
 
 534 

การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือขํายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลําปางวจิยั ครั้งที่ 4 

คุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการร้าน Matchbox 
Service quality affecting selection to use Matchbox service 

เนตรนภา มณีอินทร๑(Netnapa Maneein)*  พัตรพิมล จันทวงษ๑(Patpimol Chantawong) เกตุวดี 
สมบูรณ๑ทวี(Kedwadee Sombultawee) 

สาขาการตลาด คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลัยศลิปากรวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุร ี
*Corresponding author E-mail : Netnapafang2539@gmail.com 

 
บทคัดย่อ 

 การศึกษาวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค๑เพ่ือศึกษาปัจจัยด๎านคุณภาพกาบริการที่สํงผลตํอการ
เลือกใช๎บริการร๎านMatchbox  โดยเครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัยคือ แบบสอบถามปลายปิดที่ผํานการ
ตรวจสอบความเชื่อมั่น ซึ่งทําการแจกกับกลุํมตัวอยํางผู๎ที่เคยใช๎บริการร๎าน  Matchbox  จํานวน 400 
คนที่ได๎จากการสุํมตัวอยํางแบบหลายขั้นตอน และ วิเคราะห๑ข๎อมูลโดยใช๎การวิเคราะห๑การถดถอยเชิง
พหุ (Multiple Regression Analysis) ผลการศึกษาวิจัยคุณภาพการบริการพบวํา ปัจจัยด๎านความ
นําเชื่อถือ (X2) ปัจจัยด๎านการตอบสนอง (X3) และ ปัจจัยด๎านการเอาใจใสํ (X5) สํงผลตํอการ
เลือกใช๎บริการร๎าน Matchbox (Y) อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ในขณะที่ปัจจัยด๎านสิ่งที่สัมผัส
ได๎ (X1) และ ปัจจัยด๎านการรับประกัน (X4) ไมํสํงผลตํอการเลือกใช๎บริการร๎าน Matchbox (Y) โดย

สมการพยากรณ๑ คือ "Y"      = 1.736 + (-0.093)X1 + (0.205)X2 + (0.147)X3 + (0.036)X4 + 
(0.246)X5 
ค าส าคัญ: คุณภาพการบริการ,พฤติกรรมการใช๎บริการ,การเลือกใช๎บริการร๎าน  Matchbox 
 

Abstract 
 The objectives of this research were to study the service quality factor 
affecting selection to use Matchbox service. This research was the closed-end 
questionnaire were verified the reliability and content validity to collect data from 
400 respondents who are ever use Matchbox service and was analyzed by multiple 
regression analysis. The results showed that most The Service Quality Factors (X) 
Reliability factor (X2) Responsiveness factor (X3) Empathy factor (X5) affected to 
affecting selection to use Matchbox service(Y) While Tangibles factor(X1) and 
Assurance(X4) do not affect selection to use Matchbox service(Y).The prediction 
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equation was "Y"      = 1.736 + (-0.093)X1 + (0.205)X2 + (0.147)X3 + (0.036)X4 + 
(0.246)X5 
Keywords: Quality of Service, Customer service usage behaviors, Selection to use 
Matchbox 
  
บทน า 
 ในปัจจุบันความเจริญก๎าวหน๎าทางเทคโนโลยีอยํางรวดเร็วนี้เป็นสาเหตุทําให๎ระบบการค๎า มี
ความแตกตํางไปจากเดิม มีการนําเทคโนโลยีเข๎ามาใช๎ในการทําธุรกิจการค๎า หรือ เรียกอีกอยํางหนึ่ง
วําพาณิชย๑อิเล็กทรอนิกส๑ (E-commerce) ซึ่งเป็นการใช๎อินเทอร๑เน็ตเป็นสื่อกลาง การค๎าระหวํางผู๎ค๎า
กับกลุํมลูกค๎า ผู๎ประกอบการในประเทศไทยได๎เล็งเห็นถึงประโยชน๑ของพาณิชย๑อิเล็กทรอนิกส๑ ดังจะ
เห็นได๎จาก ร๎านค๎าออนไลน๑ที่มีจํานวนเพิ่มขึ้นอยํางตํอเนื่อง และหลากหลายธุรกิจในประเทศไทยที่หัน
มาใช๎ ชํองทางอีคอมเมิร๑ซในการจําหนํายสินค๎าและบริการ (วิภาวรรณ มโนปราโมทย๑,2558) ศูนย๑วิจัย
กสิกรไทย คาดวํา ปี 2561 ตลาด B2C-Online-Shopping (เฉพาะสินค๎า) จะมีมูลคําตลาดประมาณ 
256,000 ล๎านบาท และจะเพ่ิมขึ้นเป็นกวํา 470,000 ล๎านบาท ในปี 2565 ธุรกิจค๎าปลีกค๎าสํงทั้ง
ระบบ โดยรูปแบบของ E-Market Place จะเป็น Online-Platform ที่เข๎ามามีบทบาทมากขึ้น โดย
สุดท๎ายแล๎ว ผู๎บริโภคจะเป็นคนตัดสินใจวําจะซื้อสินค๎าผําน Platform ไหน จะซื้อผํานชํองทาง
ออนไลน๑ หรือจะซ้ือผํานหน๎าร๎าน จะขึ้นอยูํกับวําชํองทางไหนที่สามารถอํานวยความสะดวก และสร๎าง
ความพึงพอใจให๎กับผู๎บริโภคได๎มากที่สุด 
 Economic Intelligence Center (EIC) ธนาคารไทยพาณิชย๑ มองวําร๎านค๎าปลีกสมัยใหมํใน
ไทยยังมีแนวโน๎มขยายสาขาได๎ แตํต๎องเผชิญกับสภาวะการแขํงขันท่ีรุนแรง สํงผลให๎ผู๎ประกอบการหัน
มาเลือกสรรทําเลสาขาอยํางระมัดระวังยิ่งขึ้น ทั้งนี้การพัฒนาชํองทางออนไลน๑ควบคูํกับร๎านค๎า  
(Omni-channel) รวมถึงการพัฒนาโมเดลธุรกิจรูปแบบใหมํๆ ตลอดจนการประยุกต๑ใช๎เทคโนโลยีจะ
ชํวยสร๎างความแตกตํางและเพ่ิมขีดความสามารถในการแขํงขันของร๎านค๎าปลีกสมัยใหมํในอนาคต จึง
เป็นที่มาของธุรกิจที่ผสมผสานระหวําง Element ของโลกออฟไลน๑กับโลกออนไลน๑ ร๎าน Matchbox 
เป็นร๎านในรูปแบบของ Multi-Brand Stores  ที่รวบรวมสินค๎ามากมายหลากหลายประเภท จาก
ร๎านค๎าตําง ๆ ในออนไลน๑ เพ่ือเป็นอีกทางเลือกที่เข๎ามาตอบโจทย๑ทําให๎ลูกค๎าได๎ทดลองสินค๎าด๎วย
ตนเอง สินค๎าภายในร๎าน Matchbox ถูกจัดวางอยํางเป็นระเบียบบนเชลเตอร๑และราวแขวนสินค๎า ทั้ง
เสื้อผ๎าหลากสไตล๑, นาฬิกา, เครื่องประดับ, กระเป๋า, เครื่องสําอาง หรือแม๎อาหารและเครื่องดื่ม เพ่ือ
ตอบสนองความต๎องการของกลุํมลูกค๎าท่ีมาเพียงที่เดียวแล๎วได๎สินค๎ากลับออกไปครบทุกชิ้นที่ต๎องการ 
 ซึ่งปัจจุบันธุรกิจในรูปแบบของ Multi-Brand Stores ได๎รับความสนใจทั้งจากกลุํมลูกค๎า 
และเจ๎าของธุรกิจเป็นจํานวนมากจึงทําให๎มีการแขํงขันคํอนข๎างสูงสภาวะการแขํงขันที่รุนแรงยังสํงผล
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ให๎ผู๎ประกอบการต๎องหันมาพัฒนารูปแบบร๎านให๎เหมาะสมกับแตํละพ้ืนที่และเสริมสร๎างประสบการณ๑
แปลกใหมํให๎แกํผู๎บริโภค  ดังนั้นนอกเหนือจากคุณภาพของสินค๎าที่จะสร๎างความเชื่อมั่นให๎กับกลุํม
ลูกค๎าสิ่งที่ขาดไมํได๎อีกประการคือคุณภาพการบริการซึ่งมีสํวนในการสร๎างคุณคําตราสินค๎าจากความ
พึงพอใจและความภักดีของผู๎ใช๎บริการ ความสําคัญของคุณภาพการบริการเป็นปัจจัยสํงเสริมให๎ธุรกิจ
ประสบความสําเร็จและมีการเติบโตอยํางยั่งยืนการวัดคุณภาพการบริการ ทางการตลาดจึงเป็นสิ่งท๎า
ทายของนักการตลาดทุกยุคสมัย ได๎มีการคิดค๎นเครื่องมือตําง ๆ (Seth, Deshmukh & Vrat, 2005) 
 ดังนั้นผู๎วิจัยจึงทําการศึกษาปัจจัยคุณภาพการบริการที่สํงผลตํอการเลือกใช๎บริการร๎าน
Matchboxเพ่ือให๎ทราบถึงคุณภาพการบริการและนําข๎อมูลที่ได๎จากการศึกษาชํวยให๎ผู๎ประกอบการ
วางแผนกลยุทธ๑ทางธุรกิจได๎อยํางเหมาะสมและ สามารถแขํงขันกับคูํแขํงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได๎
อยํางมีประสิทธิภาพ รู๎ถึงพฤติกรรมของผู๎บริโภคที่มีตํอตราสินค๎า พร๎อมทั้งนําข๎อมูลที่ได๎ไปปรับปรุง
และพัฒนาคุณภาพการบริการให๎ดียิ่งขึ้น สามารถตอบสนองตํอความต๎องการของผู๎บริโภคตํอไปใน
อนาคต และเป็นแนวทางให๎กับผู๎ที่สนใน เรื่องนี้นําไปใช๎ประโยชน๑ได๎ตามต๎องการ 
 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใช๎บริการร๎าน Matchbox ของผู๎บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 2. เพ่ือศึกษาปัจจัยคุณภาพการบริการที่สํงผลตํอการเลือกใช๎บริการร๎าน Matchbox ของ
ผู๎บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
  
สมมติฐานงานวิจัย 
 สมมติฐานข๎อที่ 1 ปัจจัยคุณภาพการบริการด๎านสิ่งที่สัมผัสได๎ สํงผลตํอการเลือกใช๎บริการ
ร๎าน Matchbox 
 สมมติฐานข๎อที่ 2 ปัจจัยคุณภาพการบริการด๎านความเชื่อถือ สํงผลตํอการเลือกใช๎บริการร๎าน 
Matchbox 
 สมมติฐานข๎อที่ 3 ปัจจัยคุณภาพการบริการด๎านการตอบสนอง สํงผลตํอการเลือกใช๎บริการ
ร๎าน Matchbox 
 สมมติฐานข๎อที่ 4 ปัจจัยคุณภาพการบริการด๎านการรับประกัน สํงผลตํอการเลือกใช๎บริการ
ร๎าน Matchbox 
 สมมติฐานข๎อที่ 5 ปัจจัยคุณภาพการบริการด๎านการเอาใจใสํ ที่สํงผลตํอการเลือกใช๎บริการ
ร๎าน Matchbox 
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วิธีการด าเนินวิจัย 
 ขอบเขตการศึกษา  
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ปัจจัยคุณภาพการบริการ
ที่สํงผลตํอการเลือกใช๎บริการร๎านMatchbox ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช๎วิธีการ
สํารวจ (Survey Research) ซึ่งมีวิธีการดําเนินดังนี้ 
 ประชากร และ กลุ่มตัวอย่างท่ี 
 ประชากร และ กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ศึกษา คือ ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร สําหรับกลุํม
ตัวอยํางที่ใช๎ในการศึกษาด๎านจํานวนนั้น เนื่องจากกลุํมประชากรมีขนาดใหญํ และไมํทราบจํานวน
ประชากรที่แนํนอน ดังนั้นผู๎ วิจัยจึ งใช๎การหาขนาดกลุํมตัวอยํางจากการคํานวณด๎วยสูตร  
W.G.Cochran (1953) ที่มีระดับความนําเชื่อมั่นร๎อยละ 95  และระดับคําความคลาดเคลื่อนร๎อยละ 
5 (กัลยา วาณิชย๑บัญชา, 2549, หน๎า 74) 
 

      สูตร n =          

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

การเลือกใช้บริการ 

ปัจจัยคุณภาพการบริการ 
-สิ่งที่สัมผสัได๎ (Tangibles) 
-ความเชื่อถือ(Reliability) 
-การตอบสนอง (Responsiveness)  

-การรับประกัน (Assurance) 
-ด๎านการเอาใจใสํ(Empathy) 
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แทนคํา       n =   
                   

       
 

=                    
     

 

=        
     

 

