่ยวกับการสนับสนุนให้กับหน่วยงานต่างๆ เช่น การให้ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของผลิตภัณฑ์
เครื่องดื่มสมุนไพร 
 รองลงมา คือ ส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์มีผลต่อการตัดสินใจซื้อน้ าสมุนไพร
พร้อมดื่มของผู้บริโภคในจังหวัดล าปาง และสนับสนุนตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ ส่วนประเด็นที่ระดับความ
คิดเห็นมากที่สุดคือ สรรพคุณของวัตถุดินในการผลิตน้ าสมุนไพรพร้อมดื่ม สอดคล้องกับแนวคิดของ ศิ
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ริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2541) ได้กล่าวว่า การเลือกตัวผลิตภัณฑ์หรือสายผลิตภัณฑ์ ลักษณะของ
ผลิตภัณฑ์ ในเรื่องคุณภาพ ประสิทธิภาพ สี ขนาด รูปทรง การให้บริการ ฯลฯ  ผลิตภัณฑ์ที่ผลิต
ออกมาจ าหน่ายตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคกลุ่มใด จะต้องมีการวางแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์
ใหม่ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดได้อย่างไร และท่ีส าคัญควรค านึงถึงปัจจัยต่างๆที่ส่งผลต่อ
ตัวผลิตภัณฑ์ที่จะผลิตออกมาให้ผู้บริโภคหรือกลุ่มเป้าหมายว่าจะดีหรือไม่ดังนี้ (1). คุณภาพผลิตภัณฑ์
เป็นการวัดกระบวนการท างานและวัดความคงทนของผลิตภัณฑ์ (2). ชื่อเสียงของผู้ผลิตผู้จ าหน่าย
หรือตราสินค้า (3).บรรจุภัณฑ์หมายถึง การออกแบบและการผลิตสิ่งบรรจุ หรือสิ่งห่อหุ้มผลิตภัณฑ์ 
บรรจุภัณฑ์เป็นสิ่งที่ให้เกิดการรับรู้ (4). การออกแบบเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบลักษณะ (5). 
วัตถุดิบหรือวัสดุที่ใช้ในการผลิต ผู้ผลิตมีทางเลือกที่จะใช้วัตถุดิบหรือวัสดุหลายอย่างในการผลิตซึ่ง
จะต้องค านึงถึงความต้องการของผู้บริโภคว่าพอใจแบบใดตลอดจนต้องพิจารณาถึงต้นทุนในการผลิต 
และความสามารถในการจัดหาวัตถุดิบด้วย (6). ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์และภาระจากผลิตภัณฑ์
ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เป็นสิ่งส าคัญ (7). มาตรฐานจะต้องค านึงถึงประโยชน์และมาตรฐานของ
เทคโนโลยีนั้น (8). ความหลากหลายของสินค้าผู้บริโภคส่วนมากจะพอใจที่จะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีให้
เลือกมาก เนื่องจากผู้บริโภคมีความต้องการที่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชุตินันท์ โรจน์
เพ็ญเพียร (2560) ได้ท าการวิจัยในเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพของ
ผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
เครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพของผู้บริโภค กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริโภคที่ซื้อหรือเคยบริโภคเครื่ องดื่มเพ่ือ
สุขภาพในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วย
สถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอนุมาน ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนมากเป็นเพศหญิง อายุ
ระหว่าง 21 – 30 ปี ศึกษาระดับปริญญาตรี มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน/ลูกจ้าง โดยมีรายได้เฉลี่ย
อยู่ที่ 20,000 – 30,000 บาทต่อเดือน เป็นผู้ที่เคยซื้อเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพร้อยละ 96 โดยดื่มเพ่ือ
สุขภาพเพราะมีคุณประโยชน์มาก ร้อยละ 62.3 ตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพด้วยตนเองร้อยละ 
86.6 และซื้อที่ร้านสะดวกซ้ือร้อยละ54.8 และพบว่าบรรจุภัณฑ์ที่สวยงามมีผลต่อการตัดสินใจซื้อของ
เพศที่ต่างกัน ส่วนอายุที่แตกต่างกันมีผลต่อการรับรู้ปัจจัยด้านข่าวสารที่ต่างกัน  และผู้บริโภคให้
ความส าคัญกับปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์มากที่สุด 
 ส่วนประสมทางการตลาดด้านการจัดจ าหน่ายมีผลต่อการตัดสินใจซื้อน้ าสมุนไพรพร้อมดื่ม
ของผู้บริโภคในจังหวัดล าปาง และสนับสนุนตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ ส่วนประเด็นที่ระดับความคิดเห็น
มากที่สุดคือ หาซื้อได้ง่าย มีวางจ าหน่ายตามร้านค้าทั่วไป สอดคล้องกับแนวคิดของ ชรินพร กุลดิ ลก
รัตน์ (2550) การจัดจ าหน่ายสินค้า และ ช่องทางการจัดจ าหน่าย  มีส่วนส าคัญในการ สร้างกลยุทธ์
ทางการตลาด ควรเลือกช่องทางการจัดจ าหน่ายเพ่ือให้ถึงผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้งท าเลที่ตั้ง
ของร้านค้า การเก็บรักษาสินค้าในปริมาณท่ีเหมาะสม การจัดส่งสินค้าได้ตามก าหนดเวลา สามารถหา
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ซื้อได้ง่ายและสะดวกตามความต้องการ สอดคล้องกับงานวิจัยของ วรากร นิยม (2559) ได้ท าการวิจัย
เรื่อง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกซื้อเครื่องดื่มน้ าสมุนไพรเพ่ือสุขภาพในอ าเภอ
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา ระดับความส าคัญปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
ในการเลือกซื้อเครื่องดื่มน้ าสมุนไพรเพ่ือสุขภาพ และเพ่ือเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลกับปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดในการเลือกซื้อเครื่องดื่มน้ าสมุนไพรเพ่ือสุขภาพในอ าเภอหาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา โดยใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 385 ราย ท าการวิเคราะห์ข้อมูลจาก
แบบสอบถามโดยใช้ สถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วย ความถี่ ร้อยละ และค่าเฉลี่ย และใช้สถิติเชิง
อนุมาน ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริโภคที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากที่สุด  ผล
การศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกซื้อเครื่องดื่มน้ าสมุนไพรเพ่ือสุขภาพทั้ง 
4 ด้าน พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทุกด้านมีผลต่อการเลือกซื้อเครื่องดื่มสมุนไพร โดยรวม
มีระดับความส าคัญ มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้บริโภคให้ความส าคัญ ด้านผลิตภัณฑ์ใน

ประเด็นของความสะอาดและความปลอดภัยของบรรจุภัณฑ์ (𝑥̅  = 4.23) ด้านช่องทางการจัด

จ าหน่ายให้ความส าคัญในประเด็นความสะอาดของสถานที่จัดจ าหน่าย (𝑥̅  = 4.16) ด้านราคาให้

ความส าคัญในประเด็นความเหมาะสมและคุณภาพของเครื่องดื่มน้ าสมุนไพร (𝑥̅  = 4.08)                      
และ ด้านการส่งเสริมการตลาดให้ความส าคัญในประเด็นของข้อมูลความรู้เกี่ยวกับเครื่องดื่มน้ า

สมุนไพร            (𝑥̅  = 4.03) ตามล าดับ ลักษณะด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา สถานภาพ อาชีพ และรายได้ต่อเดือน ที่แตกต่างกันส่งผลให้การบริโภคเครื่องดื่มสมุนไพร
เพ่ือสุขภาพไม่แตกต่างกัน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย     
     1. จากผลการวิจัยพบว่า  ส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาดมีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อน้ าสมุนไพรพร้อมดื่มของผู้บริโภคในจังหวัดล าปางมากที่สุดและประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยมาก
ที่สุดคือ  มีการให้ข้อแนะน าด้านความรู้หรือคุณค่าทางสมุนไพรแก่ผู้บริโภค ดังนั้น ผู้ผลิตควรจะมีการ
อบรมพนักงานขายเพ่ือให้มีความรู้และความเข้าใจในผลิตภัณฑ์น้ าสมุนไพรพร้อมดื่มเพ่ือช่วยให้
ผู้บริโภคได้ตัดสินใจซื้อง่ายขึ้นและท าให้ผู้บริโภคเกิดความเชื่อมั่นในตัวผลิตภัณฑ์ และท าเอกสาร แผ่น
พับ แสดงให้เห็นถึงคุณประโยชน์ของน้ าสมุนไพรพร้อมดื่มชนิดต่างๆ เพ่ือให้ผู้บริโภคได้เลือกอย่าง
ถูกต้องตามความต้องการ 
     2. จากการศึกษาผลวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นโดยรวมของปัจจัยในด้านต่างๆ ค่าเฉลี่ย
มากที่สุดคือ ส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ และประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ สรรพคุณ
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ของวัตถุดิบในการผลิตน้ าสมุนไพรพร้อมดื่ม ผู้ผลิตควรจะให้ความส าคัญเกี่ยวกับสรรพคุณของ
สมุนไพรแต่ละชนิด ควรมีการวิจัยและทดลอง คัดสรรถึงแหล่งวัตถุดิบที่มีคุณภาพ เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์และตรงกับความต้องการของผู้บริโภคให้ได้มากท่ีสุด 
 
 ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป 
     ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาโดยภาพรวมของส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 4 ด้านที่มี
ผลต่อการตัดสินใจซื้อ ในการวิจัยครั้งต่อไป ขอเสนอแนะให้ท าการวิจัยในหัวข้อที่เฉพาะเจาะจง เช่น  
ศึกษาเกี่ยวกับการส่งเสริมการตลาดของน้ าสมุนไพรเพ่ือมุ่งเน้นถึงกลุ่มเป้าหมายที่รักสุขภาพและ
ศึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของน้ าสมุนไพรชนิดใดที่มีสรรพคุณตรงกับความต้องการของผู้บริโภคมาก
ที่สุด 
 
กิตติกรรมประกาศ  
 งานวิจัยฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดีด้วยความกรุณาเป็นอย่างยิ่งจาก ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.
ธนกร สิริสุคันธา ที่ได้กรุณาให้ค าแนะน าและชี้น าแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ 
ตลอดจนติดตามความก้าวหน้าในการวิจัยจนท าให้งานวิจัยนี้ เสร็จสมบูรณ์ นอกจากนี้ผู้วิจัย
ขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ท่านได้สละเวลาอันมีค่าเพ่ือตรวจสอบการวิจัยในครั้งนี้ และ
ขอขอบพระคุณผู้เชียวชาญที่ช่วยเหลือและสละเวลาเพ่ือประเมินแบบสอบถาม และขอขอบคุณผู้ตอบ
แบบสอบถามทุกท่านที่สละเวลาให้ข้อมูลจนท าให้งานวิจัยส าเร็จลุล่วง และเหนือสิ่งอ่ืนใดผู้วิจัยขอ
ระลึกถึงพระคุณบิดา มารดา ครอบครัวและอาจารย์ทุกท่าน คุณค่าและประโยชน์ที่ได้จากงานวิจัย
ครั้งนี้ผู้วิจัยขอมอบแด่ผู้มีพระคุณทุกท่าน  
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การศึกษาความเป็นไปไดท้างการตลาดในการลงทุนธุรกิจจ าหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
เพ่ือใช้ในการประมวลผลสกุลเงินดิจิทัล ในพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น 

THE MARKET FEASIBILITY STUDY FOR INVESTMENT IN THE COMPUTER 
EQUIPMENT BUSINESS OF CRYPTOCURRENCY 

IN KHON KAEN PROVINCE 
ปกป้อง ธนะจันทร์(Pokpong Thanachan)* 

ภัทรวดี เพิ่มวณิชกุล(Pattarawadee Permwanichagun)  
คณะบริหารธรุกิจและการบญัชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

* email: thanachan_pong@hotmail.com 
 

บทคัดย่อ 
 เพ่ือศึกษาความเป็นไปได้ทางการตลาดในการลงทุนประกอบธุรกิจร้านจ าหน่ายอุปกรณ์ที่ใช้
ในการประมวลผลสกุลเงินดิจิทัลในพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น จากข้อมูลด้านปริมาณที่ได้จากการจัดท า
แบบส ารวจสอบถามกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน เพ่ือให้กลุ่มตัวอย่างแสดงความคิดเห็นรวมทั้ง
สอบถามพฤติกรรมการใช้สินค้าหรือบริการของกลุ่มตัวอย่าง และน ามาวิเคราะห์ข้อมูล โดยอิงทฤษฎี 
การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก และการวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาด ผลการศึกษาพบว่า จากการ
วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกด้านการเมือง หรือนโยบายทางการเมืองมีการสนับสนุนและผลักดันให้เป็น
สังคมแห่งเทคโนโลยี โดยที่หน่วยงานภาครัฐ และภาคธุรกิจธนาคารได้มีการน าเอาเทคโนโลยีบล็อก
เชนมาใช้กันอย่างแพร่หลายมากขึ้น ประกอบกับข้อมูลจากการส ารวจความคิดเห็นรวมทั้งสอบถาม
พฤติกรรมของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีเครื่องคอมพิวเตอร์เพ่ือยืนยัน
ธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัลแล้ว และมีแนวโน้มที่จะเพ่ิมจ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์เพ่ือยืนยันธุรกรรมสกุล
เงินดิจิทัลสูงถึงร้อยละ 60.80 
ค าส าคัญ: 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. บทน า 
 ปัจจุบันเทคโนโลยีจ าเป็นต่อการด าเนินชีวิตประจ าวันของมนุษย์ เนื่องจากมนุษย์จ าเป็นที่
จะต้องพ่ึงพาเทคโนโลยีเพ่ือความสะดวกสบาย ความรวดเร็ว  ความปลอดภัย การติดต่อสื่อสาร 
โดยเฉพาะการเงิน และสิ่งที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยนี้ได้แก่ คอมพิวเตอร์ ที่เข้ามาเป็นตัวช่วย
ในการท างานในการประมวลผลข้อมูลที่มีปริมาณมาก หรือใช้เพ่ือความบันเทิง ซึ่งในประเทศไทยได้มี
การใช้คอมพิวเตอร์กันอย่างแพร่หลาย ไม่ว่าจะเป็นในสถานที่ท างาน สถานศึกษา หรือแม้แต่ในที่พัก
อาศัย จากการส ารวจของส านักงานสถิติแห่งชาติที่ท าการส ารวจประชากรที่มีอายุ 6 – 60 ปี และมี
การใช้งานคอมพิวเตอร์พบว่าในปี 2559 มีจ านวนผู้ใช้คอมพิวเตอร์ประมาณ 20.22 ล้านคน 
(ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2560)   
 จึงปฏิ เสธไม่ได้ว่าเทคโนโลยีต่างๆ รวมทั้งคอมพิวเตอร์มีความส าคัญในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวันของเราเป็นอย่างมาก ในขณะที่ประเทศไทยก าลังเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ที่มีการเน้น
พัฒนาในเรื่องของเทคโนโลยีการเงินเพ่ือเข้าสู่ยุคสังคมไร้เงินสด (Cashless Society) ที่มีการใช้
เทคโนโลยีในการช าระค่าสินค้า หรือบริการจากการสแกนคิวอาร์โค้ด (QR Code) ด้วยโทรศัพท์มือถือ 
หรือการช าระเงินผ่านช่องทางคอมพิวเตอร์ เพราะเชื่อว่าสามารถเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันทาง
การค้า และสามารถลดต้นทุนที่มาจากการท าธุรกรรมด้วยเงินสด อีกทั้งรัฐบาลยังสามารถจัดเก็บภาษี
ได้อย่างถูกต้องครบถ้วนเนื่องจากธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์สามารถตรวจสอบการท าธุรกรรมย้อนหลังได้
และมีแนวโน้มเติบโตเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง (นนทกร เทิดทูลทวีเดช, 2559) จากการส ารวจของ
ธนาคารแห่งประเทศไทยในปี 2558 พบว่ามีปริมาณการท าธุรกรรม 267.89 ล้านรายการ ในปี 2559 
มีปริมาณ 596.09 ล้านรายการ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 44.94 และในปี 2560 มีปริมาณ 1,254.90 ล้าน
รายการ ซึ่งเพ่ิมข้ึนร้อยละ 47.50 (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2561) 
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ตารางท่ี 1 ปริมาณการท าธุรกรรมทางการเงินในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ปี 2558 – 2560 
 

ประเภทธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
ผ่านโทรศัพท์มือถือ 

พ.ศ. 2558 
(ล้านรายการ) 

พ.ศ. 2559 
(ล้านรายการ) 

พ.ศ. 2560 
(ล้านรายการ) 

Bank           263.93          585.00         1,224.70 

Non-Bank                  3.92               11.08              30.20 
รวม              267.85             596.08         1,254.90 

ที่มา: (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2561) 
 
 ปัจจุบันมีการใช้สกุลเงินดิจิทัล (Cryptocurrency) กันมากขึ้นเนื่องจากสามารถแลกเปลี่ยน 
และซื้อขายกันได้ทั่วโลกผ่านระบบอินเทอร์เน็ต หรือเครื่องซื้อขายสกุลเหรียญดิจิทัล ( ATM 
Cryptocurrency) โดยสแกนผ่านคิวอาร์โค้ด ท าให้เกิดความรวดเร็ว สามารถท าธุรกรรมผ่านทาง 
สมาร์ทโฟน (Smart Phone) หรือบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (Cryptocurrency Debit Card) ได้ อีกทั้งยัง
สามารถใช้จ่าย หรือช าระหนี้ได้ตามกฎหมายในบางประเทศ โดยที่มูลค่าของสกุลเงินดิจิทัลถูกก าหนด
โดยกลไกทางการตลาดจากทั่วโลก คือ อุปสงค์ และอุปทาน แต่การที่จะท าธุรกรรมนั้นจ าเป็นที่
จะต้องใช้การประมวลผลการท าธุรกรรมจากบุคคลทั่วไปที่มีเครื่องประมวลผลการท าธุรกรรม
เนื่องจากเป็นเครือข่ายที่ไม่มีศูนย์กลางของระบบ ยืนยันธุรกรรมโดยเครื่อง Asic หรือ อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์อย่างการ์ดจอ (GPU) มาประมวลผล และมีการให้ผลตอบแทนเป็นเหรียญสกุลดิจิทัล ซึ่ง
เรียกว่าเทคโนโลยี บล็อกเชน (Blockchain) ที่มีความปลอดภัยสูงสุด และได้รับความน่าเชื่อถือมาก
ที่สุดในปัจจุบัน และยังสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับการจัดการข้อมูลในหน่วยงาน หรือในบริษัทต่างๆ
ได้เป็นอย่างด ี(ณัฐดนัย อ่วมช านาญไพร, 2560)  
 เนื่องจากการประมวลผลการท าธุรกรรมของ สกุลเหรียญดิจิทัลที่ใช้ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ใน
การประมวลผล เพื่อให้ได้มาซึ่งผลตอบแทน (การขุด) จ าเป็นที่จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของ
สกุลเหรียญดิจิทัล บล็อกเชน การจัดการความร้อน และความรู้ในเรื่องของคอมพิวเตอร์ในระดับหนึ่ง
เพ่ือใช้ในการควบคุมและจัดการเครื่องประมวลผลการท าธุรกรรม (เครื่องขุด) ให้สามารถท างานได้
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งผู้ศึกษาได้ศึกษาสกุลเหรียญดิจิทัลมาเป็นเวลา 1 ปี และท าการติดตั้งเครื่องขุดเพ่ือ
ประมวลผลการท าธุรกรรมของสกุลเหรียญดิจิทัลในบริเวณบ้านพักอาศัยของผู้ศึกษาเอง  พบว่า ใน
ประเทศไทยมีศูนย์ให้ความรู้เรื่องสกุลเหรียญดิจิทัลเฉพาะที่กรุงเทพมหานคร คือ Bitcoin Center 
Thailand เท่านั้น จึงส่งผลให้ยากต่อการค้นหาข้อมูลประกอบการศึกษาเรื่องสกุลเหรีญดิจิทัลใน
จังหวัดขอนแก่น รวมทั้งในภาคอีสาน อีกทั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการประมวลผลธุรกรรมของ
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สกุลเหรียญดิจิทัลมีเอกลักษณ์เฉพาะ ซึ่งอุปกรณ์บางชิ้นไม่สามารถหาซื้อได้ตามร้านจ าหน่ายอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ทั่วไป เนื่องจากอุปกรณ์บางชิ้นราคาค่อนข้างสูง และบางชิ้นต้องท าขึ้นมาโดยเฉพาะ เพ่ือ
ใช้กับเครื่องขุด ผู้ศึกษาจึงเล็งเห็นโอกาสในการประกอบธุรกิจจ าหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการ
ประมวลผลธุรกรรมของสกุลเหรียญดิจิทัล และเป็นศูนย์ให้ความรู้เรื่องสกุลเหรียญดิจิทัลในจังหวัด
ขอนแก่น เพ่ือให้ผู้บริโภคในจังหวัดขอนแก่น หรือในภาคอีสานสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูล และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการประมวลผลธุรกรรมของสกุลเหรียญดิจิทัลได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น 
จึงได้ท าการศึกษาความเป็นไปได้ทางด้านการตลาดโดยอิงทฤษฎีการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก 
(PESTEL Analysis) และส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาลงทุนธุรกิจ
ร้านจ าหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการขุดแบบครบวงจร บริเวณพ้ืนที่อ าเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น  
 
2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 เพ่ือศึกษาความเป็นไปได้ทางการตลาดในการลงทุนประกอบธุรกิจร้านจ าหน่ายอุปกรณ์ที่ใช้
ในการประมวลผลสกุลเงินดิจิทัลในพื้นท่ีจังหวัดขอนแก่น 
 
2.1 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ในการศึกษาความเป็นไปได้ทางการตลาด 
 ในการศึกษาความเป็นไปได้ทางการตลาด ผู้ศึกษาได้ใช้ทฤษฎีทางการตลาดในเรื่องของการ
วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก การวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาด 
 2.1.1 การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก 
 เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ โดยอาจส่งผลกระทบทั้งในด้านบวก และลบ
ต่อธุรกิจ เพ่ือใช้ในการประเมินสถานการณ์ในปัจจุบันว่าทิศทาง หรือแนวโน้มของธุรกิจจะไปใน
ทิศทางใด (Jim Vileta, 2016)  
 ปัจจัยด้านการเมือง หรือนโยบายทางการเมือง (Political) เป็นปัจจัยที่สามารถเปลี่ยนแปลง
ได้ตามนโยบายของทางภาครัฐ ไม่ว่าจะเป็นแผนการพัฒนาประเทศ หรือ เพื่อรักษาดุลยภาพของ
ระบบเศรษฐกิจ เพื่อสร้างความม่ันคงให้กับประเทศ รวมไปถึงการช่วยเหลือสนับสนุนผู้ประกอบการ 
 ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ (Economic) เป็นปัจจัยที่ส่งผลโดยตรงต่อธุรกิจ เนื่องจากสามารถบอก
ได้ว่าก าลังซื้อของผู้บริโภคมีมากน้อยเพียงใด และท าให้สามารถวางกลยุทธ์เพ่ือให้ตอบสนองความ
ต้องการของผู้บริโภคได้ตามสถานการณ ์
 ปัจจัยด้านสังคม และวัฒนธรรม (Social Culture) เป็นตัวก าหนดรูปแบบการด าเนินธุรกิจ
เพ่ือให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการด าเนินชีวิตของผู้บริโภค เพ่ือให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงสินค้าหรือ
บริการได้อย่างสะดวก และรวดเร็ว รวมทั้งบอกถึงรูปแบบของการใช้สินค้าหรือบริการของผู้บริโภค 
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 ปัจจัยด้านเทคโนโลยี (Technology) ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ส่งผลต่อการแข่งขัน
ในทางธุรกิจ เพราะเทคโนโลยีจะถูกพัฒนาเพ่ือความสะดวก ความรวดเร็ว รวมทั้งท าให้เกิดสินค้า 
หรือบริการใหม่ๆ อยู่เสมอ จึงจ าเป็นต้องคอยติดตาม และปรับใช้เทคโนโลยีให้เข้ากับธุรกิจเพ่ือที่จะ
สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็ว 
 ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (Ecological) ทรัพยากรธรรมชาติมีอยู่อย่างจ ากัด ดังนั้น
ต้องค านึงว่าการด าเนินธุรกิจจ าเป็นจะต้องมีการบริหารการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
และต้องมีการเตรียมการรับมือกับปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบบางอย่าง รวมทั้งตระหนักถึงผลที่จะ
เกิดจากธรรมชาติ เช่น ภัยธรรมชาติ น้ าท่วม หรือพายุ ที่ส่งผลต่อการด าเนินธุรกิจ 
 ปัจจัยด้านกฎหมาย (Legal) ระเบียบหรือข้อบังคับที่ถูกก าหนดให้เป็นกฎหมาย  และส่งผล
กระทบโดยตรงต่อธุรกิจทั้งในด้านบวกและด้านลบ จึงจ าเป็นที่จะต้องพิจารณาว่าการด าเนินงานในแต่
ละขั้นตอนมีข้อที่ขัดต่อกฎหมายหรือไม่ จึงจ าเป็นที่จะต้องคอยติดตามหากมีการเปลี่ยนแปลงของ
ระเบียบข้อบังคับต่างๆ 
 2.1.2 ส่วนประสมทางการตลาด 
 ธุรกิจจ าเป็นจะต้องมีองค์ประกอบในด้านต่างๆ อย่างเหมาะสมเพ่ือให้ตอบสนองความ
ต้องการของผู้บริโภคได้อย่างถูกต้องครบถ้วน นักการตลาดจึงใช้เครื่องมือ Marketing Mix ในการ
สร้างคุณค่าให้กับผู้บริโภค เนื่องจากธุรกิจบริการจ าเป็นที่จะต้องใช้ส่วนประสมทางการตลาด 7P’s 
(Philip & Keller, 2012)  
 ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง สินค้าหรือบริการของธุรกิจ ที่ส่งมอบคุณค่าให้กับผู้บริโภค 
โดยมีจุดเด่น หรือเอกลักษณ์ที่ชัดเจน สามารถตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้กับ
ผู้บริโภคได้ 
 ราคา (Price) หมายถึง มูลค่าของคุณค่าที่ผู้บริโภคมองว่าเหมาะสม การก าหนดราคาจึง
จ าเป็นต้องพิจารณาความคุ้มค่า และสิ่งที่ผู้บริโภคคาดหวังประกอบกัน ส่งผลให้ผู้บริโภคยินดีที่จะจ่าย
เพ่ือให้ได้มาซึ่งสินค้าหรือบริการ  
 ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) หมายถึง ช่องทางในการส่งมอบคุณค่าของสินค้า หรือ
บริการให้ถึงมือของผู้บริโภค หรือช่องทางที่ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงสินค้าหรือบริการ โดยสิ่งส าคัญที่
ต้องค านึงถึงคือกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และความสอดคล้องกับประเภทของสินค้า หรือบริการ 
 การส่งเสริมการขาย (Promotion) หมายถึง การส่งข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับสินค้าหรือ
บริการไปยังผู้บริโภค เพ่ือกระตุ้นให้ผู้บริโภครับรู้ถึงคุณค่า และสร้างแรงจูงใจให้กับผู้บริโภคในการ
เข้าถึงสินค้าหรือบริการ โดยการประชาสัมพันธ์ หรือการจัดโปรโมชั่นในรูปแบบต่างๆ 
 กระบวนการ (Process) หมายถึง ขั้นตอนและวิธีการในการส่งมอบคุณค่าไปยังผู้บริโภคอย่าง
มีประสิทธิภาพ และรวดเร็ว เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความพึงพอใจ 
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 คน (People) หมายถึง พนักงาน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับผู้บริโภค ซึ่งท าหน้าที่ใน
การให้ค าปรึกษา แนะน า หรือชักชวน ให้ผู้บริโภคเกิดแรงจูงใจในการใช้สินค้าและบริการ พนักงานจึง
จ าเป็นจะต้องมีความรู้ความสามารถในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ซึ่งจะต้องมีการสรรหาพนักงานที่มี
ความสามารถ และมีการจัดอบรมเพ่ือเพ่ิมความรู้ความสามารถท่ีจ าเป็นในการท างานให้แก่พนักงาน 
 ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evident) หมายถึง องค์ประกอบต่างๆของธุรกิจที่ผู้บริโภค
สามารถจับต้องได้ เช่นบรรยากาศของสถานที่ รูปแบบการบริการที่มีความเป็นมืออาชีพ เทคโนโลยีที่
น ามาใช้ในการบริการ ความน่าเชื่อถือของธุรกิจ ส่งผลต่อความพึงพอใจ และความประทับใจของ
ผู้บริโภค 
 
3. วิธีการศึกษา 
 การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนธุรกิจจ าหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือใช้ในการ
ประมวลผลสกุลเงินดิจิทัล ในพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น จะใช้ข้อมูลด้านปริมาณที่ได้จากการจัดท าแบบ
ส ารวจสอบถาม โดยให้ผู้บริโภคแสดงความคิดเห็นรวมทั้งสอบถามพฤติกรรมของผู้บริโภคเป้าหมายที่
มีการใช้สินค้าหรือบริการจริง และน ามาวิเคราะห์ดังนี้ 
3.1 ประชากร 
 ประชากรที่ใช้ ในการส ารวจข้อมูล คือประชากรที่อาศัยอยู่ภายในจังหวัดขอนแก่น                   
จ านวน 1,805,910 คน (กรมการปกครอง, 2560) โดยจะท าการค านวณหาประชากรกลุ่มตัวอย่าง
จากวิธีการค านวณทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 และความคลาดเคลื่อนที่ร้อยละ 5 
(Yamane, 1973) จากสมการ 

𝑛 =
𝑁

1 + 𝑁𝑒2
 

N  = จ านวนของประชากร 
n = จ านวนกลุ่มของตัวอย่าง 
e  = ค่าความคลาดเคลื่อน 
แทนค่าในสมการ 

𝑛 =
1,805,910

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 เพื่อน าไปวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการลงทุนธุรกิจ
จ าหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือใช้ในการประมวลผลสกุลเงินดิจิทัล ในพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปด้านประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม เ ช่น เพศ อายุ 
สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ (Check List) 

ส่วนที่ 2  ข้อมูลเกี่ยวกับความรู้ ความเข้าใจ ที่เกี่ยวข้องกับสกุลเหรียญดิจิทัล และเครื่อง
คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการประมวลผลสกุลเหรียญดิจิทัล (Check List) 

ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมและความคิดเห็นของผู้บริโภคที่ซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์
เพ่ือใช้ในการประมวลผลสกุลเหรียญดิจิทัล (Check List) 

ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการซื้ออุปกรณ์
คอมพิวเตอร์เพ่ือใช้ในการประมวลผลสกุลเหรียญดิจิทัล ที่มีเกณฑ์การให้คะแนน 5 ล าดับขั้น เพ่ือใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
(กัลยา วานิชย์บัญชา, 2557) 