                   =  384.16  หรือ  384 คน  
 กลุํมตัวอยํางผู๎บริโภคที่คํานวณได๎เทํากับ 384 คน  จึงจะสามารถประมาณคําร๎อยละ โดยมี
ความผิดพลาดไมํเกินร๎อยละ 5 ที่ระดับความเชื่อมั่นร๎อยละ 95 เพ่ือความสะดวกในการประเมินผล 
และการวิเคราะห๑ข๎อมูล ผู๎วิจัยจึงใช๎ขนาดกลุํมตัวอยํางทั้งหมด 400 คน ซึ่งถือได๎วําผํานเกณฑ๑ตามที่
เงื่อนไขกําหนด คือไมํน๎อยกวํา 384 คน 
 ขั้นตอนที่ 1 การเลือกสุํมตัวอยํางแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยการ
คัดเลือกร๎าน Matchbox จํานวน 2 สาขา ได๎แกํ สาขาสยามสแควร๑ซอย 11 และ สาขาสยามสแควร๑
ซอย 7 เนื่องจากทั้ง 2 แหํงนี้เป็นทําเลที่มีศักยภาพสูง มีการคมนาคมที่สะดวก มียอดขายสูง รวมทั้ง
ผู๎บริโภคมีจํานวนมากและมีความหลากหลาย 
 ขั้นตอนที่ 2 การเลือกกลุํมตัวอยํางแบบโควตา (Quota Sampling) โดยการแจก
แบบสอบถามให๎แกํผู๎บริโภคที่เคยใช๎บริการร๎าน Matchbox จํานวน 2 สาขา สาขาละ 200 ชุด 
เพ่ือให๎ได๎จํานวนแบบสอบถามที่ต๎องการคือ 400 ชุด 
 ขั้นตอนที่ 3 การสุํมตัวอยํางโดยสะดวก (Convenience Sampling) โดยการแจก
แบบสอบถามจากการสุํมตัวอยํางให๎แกํผู๎ใช๎บริการร๎าน Matchbox ตามความสะดวกของผู๎บริโภคใน
การตอบแบบสอบถาม เพ่ือให๎ได๎แบบสอบถามครบตามจํานวน  
400 ชุด 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม เพ่ือศึกษาปัจจัยคุณภาพการบริการที่สํงผลตํอ
การเลือกใช๎บริการร๎านMatchbox ของประชากรในกรุงเทพมหานคร ได๎มาจากการศึกษาจากเอกสาร
ตําง ๆ ทฤษฎี แนวความคิด งานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง เพ่ือเป็นแนวทางในการสร๎างแบบสอบถามเพ่ือให๎
ครอบคลุมสิ่งที่ต๎องการศึกษา โดยแบบสอบถามแบํงออกเป็น   4 สํวน 
 สํวนที่ 1 ข๎อมูลทั่วไปของผู๎ตอบแบบสอบถามของผู๎ใช๎บริการร๎าน Matchbox เพศ อายุ 
สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได๎ตํอเดือน โดยมีคําถามท้ังหมดจํานวน 6 ข๎อ 
 สํวนที่ 2 คําถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช๎บริการร๎าน Matchbox เชํน ความถี่ในการใช๎
บริการร๎านMatchbox โดยมีคําถามท้ังหมดจํานวน 8 ข๎อ 
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 สํวนที่ 3 คําถามเกี่ยวกับคุณภาพการบริการของร๎าน Matchbox โดยแบบสอบถามสํวนนี้
เป็นแบบเลือกตอบ 5 ระดับ (Rating Scale) ตามรูปแบบของ Likert’s Scale ประกอบไปด๎วย สิ่งที่
สัมผัสได๎ ความเชื่อถือ การตอบสนอง ความเอาใจใสํ ความมั่นใจ โดยมีคําถามท้ังหมดจํานวน 21 ข๎อ 
 สํวนที่ 4 คําถามเกี่ยวกับปัจจัยด๎านคุณภาพการบริการที่มีอิทธิพลตํอการเลือกใช๎บริการร๎าน 
Matchbox โดยแบบสอบถามสํวนนี้เป็นแบบเลือกตอบ 5 ระดับ (Rating Scale) ตามรูปแบบของ 
Likert’s Scale 
 เกณฑ๑การให๎คะแนนคําถามแบบ Interval 
   ระดบัคะแนน 5 หมายถึง เห็นด๎วยมากท่ีสุด 
   ระดับคะแนน 4 หมายถึง เห็นด๎วยมาก 
   ระดับคะแนน 3 หมายถึง เห็นด๎วยปานกลาง 
   ระดับคะแนน 2 หมายถึง เห็นด๎วยน๎อย 
   ระดับคะแนน 1 หมายถึง เห็นด๎วยน๎อยที่สุด 
 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
 1. การหาความเที่ยงตรง (Validity)  การหาคําความเที่ยงตรงของแบบสอบถามนี้ ผู๎วิจัยได๎
นําเสนอแบบสอบถามที่สร๎างขึ้น ตํออาจารย๑ที่ปรึกษาการวิจัยและผู๎ทรงคุณวุฒิจํานวน 3 ทําน ซึ่งเป็น
ผู๎เชี่ยวชาญด๎านการตลาด เพ่ือตรวจสอบความครบถ๎วนและความสอดคล๎องของเนื้อหา (Content 
Validity) เพ่ือตรวจสอบความครบถ๎วนและความสอดคล๎องของเนื้อหา หลังจากผํานการพิจารณาโดย
ผู๎ทรงคุณวุฒิแล๎วนํามาปรับปรุงให๎มีความเหมาะสมตามข๎อเสนอแนะของผู๎ทรงคุณวุฒิ ผลการหาคํา
ความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม โดยคํา IOC ที่ได๎มีคํามากกวํา 0.5 แสดงวํา ข๎อคําถามมีความ
เที่ยงตรงคํอนข๎างสูง สามารถนําไปใช๎ในการเก็บข๎อมูล 
 2. การหาคําความเชื่อมั่น (Reliability) เมื่อนําแบบสอบถามที่ได๎ตรวจสอบวํามีความ
เที่ยงตรงแล๎ว มาทําการทดสอบคําความเชื่อมั่น (Reliability) ของเครื่องมือ กับกลุํมตัวอยํางที่ไมํใชํ
กลุํมตัวอยํางในการวิจัย จํานวน 30 ชุดเพ่ือทดสอบคําความเชื่อมั่นของแบบสอบถามกํอนนําไปเก็บ

ข๎อมูลจริงตามวิธีของครอนบาค (Cronbach’s Alpha) ได๎ใช๎วิธีหาคําสัมประสิทธิ์แอลฟา (α - 
Coefficient) ที่อยูํในชํวง 0-1 ถ๎ามีคําสัมประสิทธิ์แอลฟาที่สูงจะถือวํามีความนําเชื่อถือสูง โดยคํา
สัมประสิทธิ์แอลฟาที่ยอมรับได๎ต๎องมีคํามากกวํา 0.7 (Nunnally, 1978) ซึ่งผลที่ได๎จากการทดสอบมี
คําเทํากับ 0.894 แสดงวํา เครื่องมือมีความเชื่อม่ันคํอนข๎างสูง และแบบสอบถามมีความเท่ียงตรง 
 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ข๎อมูลที่ใช๎ในการศึกษา หัวข๎อวิจัยเรื่องคุณภาพการบริการที่สํงผลตํอการเลือกใช๎บริการร๎าน 
Matchbox โดยสามารถแบํงออกได๎ 2 ประเภท คือ 
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 1. ข๎อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) คือ เป็นข๎อมูลที่ผู๎วิจัยสร๎างขึ้นเอง โดยการแจกแจง
แบบสอบถามกับกลุํมตัวอยําง ได๎แกํ กลุํมผู๎ที่เคยใช๎บริการร๎าน Matchbox ในเขตกรุงเทพมหานครทั้ง
เพศชายและเพศหญิง  
 2. ข๎อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) คือ เป็นข๎อมูลที่ผู๎วิจัยค๎นคว๎าและเก็บรวบรวมจาก
แหลํงข๎อมูลตํางๆ ได๎แกํ บทความวิจัย หนังสือพิมพ๑ บทความทางวิชาการ ข๎อมูลจากทางอินเทอร๑เน็ต 
และเอกสารที่เกี่ยวข๎อง 
 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห๑ข๎อมูล โดยผู๎วิจัยได๎นําข๎อมูลที่รวบรวมได๎จากแบบสอบถามไปวิเคราะห๑ด๎วย
โปรแกรมทางสถิติ SPSS (Statistical Package for Social Science) ในแตํละสํวน ซึ่งแบํงออกเป็น 
4 สํวน ดังนี้  
 1. การวิเคราะห๑ข๎อมูลทั่วไปของผู๎ตอบแบบสอบถาม สถิติที่ใช๎ คือ คําความถี่ (Frequency) 
และคําร๎อยละ (Percentage) 
  2. การวิเคราะห๑พฤติกรรมการพฤติกรรมการใช๎บริการร๎าน Matchbox ของผู๎ตอบ
แบบสอบถาม สถิติที่ใช๎ คือ คําความถ่ี (Frequency) และคําร๎อยละ (Percentage)  
 3. การวิเคราะห๑ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการบริการของร๎าน Matchbox สถิติที่ใช๎ 
คือ (Frequency) คําร๎อยละ (Percentage) คําเฉลี่ย (Mean) และสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) 
 4. การวิเคราะห๑คุณภาพการบริการที่สํงผลตํอการเลือกใช๎บริการร๎านMatchbox สถิติที่ใช๎ 
คือ ใช๎การ วิเคราะห๑สมการถดถอยพหุคูณหลายตัวแปร (Multiple Regression Analysis) ด๎วย
วิธีการ Enter โดยการกําหนดให๎คํา Y= การเลือกใช๎บริการร๎าน X = คุณภาพการบริการ โดยคํา
นัยสําคัญทางสถิติที่ใช๎คือ 0.05 
 
สรุปผลการวิจัย 
 จากการวิจัยครั้งนี้สามารถสรุปได๎ดังนี้ 
 สํวนที่ 1 ข๎อมูลทั่วไปของผู๎ตอบแบบสอบถาม พบวําผู๎ตอบแบสอบถามสํวนใหญํเป็นเพศหญิง 
คิดเป็นร๎อยลํะ 68.75 อายุต่ํากวําหรือ 25 ปี คิดเป็นร๎อยลํะ 74.25 สถานภาพโสด คิดเป็นร๎อยลํะ 
84.75 ระดับการศึกษาสํวนใหญํ อยูํในระดับปริญญาตรี คิดเป็นร๎อยละ 82.00 มีอาชีพนักเรียน/
นักศึกษา คิดเป็นร๎อยละ 71.75 มีรายได๎ น๎อยกวํา 15,000 บาท คิดเป็นร๎อยลํะ 63.50 
 
 



 
 541 

การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
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ตารางท่ี 1 แสดงจํานวนและร๎อยละของกลุํมตัวอยํางจําแนกตามข๎อมูลเบื้องต๎นของผู๎ตอบ
แบบสอบถาม 

ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 

เพศ ชาย 
หญิง 

125 
275 

31.25 
68.75 

อายุ ต่ํากวําหรืออายุ 25 ปี 
26-23 ปี 
36-45 ปี 
สูงกวํา 45 ปีขึ้นไป 

297 
57 
25 
21 

74.25 
14.25 
06.25 
05.25 

สถานะภาพ โสด  
สมรส/อยูํด๎วยกัน 
หยําร๎าง/แยกกันอยูํ 

339 
57 
4 

84.75 
14.25 
01.00 

ระดับการศึกษา ต่ํากวําปริญญาตรี 
ปริญญาตรี 
สูงกวําปริญญาตรี  

62 
328 
10 

15.50 
82.00 
02.50 

อาชีพ นักเรียน/นักศึกษา 
พนักงานบริษัทเอกชน 
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
ธุรกิจสํวนตัว/อาชีพอิสระ 

287 
53 
28 
32 

71.75 
13.25 
07.00 
08.00 

รายได๎ตํอเดือน น๎อยกวํา 15,000 บาท 
15,001 – 20,000 บาท 
20,001 – 30,000 บาท 
มากกวํา 30,001 บาทข้ึนไป 

254 
87 
31 
28 

63.50 
21.75 
07.75 
07.00 

รวม 400 100 

 สํวนที่2 จากการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช๎บริการร๎าน Matchbox ของผู๎ตอบ
แบบสอบถาม พบวํา ผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํ มีความถี่ในการใช๎บริการน๎อยกวํา 3 ครั้ง คิดเป็น
ร๎อยละ 65.00 โดยมีคําใช๎จํายในการ ซื้อตํอครั้งน๎อยกวํา 500 บาท คิดเป็นร๎อยละ 37.75 สาเหตุใน
การเลือกใช๎บริการพนักงานมีความนําเชื่อถือในการบริการ คิดเป็นร๎อยละ 28 .00 ประเภทสินค๎าที่
เลือกซื้อสํวนใหญํคือเสื้อผ๎า คิดเป็นร๎อยละ 57.50 บุคคลที่มีอิทธิพลตํอการเลือกใช๎บริการคือเพ่ือน
หรือเพ่ือนรํวมงาน คิดเป็นร๎อยลํะ 45.00 ผู๎ตอบแบบสอบถามรับรู๎ข๎อมูลขําวสารของการบริการร๎าน 
Matchbox ผํานทาง Social media ( Facebook, Instagram, twitter, ฯลฯ) คิดเป็นร๎อยลํะ 48.25 
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ผู๎ตอบแบบสอบถามมักใช๎บริการร๎าน Matchbox ในวันเสาร๑ คิดเป็นร๎อยลํะ 52.00 ในชํวงเวลา 
15.01 – 18.00 คิดเป็นร๎อยลํะ 39.00 
 
ตารางท่ี 2 แสดงจํานวนและร๎อยละของกลุํมตัวอยํางจําแนกตามพฤติกรรมการใช๎บริการร๎าน 
Matchbox 
พฤติกรรมการใช้บริการ จ านวน ร้อยละ 

ความถี่ในการใช๎บริการ
ร๎านMatchbox 

น๎อยกวํา 3 ครั้ง 
4-6 ครั้ง 
มากกวํา 6 ครั้งขึ้นไป  

260 
106 
34 

65.00 
26.50 
08.50 

คําใช๎จํายในการใช๎บริการ
ร๎านMatchbox 

น๎อยกวํา 500 บาท  
501  – 1,000 บาท 

1,001 – 2,000 บาท  
2,001 บาทขึ้นไป  

151 
147 
77 
25 

37.75 
36.75 
19.25 
06.25 

สาเหตุที่สําคญัที่สุดของ
ทํานในการตัดสินใจใช๎
บริการ 
 
 
 

ความรวดเร็วในการจดัสํงสินค๎า 
มีคําใช๎จํายถูกกวําร๎านอ่ืน ๆ 
มีความนําเช่ือถือในการบริการ คนรัก 
การบริการที่ดี พนักงานยิ้มแย๎มแจํมใสเต็มใจให๎บริการ
บุคคลที่ม ี
มีระบบการจัดการที่เป็นระเบียบ งํายตํอการใช๎บริการ 
มีการจัดโปรโมช่ัน (ลดราคา, บัตรสํวนลด) 

92 
45 
112 
78 
16 
57 

23.00 
11.25 
28.00 
19.50 
4.00 
14.25 

ประเภทสินค๎าท่ีทํานเลือก
ซื้อภายในร๎านMatchbox  

เสื้อผ๎า 
สุขภาพและความงาม 
อาหารและเครื่องดื่ม 
เครื่องประดับ )แหวน ตํางหู กําไล (  
กระเป๋า 
รองเท๎า 

230 
20 
46 
30 
46 
28 

57.50 
05.00 
11.50 
07.50 
11.50 
07.00 

บุคคลที่มีอิทธิพลตํอการ
ตัดสินใจในการใช๎บริการ
ร๎านMatchbox 

สมาชิกครอบครัว/ญาต/ิคนรู๎จัก 
เพื่อน/เพื่อนรํวมงาน 
คูํรัก/แฟน  
เน็ตไอดอล หรือ Influencerในสังคมออนไลน๑ 
ตัวเอง 

28 
180 
32 
62 
98 

07.00 
45.00 
08.00 
15.50 
24.50 

 
รับรู๎ข๎อมลูขําวสารของการ
บริการรา๎นMatchbox 

เพื่อน/คนรู๎จัก 
สื่อโฆษณาตําง ๆ เชํน แม็กกาซีน ปูายโฆษณา ฯลฯ 

170 
37 

42.50 
09.25 
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Social media (Facebook, Instagram, twitter, ฯลฯ) 193 48.25 

วันท่ีไปใช๎บริการ๎าน
Matchbox 

จันทร๑ 
อังคาร 
พุธ 
พฤหัสบด ี
ศุกร๑ 
เสาร๑ 
อาทิตย๑ 

31 
22 
15 
32 
49 
208 
43 

07.75 
05.50 
03.75 
08.00 
12.25 
52.00 
10.75 

ชํวงเวลาที่ไปใช๎บริการรา๎น
Matchbox 

12.00-15.00 น 
15.01-18.00 น. 
18.01-21.00 น. 

96 
156 
148 

24.00 
39.00 
37.00 

รวม 400 100  

 
 สํวนที่ 3 ปัจจัยด๎านคุณภาพการบริการของร๎าน Matchbox ของผู๎ตอบแบบสอบถาม ได๎แกํ 
ด๎านสิ่งที่สัมผัสได๎ ด๎านความเชื่อถือ ด๎านการตอบสนอง ด๎านการรับประกัน และด๎านการเอาใจใสํ จาก
การวิเคราะห๑พบวํา ด๎านสิ่งที่สัมผัสได๎ สํงผลตํอการเลือกใช๎บริการร๎าน Matchbox ในระดับมาก 
(Mean = 4.100 และ S.D. = 0.375) ด๎านความเชื่อถือ สํงผลตํอการเลือกใช๎บริการร๎าน Matchbox 
ในระดับมาก (Mean = 4.166 และ S.D. = 0.492) ด๎านการตอบสนองสํงผลตํอการเลือกใช๎บริการ
ร๎าน Matchbox ในระดับมาก (Mean = 4.136 และ S.D. = 0.579) ด๎านการรับประกัน สํงผลตํอ
การเลือกใช๎บริการร๎าน Matchbox ในระดับมาก (Mean = 4.231 และ S.D. = 0.523) ด๎านการเอา
ใจใสํ สํงผลตํอการเลือกใช๎บริการร๎านค๎า Matchbox ในระดับมาก (Mean = 4.282 และ S.D. = 
0.534) 
 สํวนที่ 4 ปัจจัยด๎านการเลือกใช๎บริการร๎านMatchbox ของผู๎ตอบแบบสอบถามพบวํา 
โดยรวมอยูํในระดับมาก (Mean = 4.281 และ S.D. = 0.498) และ เมื่อวิเคราะห๑เป็นรายข๎อพบวํา 
สิ่งอํานวยความสะดวก และสภาพแวดล๎อมภายในมีผลตํอการตัดสินใจเลือกใช๎บริการร๎าน Matchbox 
(Mean = 4.210 และ S.D.= 0.864) พบวํา การให๎บริการที่สะดวกรวดเร็วมีผลตํอการตัดสินใจ
เลือกใช๎บริการร๎าน Matchbox (Mean = 4.287 และ S.D.= 0.742) และ การให๎ความเชื่อมั่นตํอ
ลูกค๎าสํงผลตํอการตัดสินใจเลือกใช๎บริการร๎าน Matchbox (Mean = 4.347และ S.D.= 0.792) 
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ตารางท่ี 3 ตารางแสดงการวิเคราะห๑ความแปรปรวนถดถอยเชิงพหุคูณของปัจจัยคุณภาพการบริการ
ที่สํงผลตํอการเลือกใช๎บริการร๎าน Matchbox 
แหล่งความแปรปรวน Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

การถดถอย  (Regression)                  18.249 5 3.650 17.774 0.000 
สํวนท่ีเหลือ (Residual) 80.906 394 0. 205   
รวม 99.154 399    

   
 จากการวิเคราะห๑ตารางที่ 1 พบวํา ปัจจัยด๎านคุณภาพการบริการของร๎าน Match box 
ได๎แกํ ด๎านสิ่งที่สัมผัสได๎ ด๎านความเชื่อถือ ด๎านการตอบสนอง ด๎านการรับประกัน และด๎านการเอาใจ
ใสํ สํงผลตํอการตัดสินใจเลือกใช๎บริการร๎านMatchbox ของผู๎ตอบแบบสอบถามเมื่อใช๎การวิเคราะห๑
การ ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) ที่ระดับนัยสําคัญ 0.5 ดังตารางที่ 2 
 
ตารางท่ี 4 แสดงการวิเคราะห๑การถดถอยเชิงพหุคูณ เมื่อใช๎ปัจจัยด๎านคุณภาพการบริการที่สํงผลตํอ
การเลือกใช๎บริการร๎าน Matchbox เป็นตัวแปร  

แหล่งความแปรปรวน 
(Model) 

ตัวแปร B Std. Error Beta t Sig. 

คําคงท่ี (Constant)   1.736 0.490  3.540 0.000 
ด๎านสิ่งที่สัมผสัได ๎ X1 -0.093 0.062 -0.070 -1.500 0.134 
ด๎านความเช่ือถือ  X2 0.205 0.048 0.202 4.253 0.000 
ด๎านการตอบสนอง  X3 0.147 0.041 0.171 3.551 0.000 
ด๎านการรบัประกัน  X4 0.036 0.049 0.038 0.725 0.469 
ด๎านการเอาใจใส ํ X5 0.246 0.037 0.330 6.661 0.000 

R = 0.429, R Square = 0.184, Adjusted R Square = 0.174, Std. Error of the Estimate = 0.453 

 
 ทั้งนี้จากการแสดงผลการวิเคราะห๑การถดถอยพหุคูณสามารถนํามาเขียนสมการปัจจัยด๎าน
คุณภาพการบริการที่สํงผลตํอการเลือกใช๎บริการร๎าน Matchbox ของผู๎ตอบแบบสอบถามทั้ง 5 ด๎าน 
ดังนี้ 

"Y"      =  1.736 + (-0.093)X1 + (0.205)X2 + (0.147)X3 + (0.036)X4 + (0.246)X5 

"Y"       แทน   การเลือกใช๎บริการร๎าน Matchbox 
X1  แทน   ด๎านสิ่งที่สัมผัสได๎ 
X2  แทน   ด๎านความเชื่อถือ 
X3  แทน   ด๎านการตอบสนอง 
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X4  แทน   ด๎านการรับประกัน 
X5  แทน   ด๎านการเอาใจใสํ 

       จากการวิเคราะห๑การถดถอยเชิงพหุคูณ พบวํา ปัจจัยด๎านคุณภาพการบริการของร๎าน 
Matchbox ทั้ง 5 ด๎าน ได๎แกํ ด๎านสิ่งที่สัมผัสได๎ ด๎านความเชื่อถือ ด๎านการตอบสนอง ด๎านการ
รับประกัน และ ด๎านการเอาใจใสํ สํงผลตํอการตัดสินใจเลือกใช๎บริการร๎านMatchbox โดยสามารถ
สรุปผล การทดสอบสมมติฐานการวิจัย ในตารางที่ 5 ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 5 แสดงผลสรุปการทดสอบสมมติฐานการวิจัย 
สมมติฐาน ผลการวิจัย 
ปัจจัยคุณภาพการบริการของร๎าน Matchbox ด๎านสิ่งที่สัมผัสได๎ ไมํสนับสนุน 
ปัจจัยคุณภาพการบริการของร๎าน Matchbox ด๎านความนําเชื่อถือ สนับสนุน 
ปัจจัยคุณภาพการบริการของร๎าน Matchbox ด๎านการตอบสนอง สนับสนุน 
ปัจจัยคุณภาพการบริการของร๎าน Matchbox ด๎านการรับประกัน ไมํสนับสนุน 
ปัจจัยคุณภาพการบริการของร๎าน Matchbox ด๎านการเอาใจใสํ สนับสนุน 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการศึกษาปัจจัยคุณภาพการบริการที่สํงผลตํอการเลือกใช๎บริการร๎าน Matchbox 
สามารถสรุปผลได๎ ดังนี้ ข๎อมูลทางลักษณะประชากรของกลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการศึกษาครั้งนี้ คือ 
ประชากรเพศชายและเพศหญิง ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวํา สํวนใหญํเป็นเพศหญิงร๎อยละ 68.75 
ชํวงอายุต่ํากวําหรือเทํากับ 25 ปี 
         ด๎านพฤติกรรมการใช๎บริการร๎าน Matchbox พบวํา สํวนใหญํมีความถี่ในการใช๎บริการน๎อย
กวํา 3 ครั้งตํอเดือน มีการซื้อตํอครั้งน๎อยกวํา 500 บาท ประเภทสินค๎าที่เลือกซื้อสํวนใหญํคือเสื้อผ๎า 
รับรู๎ข๎อมูลขําวสารของการบริการร๎าน Matchbox ผํานทาง Social media (Facebook, Instagram, 
twitter,ฯลฯ) บุคคลที่มีอิทธิพลตํอการเลือกใช๎บริการคือเพ่ือนหรือเพ่ือนรํวมงาน สอดคล๎องกับ
แนวคิด วริศรา สอนจิตร และ ขวัญกมล ดอนขวา (2559) กลําววําเพ่ือนสนิทเป็นปัจจัยบรรทัดฐาน
ของกลุํมอ๎างอิงกลุํมปฐมภูมิที่มีผลตํอความตั้งใจซื้อสินค๎า หรือ บริการออนไลน๑ผํานสมาร๑ทโฟน และ 
สาเหตุในการเลือกใช๎บริการคือพนักงานมีความนําเชื่อถือในการบริการ 
 ในการวิจัยครั้งนี้มี พบวําปัจจัยด๎านคุณภาพการบริการ ของผู๎ตอบแบบสอบถามได๎แกํ ด๎าน
ความเชื่อถือ ด๎านการตอบสนอง และด๎านการเอาใจใสํ สํงผลตํอการตัดสินใจเลือกใช๎บริการร๎าน
Matchbox ของผู๎บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลที่กลําวมาข๎างต๎น สอดคล๎องกับแนวคิดของ 
Parasuraman (1994) ที่กลําวไว๎วําคุณภาพการบริการมีอิทธิพลอยํางมากตํอความรู๎สึกนึกคิด ของ
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ผู๎บริโภค องค๑กรต๎องมีคุณภาพการบริการที่มีประสิทธิภาพมากเพียงพอและสอดคล๎องกับความ
ต๎องการของผู๎บริโภค การมีคุณภาพการบริการที่คงที่อยูํในระดับของการรับรู๎ตาม ความเชื่อและ
ทัศนคติของลูกค๎าแล๎วจะสํงผลโดยตรงกับความจงรักภักดี สอดคล๎องกับงานวิจัยของ พัชรินทร๑ 
วิเชียรณรัตน (2561) ได๎ทําการศึกษาเรื่องคุณภาพการบริการสํงผลตํอการตั้งใจใช๎บริการไปรษณีย๑ไทย 
พบวําจากการทดสอบสมมติฐานทางสถิติที่แสดงให๎เห็นถึง คุณภาพการบริการของไปรษณีย๑ไทยใน
ด๎านของ จัดสํงที่รวดเร็ว สิ่งอํานวยความสะดวกและสภาพแวดล๎อมภายใน ความเข๎าใจและเห็นอก
เห็นใจในผู๎รับบริการ การให๎บริการที่สะดวกรวดเร็ว และการให๎ความเชื่อมั่นตํอลูกค๎ามี สิ่งเหลํานี้จะ
ผลตํอการตัดสินใจเลือกใช๎บริการไปรษณีย๑ไทย ของลูกค๎า และ นภัสวรรณ ชูจันทร๑ (2559) ที่ได๎
ทําการศึกษาปัจจัยคุณภาพการบริการที่มีอิทธิพลตํอความเชื่อมั่นในตราสินค๎า EVEANDBOY ของ
กลุํมผู๎บริโภคเพศหญิงในสยามสแควร๑ ผลการวิจัยพบวํา ผู๎บริโภคให๎ความสําคัญกับปัจจัยคุณภาพการ
บริการ เพ่ือให๎ตรงตามความคาดหวังของผู๎บริโภค ถ๎าหากการบริการเป็นไปตามความคาดหวัง จะ
สํงผลให๎ผู๎บริโภคเกิดความเชื่อมั่นในตราสินค๎าและบริการ 
 