ปัจจัยที่มีความส าคัญ  มากที่สุด  5 คะแนน 
ปัจจัยที่มีความส าคัญ  มาก   4 คะแนน 
ปัจจัยที่มีความส าคัญ  ปานกลาง  3 คะแนน 
ปัจจัยที่มีความส าคัญ  น้อย   2 คะแนน 
ปัจจัยที่มีความส าคัญ  น้อยที่สุด  1 คะแนน 

 ซึ่งจะมีการก าหนดเกณฑ์การแปลความหมายจากค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้จากการท า
แบบสอบถามตามความคิดเห็นของเบสท์ (Best W. John, 1981:182) ดังนี้ 

 
ค่าเฉลี่ย   4.21 – 5.00  ปัจจัยมีความส าคัญมากที่สุด 
ค่าเฉลี่ย   3.41 – 4.20  ปัจจัยมีความส าคัญมาก 
ค่าเฉลี่ย   2.61 – 3.40  ปัจจัยมีความส าคัญปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย   1.81 – 2.60  ปัจจัยมีความส าคัญน้อย 
ค่าเฉลี่ย   1.00 – 1.80  ปัจจัยมีความส าคัญน้อยที่สุด 
 

ส่วนที่ 5  ข้อมูลเกี่ยวกับข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
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3.3 การทดสอบคุณภาพเครื่องมือ 
 ท าการหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามที่จัดท าขึ้น ซึ่งผู้วิจัยได้ท าการ
ทดสอบแบบสอบถามกับกลุ่มคนจ านวน 30 คน ที่มีความใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเจาะจงผู้ตอบที่
มีคุณสมบัติสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการศึกษา และใช้การวัดค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบัค 
โดยน ามาประเมิณความน่าเชื่อถือของแบบสอบถามซึ่งมีค่าอัลฟาเท่ากับ 0.938 แสดงถึงความสัมพันธ์
กัน (J. Lee Cronbach, 1970) จึงสามารถน าแบบสอบถามไปส ารวจต่อไปได้ 
 
3.4 การเก็บและรวบรวมข้อมูล 
 จะท าการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยตรวจสอบความถูกต้องและสมบูรณ์ของแบบสอบถามจาก
ประชากรกลุ่มตัวอย่าง จากนั้นน ามาประมวลผลด้วยโปรแกรม SPSS Statistics Version 19.0 For 
Windows เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
 
 
3.5 วิเคราะห์ความเป็นไปได้ด้านการตลาด 
 ท าการรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องจากสื่อสิ่งพิมพ์ หรือวรรณกรรม 
มาวิเคราะห์เพ่ือหาความเป็นไปได้ในการลงทุนประกอบธุรกิจร้านจ าหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ใช้ใน
การประมวลผลการท าธุรกรรมของสกุลเงินดิจิทัล ในจังหวัดขอนแก่นโดยท าการศึกษาดังนี้ 
 
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 แต่มีผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 
221 คน ที่รู้ว่าเงินดิจิทัลสามารถรับ - โอน ผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้มากที่สุดในอัตราร้อยละ 
13.12 รองลงมาคือผู้ตอบแบบสอบถามรู้ว่าเงินดิจิทัลสามารถใช้ช าระค่าสินค้าและบริการได้ และมี
ความปลอดภัยสูงเนื่องจากอยู่บนเครือข่ายบล็อกเชน โดยที่การได้มาซึ่งเงินดิจิทัลมาการซื้อขาย และ
การยืนยันธุรกรรมของสกุลเงินดิจิทัลโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ และการ์ดจอ (GPU) 
4.3 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมและความคิดเห็นของผู้บริโภคที่ซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ใน
การประมวลผลสกุลเหรียญดิจิทัล         

กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีเครื่องคอมพิวเตอร์เพ่ือยืนยันธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัลแล้ว
ตั้งแต่ 1-5 เครื่อง คิดเป็นร้อยละ 71.50 รองลงมาคือมีความสนใจและก าลังศึกษาข้อมูล ซึ่งผู้ตอบ
แบบสอบถามมีแนวโน้มที่จะเพ่ิมจ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อยืนยันธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัลสูงถึงร้อย
ละ 60.80 โดยการซื้อสินค้าส่วนใหญ่มาจากกลุ่มในสื่อออนไลน์ หรือร้านจ าหน่ายอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ชั้นน า (JIB, ADVICE) และมักพบปัญหาในเรื่องของร้านค้าอยู่ไกลจากที่พักอาศัยและการ
ที่ต้องรอสินค้าเป็นเวลานาน เนื่องจากร้านค้าไม่มีสินค้าจ าหน่าย รวมทั้งไม่มีสถานที่อบรมให้ความรู้ใน
ต่างจังหวัด ซึ่งหลังจากท่ีซื้อสินค้ามาแล้วมักพบปัญหาในเรื่องความร้อนของการ์ดจอและคอมพิวเตอร์
มักค้าง ดับ หรือข้ึนจอสีฟ้า โดยที่จ าเป็นจะต้องให้ช่างคอมพิวเตอร์แก้ไขให้สูงถึงร้อยละ 55.00 
4.4 ข้อมูลการวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาด  
 4.4.1 ด้านผลิตภัณฑ์  
 ธุรกิจจ าหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือใช้ในการประมวลผลสกุลเงินดิจิทัลมีสินค้าที่
ประกอบไปด้วยการ์ดจอ, เมนบอร์ด, ซีพียู, แรม, พาวเวอร์ซัพพลาย, ฮาร์ดดิสก์แบบ SSD และไร
เซอร์ และคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการประมวลผลสกุลเงินดิจิทัลแบบเป็นเครื่องที่มีความทันสมัย 
เนื่องจากลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญมากที่สุดในเรื่องของสินค้ามีความทันสมัยไม่ล้าหลัง รวมถึงมีการ
รับประกันสินค้าหากมีการช ารุดเสียหายที่เกิดจากการใช้งานแบบปกติ ทางร้านจึงต้องคอยจัดหา
สินค้าใหม่ๆ เพ่ือเตรียมจ าหน่ายให้กับลูกค้าโดยที่สินค้าทุกตัวมีการรับประกัน  
 4.4.2 ด้านราคา  
 สินค้าของทางร้านมีหลากหลายระดับราคาขึ้นอยู่กับรุ่น หรือยี่ห้อของสินค้า โดยที่กลุ่ม
ตัวอย่างให้ความส าคัญในเรื่องราคาไม่สูงเมื่อเปรียบเทียบกับร้านอ่ืนมากที่สุด ทางร้านจึงต้องมีการ
จัดหาสินค้าจากต่างประเทศ เพ่ือให้ได้ต้นทุนที่ต่ า และจ าหน่ายให้กับลูกค้าในราคาที่ไม่สูงเมื่อ
เปรียบเทียบกับร้านอ่ืน 
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 4.4.3 ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย  
 กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญมากที่สุดในด้านของการจัดส่งสินค้า และมีช่องทางการจ าหน่าย
สินค้าผ่านทางอินเทอร์เน็ต ทางร้านจึงได้จัดท าเว็บไซต์ของร้านเพ่ือเพ่ิมช่องทางการจัดจ าหน่ายสินค้า 
และเพ่ือเป็นช่องทางที่ลูกค้าสามารถเข้าถึงข้อมูลของสินค้า หรือโปรโมชั่นจากทางร้านได้สะดวก   
 4.4.4 ด้านการส่งเสริมการตลาด  
 กลุ่มตัวอย่างส่วนมากให้ความส าคัญในเรื่องของการประชาสัมพันธ์โปรโมชั่นผ่านเว็บไซต์ของ
ร้าน และมีสินค้าแจกแถมเมื่อมียอดซื้อตามก าหนด ทางร้านจึงน าเอาข้อมูลรายละเอียดของสินค้า 
และข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลในเรื่องที่มีประโยชน์เสนอแก่ลูกค้า ผ่านเว็บไซต์ของ
ทางร้าน รวมถึงเข้าร่วมโฆษณากับ Google Adwords เพ่ือให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงข้อมูลของร้านจาก
การค้นหาค าในเว็บไซต์ของ Google  
 4.4.5 ด้านกระบวนการ  
 กระบวนการต่างๆในการด าเนินธุรกิจมีความส าคัญเป็นอย่างมาก ซึ่งกลุ่มตัวอย่างได้ให้
ความส าคัญในเรื่องการบริการแบบมืออาชีพ มีความตรงเวลา ถูกต้องครบถ้วน และมีการจัดอบรมให้
ความรู้เรื่องสกุลเงินดิจิทัลกับผู้ที่ต้องการ ทางร้านจึงได้มีการอบรมพนักงานในเรื่องการบริการ และ
เน้นย้ าในเรื่องของเวลาที่ให้ไว้กับลูกค้า รวมถึงทางร้านได้มีการจัดอบรมในเรื่องของสกุลเงินดิจิทัล
ให้กับลูกค้าที่สนใจเข้าร่วมด้วย โดยการเชิญวิทยากรที่มีความรู้มาให้ความรู้กับลูกค้า 
 4.4.6 ด้านคน  
 กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญได้เรื่องของพนักงานสามารถช่วยเหลือเมื่อลูกค้ามีปัญหาเกี่ยวกับ
อุปกรณ์ หรือซอฟต์แวร์ที่ใช้ ทางร้านจึงมีบริการช่วยเหลือลูกค้าถึง 2 ช่องทาง ทั้งในด้านของหน้าร้าน 
และช่องทางออนไลน์ และมีการคัดเลือกพนักงานที่มีความรู้ในเรื่องของสินค้า รวมถึงสกุลเหรียญ
ดิจิทัล เพ่ือให้สามารถแนะน าสินค้าหรือช่วยเหลือลูกค้าได้เมื่อลูกค้ามีปัญหา 
 4.4.7 ด้านลักษณะทางกายภาพ  
 กลุ่มตัวอย่างได้ให้ความส าคัญในเรื่องความน่าเชื่อถือของร้าน และเว็บไซต์ของร้านใช้งานง่าย
ไม่ซับซ้อน ทางร้านจึงจ าเป็นต้องเร่งการท าตลาดเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ร้านเป็นที่รู้จักโดยเร็วเพ่ือสร้าง
ชื่อเสียงในทางที่ดีให้กับร้าน และจัดท าเว็บไซต์ให้ลูกค้าสามารถใช้งานได้ง่ายไม่ซับซ้อน 
4.5 การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก        
 วิเคราะห์ถึงปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ โดยอาจส่งผลกระทบทั้งในด้านบวก และลบต่อ
ธุรกิจ เพ่ือประเมินสถานการณ์ในปัจจุบัน หรือแนวโน้มของธุรกิจจ าหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือ
ใช้ในการประมวลผลสกุลเงินดิจิทัลในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น      
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4.5.1 ปัจจัยด้านการเมือง หรือนโยบายทางการเมือง      
ในปัจจุบันประเทศไทยก าลังมีนโยบายที่ส าคัญคือไทยแลนด์ 4.0 ที่ก าลังสนับสนุนและพลัก

ดันให้เป็นสังคมแห่งเทคโนโลยี เช่น มีการใช้เทคโนโลยีต่างๆ เพ่ือเพ่ิมความสะดวก และความรวดเร็ว 
ให้กับการด าเนินชีวิตของคนในสังคม หรือแม้แต่ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้มีการน าเอาเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้ในการซื้อขายหลักทรัพย์เพ่ือลด
ระยะเวลาในการซื้อขาย และช่วยให้ซื้อขายหลักทรัพย์ได้โดยไม่ต้องผ่านนายหน้า ท าให้สามารถลด
ค่าใช้จ่ายได้อีกด้วย โดยที่เทคโนโลยีบล็อกเชนนั้นจ าเป็นที่จะต้องใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือประมวลผล
ข้อมูลที่เชื่อมโยงกันเป็นโครงข่ายสายโซ่ ดังนั้น การการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนที่เพ่ิมมากขึ้นทุกวันจึง
ส่งผลดีต่อธุรกิจ 
 4.5.2 ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ        
 เศรษฐกิจในปัจจุบันถือว่าอยู่ในขั้นชะลอตัว แต่ในกลุ่มของธุรกิจคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ยังคงมีแนวโน้มเติบโตสูงขึ้นเนื่องจากความต้องการพ่ึงพาเทคโนโลยีของผู้บริโภคใน
ปัจจุบันยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดผลดีกับธุรกิจ      

4.5.3 ปัจจัยด้านสังคม และวัฒนธรรม      
 ปัจจุบันผู้บริโภคเริ่มรู้จักสกุลเงินดิจิทัลมากขึ้น และมีการใช้จ่ายซื้อสินค้า หรือบริการโดยใช้
สกุลเงินดิจิทัลมากขึ้น โดยที่บริษัทรายใหญ่เริ่มมีการน าเอาเทคโนโลยีบล็อกเชนเข้ามาใช้ในการ
ด าเนินงาน เพ่ือเพ่ิมความรวดเร็วในการรับส่งข้อมูล และเพ่ิมความปลอดภัยให้กับข้อมูล อย่างเช่น
ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยเริ่มน าเอาเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้กับการเงินที่โอนไปมาหากัน
ระหว่างธนาคาร ซึ่งการน าเอาบล็อกเชนมาใช้นี้จ าเป็นจะต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เพ่ือประมวลผล
ข้อมูลต่างๆ ในการท าธุรกรรม จึงส่งผลให้คอมพิวเตอร์ และการ์ดจอ มีความต้องการเพ่ิมสูงขึ้น  
  

4.5.4 ปัจจัยด้านเทคโนโลยี       
 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีบล็อกเชน มีความนิยมมากที่สุดในปัจจุบันเนื่องจากสามารถส่ง
เอกสาร หรือข้อมูลต่างๆในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ มีความรวดเร็ว และความปลอดภัยสูงที่สุด ซึ่งใน
อนาคตการไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีโครงการบริหารหนังสือค าประกันอิเล็กทรอนิกส์
บนระบบเครือข่ายบล็อกเชน ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นของการใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์แบบ 100% ตลอด
กระบวนการในอนาคต เนื่องจากบล็อกเชนจะบันทึกข้อมูลลงในระบบในรูปแบบเชนอัตโนมัติทุกครั้งที่
มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล เอ้ือให้เกิดการเชื่อมต่อไปยังเครือข่ายธนาคาร และภาคธุรกิจได้ในอนาคต
  

4.5.5 ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ     
 ทรัพยากรธรรมชาติมีอยู่อย่างจ ากัด ดังนั้นการใช้กระดาษเพ่ือบันทึกข้อมูลรายละเอียดต่างๆ 
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เป็นการใช้ทรัยากรณ์ธรรมชาติที่เก่ียวกับป่าไม้ที่สิ้นเปลืองมากที่สุด ดังนั้นการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน
ในการจัดการกับข้อมูลให้เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์แทนการใช้กระดาษเป็นการรักษาธรรมชาติ และ
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยอีกทางหนึ่ง       
  

4.5.6 ปัจจัยด้านกฎหมาย        
 ในปัจจุบันกฎหมายได้ระบุว่าสกุลเงินดิจิทัล คือสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีมูลค่าอย่างหนึ่งและการ
ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลนี้ หากมีก าไรจะต้องเสียภาษีตามกฎหมาย ซึ่งถือว่าเป็นแนวโน้มที่ดีในอนาคต 
ว่าจะมีกฎหมายที่เอ้ือต่อการน าเอาสกุลเงินดิจิทัลเหล่านี้มาใช้จ่ายเพ่ือซื้อสินค้าอุปโภค บริโภคใน
ชีวิตประจ าวันได้ในอนาคตแทนการใช้เงินกระดาษ 
 