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
 จากผลการศึกษาในครั้งนี้ ผู๎วิจัยขอสรุปข๎อเสนอแนะ เพ่ือเป็นข๎อมูลและเป็นแนวทางของ
ผู๎ประกอบการด๎าน คุณภาพการบริการที่มีมีผลตํอการเลือกใช๎บริการร๎าน Matchbox สามารถนําผล
การศึกษาของการวิจัยนําไปใช๎ในการวางแผนการตลาดให๎ตรงกับความต๎องการของลูกค๎า ได๎ดังนี้ 
 1. ด๎านสิ่งที่สัมผัสได๎ (Tangibles) จากผลการวิจัยพบวําด๎านสิ่งที่สัมผัสได๎เป็นปัจจัยคุณภาพ
การบริการที่ไมํสํงผลตํอ การเลือกใช๎บริการร๎าน Matchbox ดังนั้นธุรกิจจึงไมํจําเป็นที่จะต๎องให๎
ความสําคัญมากนัก เนื่องจากเป็นปัจจัยที่ไมํได๎ชํวยให๎ผู๎บริโภคเลือกใช๎บริการ 
 2. ด๎านความนําเชื่อถือ (Reliability) จากผลการวิจัยพบวําด๎านความนําเชื่อถือเป็นปัจจัย
คุณภาพการบริการที่สํงผลตํอการเลือกใช๎บริการร๎าน Matchbox ธุรกิจควรให๎ความสําคัญ คือ 
จัดการฝึกอบรมพนักงานอยํางสม่ําเสมอ โดยให๎ความรู๎และพนักงานมีความซื่อสัตย๑ในการปฏิบัติ
หน๎าที่โดยมีความรับผิดชอบ และตลอดจนการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานอยํางสม่ําเสมอ 
 3. ด๎านการตอบสนอง (Responsiveness) จากผลการวิจัยพบวําด๎านการตอบสนองเป็น
ปัจจัยคุณภาพการบริการที่สํงผลตํอการเลือกใช๎บริการร๎าน Matchbox ธุรกิจควรให๎ความสําคัญใน
การตอบสนองการบริการอยํางรวดเร็วและทันตํอความต๎องการของลูกค๎า รวมถึงพนักงานมีจํานวนที่
เพียงพอตํอการให๎บริการแกํลูกค๎า 
 4. ด๎านการรับประกัน (Assurance) จากผลการวิจัยพบวําด๎านการรับประกันเป็นปัจจัย
คุณภาพการบริการที่ไมํสํงผลตํอ การเลือกใช๎บริการร๎าน  Matchbox ดังนั้นธุรกิจจึงไมํจําเป็นที่
จะต๎องให๎ความสําคัญมากนัก เนื่องจากเป็นปัจจัยที่ไมํได๎ชํวยให๎ผู๎บริโภคเลือกใช๎บริการ 
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 5. ด๎านการเอาใจใสํ (Empathy) จากผลการวิจัยพบวําด๎านการเอาใจใสํเป็นปัจจัยคุณภาพ
การบริการที่สํงผลตํอการเลือกใช๎บริการร๎าน Matchbox พนักงานมีจรรณยาบรรณในอาชีพ พนักงาน
ให๎ความสนใจเอาใจใสํในการชํวยเหลือเมื่อลูกค๎า ต๎องการทันทีได๎อยํางนําประทับใจและเกิดเป็นความ
ภักดี ทําให๎ลูกค๎ามีความเชื่อมั่นและเกิดการซื้อซ้ํา 
 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 1. การศึกษาในครั้งนี้เป็นการศึกษาเพียงบางสํวนเทํานั้น เพ่ือให๎ทราบผลโดยรวมที่ได๎วํา
ผู๎บริโภคมีพฤติกรรม แตกตํางกันหรือไมํ  
 2. การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาเพียงปัจจัยคุณภาพการบริการที่สํงผลตํอการเลือกใช๎
บริการร๎าน Matchbox ดังนั้นการศึกษาวิจัยครั้งตํอไปควรทําการศึกษาเกี่ยวกับความตั้งใจซื้อของร๎าน
ที่เป็นประเภท Multi-Brand Stores อ่ืน ๆ เพื่อเปรียบเทียบวําพฤติกรรมของลูกค๎าให๎ความสนใจร๎าน
ไหนมากกวํากัน  
 3. การศึกษาวิจัยประเภท Multi-Brand Stores ที่รวมกันเกิดเป็นร๎าน Matchbox ซ่ึง
ในขณะนี้เริ่มเป็นที่นิยมกันมากในกลุํมวัยรุํน แตํกลุํมตัวอยํางมากมายที่ไมํทราบวําเป็นตราสินค๎าของ
คนไทย หากมีการศึกษาวิจัยจะทําให๎ทราบถึงทัศนคติและพฤติกรรมการบริโภคท่ีมีตํอตราสินค๎าของ
คนไทยเหลํานี้ และ สามารถนําผลการวิจัยไปปรับปรุงด๎านการตลาดตํอไป 
 
เอกสารอ้างอิง 
Cochran, W.G. (1953). Sampling Techiques. New York : John Wiley & Sons. Inc. 
Cronbach, Lee J. (1970). Essentials of Psychological Testing. 3rd ed. New York:  

Harper.  
EIC วิเคราะห๑ก๎าวตํอไปของร๎านค๎าปลีกสมัยใหมํ โอกาสโตยังมีแคํไหน. (2561). เรียกใช๎เมื่อ 26 

เมษายน 2561 จาก Thaipublica: https://thaipublica.org/2018/02/eic-21-2-2561/ 
Parasuraman, A., Zeithaml, V. A., and Berry, L. L. (1994). “Reassessment of 

Expectation of Comparison Standard in Measuring Service Quality : Implication 
for Further Research.” Journal of Marketing 58 (January), pp. 111-124.  

Seth, N., Deshmukh, S.G. and Vrat, P. (2005) Service Quality Models: A Review. 
International Journal of Quality  & reliability Management, 22, 913-949.  

กชนิภา บัวมณี, และ นภัสวรรณ ชูจันทร๑. (2559). ปัจจัยคุณภาพการบริการที่มีอิทธิพลตํอความ
เชื่อมั่นในตราสินค๎า EVEANDBOY. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรี: นภัสวรรณ ชูจันทร๑. 



 
 548 

การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือขํายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลําปางวจิยั ครั้งที่ 4 

กัลยา วานิชยบัญชา. (2544). การใช๎ SPSS for windows ในการวิเคราะห๑ข๎อมูล. คณะนิเทศศาสตร๑ 
จุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย. 

กัลยา  วานิชยบัญชา. (2549).การวิเคราะห๑ทางสถิติเพ่ือการตัดสินใจ.กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ๑
มหาวิทยาลัย. 

ธานินทร๑ ศิลป์จารุ. (2550).การวิจัยและวิเคราะห๑ข๎อมูลทางสถิติด๎วย SPSS. กรุงเทพมหาคร: วี
อินเตอร๑พริ้นทร๑. 

พัชรินทร๑ วิเชียรณรัตน, และ สุรียุป์ อ๎ุยน๎้าเที่ยง. (2561). คุณภาพการบริการสํงผลตํอการตั้งใจใช๎
บริการไปรษณีย๑ไทย. คณะวิทยาการจัดการ,มหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตสารสนเทศ
เพชรบุรี. 

วริศรา สอนจิตร, และ ขวัญกมล ดอนขวา.(2559). ความตั้งใจซื้อสินค๎าหรือบริการออนไลน๑ผําน
สมาร๑ทโฟน. สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสุรนารี. 

วิภาวรรณ มโนปราโมทย๑.(2558).ปัจจัยที่มีอิทธิพลตํอการตัดสินใจซื้อสินค๎าผํานสังคมออนไลน๑
(อินสตาแกรม). บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต,มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. 

ศูนย๑วิจัยกสิกร. (2561). การปรับตัวของ SME เมื่อรับมือเพ่ือรับมือกับการแขํงขันในยุคค๎าปลีก
ออนไลน๑ 4.0. เรียกใช๎เมื่อ 26 เมษายน2561จาก
KasikornBank:https://www.kasikornbank.com/th/business/sme/KSMEKnowledg
e/article/KSMEAnalysis/Documents/Adjust-to-Online-Business.pdf 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 549 

การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือขํายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลําปางวจิยั ครั้งที่ 4 

กลยุทธ์ธุรกิจขนส่งประเภทด่วนพิเศษ 
Business Strategies of Transportation Service 

ณัฐธนพัชร โลํเมทินีธณา(Nuttanapat Lomaytineetana)*  ภาวิณี สตาร๑เจล(Pawinee Stargell) 

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร๑และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร 
* Corresponding author. E-mail : nuttanapat.loma@gmail.com 

 
บทคัดย่อ 

 การศึกษากลยุทธ๑ธุรกิจขนสํงประเภทดํวนพิเศษ เป็นการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary 
Research) เพ่ือค๎นหาแนวทางในการกําหนดกลยุทธ๑ระดับธุรกิจของธุรกิจขนสํงแบบดํวนพิเศษใน
ปัจจุบัน โดยการเก็บรวบรวมข๎อมูลจากหนังสือ บทความ นิตยสาร เว็บไซต๑ และงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง 
นําข๎อมูลที่ได๎มาสังเคราะห๑ พบวํา ธุรกิจขนสํงประเภทดํวนพิเศษ สามารถกําหนดกลยุทธ๑การแขํงขัน
ได๎ทั้งหมด 3 กลยุทธ๑ คือ กลยุทธ๑ผู๎นําด๎านต๎นทุน กลยุทธ๑การสร๎างความแตกตําง และกลยุทธ๑มุํงเน๎น
การสร๎างความแตกตําง 
ค าส าคัญ :  กลยุทธ๑ธุรกิจ  ธุรกิจขนสํง  สํงดํวนพิเศษ 
 

Abstract 
 This documentary research aimsed to define business strategies of express 
transportation service. We collected information from books, articles, magazines, 
websites and related researches. After that, the information was systematically 
synthesized. We found that the express transport business typically follow three 
strategies; cost leadership, differentiation, and focused differentiation strategy. 
Keywords : Business Strategy, Transportation Business, Express 
 
บทน า 

จุดเริ่มต๎นของการติดตํอสื่อสารภายในประเทศไทยนั้น เกิดขึ้นจาก “พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัว” พระมหากษัตริย๑พระองค๑แรกของประเทศไทย (พ.ศ. 2325 – พ.ศ. 2352) ที่
สนพระทัยในการเขียนจดหมายเพ่ือสร๎างสัมพันธไมตรีกับมิตรสหายทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
จนทําให๎ประเทศไทยไมํตกเป็นเมืองขึ้นของเหลําประเทศมหาอํานาจในสมัยนั้น ด๎วยความสําคัญและ
ประโยชน๑ของการติดตํอสื่อสารที่เกิดขึ้นนี้ ทําให๎ "กิจการไปรษณีย๑ไทย" ถูกจัดตั้งในกรุงเทพมหานคร
เป็นที่แรก เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2426 ตํอมาในปี 2428 กิจกรรมการดําเนินงานของกิจการ
ไปรษณีย๑ไทยได๎มีการพัฒนาให๎ดีขึ้น ด๎วยการเข๎าไปเป็นสํวนหนึ่งของกลุํมสหภาพสากลไปรษณีย๑ ทําให๎
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กิจการไปรษณีย๑ในประเทศไทยสามารถขนสํงและแลกเปลี่ยนไปรษณียภัณฑ๑กับตํางประเทศได๎ ตํอมา
ในปี พ.ศ. 2441 โทรศัพท๑ได๎เข๎ามามีบทบาทในการติดตํอสื่อสารมากยิ่งขึ้น กระทรวงโยธาธิการ จึงได๎
ประกาศให๎รวมกรมไปรษณีย๑และกรมโทรเลขเข๎าด๎วยกัน เรียกวํา “กรมไปรษณีย๑โทรเลข” เพ่ือให๎การ
บริหารราชการทั้งภายในและภายนอกประเทศดําเนินการสะดวกมากยิ่งขึ้น  

ตํอมาในปี พ.ศ. 2519 ประเทศไทยได๎มีการเปลี่ยนแปลงระบบการเมืองการปกครองครั้ง
สําคัญที่สุดในประวัติศาสตร๑ จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชเป็นระบอบประชาธิปไตย สํงผลให๎
กิ จ กร รมกา รดํ า เ นิ น ง านของกรม ไปรษณี ย๑ โ ทร เ ลขถู กปรั บปรุ ง เ ปลี่ ย นแปลง ไป เป็ น 
“การสื่อสารแหํงประเทศไทย” ภายใต๎ระบบการบริหารแบบรัฐวิสาหกิจ ตามประกาศใช๎
พระราชบัญญัติการสื่อสารแหํงประเทศไทย ตํอมาในปี พ.ศ. 2546 ได๎มีการปรับโครงสร๎างอีกครั้งตาม
นโยบายแปรรูปรัฐวิสาหกิจ ทําให๎การสื่อสารแหํงประเทศไทย ถูกเปลี่ยนมาเป็น “บริษัท ไปรษณีย๑
ไทย จํากัด” และ “บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)” ซึ่งบริษัทไปรษณีย๑ไทย จะเป็นผู๎ที่
ดูแลและให๎บริการด๎านไปรษณีย๑ของไทย มีจุดมุํงหมายเพ่ือตอบสนองความต๎องการของประชาชนทุก
ระดับ  

จากที่กลําวมาจะเห็นได๎วําธุรกิจขนสํงสินค๎า พัสดุภัณฑ๑ ในประเทศไทย มีบริษัทไปรษณีย๑ไทย 
เป็นเจ๎าใหญํและเจ๎าเดียวที่สามารถครอบครองสํวนแบํงทางการตลาดมากที่สุด  ถึงแม๎วําจะมีบริษัท
ตํางชาติอยํางบริษัท ดีเอชแอล จํากัด  เข๎ามาลงทุนในประเทศไทยก็ตาม (เข๎ามาดําเนินธุรกิจใน
ประเทศไทยปี พ.ศ. 2514 และได๎เปิดสํานักงานใหญํในกรุงเทพมหานครปี พ.ศ. 2533) ผู๎ใช๎บริการก็
ยังมีทางเลือกจํากัดในการเลือกผู๎ให๎บริการ แตํในปัจจุบัน เมื่อธุรกิจ E-Commerce หรือการซื้อขาย
สินค๎าผํานทางระบบอิเล็กทรอนิกส๑ เป็นที่นิยมและมีอัตราการเจริญเติบโตที่สูงขึ้น (มูลคํา E-
Commerce ปี 2557 – 2558 เติบโต 10.41% สํวนในปี 2558 – 2559 เติบโต 14.03%) (สํานักงาน
พัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส๑, 2560)  สํงผลให๎การแขํงขันภายในอุตสาหกรรมขนสํงสินค๎ามีอัตรา
การเติบโตที่สูงขึ้นเชํนเดียวกัน เพราะธุรกิจขนสํงสินค๎าเป็นธุรกิจที่เชื่อมโยงการซื้อขายสินค๎าระหวํางผู๎
ซื้อและผู๎ขาย โดยการให๎บริการขนสํงสินค๎าจากมือผู๎ขายไปสูํมือผู๎ซื้อ (ศูนย๑วิจัยกสิกรไทย, 2560) เชํน 
การขนสํงสินค๎าดํวนพิเศษ การขนสํงสินค๎าดํวนราคาประหยัด เป็นต๎น 

บทบาทความสําคัญของธุรกิจขนสํงสินค๎าที่เกิดขึ้นนี้ สํงผลให๎สํวนแบํงทางการตลาดภายใน
อุตสาหกรรมขนสํงสินค๎าเกิดการเปลี่ยนแปลง โดยที่บริษัทเอกชนมีสํวนแบํงทางการตลาดเพ่ิมมากขึ้น 
ดังนั้น บริษัทขนสํงสินค๎าดังกลําว จึงต๎องมีการปรับตัว เพ่ือสร๎างข๎อได๎เปรียบทางด๎านราคา นวัตกรรม 
และความแตกตํางของการบริการ (สุรัสวดี ราชกุลชัย, 2543) ด๎วยการกําหนดกลยุทธ๑การแขํงขันที่ทํา
ให๎ลูกค๎าตัดสินใจเลือกใช๎บริการ ซึ่งการกําหนดกลยุทธ๑การแขํงขันของบริษัท ต๎องให๎สอดคล๎องกับ
สภาพแวดล๎อมและศักยภาพภายในของตนเอง โดยมองเห็นโอกาสหรืออุปสรรคที่จะเกิดขึ้นตํอการ
ดําเนินธุรกิจ (เอกชัย บุญยาทิษฐาน, 2553) ขณะเดียวกัน ก็ต๎องประเมินสภาพแวดล๎อมภายนอก ที่
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เกิดข้ึนจากคูํแขํงขันเดิมภายในอุตสาหกรรม และคํูแขํงขันรายใหมํที่กําลังเข๎ามาทําธุรกิจ (สุรัสวดี ราช
กุลชัย, 2543) ซึ่งกลยุทธ๑ระดับธุรกิจที่สามารถนํามาใช๎ได๎ มีทั้งหมด 3 กลยุทธ๑ ได๎แกํ กลยุทธ๑ผู๎นําด๎าน
ต๎นทุน กลยุทธ๑การสร๎างความแตกตําง และกลยุทธ๑การมุํงเน๎นเฉพาะกลุํม (สุดใจ วันอุดมเดชาชัย , 
2556)  
 จากที่กลําวมาทั้งหมดข๎างต๎น ทําให๎ผู๎วิจัยเกิดคําถามในงานวิจัยชิ้นนี้วํา กลยุทธ๑ธุรกิจขนสํง
ประเภทดํวนพิเศษควรกําหนดกลยุทธ๑ระดับบริษัทแบบใด ที่สามารถแขํงขันได๎ โดยภาพรวมธุรกิ จ
ขนสํงและสถานที่จัดเก็บสินค๎าภายในประเทศไทย ที่จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค๎ากระทรวง
พาณิชย๑ ประเภทกิจกรรมการรับสํงเอกสาร สิ่งของ ที่ดําเนินงาน “นอกเหนือพันธะการให๎บริการของ
ไปรษณีย๑พ้ืนฐานอยํางท่ัวถึง”  มีจํานวนทั้งหมด 207 บริษัท โดยแบํงออกเป็น ภาคกลาง 195 บริษัท 
ภาคตะวันออก 1 บริษัท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 บริษัท ภาคเหนือ 3 บริษัท และภาคใต๎ 7 
บริษัท (กรมพัฒนาธุรกิจ, 2556) จากตัวเลขดังกลําว ทําให๎ผู๎วิจัยมุํงที่จะศึกษาบริษัทขนสํงเอกชนใน
ภาคกลาง ที่มีขอบเขตพ้ืนที่ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร เพราะมีบริษัทที่กําลังดําเนิ นกิจการอยูํ 
ทั้งหมด 152 บริษัท จากท้ังหมดของภาคกลาง 195 บริษัท ด๎วยตัวเลขที่คํอนข๎างมากกวําจังหวัดอ่ืนๆ 
จึงทําให๎การแขํงขันในกรุงเทพมหานครอยูํในอัตราที่คํอนข๎างสูง เมื่อการแขํงขันสูง บริษัทขนสํงตํางๆ 
จึงต๎องมีการกําหนดกลยุทธ๑ในการดําเนินธุรกิจที่สามารถแขํงขันได๎โดยสร๎างคุณภาพการให๎บริการแกํ
ลูกค๎าในเวลาเดียวกัน เพราะฉะนั้น ข๎อมูลที่ได๎จากบริษัทขนสํงสินค๎าในจังหวัดกรุงเทพมหานคร จึง
สามารถนํามาเป็นข๎อมูลตัวแทนบริษัทขนสํงทั้งประเทศได๎ โดยที่ผลการศึกษาสามารถนํามาเป็น
แนวทางในการกําหนดกลยุทธ๑ เพ่ือการแขํงขันของบริษัทตํอไป  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพ่ือศึกษาการกําหนดกลยุทธ๑ระดับธุรกิจของธุรกิจขนสํงประเภทดํวนพิเศษ  
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาในครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) ที่ผู๎วิจัยเก็บรวบรวม
ข๎อมูลจาก บทสัมภาษณ๑ บทความ หนังสือ ตํารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง โดยเฉพาะงานวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) เพ่ือให๎สอดคล๎องกับงานวิจัยชิ้นนี้ แล๎วจึงนําเสนอผลการศึกษา
ตามวัตถุประสงค๑ 
 
การทบทวนวรรณกรรม 
 ในการหาคําตอบเพ่ือตอบคําถามตามวัตถุประสงค๑ที่กําหนดนั้น ต๎องมีการทบทวนทฤษฎี 
แนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง ดังตํอไปนี้ 
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1. การวิเคราะห๑สภาพแวดล๎อมภายนอกองค๑การ (PEST Analysis) 
2. การวิเคราะห๑สภาวะการแขํงขันภายในอุตสาหกรรม (Five Forces Model) 
3. การวิเคราะห๑สภาพแวดล๎อมและศักยภาพภายใน (SWOT Analysis) 
4. การสร๎างกลยุทธ๑ที่เหมาะสม (TOWS Matrix) 
5. กลยุทธ๑ระดับธุรกิจ (Business Level Strategy) 
6. ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง 
ซ่ึงแตํละหัวข๎อ มีรายละเอียด ดังตํอไปนี้ 

 
1. การวิเคราะห๑สภาพแวดล๎อมภายนอกองค๑การ (PEST Analysis)  

เป็นการวิเคราะห๑ปัจจัยภายนอกที่เราไมํสามารถควบคุมได๎ระดับมหาภาค นําข๎อมูลที่ได๎มาทํา
ความเข๎าใจในเรื่องของทิศทางธุรกิจ ที่จะเกิดขึ้นในปัจจุบันและอนาคต โดยที่ สุรัสวดี ราชกุลชัย 
(2543, หน๎า 180 - 181) ได๎แบํงการวิเคราะห๑ออกเป็น 4 ด๎าน ได๎แกํ (1) สภาพแวดล๎อมทางการเมือง
และกฎหมาย (Political and Legal : P) เชํน กฎหมาย นโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และความมั่นคง (2) สภาพแวดล๎อมทางเศรษฐกิจ (Economic : E) เชํน ราคาน้ํามันดิบ  ภาวะเงิน
เฟูอเงินฝืด อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนเงินทั้งในและนอกประเทศ (3) สภาพแวดล๎อมทางสังคม
และวัฒนธรรม (Social and Cultural : S) เชํน ความเชื่อ คํานิยม ทัศนคติ คุณภาพชีวิต การ
คมนาคม และการติดตํอสื่อสาร (4) สภาพแวดล๎อมทางเทคโนโลยี (Technology : T) เชํน การ
แลกเปลี่ยนความรู๎ระหวํางองค๑กร ความก๎าวหน๎าในการวิจัยและพัฒนา เทคโนโลยี อินเตอร๑เน็ต 
หุํนยนต๑ หรือนวัตกรรมอ่ืนๆ เป็นต๎น (จารุวรรณ สิทธิโชค, 2555)  
 
2. การวิเคราะห๑สภาวะการแขํงขันภายในอุตสาหกรรม (Five Forces Model)  

เป็นโมเดลของ Michael E. Porter (1980) ที่นิยมใช๎ในการวิเคราะห๑การแขํงขันทาง
การตลาด ทําให๎สามารถรู๎สภาพแวดล๎อมทั่วไปของธุรกิจ แบํงออกได๎ทั้งหมด 5 ด๎าน ได๎แกํ  

(1) การแขํงขันระหวํางบริษัทที่มีอยูํ (Rivalry among existing firms) เป็นการวิเคราะห๑
คูํแขํงท้ังหมดที่อยูํในอุตสาหกรรมเดียวกัน เพ่ือวิเคราะห๑วําคูํแขํงใช๎กลยุทธ๑อะไร และสํงผลกระทบตํอ
ธุรกิจของเราอยํางไร สํวนใหญํเป็นการแขํงขันด๎านราคา นวัตกรรมของผลิตภัณฑ๑ และความแตกตําง
ของผลิตภัณฑ๑ ซึ่งปัจจัยที่ทําให๎เกิดการแขํงขึ้นมีอยูํหลายปัจจัย ได๎แกํ การเติบโตของธุรกิจที่อยูํใน
ตลาดไมํได๎สูงมากนัก ต๎นทุนคงที่และต๎นทุนการเก็บรักษามีราคาสูง คูํแขํงที่มีศักยภาพที่เหมือนหรือ
ใกล๎เคียงกันมีจํานวนมาก  อารมณ๑ความต๎องการของลูกค๎าที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูํตลอดเวลา บริษัท
จึงต๎องตระหนักและใสํใจปัจจัยตํางๆเหลํานี้ เพราะอาจเกิดขึ้นได๎ตลอดเวลา (สุรัสวดี ราชกุลชัย , 
2543, หน๎า 184) เชํน Kerry express กับ ไปรษณีย๑ไทย 
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(2) อํานาจการตํอรองของลูกค๎า (Bargaining Power of Customer) เป็นการวิเคราะห๑
อํานาจของลูกค๎า ซึ่งถูกมองวําเป็นภัยคุกคามของบริษัทได๎ ถ๎าลูกค๎าอยูํในฐานะที่จะเรียกร๎องการลด
ราคาสินค๎าหรือบริการให๎ต่ําลง ในขณะที่ต๎องการคุณภาพที่สูงขึ้น เชํน เมื่อลูกค๎าสั่งซื้อสินค๎าใน
ปริมาณมาก ทําให๎สามารถตํอรองการลดราคาลง เพราะถ๎าลูกค๎าไมํซื้อ บริษัทก็ไมํสามารถที่จะดําเนิน
กิจการตํอไปได๎  อยํางธุรกิจขนสํงสินค๎า ที่ลูกค๎าบางทําน มียอดการสํงสินค๎าในอัตราที่สูง ทําให๎มีการ
ตํอรองกับบริษัท โดยการบริการรับสินค๎าตามบ๎านเพ่ือสํงออกไปยังลูกค๎าปลายทาง สิ่งที่ลูกค๎าได๎รับ 
คือ ไมํต๎องเสียต๎นทุนในการเดินทางมาใช๎บริการ แตํในทางกลับกันถ๎าลูกค๎ามีปริมาณมาก และมีความ
ต๎องการสินค๎าหรือบริการนั้นๆ บริษัทก็สามารถหาผลประโยชน๑จากการขึ้นราคาสินค๎าหรือบริการได๎ 
เชํน การขึ้นราคาการบริการรับสินค๎าตามบ๎านเพ่ือสํงออกไปยังลูกค๎าปลายทาง หรือการเพ่ิมเงื่อนไข
ในการบริการ  

(3) อํานาจการตํอรองของผู๎จัดหา (Bargaining Power of Suppliers) เป็นการวิเคราะห๑
อํานาจของผู๎จัดหา ซึ่งถูกมองวําเป็นอุปสรรคได๎ ถ๎าหากพวกเขาไมํจัดหาสินค๎าหรือบริการให๎ตามที่ตก
ลงกัน อาจจะขึ้นราคาหรือลดคุณภาพของสินค๎าหรือบริการ สิ่งเหลํานี้สํงผลกระตํอการทํากําไรของ
บริษัทโดยตรง ในทางกลับกันถ๎าผู๎จัดหาไมํมีอํานาจในการตํอรอง ก็จะทํา ให๎บริษัทมีโอกาสที่จะทํา
กําไรจากการกดราคาสินค๎าหรือบริการให๎ต่ําลง และยังสามารถเรียกร๎องคุณภาพที่สูงขึ้นได๎ เชํน การ
ขึ้นราคาของน้ํามันเชื้อเพลิง เนื่องจากธุรกิจขนสํงสินค๎าต๎องพ่ึงพาพลังงานเชื่อเพลิงในการให๎บริการ              
(นัสสุ คูสุวรรณ, 2554, หน๎า 64) 

(4) คูํแขํงรายใหมํ (New Entrants) เป็นการวิเคราะห๑คูํแขํงรายใหมํที่ยังไมํได๎แขํงขัน แตํมี
ความสามารถที่จะแขํงขัน เชํน  มีการวิจัยและพัฒนาที่ทันสมัย มีการโฆษณาถี่ หรือมีงบประมาณใน
การลงทุนสูง (สุรัสวดี ราชกุลชัย , 2543, หน๎า 183) ดังนั้นการเข๎ามาของคูํแขํงรายใหมํ จะเป็น
อุปสรรคอยํางหนึ่งตํอการทํากําไรของบริษัท เนื่องจากยิ่งมีคูํแขํงมากขึ้น การแขํงขันก็จะเพ่ิมมากขึ้น
ตามไปด๎วย ถ๎าการเข๎ามาของคูํแขํงรายใหมํมีน๎อย บริษัทที่มีอยูํก็จะสามารถหาโอกาสจากการขึ้นราคา
เพ่ือทํากําไรตํอไป ตัวอยํางเชํน ในอดีต บริษัทขนสํงที่มีอยูํเดิม คือ ไปรษณีย๑ไทย และคูํแขํงขันราย
ใหมํ คือ Kerry express ในขณะที่ปัจจุบัน บริษัทที่มีอยูํเดิม คือ Kerry express และคูํแขํงขันราย
ใหมํ คือ SCG express 

(5) ผลิตภัณฑ๑ทดแทน (Substitute Products) เป็นการวิเคราะห๑ผลิตภัณฑ๑บริษัท ไมํวําจะ
เป็นสินค๎าหรือบริการ ที่สามารถลอกเลียนแบบได๎ก็อาจจะมีผลิตภัณฑ๑อ่ืนมาทดแทน ผลิตภัณฑ๑
ทดแทนในที่นี้ หมายถึง สินค๎าหรือบริการที่มีจุดประสงค๑ในการตอบสนองความต๎องการของลูกค๎า 
ด๎วยวิถีทางที่คล๎ายคลึงกัน โดยที่ลูกค๎าไมํได๎ให๎ความสําคัญกับกระบวนการที่ทําให๎เกิดสินค๎าหรือ
บริการนั้นๆ ในขณะที่สินค๎าหรือบริการทดแทนนั้นอาจมีราคาที่ต่ํากวํา แตํคุณภาพอาจจะเทียบเทํา
กัน ก็จะทําให๎ลูกค๎าหันไปใช๎ ผลิตภัณฑ๑ทดแทนนั้นแทน สํงผลให๎สํวนแบํงทางการตลาดลดลง 
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เพราะฉะนั้นบริษัทจึงต๎องลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ๑ทดแทน โดยการสร๎างความ
แตกตํางให๎กับผลิตภัณฑ๑ของตนเอง เชํน ราคา คุณภาพ การบริการ ทําเลที่ตั้ง หรือตัวอยํางที่เห็นได๎
อยํางชัดเจน คือ  การสํงสินค๎าของแมสเซ็นเจอร๑ ที่ใช๎เวลาในการสํงสินค๎าเพียงแคํ 1-3 ชั่วโมงเทํานั้น 
โดยที่อาจจะมีข๎อจํากัดทางด๎านพ้ืนที่ในการให๎บริการ แตํถ๎ามองทางด๎านระยะเวลาที่ลูกค๎าจะได๎รับ
สินค๎า กลับรวดเร็วกวําการใช๎บริการบริษัทขนสํง ที่มีอยูํในอุตสาหกรรมที่ใช๎ระยะเวลาในการสํงสินค๎า 
1-3วัน  
 