5. สรุปผลการศึกษา 
5.1 สรุปผล 
 การศึกษาครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนธุรกิจจ าหน่ายอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการประมวลผลสกุลเงินดิจิทัล ในพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น จากการวิเคราะห์ปัจจัย
ภายนอก พบว่า ปัจจัยด้านด้านการเมือง หรือนโยบายทางการเมืองมีนโยบาย ที่สนับสนุนและพลัก
ดันให้เป็นสังคมแห่งเทคโนโลยี โดยส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
(ก.ล.ต.) ได้มีการน าเอาเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้ในการซื้อขายหลักทรัพย์เพ่ือลดระยะเวลาในการซื้อ
ขาย ท าให้ลดค่าใช้จ่ายได้ ในขณะที่สภาพแวดล้อมด้านเศรษฐกิจกลุ่มของธุรกิจคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ยังคงมีแนวโน้มเติบโตสูงขึ้นจากความต้องการพ่ึงพาเทคโนโลยีที่เพ่ิมขึ้น โดยใน
ด้านของสังคม และวัฒนธรรมผู้บริโภคเริ่มรู้จักสกุลเงินดิจิทัล และมีการใช้จ่ายซื้อสินค้าโดยใช้สกุลเงิน
ดิจิทัลมากขึ้น ด้านเทคโนโลยีธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยเริ่มน าเอาเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้กับ
การเงินที่โอนไปมาหากันระหว่างธนาคาร เพื่อเพ่ิมความรวดเร็วในการรับส่งข้อมูล มีความปลอดภัยสูง 
และสามารถลดปริมาณการใช้กระดาษลงได้จึงเป็นผลดีในด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ แต่ในด้าน
กฎหมายปัจจุบันสกุลเงินดิจิทัล ได้ถูกระบุว่าเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีมูลค่าอย่างหนึ่ง ซึ่งถือว่าเป็น
แนวโน้มที่ดีในอนาคต ว่าจะมีกฎหมายที่เอ้ือต่อการน าเอาสกุลเงินดิจิทัลเหล่านี้มาใช้จ่ายเพ่ือซื้อสินค้า
อุปโภค บริโภคในชีวิตประจ าวันได้ในอนาคตแทนการใช้เงินกระดาษ ประกอบกับเจ้าของธุรกิจมี
ประสบการณ์ในการใช้งาน และจ าหน่ายเครื่องคอมพิวเตอร์เพ่ือประมวลผลธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัล
เป็นเวลามากกว่า 1 ปี จึงท าให้สามารถจัดหาอุปกรณ์จากต่างประเทศได้ในราคาต้นทุนที่ต่ า อีกทั้งใน
พ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดใกล้เคียงยังไม่มีร้านจ าหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพ่ือใช้ในการ
ประมวลผลสกุลเงินดิจิทัลโดยเฉพาะ เจ้าของธุรกิจจึงจัดหาสินค้าหรืออุปกรณ์ที่มีคุณภาพ และมีการ
รับประกันสินค้าที่ดี เพ่ือน ามาจ าหน่ายให้กับลูกค้าได้ในราคาที่ไม่สูงเมื่อเปรียบเทียบกับร้านอ่ืน โดย
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เน้นการจ าหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์เพ่ือให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงสินค้า และบริการได้ง่าย อีกทั้งยังมี
ช่างคอมพิวเตอร์คอยช่วยเหลือลูกค้าเมื่อลูกค้าประสบปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือ
ซอฟต์แวร์ทั้งหน้าร้าน และช่องทางออนไลน์ ซึ่งน าไปสู่งความพึงพอใจในการใช้บริการของลูกค้าและ
ท าให้เกิดการบอกต่อไปยังลูกค้าคนอ่ืนๆ ดังนั้นจากการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในด้านการตลาดของ
ธุรกิจ สรุปว่ามีความเป็นไปได้ทางด้านการตลาด 
 
5.2 อภิปรายผลการศึกษา 
 5.2.1 ธุรกิจจ าหน่ายอุปกรณ์อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพ่ือประมวลผลธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัล มี
ความแตกต่างทางด้านสินค้ากับร้านจ าหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทั่วไปน้อย และใช้เงินลงทุนที่สูง 
เจ้าของธุรกิจควรพิจารณาในเรื่องของต้นทุนสินค้าเป็นส าคัญ เพราะราคาขายต้องไม่สูงกว่าร้าน
จ าหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทั่วไป 
 5.2.2 ปัจจุบันมีร้านจ าหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อยู่จ านวนมาก แต่มีน้อยรายที่จ าหน่าย
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อประมวลผลธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัลโดยเฉพาะ จึงมีความเป็นไปได้สูงหากจะมี
ผู้ประกอบการร้านจ าหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทั่วไปหันมาให้ความสนใจในการลงทุนธุรกิจจ าหน่าย
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพ่ือประมวลผลธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัลโดยเฉพาะ ในพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น และ
จังหวัดใกล้เคียงมากขึ้นในอนาคต 
 5.2.3 เนื่องจากร้านจ าหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพ่ือประมวลผลธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัล มี
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความต้องการซื้อสินค้าและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระดับราคาของสกุลเงินดิจิทัล 
ผู้ประกอบการควรพิจารณาและให้ความส าคัญกับเรื่องนี้ เพราะอาจส่งผลโดยตรงต่อยอดขาย และผล
ก าไรของร้าน 
 
5.3 ข้อเสนอแนะ 
 3.1 เนื่องจากธุรกิจจ าหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพ่ือใช้ประมวลผลธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัลมี
ความเป็นไปได้สูง ที่จะมีผู้ประกอบการร้านจ าหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทั่วไปหันมาให้ความสนใจใน
การลงทุนธุรกิจจ าหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพ่ือประมวลผลธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัลโดยเฉพาะ ดังนั้น 
จึงควรสร้างความแตกต่างของธุรกิจในด้านอ่ืนๆ เช่น มีบริการออกแบบห้องที่ใช้ในการวางเครื่อง
คอมพิวเตอร์เพื่อลดปัญหาด้านความร้อนจากตัวอุปกรณ์ให้กับลูกค้า เพ่ือเสริมให้ธุรกิจมีความแตกต่าง 
และโดดเด่นเพิ่มมากข้ึน 
 3.2 เนื่องจากเป็นธุรกิจเปิดใหม่ และยังไม่เป็นที่รู้จักผู้ประกอบการควรเน้นท าตลาดในด้าน
การโฆษณา และเพ่ิมช่องทางในการจัดจ าหน่ายให้มากที่สุด เพ่ือให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงสินค้าและ
บริการจากทางร้านได้มากขึ้น 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาเรื่องการตลาดออนไลน์ที่มีต่อการรับรู้ตราสินค้า Rabbit 

LINE Pay ของนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร โดยงานวิจัยครั้งนี้เก็บตัวอย่างแบบสอบถามจ านวน 
400 ชุด ใช้วิธีวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ คือ กลุ่มนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร 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
นัยส าคัญทางสถิติ 0.05  
ค าส าคัญ: 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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บทน า 
ในปัจจุบันสังคมเปลี่ยนเป็นยุคดิจิตอล มีการเชื่อมโยงติดต่อสื่อสารถึงกันทั่วโลก ไม่ว่าจะอยู่

ส่วนใดก็สามารถรับรู้และรับผลกระทบจากสิ่งที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว เนื่องมาจากการพัฒนาระบบ
สารสนเทศที่ดีขึ้นจึงท าให้สังคมเป็นยุคของข้อมูลข่าวสารที่ไร้พรมแดน น าไปสู่การวิวัฒน์ของระบบ
โลกเทคโนโลยีที่มีความ ก้าวหน้าและพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว รวมทั้งความสะดวกสบายที่มาพร้อมกับ
เทคโนโลยี  จึงท าให้มีการพัฒนาเทคโนโลยี ใหม่ๆขึ้นมา เพ่ืออ านวยความสะดวกในการด าเนินชีวิต
ของผู้คนในปัจจุบันมากขึ้น เช่น Smartphone ที่ช่วยในการสื่อสาร การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตและยัง
สามารถเป็นช่องทางในการค้นหาข้อมูลข่าวสารรวมไปถึงการใช้แอพพลิเคชั่นใน Smartphone เพ่ือ
ความต้องการของผู้ใช้ได้อย่างรวดเร็วและทันเวลา (ธัณยรัสม์ ภาวิจักชัยกุล, นรพนธ์ ฤกษ์อุโฆษ, และ
ฐิติพร ส าราญศาสตร์, 2561) 

นอกจากนี้รัฐบาลประเทศไทยมีนโยบายไทยแลนด์ 4.0 (Thailand 4.0) โดยมีจุดมุ่งหมายที่
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม จึงมีแนวคิดที่จะเข้าสู่สังคมไร้เงินสด (Cashless society) เห็นได้
จากโครงการใช้จ่ายผ่านระบบ National E - Payment ของรัฐบาล ที่ส่งเสริมให้เกิดการใช้จ่ายผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้นแม้ปัจจุบันอาจจะยังไม่ค่อยได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายนัก แต่ก็ถือ
เป็นจุดเริ่มต้นที่จะผลักดันให้สังคมไทยเดินหน้าไปสู่สังคมไร้เงินสด เหมือนอย่างประเทศอ่ืน ๆ 
(ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ , 2560) ทั้งนี้ในการท าธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-
Commerce) การขายสินค้าออนไลน์นับว่าเป็นธุรกิจที่ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อย ๆ ดังนั้นจึงเกิด 
Application ต่าง ๆ มากมายบนSmartphone เพ่ือเพ่ิมช่องทางการช าระค่าบริการหรือการท า
ธุรกรรมอ่ืน ๆ เพื่อช่วยให้มีความสะดวก รวดเร็ว เพิ่มความปลอดภัยในการท าธุรกรรมมากข้ึน  

Rabbit เป็นระบบการช าระเงินแบบออฟไลน์ ซึ่งมีบัตร Rabbit เป็นตัวกลางในการช าระ
ค่าบริการ เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการ LINE Pay แพลตฟอร์มการช าระเงินผ่านมือถือ
จาก LINE อ านวยความสะดวกให้ผู้ใช้ได้ “ช้อปง่าย จ่ายสนุก” จึงท าให้ Rabbit และ LINE Pay ได้
ร่วมลงทุนกัน สร้างบริการ Rabbit LINE Pay ในครั้งนี้ว่า “นี่คือจุดเปลี่ยนทางธุรกิจที่ส าคัญของ 
Rabbit  Rabbit LINE Pay จะเป็นผู้ให้บริการช าระเงินรายแรกในประเทศไทย ที่ได้รวมระบบการ
ช าระเงินแบบออนไลน์และออฟไลน์ เข้าไว้ด้วยกันอย่างแท้จริง ซึ่งจะท าให้ Rabbit LINE Pay เป็น
ผู้น าตลาดการช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย เพ่ือเข้าสู่สังคมปลอดเงินสด หรือ Cashless 
Society” 
 Rabbit LINE Pay คือ การช าระเงินผ่านมือถือเพ่ืออ านวยความสะดวกให้ผู้ใช้ LINE สามารถ
จ่าย โอน ทวงเงินได้ง่ายๆ หรือใช้ Shopping กับร้านค้าที่ร่วมรายการ ด้วยฟังก์ชั่นกระเป๋าเงิน 
Rabbit Line Pay (e-Wallet) (ไทยพาณิชย์, 2560) Rabbit LINE Pay มีแผนจะที่สร้างบริการด้าน
การช าระเงินทางมือถือ ที่อ านวยความสะดวกให้ผู้ใช้มากยิ่งขึ้น ไม่ยุ่งยากซับซ้อนในการท าธุรกรรม 
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รวมไปถึงโปรแกรมสะสมรีวอร์ดมากมาย โดย Rabbit Line Pay จะเชื่อมต่อกับบัตรเครดิตได้ ท าให้
การท าธุรกรรมมีความสะดวกและรวดเร็ว ปัจจุบันการท าธุระกรรมทางออนไลน์เริ่มเป็นที่นิยมของคน
ไทยมากขึ้น Rabbit LINE Pay เป็นฟังก์ชั่นที่ท าให้เข้าถึงความต้องการของเทคโนโลยีการท าธุระกรรม
ออนไลน์ที่จะตอบสนองผู้บริโภคในยุคที่ก้าวเข้าสู่ สังคมไร้เงินสด  
 จากข้อมูลดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา อิทธิพลของการสื่อสารการตลาดออนไลน์ 
ที่มีต่อการรับรู้ตราสินค้า Rabbit LINE Pay สังคมไร้เงินสด โดยมีกลุ่มประชากรในการศึกษาคือกลุ่ม
นักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร เพ่ือให้ทราบปัจจัยด้านต่างๆที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้จากการสื่อสาร
การตลาดออนไลน์และเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจแก่ผู้ประกอบการส าหรับการวางแผนพัฒนา
กลยุทธ์การเลือกใช้สื่อทางการสื่อสารการตลาดในเครือข่ายสังคมออนไลน์ของธุรกิจให้เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพสูงสุด เพ่ือสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการรับรู้ตราสินค้า Rabbit LINE Pay สังคมไร้เงินสด ของกลุ่ม
นักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. เพ่ือศึกษาการตลาดออนไลน์ที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ตราสินค้า Rabbit LINE Pay ของกลุ่ม
นักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
สมมติฐาน 
 1. ปัจจัยด้านการตลาดออนไลน์ผ่าน Website ที่มีผลท าให้ผู้บริโภคเกิดการรับรู้ในตราสินค้า 
Rabbit LINE Pay 
 2. ปัจจัยด้านการตลาดออนไลน์ผ่าน Facebook ที่มีผลท าให้ผู้บริโภคเกิดการรับรู้ในตรา
สินค้า Rabbit LINE Pay 
 3. ปัจจัยด้านการตลาดออนไลน์ผ่าน YouTube ที่มีผลท าให้ผู้บริโภคเกิดการรับรู้ในตรา
สินค้า Rabbit LINE Pay 
 4. ปัจจัยด้านการตลาดออนไลน์ผ่าน LINE ที่มีผลท าให้ผู้บริโภคเกิดการรับรู้ในตราสินค้า 
Rabbit LINE Pay 
 
วิธีการด าเนินวิจัย 

การศึกษาวิจัยเรื่องอิทธิพลของการสื่อสารการตลาดออนไลน์ที่มีต่อการรับรู้ตราสินค้า  
Rabbit LINE Pay สังคมไร้เงินสด ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครที่มีการรับรู้ต่อตรา

สินค้า Rabbit LINE Pay จ านวนทั้งหมด 5,682,415 คน (ส่วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการ
ทะเบียน ส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง, 2560) 

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ กลุ่มที่มีการรับรู้ต่อตราสินค้า  Rabbit LINE Pay ซึ่ง
ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน ดังนั้นการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง จึงต้องอาศัยการใช้สูตร
ค านวณ ของเครซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan, 1970 อ้างใน ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2543) ที่
ระดับความเชื่อมั่น 95% และค่าความคลาดเคลื่อน 5% จะได้จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 400 คน  ซึ่งผู้วิจัย
เลือกใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Sampling) 

 
 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบสอบถาม (Questionnaire Form) โดยแบ่งออกเป็น 4 
ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับด้านประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็น
ค าถามปลายเปิด (Open end questions) เลือกตอบได้ค าตอบเดียว ประกอบไปด้วยค าถามในเรื่อง 
เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน 

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับด้านพฤติกรรมผู้ใช้บริการ Rabbit LINE Pay เป็น
ค าถามปลายเปิด (Open end questions) เลือกตอบได้ค าตอบเดียว จ านวน 4 ข้อ 