3. การวิเคราะห๑สภาพแวดล๎อมและศักยภาพภายใน (SWOT Analysis)  

เป็นเครื่องมือในการประเมินสถานการณ๑ สําหรับองค๑การหรือโครงการตํางๆ ที่จะชํวยให๎
ผู๎บริหารกําหนดจุดแข็งและจุดอํอนจากสภาพแวดล๎อมภายใน โอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดล๎อม
ภายนอก ตลอดจนผลกระทบที่มีศักยภาพที่เกิดขึ้นจากปัจจัยตํางๆ ที่มีผลตํอการทํางานขององค๑การ  
ซ่ึง SWOT มีความหมายตามตัวอักษรยํอภาษาอังกฤษ          (เอกชัย บุญยาทิษฐาน, 2553) ดังนี้  

(1) จุดแข็ง (Strengths : S) หมายถึง ปัจจัยตํางๆที่เกิดขึ้นภายในองค๑การ ทําให๎เกิดความ
เข๎มแข็งหรือเป็นจุดแข็งขององค๑การ นําไปสูํความได๎เปรียบทางการแขํงขัน เชํน การบริการจัดสํง
สินค๎าท่ีรวดเร็ว ความปลอดภัยของตัวสินค๎าขณะทําการจัดสํง มารยาทของผู๎ให๎บริการขนสํง 

(2) จุดอํอน (Weaknesses : W) หมายถึง ปัจจัยตํางๆที่เกิดขึ้นภายในองค๑การ ทําให๎เกิด
ความอํอนแอ หรือเป็นจุดอํอนขององค๑การ นําไปสูํความเสียเปรียบทางการแขํงขัน เชํน พนักงานไมํ
เพียงพอ รถขนสํงสินค๎าไมํเพียงพอ หรือเมื่อมีสถานการณ๑ที่ลูกค๎ามาใช๎บริการเป็นจํานวนมาก อาจจะ
ทําให๎บริษัทต๎องจ๎างบุคคลภายนอกเข๎ามาชํวยในการให๎บริการลูกค๎า ตรงจุดนี้อาจทําให๎คุณภาพใน
การให๎บริการลดลง 

(3) โอกาส (Opportunities : O) หมายถึง ปัจจัยตํางๆที่เกิดขึ้นภายนอกองค๑การ ที่เราไมํ
สามารถควบคุมได๎ แตํสํงผลให๎องค๑การมีประโยชน๑ในการดําเนินธุรกิจ เชํน สภาพเศรษฐกิจที่ขยายตัว 
เนื่องจากในปัจจุบันที่เทคโนโลยีได๎เข๎ามามีบทบาทกับผู๎คนทุกเพศทุกวัย การทําธุรกิจขายสินค๎า
ออนไลน๑จึงมีผู๎ซื้อและผู๎ขายเป็นจํานวนมาก ทําให๎ธุรกิจขนสํงสินค๎า ที่เป็นตัวเชื่อมโยงในการขนสํง
สินคา๎จากผู๎ขายไปยังผู๎ซื้อ มีโอกาสในการทําธุรกิจมากยิ่งขึ้น 

(4) อุปสรรค (Threats : T) หมายถึง ปัจจัยตํางๆที่เกิดขึ้นภายนอกองค๑การ ที่เราไมํสามารถ
ควบคุมได๎ แตํสํงผลเสียข๎อจํากัดตํางๆให๎องค๑การและเป็นอุปสรรคตํอการดําเนินธุรกิจ เชํน ความผัน
ผวนของราคาน้ํามัน ภัยพิบัติทางธรรมชาติอาจทําให๎การสํงสินค๎าลําช๎า  
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4. การสร๎างกลยุทธ๑ที่เหมาะสม (TOWS Matrix) 
 เป็นเครื่องมือสร๎างกลยุทธ๑ที่เหมาะสม จากการวิเคราะห๑สภาพแวดล๎อมและศักยภาพภายใน 
(SWOT Analysis) ที่มีทั้งหมด 4 ตัว คือ จุดแข็ง (S) จุดอํอน (W) โอกาส (O) และอุปสรรค (T) มา
จับคูํกัน เพ่ือให๎เกิดเป็นกลยุทธ๑ SO WO ST และ WT (เอกชัย บุญยาทิษฐาน, 2553, หน๎า 106 - 
111) โดยมีรายละเอียดดังตํอไปนี้  
 (1) กลยุทธ๑เชิงรุก SO (Strengths - Opportunities) เป็นกลยุทธ๑ที่เกิดขึ้นจากการเอาจุด
แข็งขององค๑การไมํวําจะเป็นด๎านใดก็ตาม ไปรวมกับโอกาสที่ดีที่มาจากภายนอกให๎เหมาะสมกัน เป็น
กลยุทธ๑ที่อุกองค๑การแสวงหาและต๎องการสร๎างให๎เกิดประโยชน๑สูงสุด เพ่ือปกปูองจุดแข็งของตนเอง
และนําโอกาสที่ดีที่มาจากภายนอกมาใช๎ให๎เกิดประโยชน๑ เชํน รถยนต๑ Mercedes-Benz เป็นรถยนต๑
ที่มีความหรูหรา มีคุณภาพ และมีชื่อเสียงโดํงดัง สิ่ งเหลํานี้กํอให๎เกิดจุดแข็งของบริษัท ใน
ขณะเดียวกันสังคมก็มีคํานิยมที่ต๎องการความหรูหรา สภาพแวดล๎อมและศักยภาพที่มีอยูํนี้ ทําให๎
บริษัทสามารถนําไปสร๎างเป็นกลยุทธ๑ในการขยายตลาดได๎เป็นอยํางดี 
 (2) กลยุทธ๑เชิงแก๎ไข WO (Weaknesses - Opportunities) เป็นกลยุทธ๑ที่มีความพยายามที่
จะลดจุดอํอนของตนเอง โดยการนําเอาโอกาสที่ดีที่มาจากภายนอกมารวมกับจุดอํอนขององค๑การ 
เพ่ือพัฒนาให๎เกิดประโยชน๑ เชํน ในสถานการณ๑โลกที่น้ํามันมีราคาแพงและเป็นสิ่งที่จะต๎องหมดลงใน
อนาคต ตลาดจึงมีความต๎องการรถยนต๑ที่ใชํแก๏สธรรมชาติหรือรถยนต๑ที่ใช๎พลังงานไฟฟูา แตํ ณ 
ปัจจุบัน บริษัทไมํมีเทคโนโลยีด๎านนี้ ทําให๎บริษัทสามารถรับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นได๎จากการกําหนดกล
ยุทธ๑ เชํน ซื้อลิขสิทธิ์เพ่ือให๎ได๎มาซึ่งเทคโนโลยี ประสานความรํวมมือกับบริษัทที่มีเทคโนโลยีนี้ดังกลําว 
ทุํมเทงบประมาณไปกับการวิจัยและพัฒนา เป็นต๎น ซึ่งในขณะเดียวกันบริษัทอาจจะไมํต๎องทําอะไร
เลยก็ได๎กับโอกาสที่กําลังจะเกิด กลยุทธ๑นี้จะชํวยการกําหนดวิธีการปรับปรุงจุดอํอนเปลี่ยนเป็นจุดแข็ง   
 (3) กลยุทธ๑เชิงปูองกัน ST (Strengths - Threats) เป็นกลยุทธ๑ที่นําเอาจุดแข็งขององค๑การ
มาจับคูํกับภัยคุกคามที่มาจากภายนอก เพ่ือตํอสูํภัยคุกคามที่จะเกิดขึ้น จุดมุํงหมายของกลยุทธ๑นี้ คือ 
เพ่ิมความเข๎มแข็งและลดปัญหาที่เกิดขึ้น ตรงจุดนี้ไมํได๎หมายความวําองค๑การจะต๎องเอาจุดแข็งของ
ตนเองไปปูองกันภัยคุกคามที่มาจากภายนอก แตํเป็นการเอาจุดแข็งไปลดปัญหาที่เกิดขึ้นหรือไมํก็
เปลี่ยนภัยคุกคามนั้นเป็นโอกาส  
 (4) กลยุทธ๑เชิงรับ WT (Weaknesses - Threats) เป็นกลยุทธ๑ที่จับคูํกันระหวํางจุดอํอนของ
องค๑การกับภัยคุกคามที่มาจากภายนอก เพ่ือพยายามที่จะตัดปัญหาทั้งสองที่เกิดขึ้น คือ ต๎องการลด
ทั้งจุดอํอนและภัยคุกคามดังกลําว เพราะถ๎าองค๑การใดที่ตกอยูํในภาวะที่ถูกสภาพแวดล๎อมที่มาจาก
ภายนอกคุกคาม และตนเองก็ไมํมีกําลังความสามารถ ก็เหมือนกับเสือลําบาทที่ถูกนายพรานตามลําไมํ
หยุด ดังนั้นองค๑การจึงมีทางเลือกสองทาง คือ ตํอสูํเพ่ือความอยูํรอดหรือหลบหนีเพ่ือตั้งหลัก แตํ
ในทางธุรกิจยังมีทางเลือกอ่ืนให๎เดิน เชํน การควบรวมกิจการหรือตัดทอนธุรกิจที่ตนเองทําอยูํเพ่ือลด
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จุดอํอนลง หมายความวํา ถ๎าจุดอํอนที่มีอยูํตอนนี้คือการมีพนักงานที่มากเกินไป และไมํมี
ประสิทธิภาพในการทํางาน รวมถึงพนักงานมีทัศนคดีที่ไมํเอ้ือตํอการพัฒนาองค๑การ เพราะฉะนั้นจึง
ต๎องลดพนักงานเหลํานั้นออกไปนั้นเอง 
 
4. กลยุทธ์ระดับธุรกิจ (Business Level Strategy)  

Michael E. Porter (1980 อ๎างถึงใน ณัฎฐพันธ๑ เขจรนันทน๑, 2552, หน๎า 14) ได๎ให๎คําจํากัด
ความของกลยุทธ๑วํา “หลักการพ้ืนฐานทั่วไปในการแขํงขันทางธุรกิจ” ในขณะที่ สมยศ นาวีการ 
(2538) กลําววํา กลยุทธ๑ คือ แผนงานในระยะยาวที่บริษัทกําหนดขึ้นมา เพ่ือให๎ธุรกิจสามารถสร๎างข๎อ
ได๎เปรียบทางการแขํงขันมากที่สุด โดยที่บริษัทก็จะต๎องเสียเปรียบน๎อยที่สุดเชํนเดียวกัน สอดคล๎องกับ 
เสนาะ ติเยาว๑ (2546) ในการบรรลุเปูาหมายระยะยาวของบริษัท จากการกําหนดแผนรวม 
(Comprehensive Plan) ของการดําเนินงาน ที่บํงบอกทิศทางในการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยูํของ
บริษัท ในขณะที่ กิ่งพร ทองใบ (2549) ได๎ให๎ความหมายเพ่ิมเติมเกี่ยวกับกลยุทธ๑วํา วิธีการที่บริษัท
เลือกใช๎ เพ่ือดําเนินกิจการที่เป็นอยูํในปัจจุบัน ให๎ไปยังจุดหมายปลายทางที่ถูกกําหนดไว๎ในอนาคต  

จากที่กลําวมา ทําให๎ผู๎วิจัยสามารถกําหนดความหมายของกลยุทธ๑ ได๎วํา กลยุทธ๑ (Strategy) 
หมายถึง รูปแบบหรือแผนการดําเนินงานที่ครอบคลุมทรัพยากรทั้งหมดของบริษัท เพ่ือประสิทธิผล
และประสิทธิภาพในการสร๎างข๎อได๎เปรียบทางการแขํงขันเหนือคูํแขํง ดังนั้น การกําหนดกลยุทธ๑ 
(Strategic Formulation) จึงมีความหลากหลาย และเปลี่ยนแปลงอยํางรวดเร็วตามสถานการณ๑การ
แขํงขันทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน ทําให๎ สุดใจ วันอุดมเดชาชัย (2556, หน๎า 338 -373) ได๎อธิบาย
ความหมายของกลยุทธ๑ระดับธุรกิจ ดังตํอไปนี้  