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับด้านการตลาดออนไลน์ของ Rabbit LINE Pay เป็น
ค าถามแบบ Interval scale จ านวน 20 ข้อ โดยมีการให้คะแนน 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปาน
กลาง น้อย และน้อยที่สุด ซึ่งลักษณะค าถามสามารถเลือกค าตอบได้เพียงค าตอบเดียว 
 ส่วนที่ 4 แบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับด้านการรับรู้ตราสินค้า Rabbit LINE Pay เป็นค าถาม
แบบ Interval scale จ านวน 6 ข้อ โดยมีการให้คะแนน 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย 
และน้อยที่สุด ซึ่งลักษณะค าถามสามารถเลือกค าตอบได้เพียงค าตอบเดียว 
 
 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
 1. ความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Validity) ผู้วิจัยได้ทบทวนวรรณกรรมโดยการศึกษาแนวคิด
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน ามาเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุมเรื่องที่
ต้องการศึกษาและน าแบบสอบถามที่ได้สร้างข้ึนเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา และผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 3 
ท่าน ท าการตรวจความถูกต้องและน ากลับมาปรับปรุงเพ่ือให้เกิดความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
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 2. การทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามจ านวน 30 ชุด ไปท าการ
ทดสอบ (Pre-test) กับกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจริงแต่มีลักษณะประชากรใกล้เคียงกับกลุ่ม
ตัวอย่างจริงโดยเก็บจากเขตจังหวัดสมุทรปราการ จ านวน 30 คน และหาความเชื่อมั่นโดยใช้วิธี
สัมประสิทธิ์แอลฟาของ Cronbach (Cronbach’s Alpha) ค านวณผ่านโปรแกรมส าเร็จรูป SPSS 
และน าข้อบกพร่องมาปรับปรุงแก้ไขก่อนน าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล (ศิริชัย     พงษ์วิชัย , 
2551) ซึ่งผลการทดสอบความเชื่อมั่นของแบบทดสอบที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ได้ค่าระดับความ
เชื่อมั่นมากกว่าหรือเท่ากับ 0.7 ขึ้นไป 
 โครงสร้างค าถามในแบบสอบถาม ประกอบด้วย 4 ส่วน ได้แก่ 
  ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับด้านประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็น
ค าถามปลายปิด (Close end questions) เลือกตอบได้ค าตอบเดียว ประกอบไปด้วยค าถามในเรื่อง 
เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
  ส่วนที่ 2 แบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้ใช้บริการ Rabbit LINE Pay เป็น
ค าถามปลายปิด (Close end questions) เลือกตอบได้ค าตอบเดียว จ านวน 4 ข้อ 
  ส่วนที่ 3 แบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับด้านการตลาดออนไลน์ที่มีผลต่อการรับรู้ตรา
สินค้าของ Rabbit LINE Pay เป็นค าถามแบบ Interval scale จ านวน 20 ข้อ ได้ค่า Cronbach’s 
Alpha = 0.852 
   โดยค่า Cronbach’s Alpha ของแต่ละด้าน มีดังนี้ 
   การตลาดออนไลน์ผ่าน Website ได้ค่า Cronbach’s Alpha = 0.790 
   การตลาดออนไลน์ผ่าน Facebook ได้ค่า 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 
เป็นค าถามแบบ Interval scale จ านวน 6 ข้อ ได้ค่า Cronbach’s Alpha = 0.905 
   เกณฑ์การให้คะแนนค าถามแบบ 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 
 ผู้วิจัยน าข้อมูลจากแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์มาประเมินผลผ่านโปรแกรม SPSS เพ่ือ
ก าหนดค่าสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ โดยสามารถอธิบายตัวแปรของการศึกษา คือ 
 1. การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) ผู้วิจัยน ามาใช้ในการ
อธิบายผลการศึกษาท่ีได้จากแบบสอบถามในส่วนต่าง ๆ ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ 
อาชีพ ระดับการศึกษา และรายได้ต่อเดือน โดยค านวณหาค่าสถิติ ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) 
และหาค่าร้อยละ (Percentage) 
  ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับด้านพฤติกรรมผู้ใช้บริการ Rabbit LINE Pay 
โดยค านวณหาค่าสถิติ ได้แก่ ค่าความถ่ี (Frequency) และหาค่าร้อยละ (Percentage) 
  ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการตลาดออนไลน์ที่มีผลต่อการรับรู้ตรา
สินค้าของ Rabbit LINE Pay สังคมไร้เงินสด โดยค านวณหาค่าสถิติ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
  ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการรับรู้ตราสินค้า Rabbit LINE Pay 
สังคมไร้เงินสด โดยค านวณหาค่าสถิติ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) 
 2. การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
เพ่ือหาปัจจัยการตลาดออนไลน์ที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ตราสินค้า ด้วยวิธีทางสถิติโดยการวิเคราะห์การ
ถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis ) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง ปัจจัยการตลาด
ออนไลน์ที่ส่งผลต่อการรับรู้ในตราสินค้า Rabbit LINE Pay 
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 เกณฑ์การแปลผล 
 เป็นการวัดผลแบบมาตรส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ของลิเคิร์ท (Likert Scale) ใน
แบบสอบถาม เกณฑ์ค่าเฉลี่ยในการอภิปรายผล แสดงเกณฑ์การแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ยใน
แบบสอบถามดังนี้ 
 
   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 
 
สรุปผลการวิจัย 
 จากวิจัยครั้งนี้สามารถสรุปได้ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านลักษณะประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถามของ
นักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 ชุด พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
จ านวน 204 คน คิดเป็นร้อยละ 51.00อายุ 20 – 22 ปี จ านวน 316 คน คิดเป็นร้อยละ 79.00 ระดับ
การศึกษาปริญญาตรี จ านวน 351 คน คิดเป็นร้อยละ 87.75 และมีรายได้ 5,001 – 8,000 บาทต่อ
เดือน จ านวน 136 คน คิดเป็นร้อยละ 34.0 ดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 ตารางแสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 

เพศ ชาย 
หญิง 

196 
204 

49.00 
51.00 

อาย ุ ต่ ากว่า 20 ปี 
20-22 ปี 
มากกว่า 22 ปี 

59 
316 
25 

14.75 
79.00 
6.25 

ระดับการศึกษา ต่ ากว่าปริญญาตรี 
ปริญญาตรี 
สูงกว่าปริญญาตรี 

45 
351 
4 

11.25 
87.75 
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 

136 
92 
37 
24 

34.00 
23.00 
9.25 
6.00 

รวม 400 100 

 
 ส่วนที่ 2 ค าถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการรับรู้ตราสินค้า Rabbit LINE Pay พบว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกใช้ Rabbit LINE Play ในการซื้อสติ๊กเกอร์ไลน์/ธีมไลน์ จ านวน 136 คน 
คิดเป็นร้อยละ 34.00 รับรู้ผ่านช่องทางสื่อออนไลน์จากแอปพลิเคชั่น LINE จ านวน 309 คิดเป็นร้อย
ละ 77.25 รับรู้ผ่านช่องทางการสื่อสารด้วยตนเองจ านวน 181 คน คิดเป็นร้อยละ 45.25 และเหตุผล
ที่เลือกใช้เพราะสะดวก รวดเร็ว จ านวน 239 คน คิดเป็นร้อยละ 59.75 ดังตารางที่ 2 
 
ตารางท่ี 2 ตารางแสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามพฤติกรรมการรับรู้ตราสินค้า 

พฤติกรรมการรับรู้ตราสินค้า จ านวน ร้อยละ 

คุณเลือกใช้ Rabbit LINE 
Pay ในหัวข้อใดต่อไปนี้ 

โอนเงิน 
จองตั๋วภาพยนตร์ 
ช าระบิลต่างๆ 
เติมเงินโทรศัพท์/เกมส์ 
ซื้อสติ๊กเกอร์ไลน์/ธีมไลน์ 
บริจาค 
Rabbit Reward 
โปรโมชั่นต่างๆที่เข้าร่วม 
ท าประกันชีวิต 
LINE PLAY 
LINE OUT 

76 
67 
24 
24 
136 
5 
10 
38 
0 
15 
5 

19.00 
16.75 
6.00 
6.00 
34.00 
1.25 
2.50 
9.50 
0.00 
3.75 
1.25 

คุณรู้จัก Rabbit LINE Pay 
ผ่านช่องทางสื่อสารออนไลน์
ชนิดใด 

LINE 
Youtube 
Facebook 
Website 

309 
13 
63 
15 

77.25 
3.25 
15.75 
3.75 
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พฤติกรรมการรับรู้ตราสินค้า จ านวน ร้อยละ 

คุณรู้จัก Rabbit LINE Pay 
ผ่านช่องทางการสื่อสารใด 

ตนเอง 
บิดา/มารดา 
พ่ี/น้อง 
เพ่ือน 
การบอกเล่าจากคนรู้จัก 
Social Network 

181 
0 
15 
101 
5 
98 

45.25 
0.00 
3.75 
25.25 
1.25 
24.50 

เหตุผลส าคัญที่สุด ในการ
เลือกใช้ Rabbit LINE Pay 
ของคุณ 

ประหยัดเวลาการเดินทาง 
จ่ายทีเดียวได้หลายบิล 
ไม่เสียค่าธรรมเนียม 
สะดวก รวดเร็ว 
ได้รับส่วนลด 

72 
28 
51 
239 
10 

18.00 
7.00 
12.75 
59.75 
2.50 

รวม 400 100 

 
 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) และน ามาพิจารณาแต่ละด้านพบว่า 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) ท่านมักจะจดจ าตราสินค้า  Rabbit LINE Pay  ได้จากการเห็นตามสถานที่ต่าง ๆ อยู่ใน
ระดับเห็นด้วยมาก (Mean = 4.00 และ S.D. = 0.69) การเห็นชื่อตราสินค้า  Rabbit LINE Pay ใน
โฆษณาท าให้ท่านจดจ าตราสินค้าได้ง่ายขึ้น อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก (Mean = 4.12 และ S.D. = 
0.69) เมื่อท่านได้รับโฆษณาซ้ าจะท าให้ท่านระลึกถึงตราสินค้า  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  
(Regression)                  

55.948    4 13.987 62.697 .000 

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) ที่ระดับนัยส าคัญ 
0.05 ซึ่งปรากฏในตารางที่ 4 
 
ตารางท่ี 4 แสดงการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุเมื่อให้ปัจจัยด้านการตลาดออนไลน์ผ่านสื่อออนไลน์
เป็นตัวแปร 

ตัวแปรพยากรณ์ ตัว
แปร 

B Std. 
Error 

Beta t Sig. 

(Constant)  1.024 .216  4.736 .000 
การตลาดออนไลน์ผ่าน 
Website 

X1   
.106 

.082 .087 1.293        .197 

การตลาดออนไลน์ผ่าน X2   .075 .048   .706 .481 
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Facebook .053 
การตลาดออนไลน์ผ่าน 
YouTube 

X3   
.264 

.056 .297 4.709 .000 

การตลาดออนไลน์ผ่าน LINE X4   
.308 

.064 .281 4.816 .000 

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 
 และจากการแสดงผลการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุสามารถน ามาเขียนเป็นสมการพยากรณ์
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 มีความสัมพันธ์ไปในทางเดียวกันกับปัจจัยด้านการตลาดออนไลน์
ผ่าน Youtube และปัจจัยด้านการตลาดออนไลน์ผ่าน LINE ส่งผลให้ผู้บริโภคเกิดการรับรู้ในตรา
สินค้า Rabbit LINE Pay มากและสามารถสรุปผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยได้ดังแสดงในตาราง
ที่ 5 
 
ตารางท่ี 5 แสดงผลสรุปการทดสอบสมมติฐานการวิจัย 

สมมติฐาน ผลการวิจัย 

ปัจจัยด้านการตลาดออนไลน์ผ่าน Website ส่งผลให้ผู้บริโภคเกิดการรับรู้ใน
ตราสินค้า Rabbit LINE Pay 

ไม่สนับสนุน 

ปัจจัยด้านการตลาดออนไลน์ผ่าน Facebook ส่งผลให้ผู้บริโภคเกิดการรับรู้
ในตราสินค้า Rabbit LINE Pay 

ไม่สนับสนุน 

ปัจจัยด้านการตลาดออนไลน์ผ่าน YouTube ส่งผลให้ผู้บริโภคเกิดการรับรู้ใน สนับสนุน 
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สมมติฐาน ผลการวิจัย 

ตราสินค้า Rabbit LINE Pay 
ปัจจัยด้านการตลาดออนไลน์ผ่าน LINE ส่งผลให้ผู้บริโภคเกิดการรับรู้ในตรา
สินค้า Rabbit LINE Pay 

สนับสนุน 

 
อภิปรายผล 
 จากการศึกษา ปัจจัยทางด้านการตลาดออนไลน์ที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ตราสิน Rabbit LINE 
Pay ของกลุ่มประชากรที่ใช้เครือข่ายออนไลน์ ผู้วิจัยจึงน าผลสรุปมาเชื่อมโยงกับแนวคิดทฤษฎีและ
วิจัยที่เกี่ยวข้องเข้าด้วยกันเพื่ออธิบาย และยืนยันความสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัย ดังนี้ 
 สมมติฐานข้อ 1 ปัจจัยด้านการตลาดออนไลน์ผ่าน Website ที่มีผลท าให้ผู้บริโภคเกิดการ
รับรู้ในตราสินค้า Rabbit LINE Pay ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าปัจจัยด้านการตลาดออนไลน์ผ่าน 
Website ไม่ส่งผลให้ผู้บริโภคเกิดการรับรู้ในตราสินค้า Rabbit LINE Pay เนื่องจากผู้บริโภคที่ใช้ 
Website มีจ านวนน้อยลง ซึ่งไม่สอดคล้องกับค ากล่าวของ โทนี เพรน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
บริษัท โลว์ ประเทศไทย จ ากัด เปิดเผยว่า จากผลการวิจัยของ เอซีนีลเส็น ชี้ว่า พฤติกรรมการรับสื่อ
ของคนไทยเปลี่ยนแปลงจากเดิมที่จะรับสื่อจากสื่อมวลชน อาทิ โทรทัศน์ วิทยุ และหนังสือพิมพ์ 
เนื่องจากปัจจุบัน คนไทยนิยมใช้ชีวิตนอกบ้านมากข้ึน ท าให้โอกาศในการรับสื่อภายในบ้านลดลง 
 สมมติฐานข้อ 2 ปัจจัยด้านการตลาดออนไลน์ผ่าน Facebook ที่มีผลท าให้ผู้บริโภคเกิดการ
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
สื่อสังคมออนไลน์ที่มีการน าเสนอข่าวด่วน หรือเนื้อหาที่เป็นประเด็นในเวลา ซึ่งดึงดูดใจผู้ชมหรือผู้ฟัง
ในการติดตามรับสื่อที่ก าลังเป็นที่นิยม 
 สมมติฐานข้อ 3 ปัจจัยด้านการตลาดออนไลน์ผ่าน YouTube ที่มีผลท าให้ผู้บริโภคเกิดการ
รับรู้ในตราสินค้า Rabbit LINE Pay ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยด้านการตลาดออนไลน์
ผ่าน YouTube ส่งผลให้ผู้บริโภคเกิดการรับรู้ในตราสินค้า Rabbit LINE Pay เนื่องจากผู้บริโภคมี
ทัศนคติเชิงบวกต่อ Youtube และมีพฤติกรรมการสื่อสารผ่านสังคมออนไลน์โดยเฉพาะ Youtube 
อย่างสม่ าเสมอ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของพัชรภรณ์ ไกรชุมพล (2555) ที่ได้ศึกษาเรื่อง ทัศนคติ
และพฤติกรรมการสื่อสารผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ ในการชื่อเสียง กรณีศึกษา ยูทูบ(Youtube) ได้
กล่าวว่า กลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์มีพฤติกรรมการปรับตัวให้ทัดเทียมตามสภาพสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงไป 
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และมีแนวโน้มพฤติกรรมการใช้ยูทูปเป็นเครื่องมือในการสร้างความส าเร็จทั้งในด้านชื่อเสียง รายได้
หรือการท าการประชาสัมพันธ์ทางการตลาดของกลุ่มธุรกิจ 
 สมมติฐานข้อ4 ปัจจัยด้านการตลาดออนไลน์ผ่าน LINE ที่มีผลท าให้ผู้บริโภคเกิดการรับรู้ใน
ตรา Rabbit LINE Pay ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยด้านการตลาดอนไลน์ผ่าน LINE ส่งผล
ให้ผู้บริโภคเกิดการรับรู้ในตราสินค้า Rabbit LINE Pay ซึ่งสอดคล้องกับแนวความคิดของ Pawoot 
(2557) ได้กล่าวว่า LINE สามารถสื่อสารกับลูกค้าได้ ทุกที่ ทุกเวลา ตลอด 24 ชั่วโมง และเพ่ือน ๆ 
ในไลน์ส่วนใหญ่จะเป็นคนที่เรารู้จักอยู่แล้ว (Real Connection) ท าให้เกิดความสนใจกับข้อความ 
หรือเปิดแอพนี้สูงกว่าแอปอื่น ๆ จึงท าให้ตอนนี้แบรนด์หลายๆแบรนด์ เริ่มให้ความสนใจในการใช้ไลน์
เป็นอีกช่องทางในการท าการตลาดเพ่ิมมากขึ้น 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
  จากผลการวิจัย พบว่า การตลาดออนไลน์ที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ตราสินค้า Rabbit LINE 
Pay ของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้เครือข่ายออนไลน์โดยมีความสอดคล้องไปทิศทางเดียวกัน กับปัจจัยด้าน
การประชาสัมพันธ์ผ่าน Website, ปัจจัยด้านการประชาสัมพันธ์ผ่าน Facebook, ปัจจัยด้านการ
ประชาสัมพันธ์ผ่าน Youtube และปัจจัยด้านการประชาสัมพันธ์ผ่าน Line กล่าวคือถ้า Rabbit LINE 
Pay ให้ความส าคัญกับการท าตลาดออนไลน์ในด้านปัจจัยต่าง ๆ เช่น Facebook, YouTube และ 
Line มีการพัฒนาช่องทางการรับรู้อย่างต่อเนื่อง สม่ าเสมอซึ่งจะส่งผลต่อการรับรู้ตราสินค้าของ
ผู้บริโภคมากข้ึน เพราะการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้กว้างขวางและมี
ประสิทธิภาพ 
 
 ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งงต่อไป 
 1. ศึกษากลุ่มตัวอย่างที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้น เพ่ือเปรียบเทียบถึงพฤติกรรม หรือปัจจัยการ
ยอมรับนวัตกรรมเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ครอบคลุม และชัดเจนมากขึ้น 

2. ศึกษาเพ่ิมเติม โดยการศึกษาตัวแปรอิสระที่มีความเกี่ยวข้องเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่หลากหลาย 
เป็นประโยชน์ และปัจจัยอ่ืน ๆ เพ่ิมเติมที่มีผลต่อความเชื่อมั่นในการใช้บริการธุรกรรมทางการเงิน
ออนไลน์ 
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บทคัดย่อ 

   การศึกษาการคิดต้นทุนผลิตภัณฑ์สู่การเพ่ิมรายได้: ข้าวหน้าธัญพืชในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์
เพ่ือ 1) ศึกษากระบวนการจัดท าข้าวหน้าธัญพืชโดยชาวบ้านอ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 2) ศึกษา
ต้นทุนและผลตอบแทนการจ าหน่ายข้าวหน้าธัญพืชของชาวบ้านอ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย และ          
3) พัฒนาความรู้ด้านการคิดต้นทุนผลิตภัณฑ์เพ่ิมรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการจ าหน่ายข้าวหน้าธัญพืช 
กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยได้แก่ ผู้ประกอบการผู้ผลิตข้าวหน้าธัญพืชในอ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย โดย
ผู้แต่งได้รวบรวมข้อมูลจากการลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลจากแบบบันทึกข้อมูล การสัมภาษณ์ การสังเกต 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา น าเสนอข้อมูลด้วยการพรรณนาเชิงวิเคราะห์  
   ผลการศึกษาพบว่า : 
    1.  กระบวนการจัดท าข้าวหน้าธัญพืชไม่มีความยุ่งยาก ไม่ซับซ้อน ง่ายแก่การจัดท า 
เปรียบเสมือนเป็นวิถีชีวิตประจ าวันของคนในท้องถิ่น แล้วน ามาสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือน 
    2.  ผลตอบแทนจากการจ าหน่ายข้าวมันหน้าธัญพืชมีความคุ้มค่าแก่การลงทุน เนื่อง
ด้วยมีผลก าไรจากการด าเนินงาน 
    3.  ผู้ประกอบการที่ได้รับความรู้ด้านการคิดต้นทุนผลิตภัณฑ์แล้ว สามารถน ามา
ประยุกต์และปรับใช้กับการด าเนินกิจการค้าของตนเอง สร้างรายได้ที่เพ่ิมขึ้นจากเดิมอย่างเห็นชัดเป็น
รูปธรรม สถาบันทางการศึกษา/หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องควรได้มีการออกพ้ืนที่บริการวิชาการไป
ยังชุมชนต่าง ๆ เพ่ือให้ความรู้ตามศาสตร์ของตนเป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่นตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย 
ค าส าคัญ : 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 
 
บทน า  
 ความเป็นมาและความส าคัญ 
   ฮิปโปรเครตีส (Hippocrates) หรือบิดาแห่งการแพทย์ได้กล่าวไว้ว่า "Let food you 
medicine and medicine be your food" ที่สอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบันที่ว่าคนส่วนใหญ่
หันมาใส่ใจสุขภาพและป้องกันโรคแทนการรักษาโรคมากขึ้น เพ่ือจะปรับตัวให้เข้ากับโลกที่
เปลี่ยนแปลงไปภายใต้ความเร่งรีบของการด าเนินชีวิต ทางด้านภาครัฐได้มีการรณรงค์ส่งเสริมให้มีการ
หันมาบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพมากยิ่งขึ้น ทางเลือกเพ่ือให้มนุษย์มีสุขภาพที่ดีมีหลากหลาย เปิด
โอกาสให้ธุรกิจที่เก่ียวกับสุขภาพได้เติบโตขึ้นมาในตลาด เช่น กลุ่มสินค้าเพ่ือสุขภาพ และธุรกิจบริการ
เพ่ือสุขภาพกลุ่มอาหารหรือเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ ซึ่งอาจจะประกอบการธุรกิจในลักษณะธุรกิจขนาด
ใหญ่หรือขนาดเล็กก็ตามแต่ศักยภาพของแต่ละคน และภาวะเศรษฐกิจในเขตพ้ืนที่ ประเทศไทยซึ่ง
ปัจจุบันผู้บริโภคให้ความส าคัญในการดูแลสุขภาพมากยิ่งขึ้น จนท าให้พฤติกรรมในการบริโภค
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เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะกลุ่มประชากรที่มีการศึกษา และอาศัยอยู่ในเมืองใหญ่ เป็นกลุ่ม
ประชากรที่มีความฉลาดและเลือกสินค้าที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ ซึ่งอาหารเพ่ือสุขภาพ เป็นค าที่ตั้ง
ขึ้นมาเรียกอาหาร เพ่ือให้ผู้บริโภคตระหนักว่าการทานอาหารครบ 5 หมู่ ถูกหลักโภชนาการ ปลอดภัย 
ไม่มีสารปนเปื้อน เลือกใช้วัตถุดิบขัดสีน้อยที่สุด ปรุงแต่งอาหารเท่าที่จ าเป็น เพ่ือแสดงความเป็นมิตร
กับสุขภาพ หยุดสุขภาพเสื่อมแบบเร่งด่วนจากสารเคมีสังเคราะห์ในอาหาร  (ส านักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2560) ส าหรับประเทศไทยในช่วงที่ผ่านมาได้มีการน าเข้าอาหารจาก
ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ เ พ่ิ 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 คือน้ าหนักตัวมากเกิน โดยภายใต้ความต้องการที่จะมี "สุขภาพดี" ของคนในยุคปัจจุบัน
นั้น อาหารที่รับประทานกันโดยทั่วไปในชีวิตประจ าวันไม่สามารถตอบสนองความต้องการในด้านนี้ได้ 
ย้อนไปถึงการมีพฤติกรรมการบริโภคตามลักษณะการด าเนินชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ความเร่ง
รีบเพ่ือแข่งกับเวลา รวมถึงการให้ความสนใจกับภาพลักษณ์ที่ส่งผลกับตนเองท าให้ผู้บริโภคได้หันมา
ให้ความสนใจ ใส่ใจกับสุขภาพของตนเอง คนทั่วโลกในปัจจุบันได้ให้ความส าคัญการสุขภาพของ
ตนเองเพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตนเองจากโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ เพ่ือเพ่ิมความสวยงาม รักษาสัดส่วน
ของร่างกายให้สมดุล (Food Intelligence Center, 2011) น ามาซึ่งการเกิดขึ้นของธุรกิจประเภท
หนึ่งที่น่าสนใจ คือ “ธุรกิจผลิตอาหารเพ่ือสุขภาพ” ที่จะประกอบไปด้วยอาหารที่มีคุณค่าทาง
โภชนาการ มีไขมันต่ าท าให้เกิดผลดีต่อสุขภาพปราศจากโภคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ และยังสามารถควบคุม
น้ าหนักท าให้ร่างกายแข็งแรง ดังนั้นอาหารที่ถือว่าเป็นอาหารเพ่ือสุขภาพจึงเป็นที่ได้รับความนิยม ไม่
ว่าจะเป็นอาหารเจ อาหารมังสวิรัติ อาหารชีวจิต และผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจากสมุนไพรต่าง ๆ ซึ่ง
ล้วนเป็นอาหารที่ส่งเสริมให้คนที่รับประทานมีสุขภาพที่ดี ข้าวหน้าธัญพืชก็เป็นหนึ่งทางเลือกในการ
บริโภคอาหารที่มีคุณค่าและประโยชน์ทางโภชนาการของผู้บริโภค ก่อเกิดเป็นอาชีพใหม่ที่เกิดขึ้นจาก
กระแสการรักสุขภาพของคนในปัจจุบัน ซึ่งไม่ว่าจะเป็นกิจการประเภทใดสิ่งที่มีความส าคัญและควรรู้
คือต้นทุนและผลตอบแทนจากการด าเนินงาน ซึ่งจะเป็นตัวที่บ่งชี้กับผู้ประกอบการได้ว่าจะอยู่ได้ต่อไป
หรือต้องล้มเลิกกิจการไปในที่สุด 
   สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ซึ่งเป็น
มหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิ่น และมีภารกิจที่ส าคัญภารกิจหนึ่งคือการบริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น 
เพ่ือน าความยั่งยืนสู่วิถีชีวิตของประชาชน รวมทั้งเป็นจุดเริ่มต้นที่จะผลักดันให้ประเทศชาติโดยรวม
พัฒนาต่อไปอย่างเต็มศักยภาพ เหตุที่สนใจศึกษาเรื่องต้นทุนและผลตอบแทน กรณีศึกษา : ข้าวหน้า
ธัญพืช เนื่องจากได้ลงพ้ืนที่ส ารวจความต้องการที่จะได้รับการบริการวิชาการให้ความรู้ของคนใน
ชุมชนท้องถิ่นในเขตอ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ณ ตลาดถนนคนเดินด่านซ้าย ซึ่งจัดขึ้นทุกวันเสาร์  
จากการสัมภาษณ์พบว่า มีผู้ประกอบการบางคน ขาดความรู้ ความเข้าใจในการคิดต้นทุน การตั้งราคา
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ขาย จึงมีความประสงค์ท่ีจะลงพ้ืนที่ไปบริการวิชาการให้ความรู้ทางด้านการคิดต้นทุนผลิตภัณฑ์ให้แก่
ชุมชน ซึ่งเป็นภารกิจหนึ่งของอาจารย์ในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏตามนโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เลยเพ่ือเป็นการพัฒนาท้องถิ่น สร้างเสริมให้คนชุมชนมีความรู้ในการคิดต้นทุนผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้อง 
เ พ่ื 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  
เพ่ิมรายได้ให้แก่ตนเองและครัวเรือน น าไปสู่การอยู่ได้อย่างยั่งยืนต่อไป 
  
 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
 การด าเนินธุรกิจไม่ว่าคุณจะท าธุรกิจใด สิ่งที่ควรรู้และให้ความส าคัญคือ ความรู้เกี่ยวกับ
ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตในการด าเนินงานของกิจการไม่ว่าจะเป็นกิจการคนเดียวหรือกิจการ
ของกลุ่ม การวิเคราะห์เพ่ือประเมินประสิทธิภาพของกิจการนั้นเป็นสิ่งที่มีความจ าเป็นน าไปสู่การ
วางแผนและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้กับกิจการได้ดียิ่งขึ้นไป 
ซึ่งการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของกิจการถือเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถใช้ประเมินภาพรวมและ
บ่งบอกถึงประสิทธิภาพของกิจการ ตลอดจนน ามาเป็นแนวทางในการิเคราะห์ผลการด าเนินงานของ
กิจการได้ ดังนั้นการมีความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทน ถือเป็นเรื่องที่
จ าเป็นเพ่ือการด าเนินกิจการที่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ด้วยความรอบคอบ
และแม่นย า (สุภาภรณ์ พวงชมภูและคณะ, 2559) 
    1. ต้นทุนการผลิต เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการใช้ปัจจัยการผลิตเข้าสู่กระบวนการ
ผลิตโดยอาศัยวัตถุดิบที่หลากหลายชนิดเพ่ือให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ สินค้าและบริการ ตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด ประกอบด้วย  
     1.1 ต้นทุนผันแปรหรือต้นทุนในการด าเนินงาน เป็นต้นทุนที่ผันแปรไปตามปริมาณ
การใช้ปัจจัยการผลิตในการด าเนินการผลิตเพ่ือให้ได้สินค้าและบริการเป็นที่น่าประทับใจหรือน่าพึง
พอใจแก่ผู้ซื้อมากท่ีสุด  
     1.2 ต้นทุนคงที่ คือต้นทุนที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณการผลิตสินค้าและ
การบริการ โดยที่ผู้ผลิตจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงปริมาณการใช้ได้  
    2. การค านวณหารายได้ รายจ่ายและก าไรของการผลิตสินค้าและบริการอย่างง่าย 
     2.1 รายได้ = ปริมาณผลผลิตสามารถผลิตได้ x ราคาขาย 
     2.2 ค่าใช้จ่าย = ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการซื้อวัตถุดิบและกิจกรรมต่าง ๆ 
     2.3 รายจ่ายทั้งหมด = ค่าใช้จ่ายผันแปร/ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน+ค่าใช้จ่ายคงที่ 
     2.4 ก าไรขั้นต้น = รายได้ - ค่าใช้จ่ายผันแปร/ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 
     2.5 ก าไรสุทธิ = รายได้ - ค่าใช้จ่ายทั้งหมด – ค่าใช้จ่ายทางการตลาด 
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    3. การค านวณราคาขาย 
      การตั้งราคาขาย ผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการมักนิยมตั้งราคาจากต้นทุนการผลิต 
แล้วบวกก าไรส่วนเพ่ิมที่ต้องการในรูปของจ านวนเต็มและร้อยละ จึงก่อให้เกิดราคาขาย ดังสูตร
ต่อไปนี้  
      ราคาขายสินค้าต่อหน่วย = ต้นทุนการผลิตสินค้าและบริการต่อหน่วย + ก าไร  
ในการก าหนดส่วนเพิ่มหรือก าไรที่ต้องการ มีการก าหนดไว้ 3 รูปแบบ คือ 
       1. ก าหนดเป็นจ านวนที่แน่นอน เช่น 3 บาท 10 บาท เป็นต้นก าไรที่ต้องการ
ต่อหน่วย 
       2. ก าหนดเป็นร้อยละจากต้นทุนของสินค้า เช่น ร้อยละ 5 ร้อยละ 20 ร้อยละ 
50 ของต้นทุนต่อหน่วย  
       3. ก าหนดเป็นร้อยละจากราคาขายของยอดขาย เช่น ร้อยละ 30 ร้อยละ 35 
ของราคาขายและได้มีการกล่าวถึงการตั้งราคาตามท่ี Kotler (อ้างใน ศิริวรรณ  เสรีรัตน์, 2552) ได้ให้
ความหมายของ Price หรือราคาไว้ว่าเป็นมูลค่าของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มาในรูปแบบของเงินตรา 
โดยที่ผู้บริโภคสามารถท าการเปรียบเทียบความคุ้มค่าระหว่างคุณค่า (Value) กับราคา (Price) ของ
ผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้น ๆ ผู้ที่มีหน้าที่ก าหนดกลยุทธ์ด้านราคาจึงต้องใช้การค านึงถึงคุณค่าที่รับรู้ได้ 
(Perceived Value) ด้วย หลักในการก าหนดราคาของสินค้า/บริการจะต้องน าปัจจัยมาประกอบการ
พิจารณา 3 ประการ ได้แก่ 1) ต้นทุน 2) ราคาของคู่แข่งขันรวมถึงสินค้าทดแทน และ 3) อัตลักษณ์
เฉพาะของผลิตภัณฑ์ จากที่ได้กล่าวมาจะพบว่าปัจจัยที่ส าคัญที่ต้องพิจารณาในการก าหนดราคาคือ 
ต้นทุนของผู้ประกอบการ สิ่งที่ตามมาคือก าไรที่ต้องการจากการตั้งราคาขาย และสร้างอัตลักษณ์ของ
ผลิตภัณฑ์ให้ได้เพ่ือการแข่งขันในตลาด 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 จึงไม่สามารถก าหนดราคาตายตัวได้ แต่จะ
ก าหนดราคาตามต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นหลัก แล้วบวกก าไรตามสัดส่วนที่ต้องการ หลังจากนั้น
สามารถน าผลที่ได้มาท าการค านวณหาอัตราก าไรตามที่พรรณุภา  ธุวนิมิตรกุล (2549) ได้แสดงสูตร
ในการค านวณไว้ดังต่อไปนี้ 
 
 
 
หลังจากการค านวณต้นทุนและผลตอบแทนที่ได้รับจากการด าเนินกิจการแล้ว สามารถน าข้อมูลมา
ค านวณหาและวิเคราะห์ผลตอบแทนทางการเงินของผู้ประกอบการได้ตามสูตร ดังต่อไปนี้ 

อัตราก าไรสุทธิ = x100
ยอดขาย

ก าไรสุทธิ  
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โดยก าหนดให้  
 PVCI = มูลค่าปัจจุบันรวมของกระแสเงินสดรับที่คาดว่าจะได้รับจากการด าเนินงาน  
 PVCO = มูลค่าปัจจุบันรวมของเงินลงทุนจ่าย 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  1. ศึกษากระบวนการจัดท าข้าวหน้าธัญพืชโดยชาวบ้านอ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 
  2. ศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนการจ าหน่ายข้าวหน้าธัญพืชของชาวบ้านอ าเภอด่านซ้าย 
จังหวัดเลย 
  3. พัฒนาความรู้ด้านการคิดต้นทุนผลิตภัณฑ์ เพิ่มรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการจ าหน่ายข้าวหน้า
ธัญพืช 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
   ขอบเขตด้านเนื้อหา 
   ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการผลิตข้าวหน้าธัญพืช ต้นทุนและผลตอบแทน การคิดต้นทุน
ผลิตภัณฑ์การตั้งราคาขาย 
  ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
   ในการศึกษาครั้งนี้ ได้ก าหนดผู้ให้ข้อมูลหลักเป็นผู้ผลิตและจ าหน่ายข้าวหน้าธัญพืช ใน
เขตต าบลด่านซ้าย อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย  
  ขอบเขตด้านพ้ืนที่ 
   เขตอ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย  

กระบวนการจดัท า

ข้าวหน้าธัญพืช 

 

ต้นทุนและผลตอบแทน 

จากการจ าหน่าย 

ข้าวหน้าธัญพืช 

การคิดต้นทนุ

ผลติภณัฑ์  
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  ขอบเขตด้านระยะเวลาด าเนินงาน 
   ด าเนินงานวิจัยตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 30 เมษายน พ.ศ. 2561 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  ใช้แบบบันทึกข้อมูล (Field Note) แบบสัมภาษณ์ (Interview Form) การสังเกต (Observe) 
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 
วิธีการเก็บข้อมูล   
  ผู้วิจัยใช้วิธีการสังเกต และสัมภาษณ์ผู้ประกอบการเพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลทั้งด้านกระบวน              
การผลิต ต้นทุน และผลตอบแทน 
 
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
  ได้ก าหนดค่าส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลอธิบายตัวแปรของการศึกษาครั้งนี้ไว้ดังนี้คือ  ตัวแปร
ด้านต้นทุนและผลตอบแทนในการจ าหน่ายข้าวธัญพืช ซึ่งต้องการบรรยายให้ทราบถึงจ านวนต้นทุน
และผลตอบแทนเท่านั้น ดังนั้น สถิติที่เหมาะสม คือ ค่าร้อยละ (กัลยา  วานิชย์บัญชา, 2550) และใช้
การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 
 
ผลการวิจัย 

 จากการลงพ้ืนที่เก็บข้อมูล พบผู้ประกอบการที่ผลิตข้าวมันหน้าธัญพืชที่จ าหน่ายมีจ านวน 1 
รายในเขตพ้ืนที่อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย โดยพบในตลาดถนนคนเดินของชาวอ าเภอด่านซ้ายที่จัด
ขึ้นทุกวันเสาร์บริเวณหน้าที่ว่าการอ าเภอด่านซ้าย ได้แก่ นางดวงจิต เชื้อบุญมี อายุ 59 ปี                  
อาชีพแม่บ้าน อยู่บ้านเลขท่ี 321 หมู่ที่ 3 บ้านเดิ่น ต.ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย ดังภาพ 1 

 

 
 

ภาพ 1 นางดวงจิต เชื้อบุญมี ผู้ประกอบการจ าหน่ายข้าวหน้าธัญพืช ณ ถนนคนเดินด่านซ้าย 
    ถ่ายภาพโดย อุไรวรรณ  บุษทิพย์ (2561) 
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และจากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการถึงกระบวนการจัดท าข้าวมันหน้าธัญพืช สามารถแสดงได้ดัง
ข้อมูลต่อไปนี้ 
 1. น าธัญพืชชนิดต่าง ๆ ได้แก่ ข้าวเหนียวด า ข้าวเหนียวขาว ถั่วด า ถั่วเขียว ถั่วเหลือง ลูกเดือย 
(6 ชนิด) มาแช่น้ าข้ามคืน พอรุ่งเช้าน ามาต้มเคี่ยวจนสุก เสร็จแล้วใส่ภาชนะไว้ให้สะเด็ดน้ า ส่วนข้าว
เหนียวด าและข้าวเหนียวขาวน ามานึ่งจนสุก แล้วน ามาใส่ภาชนะส าหรับกวนโดยจะมีส่วนประกอบที่
เพ่ิมเข้ามาคือเกลือ น้ ากะทิและน้ าตาลทรายแดง (ใส่เพียงเล็กน้อยเพื่อให้มีรสชาติที่ดีข้ึน)  
 

   

   
 

ภาพ 2 ธัญพืชที่ใช้ในการท าข้าวหน้าธัญพืช 
 

 2. น ากล้วยที่ผ่านการตากมาแล้ว 3 แดดมาตัดเป็นชิ้นพอค าเพ่ือน ามาเป็นส่วนประกอบหนึ่งของ
ข้าวมันหน้าธัญพืช 

 
 

ภาพ 3 กล้วยตาก 
 
 



 
 525 

การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

 3. น าเผือกและมันไปนึ่งให้สุก ไม่เปื่อยหรือเละเกินไป 

 
ภาพ 4 เผือกและมันนึ่ง 

 
 4. น างาขาวมาคั่วจนมีกลิ่นหอม เพ่ือใช้โรยหน้าข้าวหน้าธัญพืช 

 
ภาพ 5 งาขาว 

 5. น าฟักหอมและฟักทองมานึ่งและอบผ่านความร้อน พอแห้งเพ่ือน ามาใส่เป็นส่วนประกอบ 

    
ภาพ 6 ฟักทองและฟักหอม 

 
 6. มะพร้าวน ามาขูดเป็นชิ้นพอค าเพ่ือตกแต่งหน้าให้สวยงาม ผ่านกระบวนการนึ่งและใส่เกลือป่น
เล็กน้อย 

 
ภาพ 7 มะพร้าวขูดโรยหน้าข้าวธัญพืช 
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 7. หลังจากได้เตรียมวัสดุ/ธัญพืชครบถ้วนแล้ว น าใบตองที่เช็ดให้สะอาดและฉีกเป็นแผ่นมาวาง
ซ้อนกัน วางข้าวมัน (ข้าว 2 ชนิด+เกลือ+กะทิ+น้ าตาลทรายแดง) เป็นอันดับแรก ตามด้วยธัญพืช
ชนิดต่าง ๆ ใส่ลงไปในปริมาณที่เหมาะสมไม่มากไม่น้อยจนเกินไป เสร็จแล้วห่อใบตองให้สวยงาม           
มัดด้วยไม้ตอกไม้ไผ่ที่แช่น้ าไว้ พร้อมน าออกจ าหน่ายแก่ลูกค้า หลังจากนั้นผู้วิจัยได้สัมภาษณ์
ผู้ประกอบการถึงข้อมูลต้นทุนการผลิต ดังแสดงได้ในตาราง 1 ดังต่อไปนี้ 
 
ตาราง 1 แสดงรายละเอียดต้นทุนของการผลิตข้าวหน้าธัญพืช 

ล าดับ รายการ ต้นทุน ประเภทของต้นทุน 

1 ถั่วด า 70.- 

 
 
 
 
 
 

      ต้นทุนผันแปร 

2 งาขาว 70.- 
3 ถั่วเขียว 70.- 

4 ลูกเดือย 70.- 

5 ข้าวเหนียวด า 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 น้ าตาลทรายแดง 30.- 

16 เกลือ 5.- ต้นทุนผันแปร 
17 กล้วยตาก 100.- 

18 ฟืน/ถ่านเผาส าหรับใช้ในเตาถ่าน 50.- 
19 ใบตอง 40.- 

รวมต้นทุนการผลิตต่อครั้ง 1,255.-  
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  เหตุที่ผู้วิจัยได้จัดต้นทุนข้างต้นตามตาราง 1 เป็นต้นทุนผันแปร เนื่องจาก ต้นทุนเหล่านี้ได้มี
ลักษณะส าคัญที่สอดคล้องกับล าไย  มากเจริญ (2551) ได้ให้ความหมายของต้นทุนผันแปรไว้ว่าเป็น
ต้นทุนประเภทที่มีต้นทุนรวมเปลี่ยนแปลงไปตามสัดส่วนโดยตรงกับการเปลี่ยนแปลงในระดับกิจกรรม
หรือปริมาณการผลิต แต่ต้นทุนต่อหน่วยจะคงที่เท่ากันทุกหน่วย ตัวอย่างของต้นทุนผันแปร เช่น 
วัตถุดิบและชิ้นส่วนต่าง ๆ ที่ใช้ในการผลิต ในรายละเอียดของต้นทุนคงที่ ซึ่งได้แก่ เตาถ่านและหม้อ
อบความร้อนนั้น ผู้วิจัยมิได้น ามาใช้ในการค านวณเนื่องจาก เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในครัวเรือนของ
ผู้ประกอบการในชีวิตประจ าวันอยู่แล้ว จัดเป็นต้นทุนจมประเภทหนึ่ง ส่วนค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้ในการ
อบความร้อนของวัตถุดิบบางส่วนนั้น ไม่สามารถน ามาประกอบการค านวณได้ เนื่องจากเป็นการใช้
กระแสไฟฟ้าในครัวเรือนไม่สามารถท าการแยกมาเป็นค่าไฟฟ้าเฉพาะการจัดท าข้าวหน้าธัญพืชได้และ
เมื่อเปรียบเทียบค่าไฟฟ้าหลังจากท าการผลิตข้าวธัญพืชเพ่ือจ าหน่ายแล้ว ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
กระแสไฟฟ้ามิได้มีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้นจนเป็นสาระส าคัญ ซึ่งในการผลิตแต่ละครั้งจะท าการผลิต
ได้จ านวน 80 ห่อ สามารถแสดงการค านวณอัตราก าไรได้ดังตาราง 2 ต่อไปนี้  
 
ตาราง 2 การค านวณต้นทุนต่อหน่วยและอัตราก าไร 

ข้าวหน้าธัญพืช 
ต้นทุนต่อหน่วย 

(บาท) 
ราคาขาย 
(บาท) 

ก าไรต่อหน่วย 
(บาท) 

อัตราก าไร 

 

1,255

80
 = 15.69 

~ 16.00  บาท 
20.00 4.00 ร้อยละ 20 

    
  จากตารางที่ 2 พบว่า เมื่อขายในราคาหน่วยละ 20 บาท ต้นทุนต่อหน่วย 16 บาท 
ก าไรต่อหน่วย 4 บาท คิดเป็นอัตราก าไรขั้นต้นร้อยละ 20 ในการผลิตของผู้ประกอบการนั้น 
ผู้ประกอบการมิได้ค านึงว่าตนได้มีการจ่ายค่าแรงงานให้แก่ผู้ช่วยจ านวน 1 คน เป็นค่าใช้จ่ายครั้งละ 
100 บาท/ครั้งการผลิต โดยผู้วิจัยได้จัดประเภทให้เป็นต้นทุนคงที่ เนื่องจากผู้ผลิตได้จ่ายค่าแรงงาน
ให้แก่ผู้ช่วยครั้งละ 100 บาทเท่ากันทุกครั้ง ค่าจ้างมิได้เปลี่ยนแปลงไปตามระดับกิจกรรมที่เกิดขึ้น 
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้ให้ค าแนะน าแก่ผู้ประกอบการว่าหากมีรายจ่ายที่เก่ียวข้องกับการจัดท า/การผลิตจน
ได้เป็นสินค้าส าเร็จรูปพร้อมน าออกจ าหน่ายแล้วให้น ารายจ่ายส่วนนั้นมารวมคิดเป็นต้นทุนผลิตภัณฑ์
ด้วย เพื่อความถูกต้องในการค านวณราคาขาย และด าเนินกิจการให้มีผลก าไร ดังสามารถแสดงได้ตาม
ตาราง 3 ดังต่อไปนี้ 
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ตาราง 3 การค านวณต้นทุนต่อหน่วยและอัตราก าไรหลังจากเพ่ิมต้นทุนในส่วนที่เป็นค่าจ้างคนงาน 

ข้าวหน้าธัญพืช 
ต้นทุนต่อหน่วย 

(บาท) 
ราคาขาย 
(บาท) 

ก าไรต่อหน่วย 
(บาท) 

อัตราก าไร 

 

เพ่ิมค่าตอบแทน
คนงาน 100 บาท 
1,355

80
 = 17.00 

20.00 3.00 ร้อยละ 15 

 
   จากตารางที่ 3 เมื่อคิดค่าแรงงานเพ่ิมขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพ่ิมขึ้นตามมา ก าไรต่อ
หน่วยลดลง จากร้อยละ 20 มาเป็นร้อยละ 15 โดยในกรณีของผู้ประกอบการขายข้าวหน้าธัญพืชนั้น 
เป็นกรณีการผลิต ที่มีต้นทุนผันแปรตามจ านวนของผลิตภัณฑ์ที่ท าการผลิต จะเห็นว่าการตั้งราคาจะมี
ฐานอยู่ที่ต้นทุนของธุรกิจและก าไรที่ต้องการเป็นหลัก ผู้ประกอบการอาจปรับราคาให้ต่ าลงเพ่ือ
แข่งขันกับคู่แข่งขันรายอ่ืน ๆ ได้ แต่มักจะไม่ต่ ากว่าต้นทุนที่ธุรกิจจะสามารถยอมรับได้ (ฉัตยาพร  
เสมอใจ, 2552)  หลังจากที่ได้ให้ความรู้เรื่องการคิดต้นทุน/ตั้งราคาขายแล้ว ผู้ผลิตข้าวหน้าธัญพืช
จ าหน่ายได้มีการน าความรู้นั้นมาประยุกต์ใช้ส าหรับการตั้งราคาขาย โดยคิดราคาขายเพ่ิมขึ้นจาก
ต้นทุนผลิตภัณฑ์ 75% ดังแสดงรายละเอียดได้ตามตาราง 4 ต่อไปนี้ 
 
ตาราง 4 การค านวณราคาขาย 

ต้นทุนต่อหน่วย 
ก่อนรวมค่าแรงงาน 

ต้นทุนต่อหน่วย 
หลังรวมค่าแรงงาน 

ราคาขาย 
(เดิม) 

ราคาขาย (ใหม่) 
รายได้เพิ่ม 

(ลด) 
16.00 17.00 20 29.75 ~ 30.00 

บาท 
10.00 บาท 

 
  หากจะน ามาสรุปเป็นข้อมูลรายรับจากการขายข้าวมันหน้าธัญพืช ได้ดังตาราง 5 ต่อไปนี้ 
 
ตาราง 5 การค านวณรายได้จากการขาย 

ราคาขาย
(เดิม) 

ราคาขาย
(ใหม่) 

จ านวนหน่วย 
ที่ท าการผลิตต่อ

ครั้ง 

รายได้จากการ
ขาย 
(เดิม) 

รายได้จากการ
ขาย (ใหม่) 

รายได้ที่เพิ่มขึ้น/
ครั้ง 

20.00 30.00 80 1,600.- 2,400.- 800.- 
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 จากการให้ค าแนะน าความรู้ในการค านวณต้นทุนการผลิตและคิดราคาขายให้แก่ผู้ประกอบการ
แล้ว ผลที่เกิดข้ึนตามมาสามารถสรุปได้ดังแสดงในตารางที่ 6 ต่อไปนี้ 

 
ตาราง 6 แสดงผลสรุปเปรียบเทียบผลที่เกิดข้ึนหลังได้รับความรู้ด้านการคิดต้นทุน/ราคาขายของ
ผู้ประกอบการผลิตข้าวหน้าธัญพืช 

 ก่อนคิด
ค่าแรงงาน 

หลังคิด
ค่าแรงงาน 

ต้นทุน
เพิ่ม (ลด) 

ราคาขาย
เดิม 

ราคาขาย
ใหม่ 

รายได้เพิ่ม 
(ลด) 

ต้นทุนการผลิตต่อ
หน่วย 

16.00 17.00 เพ่ิม 1.00 20.00 30.00 เพ่ิม 10.00 

ต้นทุนการผลิตต่อ
ครั้ง 
จ านวนขั้นต่ า (80 
ห่อ) 

1,280.00 1,360.00 
เพ่ิม 

80.00 
1,600.00 2,400.00 

เพ่ิม 
800.00 

 
  จากตารางที่ 6 จะพบว่าหลังจากผู้ประกอบการได้รับความรู้ด้านต้นทุน/ราคาขายของ
ผู้ประกอบการผลิตข้าวหน้าธัญพืชแล้ว มีผลก าไรเพ่ิมขึ้น โดยการผลิตข้าวหน้าธัญพืชนี้ ผู้ผลิตได้
ก าหนดการจัดท าขั้นต่ าอยู่ที่ครั้งละ 80 ห่อ เพ่ือน าออกไปจ าหน่าย จ านวน/ปริมาณที่จะท าการผลิต
ในบางโอกาสขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้บริโภค เช่น สถานีต ารวจภูธรด่านซ้าย ได้ว่าจ้างให้จัด
ท าอาหารว่างข้าวหน้าธัญพืชให้จ านวน 100 ห่อ ใส่ธัญพืชจ านวน 7 อย่าง และต่อมาสถานีต ารวจภูธร
ภูเรือว่าจ้างให้จัดท าอาหารว่างข้าวหน้าธัญพืช จ านวน 100 ห่อ ใส่ธัญพืช 8 อย่าง สามารถที่จะจัด
ประเภทเป็นต้นทุนงานสั่งท า เนื่องจากจัดท าตามค าสั่งซื้อของลูกค้า ซึ่งแต่ละรายมีความต้องการ
ผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกัน และเมื่อน าข้อมูลจากการค านวณต้นทุนและผลตอบแทนที่ได้รับจากการ
จ าหน่ายข้าวธัญพืช มาท าการค านวณหาและวิเคราะห์ผลตอบแทนทางการเงินของผู้ประกอบการดัง
ข้อมูลแสดงในตาราง 7 
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ตาราง 7 แสดงการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางการเงินผู้ประกอบการจ าหน่ายข้าวธัญพืช 

เครื่องมือ ผลการด าเนินงาน แปลความ 
อัตราผลตอบแทนต่อต้นทุน  
(Benefit Cost Ratio : BCR) 

 =
ราคาขาย

ต้นทุน
 = 1.76

17
30
  ผลตอบแทนที่ได้รับมากกว่า

ต้นทุนที่เสียไป 1.75 เท่า 
อัตราก าไรสุทธิ  
(Net Profit Margin) 

= 
ราคาขาย−ต้นทุน

ราคาขาย
= 

43.33%x10017)-(30
30

  

ก าไรสุทธิคิดเป็น 
ร้อยละ 43.33 ของ
ผลตอบแทน 

  จากตาราง 7 พบว่า อัตราผลตอบแทนต่อต้นทุน 1.75 หมายความว่าผู้ประกอบการลงทุน 
17 บาท ได้ผลตอบแทน 30 บาท แสดงว่า คุ้มค่ากับการลงทุน ได้ก าไร 13 บาท และมีอัตราก าไรสุทธิ
ร้อยละ 43.33 ของผลตอบแทน 
 
สรุปและอภิปรายผล 
จากการวิจัยสามารถสรุปผลตามวัตถุประสงค์ได้ดังต่อไปนี้  
 1. กระบวนการจัดท าข้าวมันหน้าธัญพืชไม่มีความยุ่งยาก ไม่ซับซ้อน ง่ายแก่การจัดท า 
เปรียบเสมือนเป็นวิถีชีวิตประจ าวันของคนในท้องถิ่น แล้วน ามาสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือน 
สอดคล้องกับการที่รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมให้คนไทยอยู่เย็นเป็นสุข ทั้งกายใจ สังคมและปัญญา 
สามารถด ารงชีพบนพ้ืนฐานความพอดี พอประมาณอย่างมีเหตุผล ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ตามพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพ่ือการที่จะน าประเทศไทยไปสู่การเป็นเมืองไทย
แข็งแรง ภายในปีพุทธศักราช 2560 จึงมีประกาศวาระแห่งชาติสู่การเป็น "เมืองไทยแข็งแรง"  
โดยมีเป้าหมาย 17 ประการ โดยมีข้อที่สอดคล้องกับการบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพที่ว่าคนไทยได้
บริโภคอาหารที่ปลอดภัย มีคุณค่าทางโภชนาการ และเพียงพอต่อความต้องการของร่างกายจากแหล่ง
ผลิตอาหารที่ปลอดสารพิษปนเปื้อน ตลาดสด ร้านอาหารและแผงลอยจ าหน่ายอาหารทุกแห่งได้
มาตรฐานสุขอนามัย สถานที่ผลิตอาหารทุกแห่งผ่านหลักเกณฑ์วิธีการผลิตที่ดี (GMP) ส่งผลให้
ผู้ประกอบการที่จ าหน่ายข้าวหน้าธัญพืชมีสัมมาชีพและรายได้ท่ีเพียงพอต่อการด ารงชีวิตอย่างปกติสุข 
(สุข  หิบ, 2554) สอดคล้องกับที่สถิตย์พงษ์  มั่นหล า (2560) ได้กล่าวไว้ว่าอาหารนอกจากเป็นสิ่งที่
จ าเป็นที่มนุษย์ต้องกินตลอดชีวิตเพ่ือการเจริญเติบโตแล้ว การรับประทานอาหารที่ถูกต้องตามหลัก
โภชนาการ ช่วยให้สามารถยับยั้ง/ชะลอ/ป้องกันการเกิดโรค ตลอดจนเสริมสร้างสติปัญญา น าพา
ร่างกายให้สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวันได้อย่าง
เป็นปกติสุขตลอดไป 
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 2. ผลตอบแทนจากการจ าหน่ายข้าวมันหน้าธัญพืชมีความคุ้มค่าแก่การลงทุน เนื่องด้วยมีผลก าไร
จากการด าเนินงาน และจากการวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนต่อต้นทุนพบว่ามีค่าเท่ากับ 1.75 ซึ่งมีค่า
มากกว่า 1 สอดคล้องกับที่อุดมพงษ์  มูลสิน (2556) ได้กล่าวถึงการแปลค่าของอัตราส่วนผลตอบแทน
ต่อต้นทุน ไว้ว่าหากอัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุนมากกว่า 1 (Benefit – Cost ratio > 1) แสดงว่า
โครงการนั้นน่าสนใจควรเก็บไว้พิจารณากับทางเลือกอ่ืน ๆ เพราะว่าผลตอบแทนมากกว่าต้นทุนและ
จะตัดสินใจเลือกท าโครงการนั้นเมื่ออัตราส่วนของทางเลือกนั้นมีค่ามากที่สุด เพราะอัตราส่วนที่สูง 
แสดงถึงการด าเนินโครงการใช้ต้นทุนในอัตราส่วนที่น้อยกว่าผลตอบแทน สอดคล้องกับที่อุไรวรรณ 
บุษทิพย์และคณะ (2557) ได้ท าการศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนศักยภาพของการจัดการเครือข่าย
ธุรกิจการท่องเที่ยวเพ่ือพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในอ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ซึ่งจาก
การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนทางการเงิน พบว่า มีผลตอบแทนคุ้มค่ากับการลงทุนทุก
ผู้ประกอบการ ยกเว้นผู้ประกอบการน าเที่ยว และสอดคล้องกับงานวิจัยของ พันทิวา  พรหมนุชานนท์ 
(2554) ได้ท าการศึกษาการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนทางการเงินของธุรกิจร้านอาหารพ้ืนเมือง
แห่งหนึ่ง ในอ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า ธุรกิจร้านอาหารพ้ืนเมืองมี
ผลตอบแทนที่คุ้มค่าแก่การลงทุน โดยมีอัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุนของโครงการ มีค่าเท่ากับ 1.2 
และไม่ต่างไปจากงานวิจัยของ เนรัญชลา  นีลดานุวงศ์ (2547) ได้ศึกษาการวิเคราะห์ต้นทุนและ
ผลตอบแทนทางการเงินของร้านหัตถกรรมของที่ระลึกที่ท าด้วยผ้าไหมแห่งหนึ่งในอ าเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า เมื่อต้นทุนและ/หรือผลตอบแทนของโครงการมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้น
หรือลดลง เมื่อพิจารณาความเหมาะสมและคุ้มค่าต่อการลงทุน พบว่า  อัตราส่วนผลตอบแทนต่อ
ต้นทุนเท่ากับ 1.40 จึงคุ้มค่ากับการลงทุน 

3. ผู้ประกอบการที่ได้รับความรู้ด้านการคิดต้นทุนผลิตภัณฑ์แล้ว สามารถน ามาประยุกต์และปรับ
ใช้กับการด าเนินกิจการค้าของตนเอง สร้างรายได้ที่เพ่ิมขึ้นจากเดิมอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม สถาบัน
ทางการศึกษา/หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องควรได้มีการออกพ้ืนที่บริการวิชาการไปยังชุมชนต่าง ๆ 
เพ่ือให้ความรู้ตามศาสตร์ของตนเป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่นตามนโยบายของมหาวิทยาลัย สอดคล้องกับ
อุไรวรรณ บุษทิพย์และคณะ (2557) ที่กล่าวไว้ว่า การจัดท าบัญชีเป็นเรื่องที่สลับซับซ้อนและต้องใช้
ระยะเวลานานในการที่จะเห็นผลว่าจัดท าแล้วดี มีประโยชน์อย่างไร ดังนั้นควรมีการจัดอบรม ติดตาม
ผล ให้ค าแนะน า เป็นที่ปรึกษาให้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น 
เทศบาล อ าเภอ พัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. งานวิจัยนี้สามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทุกภาคส่วน 
เนื่องจากหลายสาขาการผลิต ทั้งการเกษตร การบริการ หากได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ ในการ
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ส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันและประสิทธิภาพทางธุรกิจอย่างครอบคลุม ก็จะช่วยให้
ผู้ประกอบการเจริญเติบโตและอยู่ได้อย่างยั่งยืนต่อไป 
 2. ควรมีการส่งเสริมการจัดท าบัญชีครัวเรือนจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นการปู
พ้ืนฐานให้คนในชุมชนท้องถิ่น/ผู้ประกอบการได้เล็งเห็นความส าคัญของการจดรายรับ -รายจ่าย             
เพ่ือน าไปสู่กระบวนการบันทึกต้นทุนในการประกอบอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้อง ครบถ้วน 
 3. ผลิตภัณฑ์ข้าวหน้าธัญพืชสามารถที่จะน าไปใช้เป็นอาหารว่างในการจัดเป็นส่วนประกอบของ
อาหารว่างของหน่วยงานต่าง ๆ หรือสามารถจัดท าไว้เพ่ือต้อนรับแขกผู้มาเยือนได้ หากหลาย
หน่วยงาน/องค์กรต่าง ๆ จะน าไปประยุกต์ใช้เพ่ือลดต้นทุนในการด าเนินการในส่วนนี้ของหน่วยงาน
ตน 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 ขอขอบคุณคุณดวงจิต  เชื้อบุญมี ผู้ที่ท าให้เกิดแนวคิดในการพัฒนาความรู้ทางด้านการคิดต้นทุนที่
ถูกต้องให้ผู้ประกอบการที่อยู่ในท้องถิ่นชุมชน เพ่ือน าไปสู่การอยู่ได้อย่างยั่งยืนในการประกอบอาชีพ 
ไม่ขาดทุนในการประกอบสัมมาชีพของตน ขอบคุณครอบครัวที่ให้ก าลังใจเสมอตลอดมา จนมีความ
กล้าหาญก้าวสู่โลกทางวิชาการมากข้ึน ขอบคุณแบบอย่างทางวิชาการท่ีดีจากกัลยาณมิตรทางวิชาการ
ทุกท่าน ทั้งผู้ร่วมงานทั้งใน/นอกคณะ ในรั้วมหาวิทยาลัยเดียวกันและเพ่ือนร่วมงานสายวิชาการทุก
ท่าน กราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ที่อบรมสั่งสอน ศิษย์มีวันนี้ได้เพราะครู ขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่
เป็นแรงผลักดันให้ข้าพเจ้าได้พัฒนางานทางวิชาการของตน 
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