(1) กลยุทธ๑ผู๎นําด๎านต๎นทุน (Cost Leadership Strategy) ธุรกิจที่ใช๎ในกลยุทธ๑ผู๎นําด๎าน
ต๎นทุน มีสินค๎าหรือบริการขั้นพ้ืนฐานที่มีระดับของคุณภาพมาตรฐานตํอลูกค๎าสํวนใหญํใน
อุตสาหกรรม ซึ่งสินค๎าหรือบริการ จําเป็นจะต๎องมีระดับความแตกตํางในเรื่องของคุณลักษณะที่สร๎าง
คุณคําให๎แกํลูกค๎า ในลักษณะที่ลูกค๎าพึงพอใจและสามารถยอมรับได๎ในราคาที่ต่ําที่สุด เมื่อ
เปรียบเทียบกับคํูแขํงรายอื่นๆ ในขณะเดียวกันถ๎าบริษัทเลือกที่จะมุํงเน๎นการลดต๎นทุนเพียงอยํางเดียว 
โดยไมํคํานึงถึงการสร๎างความแตกตําง การกระทําเชํนนี้ อาจทําให๎บริษัทที่สามารถผลิตสินค๎าหรือ
บริการที่มีคุณภาพ ละเลยการแขํงขันในการสร๎างความแตกตําง จนทําให๎ไมํมีลูกค๎าต๎องการสินค๎าหรือ
บริการเหลํานั้น แตํข๎อได๎เปรียบของ   กลยุทธ๑ผู๎นําด๎านต๎นทุนมีอยูํ 2 ประการ คือ (1) การเป็นผู๎นํา
ด๎านต๎นทุนสามารถกําหนดราคาได๎ต่ํากวําคูํแขํง เนื่องจากต๎นทุนที่ต่ํากวํา ทําให๎บริษัทมีกําไรมากกวํา
คูํแขํงในอุสาหกรรมเดียวกัน และ (2) ถ๎าการแขํงขันภายในอุสาหกรรมเพิ่มสูงขึ้น และบริษัทเลือกที่จะ
แขํงขันกันด๎วยราคา ผู๎นําด๎านต๎นทุนจึงมีข๎อได๎เปรียบในการแขํงขัน (สมยศ นาวีการ, 2544) 
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(2) กลยุทธ๑การสร๎างความแตกตําง (Differentiation Strategy) บริษัทจะต๎องสร๎างสรรค๑
ผลิตภัณฑ๑ให๎มีลักษณะโดดเดํนมีเอกลักษณ๑หรือมีลักษณะที่แตกตํางจากคูํแขํง โดยที่ลูกค๎าสามารถ
รับรู๎ถึงลักษณะเดํนชองผลิตภัณฑ๑ ดังนั้น บริษัทที่สร๎างความแตกตํางจะได๎รับประโยชน๑จากความ
ได๎เปรียบทางการแขํงขัน เพราะมีความสามารถในการตอบสนองความต๎องการของลูกค๎า และทําให๎
ลูกค๎าเกิดความพึงพอใจ ในขณะที่คูํแขํงไมํสามารถดําเนินงานในลักษณะดังกลําวได๎ สิ่งเหลํานี้ทําให๎
ลูกค๎ายินดีที่จะจํายเงินซื้อสินค๎าหรือบริการในราคาที่พิเศษ เพราะลูกค๎าเชื่อวําคุณภาพผลิตภัณฑ๑มี
ความแตกตํางและมีคุณคําสมกับราคาที่จะต๎องจํายเพ่ิม ถ๎าบริษัทสามารถดําเนินการตามที่ได๎กลําวไว๎
ข๎างต๎น ก็จะสํงผลทําให๎กลยุทธ๑การสร๎างความแตกตํางสามารถนําไปใช๎ประโยชน๑ได๎อยํางประสบ
ความสําเร็จ ดังเชํนตัวอยํางของ สุรัสวดี ราชกุลชัย (2543, หน๎า 199) ที่ได๎ยกตัวอยํางเพ่ือให๎เห็นภาพ
ชัดเจน เชํน รถยนต๑ Volvo เน๎นความปลอดภัย ในขณะที่ รถยนต๑ Mercedes-Benz เน๎นเรื่อง
คุณภาพและความไว๎วางใจ 

(3) กลยุทธ๑การมุํงเน๎นเฉพาะกลุํม (Focus Strategic) เป็นบริษัทที่ตั้งใจจะใช๎ความสามารถ
หลักของตนในการตอบสนองความต๎องการของกลุํมลูกค๎าเฉพาะกลุํม โดยกําหนดกลุํมลูกค๎าจากปัจจัย
ตํางๆ เชํน กําหนดจากกลุํมผู๎ซื้อที่เฉพาะเจาะจง กําหนดจากความแตกตํางของสายผลิตภัณฑ๑ กําหนด
จากความแตกตํางทางภูมิศาสตร๑ของตลาด เป็นต๎น ดังนั้น กลยุทธ๑การมุํงเน๎นเฉพาะกลุํมเป็นการบูร
ณาการปฏิบัติการ เพ่ือผลิตสินค๎าหรือบริการที่ตอบสนองความต๎องการของลูกค๎า สํวนการแขํงขันที่
เฉพาะเจาจง เพ่ือกีดกันคูํแขํงรายอ่ืนๆให๎ลดน๎อยลง เมื่อบริษัทใช๎ประโยชน๑จากความแตกตํางของ
ลูกค๎า บริษัทก็จะตอบสนองความต๎องการของลูกค๎าได๎อยํางมีประสิทธิภาพมากกวําคูํแขํงที่มีขอบเขต
การตลาดกว๎าง ซึ่งความเสี่ยงของการใช๎กลยุทธ๑การมุํงเน๎นเฉพาะกลุํม คือ ความเป็นไปได๎ที่คูํแขํง
จํานวนมาก จะตระหนักถึงความสําเร็จของกลยุทธ๑นี้และนําไปลอกเลียนแบบเป็นกลยุทธ๑ของตน 
เพราะฉะนั้นจึงต๎องตอบสนองเฉพาะเจาะจงสําหรับลูกค๎าแคบลงไปอีก ซึ่งสามารถแบํงได๎ 2 กลยุทธ๑ 
ได๎แกํ 

(3.1) กลยุทธ๑มุํงเน๎นการเป็นผู๎นําทางด๎านต๎นทุน (Focused Cost Leadership Strategy) 
เป็นกลยุทธ๑ที่มีจุดมํุงหมายเพ่ือปูองกันความได๎เปรียบทางการแขํงขันจากการตอบสนองความต๎องการ
ของลูกค๎าในตลาดเปูาหมายที่เฉพาะเจาะจง ณ ระดับต๎นทุนที่ต่ําที่สุดและราคาที่ต่ํากวําคูํแขํง ซึ่งกล
ยุทธ๑นี้มีความนําสนใจตรงที่บริษัทสามารถมีต๎นทุนที่ต่ํากวํา ด๎วยการจํากัดขนาดของลูกค๎าในสํวนของ
ผู๎บริโภคไว๎ชัดเจน วิธีจะชํวยให๎บรรลุถึงความได๎เปรียบทางด๎านต๎นทุนเหนือคูํแขํงด๎วยการบริการใน
ตลาดเปูาหมายที่เฉพาะเจาะจง เชํนเดียวกับกลยุทธ๑ความเป็นผู๎นําด๎านต๎นทุน ความแตกตํางอยําง
เดียวระหวํางยุทธ๑ความเป็นผู๎นําด๎านต๎นทุนและกลยุทธ๑มุํงเน๎นการเป็นผู๎นําทางด๎านต๎นทุน คือ ขนาด
ของกลุํมผู๎บริโภค  
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(3.2) กลยุทธ๑มุํงเน๎นการสร๎างความแตกตําง (Focused Differentiation Strategy) เป็น
บริษัทที่มํุงเน๎นลูกค๎าเฉพาะกลุํม ที่ได๎พัฒนารูปแบบธุรกิจที่ทําให๎บริษัทประสบความสําเร็จในการวาง
ตําแหนํงผลิตภัณฑ๑เพ่ือทําการแขํงขันด๎วยการสร๎างความแตกตํางในตลาดใดตลาดหนึ่งโดยเฉพาะ การ
สร๎างความแตกตํางยิ่งมีมากและยิ่งมีสํวนตลาดที่เล็กลง จะสํงผลให๎สินค๎าของบริษัทเป็นที่นําสนใจของ
ลูกค๎า เชํน รถยนต๑ Porsche ใช๎กลยุทธ๑มุํงเน๎นการสร๎างความแตกตําง โดยจําหนํายให๎กลุํมลูกค๎า
เปูาหมายที่มั่งค่ังร่ํารวยเทํานั้น 
 
5. ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องตํางก็มีวิธีการศึกษาสภาพแวดล๎อม ศึกษา
ปัญหาและอุปสรรค เพ่ือวางแผนการจัดการเชิงกลยุทธ๑ ด๎วยเครื่องมือการวิเคราะห๑สภาพแวดล๎อม
ภายนอกองค๑การ (PEST Analysis) วิเคราะห๑สภาวะการแขํงขันภายในอุตสาหกรรม (Five Forces 
Model) วิเคราะห๑สภาพแวดล๎อมและศักยภาพภายใน (SWOT Analysis) และจึงกําหนดกลยุทธ๑ที่
เหมาะสมด๎วย TOWS Matrix  

ผลการศึกษา พบวํา การกําหนดกลยุทธ๑ระดับธุรกิจ สํวนใหญํเลือกที่จะกําหนดกลยุทธ๑สร๎าง
ความแตกตําง (Differentiation Strategy) โดยการให๎บริการของธนาคารกรุงเทพ ที่มีลูกค๎าเป็นผู๎ที่มี
อิทธิพลทางการตลาดมากที่สุด ธนาคารกรุงเทพจึงต๎องปรับตัวในการตอบสนองความต๎องการของ
ลูกค๎า สร๎างเอกลักษณ๑ด๎านกระบวนการให๎บริการเทคโนโลยีตํางๆ (ณัฐเศรษฐ จงจารัสพันธ๑ , 2554) 
สอดคล๎องกับธุรกิจร๎านเสริมสวยและออกแบบทรงผม ที่เป็นผู๎ประกอบการรายใหมํในธุรกิจประเภท
เดียวกัน จึงต๎องสร๎างความแตกตํางเพ่ือสร๎างเอกลักษณ๑ให๎ธุรกิจ (อุมารินทร๑ พยัคฆมาศ , 2554) แตํ
ปูนซีเมนต๑ไทย มีสินค๎าที่เป็นเอกลักษณ๑เฉพาะของบริษัท และลูกค๎าสามารถจดจําตราสินค๎าได๎ ดังนั้น
จงึเลือกที่จะสร๎างความแตกตํางจากข้ันตอนการผลิต สินค๎าที่เฉพาะเจาะจง เชํน ขั้นตอนการผลิตเป็น
การประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล๎อม หรือเรียกอีกอยํางวํา ECO Value (ศุภวรรณ นครน๎อย, 
2554) สอดคล๎องกับธุรกิจจําหนํายเครื่องดื่มชาเขียว บริษัท โออิชิ (รัติยา ไกรสัย , 2554) และ บริษัท 
เมืองไทยประกันภัย (ชลนิภัทร๑ ปทุมมา, 2553)  ที่มุํงเน๎นพัฒนาสินค๎าและผลิตภัณฑ๑ใหมํๆ ให๎มีความ
แตกตํางจากคูํแขํง เพ่ือตอบสนองความต๎องการของลูกค๎า ซึ่งจะทําให๎สามารถรักษาฐานลูกค๎าเดิม 
และยังขยายฐานลูกค๎าใหมํ สํงผลให๎บริษัทมียอดขายที่เพ่ิมมากขึ้น แตํในกรณีของบริษัทใหญํอยําง 
ปตท. กลับมองวําควรสร๎างความแตกตํางจากการสร๎างความโดดเดํนเหนือคูํแขํง ด๎วยการทํากิจกรรม
รับผิดชอบตํอสังคม ทําให๎ลูกค๎ารู๎สึกดีกับภาพลักษณ๑องค๑การ แถมประโยชน๑ในการจัดกิจกรรมเพ่ือ
สังคมตํางๆนั้น ทําให๎บริษัทสามารถเข๎าถึงกลุํมลูกค๎าได๎อยํางหลากหลาย สํงผลให๎บริษัทสามารถขยาย
ฐานลูกค๎าใหมํๆได๎ (ศศิกานต๑ แสงพยับ, 2553)  
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นอกจากนี้ ธุรกิจขนสํงระบบรางในเขตกรุงเทพมหานคร ได๎เลือกที่จะกําหนดกลยุทธ๑ระดับ
ธุรกิจแบบผสมผสานระหวํางกลยุทธ๑สร๎างความแตกตํางและกลยุทธ๑ผู๎นําด๎านต๎นทุน (Differentiation 
and Cost Leaddership Strategy) โดยพัฒนาการบริการให๎มีความแตกตํางเหนือคูํแขํงหรือจัด
กิจกรรมสํงเสริมการขาย โดยไมํต๎องกังวลวําลูกค๎าทีมีอยูํเดิมจะหันไปใช๎บริการคูํแขํง เนื่องจาก
รถไฟฟูาบีทีเอส ถือวําเป็นผู๎นําทางด๎านต๎นทุนของธุรกิจขนสํงระบบราง ถ๎าเปรียบเทียบกับรถไฟฟูาใต๎
ดิน (MRT) หรือรถไฟแหํงประเทศไทย (รฟท.)  รวมทั้งจากการวิเคราะห๑แบบสอบถามเรื่องความพึง
พอใจในการให๎บริการของรถไฟฟูาบีทีเอส และการสัมภาษณ๑ตัวแทนผู๎ใช๎บริการรถไฟฟูาบีทีเอส  
พบวํา ลูกค๎าสํวนใหญํพึงพอใจกับราคา ณ ปัจจุบัน โดยมีความคิดเห็นวําราคาเหมาะสมดีอยูํแล๎ว 
บริษัทจึงไมํมีความจําเป็นจะต๎องลดต๎นทุนให๎ต่ําลงไปอีก (นัสสุ คูสุวรรณ, 2554)  

ในขณะเดียวกัน ถ๎าบริษัทมีความรู๎ความชํานาญในธุรกิจที่ดําเนินกิจการอยูํ จนได๎รับการ
ยอมรับจากลูกค๎าหรือมีสํวนแบํงทางการตลาด จากผลการศึกษาพบวํา การกําหนดกลยุทธ๑ระดับธุรกิจ
ที่เหมาะสมในการสร๎างความได๎เปรียบและเพ่ิมสํวนแบํงทางการตลาดนั้น ควรเลือกกลยุทธ๑มุํงเน๎นการ
สร๎างความแตกตําง (Focus Differentiation Strategy) ซึ่งสอดคล๎องกับธุรกิจขนสํงสินค๎าทางอากาศ 
Thai Cargo ที่ต๎องการเพิ่มสํวนแบํงทางการตลาด ทําให๎บริษัทมุํงเน๎นที่จะสร๎างความแตกตําง ในการ
พัฒนาด๎านผลิตภัณฑ๑ คือ การบริการ โดยเริ่มตั้งแตํพัฒนาบุคลากรให๎มีความรู๎ความชํานาญในการ
บริการขนสํงทางอากาศ จัดอบรมหรือมีกิจกรรมเพ่ือให๎พนักงานมีทัศนคติที่ดีในการบริการ เพ่ือ
ตอบสนองความต๎องการของลูกค๎าเกําและลูกค๎าใหมํได๎อยํางมีประสิทธิภาพ เมื่อบริษัทสามารถเข๎าไป
ครองใจลูกค๎าได๎ ก็จะสํงผลให๎บริษัทสามารถเพ่ิมสํวนแบํงทางการตลาดได๎ (นวษมณ สุวรรณศร , 
2553) ซึ่งสอดคล๎องกับธุรกิจชํองโทรทัศน๑ดาวเทียมอยํางอาร๑เอส ที่เลือกกลยุทธ๑มุํงเน๎นสร๎างความ
แตกตําง เพ่ือต๎องการที่จะตอบโจทย๑ความต๎องการของผู๎บริโภคได๎อยํางสูงสุด จากกลุํมลูกค๎าเฉพาะ 
เชํน กลุํมลูกค๎าที่ชื่นชอบ Life Style แบบเกาหลี ไมํวําจะเป็นดูหนัง ฟังเพลง แฟชั่นการแตํงตัว สิ่ง
เหลํานี้ทําให๎บริษัทเลือกที่จะจัดกลุํมลูกค๎าและมุํงกลุํมลูกค๎าเป็นกลุํมๆ เพ่ือสํงเสริมการขายทาง
การตลาดและแยํงชิงสํวนแบํงทางการตลาดให๎เพ่ิมมากยิ่งขึ้น (อลงกรณ๑ โอภาสศรีวิศาล , 2554) 
เหมือนกันกับธุรกิจร๎านค๎าวัสดุกํอสร๎าง ในจังหวัดหนองคาย ที่มุํงเน๎นตลาดเฉพาะ จากประเภทสินค๎า 
อาทิ เครื่องใช๎ไฟฟูา อุปกรณ๑ประปา อุปกรณ๑กํอสร๎างตํางๆ ทําให๎สามารถตอบสนองความต๎องการของ
ลูกค๎าได๎ดี ในเรื่องของการให๎คําแนะนํา ทําให๎ลูกค๎าเกิดความเชื่อมั่นในการบริการ (สราลี ตังตระกูล
ไพศาล, 2558)   
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 จากที่กลําวมาทั้งหมดข๎างต๎น สามารถสรุปเป็นผลการศึกษากลยุทธ๑ธุรกิจขนสํงประเภทดํวน
พิเศษ ได๎ดังตํอไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
สรุปและอภิปรายผล 

จากการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข๎อง พบวํา  กลยุทธ๑ที่มีความเป็นไปได๎ที่ธุรกิจขนสํงประเภท
ดํวนพิเศษ ควรนําไปกําหนดเป็นกลยุทธ๑ระดับธุรกิจหรือบริษัทของตนเอง มี 3 กลยุทธ๑ ซึ่งมี
รายละเอียด ดังตํอไปนี้ 

1. กลยุทธ๑ผู๎นําด๎านต๎นทุน (Cost Leadership Strategy) เหมาะสมกับบริษัทขนสํงที่มีเงิน
ลงทุนสูง มีฐานลูกค๎าที่มากกวําบริษัทอ่ืนๆ และมีคูํค๎าที่เอ้ืออํานวยตํอการดําเนินธุรกิจ เนื่องจาก
ต๎นทุนการให๎บริการขนสํงสินค๎าตํอเที่ยวของบริษัทตํางๆ จะมีต๎นทุนที่ไมํแตกตํางกันมากนัก เชํน 
ต๎นทุนคําเชื้อเพลิง ต๎นทุนคําพนักงาน ต๎นทุนคําพาหนะ ดังนั้น การที่บริษัทจะมีกําไรจากเป็นผู๎นําด๎าน
ต๎นทุนได๎นั้น บริษัทจะต๎องมีเงินลงทุนในการสร๎างสิ่งอํานวยความสะดวกตํอการบริการ เพ่ือดึงดูดให๎
ลูกค๎าตัดสินใจเลือกใช๎บริการ เชํน ขยายสาขาที่ให๎บริการ เพ่ิมจํานวนพนักงานให๎เพียงพอตํอการ
บริการ หรือมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย ในขณะเดียวกันถ๎าบริษัทมีพันธมิตรทางการค๎า จะทําให๎บริษัท
ขนสํงดังกลําว สามารถลดต๎นทุนและความเสี่ยงจากการลงทุนได๎ เพราะการรํวมมือทางการค๎าเป็น
การรํวมมือกันของสองธุรกิจที่มีความเชี่ยวชาญแตกตํางกัน ทําให๎ประสิทธิภาพในการให๎บริการเพ่ิม
มากขึ้น เชํน  Kerry Express รํวมมือกับร๎านสะดวกซื้อ Family Mart หรือ SCG Express รํวมมือกับ
สถานีบริการน้ํามัน SUSCO เพ่ือเพ่ิมจุดให๎บริการ สํงผลให๎ลูกค๎าสามารถเข๎าถึงการบริการได๎มาก
ยิ่งขึ้น 

2. กลยุทธ๑การสร๎างความแตกตําง (Differentiation Strategy) เหมาะสมกับบริษัทขนสํงที่
ไมํสามารถแขํงขันทางด๎านต๎นทุน แตํมีความสามารถในการให๎บริการที่แตกตํางจากคูํแขํง ที่ถึงแม๎จะมี
ความแตกตํางแคํขั้นตอนเดียวก็ถือวํามีการให๎บริการที่แตกตําง เพราะขั้นตอนดังกลําวสามารถ
ตอบสนองความต๎องการของลูกค๎า และทําให๎ลูกค๎าเกิดความพึงพอใจ สิ่งเหลํานี้จะทําให๎ลูกค๎ายินดีที่
จะจํายเงินในการใช๎บริการในราคาที่พิเศษ เชํน บริษัทขนสํง A มีอัตราคําบริการ 47 บาท โดยที่ลูกค๎า
สามารถตรวจสอบสถานะการนําจํายได๎ตลอดเวลา ในขณะที่บริษัทขนสํง B มีอัตราคําบริการ 67 บาท 
ลูกค๎าสามารถตรวจสอบสถานะการนําจําย พร๎อมทั้งมีบริการภาพถํายสินค๎ากํอนสํงและหลังสํง 

กลยุทธ์ระดับธุรกิจ 

- กลยุทธ๑ผู๎นําด๎านต๎นทุน 

- กลยุทธ๑การสร๎างความแตกตําง 

- กลยุทธ๑การมุํงเน๎นเฉพาะกลุํม 

 

กลยุทธ์ธุรกจิขนส่งประเภทด่วนพิเศษ 
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เพ่ือให๎ลูกค๎ามั่นใจวํา บริษัทสํงสินค๎าถูกต๎อง ไมํเสียหาย ความแตกตํางที่เกิดขึ้นนี้ อาจสํงผลให๎ลูกค๎า
ตัดสินใจเลือกใช๎บริการบริษัท B มากกวํา บริษัท A เป็นต๎น ซึ่งสอดคล๎องกับ รัติยา ไกรสัย (2554) 
และ ชลนิภัทร๑ ปทุมมา (2553) ที่มุํงเน๎นพัฒนาสินค๎าและผลิตภัณฑ๑ใหมํๆ ให๎มีความแตกตํางจาก
คูํแขํง เพ่ือตอบสนองความต๎องการของลูกค๎า ทําให๎สามารถรักษาฐานลูกค๎าเดิมและขยายฐานลูกค๎า
ใหมํ สํงผลให๎บริษัทมียอดขายที่เพ่ิมมากข้ึน 

3. กลยุทธ๑มุํงเน๎นมุํงเน๎นเฉพาะกลุํม (Focus Strategic) เหมาะสมกับบริษัทขนสํงขนาดกลาง
หรือขนาดเล็ก ที่มุํงเน๎นกลุํมลูกค๎าเฉพาะกลุํม เพ่ือสร๎างความได๎เปรียบทางการแขํงขัน สํงผลให๎
สามารถเพ่ิมสํวนแบํงทางการตลาดได๎ ซึ่งกลยุทธ๑การมุํงเน๎นเฉพาะกลุํม สามารถแบํงได๎เป็น 2 กลยุทธ๑
ยํอย ดังตํอไปนี้ 

(3.1) กลยุทธ๑มุํงเน๎นการเป็นผู๎นําทางด๎านต๎นทุน (Focused Cost Leadership Strategy) 
เหมาะสมกับบริษัทขนสํงที่ต๎องการแขํงขันด๎วยราคา โดยที่การแขํงขันที่มีขอบเขตการตลาดกว๎างนั้น 
บริษัทยังไมํสามารถเป็นผู๎นําทางด๎านต๎นทุนได๎ จึงลดขอบเขตการตลาดลง เพ่ือให๎มีต๎นทุนที่ต่ํากวํา 
เชํน Skybox ที่เริ่มต๎นธุรกิจขนสํงด๎วยการให๎บริการรับสํงพัสดุระหวํางสถานีรถไฟฟูา BTS เทํานั้น 
และมีคําบริการเริ่มต๎นที่ 35 บาท ในขณะที่ไปรษณีย๑ไทย ที่ เป็นผู๎นําด๎านต๎นทุน จากการมีขอบเขต
การตลาดกว๎าง มีคําบริการเริ่มต๎นอยูํที่ 32 บาท เป็นต๎น จากตัวอยําง จะเห็นได๎วําราคาทั้ง 2 บริษัท 
ไมํแตกตํางกันมากนัก แตํจะมีความแตกตํางกันเพียงอยํางเดียว คือ ขนาดของกลุํมผู๎ใช๎บริการ 

 (3.2) กลยุทธ๑มุํงเน๎นการสร๎างความแตกตําง (Focused Differentiation Strategy) เหมาะ
สบกับบริษัทขนสํงที่มีการให๎บริการที่แตกตํางจากการขนสํงปกติ คําบริการขนสํงตํอเที่ยวจึงมีราคาสูง
กวําการขนสํงทั่วไป แตํลูกค๎าสามารถยอมรับได๎ เพราะเป็นการขนสํงในแบบที่ลูกค๎าต๎องการ เชํน 
กลุํมลูกค๎าโลจิสติกส๑ ที่ต๎องการพนักงานขนสํง ที่สามารถออกใบ UOBL (ใบออกของสําหรับบริษัทโลจิ
สติกส๑) ได๎ หรือกลุํมลูกค๎าธนาคาร ที่ต๎องการพนักงานขนสํงเอกสาร ที่สามารถตรวจสอบข๎อมูลของ
ลูกค๎า แทนเจ๎าหน๎าที่ Telesales (พนักงานโทรขายสินค๎า) ได๎ เป็นต๎น สิ่งเหลํานี้ ทําให๎บริษัทสามารถ
แขํงขันได๎ โดยมีสํวนแบํงทางการตลาดเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งสอดคล๎องกับ นวษมณ สุวรรณศร (2553) ที่
เพ่ิมสํวนแบํงทางการตลาดได๎จากการมุํงเน๎นสร๎างความแตกตํางในการพัฒนาด๎านผลิตภัณฑ๑ นั้นก็คือ 
การให๎บริการ โดยเริ่มตั้งแตํพัฒนาบุคลากรให๎มีความรู๎ความชํานาญในการบริการขนสํงทางอากาศ 
จัดอบรมหรือมีกิจกรรมเพ่ือให๎พนักงานมีทัศนคติที่ดีในการบริการ และตอบสนองความต๎องการของ
ลูกค๎าเกําและลูกค๎าใหมํได๎อยํางมีประสิทธิภาพ เมื่อบริษัทสามารถเข๎าไปครองใจลูกค๎าได๎ ก็จะสํงผลให๎
บริษัทสามารถเพ่ิมสํวนแบํงทางการตลาดได๎ 
 จากที่กลําวมาทั้งหมดข๎างต๎น การกําหนดกลยุทธ๑ระดับธุรกิจของธุรกิจขนสํงประเภทดํวน
พิเศษ ประกอบไปด๎วย 3 ด๎าน ได๎แกํ กลยุทธ๑ผู๎นําด๎านต๎นทุน กลยุทธ๑การสร๎างความแตกตําง และกล
ยุทธ๑มุํงเน๎นมุํงเน๎นเฉพาะกลุํม ซึ่งการที่ผู๎บริหารธุรกิจขนสํงจะเลือกใช๎กลยุทธ๑ด๎านใดด๎านหนึ่งนั้น 
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จําเป็นต๎องศึกษาสภาวะการแขํงขันภายในอุตสาหกรรมอยูํเสมอ อีกทั้งบริษัทต๎องประเมินศักยภาพ 
โดยการรู๎ถึงจุดแข็ง จุดอํอน โอกาส และอุปสรรคของตนเอง แล๎วจึงจะกําหนดกลยุทธ๑ ซึ่งวิธีการ
ดังกลําวจะสํงผลให๎ธุรกิจสามารถอยูํรอดได๎ และยังเพ่ิมขีดความสามารถในการแขํงขัน ภายใต๎ความ
เปลี่ยนแปลงของลูกค๎าที่เพ่ิมมากข้ึนในอนาคตได๎อีกด๎วย 
 
ข้อเสนอแนะ   
 แนวทางการกําหนดกลยุทธ๑ธุรกิจขนสํงประเภทดํวนพิเศษที่เกิดขึ้นนั้น เป็นเพียงผลที่เกิดขึ้น
จากการประมวลผลของการทบทวนวรรณกรรม และเอกสารที่เกี่ยวข๎องเทํานั้น ดังนั้น ควรมี
การศึกษาเชิงปริมาณประกอบ เพ่ือแสวงหาคําตอบอยํางเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 บทความนี้เป็นสํวนหนึ่งของวิทยานิพนธ๑ เรื่องกลยุทธ๑ธุรกิจที่มีผลตํอคุณภาพการให๎บริการ
ของธุรกิจขนสํง สาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร๑และการสื่อสาร มหาวิทยาลัย
นเรศวร ซึ่งสามารถทําสําเร็จลุลํวงไปได๎ด๎วยดี ด๎วยความชํวยเหลือและสนับสนุนของ ดร.ภาวิณี สตาร๑
เจล อาจารย๑ที่ปรึกษา ซึ่งทํานได๎ให๎คําแนะนําและข๎อคิดเห็นตํางๆ อันเป็นประโยชน๑อยํางยิ่งในการ
พัฒนาบทความให๎มีความสมบูรณ๑ตํอการนําเสนอบทความในครั้งนี้  
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บทคัดย่อ 

 การศึกษานี้มีวัตถุประสงค๑เพ่ือค๎นหาแนวทางการเตรียมความพร๎อมสูํการเป็นนักบัญชียุค
เศรษฐกิจดิจิทัลในลักษณะของการวิจัยเชิงเอกสารที่เกิดจากการสืบค๎นจากบทความเอกสารที่
เกี่ยวข๎องพร๎อมนําข๎อมูลมาสังเคราะห๑ ผลการศึกษาพบวําแนวทางการเตรียมความพร๎อมสูํการเป็นนัก
บัญชียุคเศรษฐกิจดิจิทัลจําเป็นต๎องเตรียมความพร๎อมและพัฒนาตนในทุกมิติ เชํน เตรียมความพร๎อม
รับมือกับอิทธิพลของเทคโนโลยีทางการเงิน ที่เข๎ามามีบทบาทอยํางรวดเร็วมีผลตํอการเปลี่ยนแปลง
กระบวนการทางธุรกิจ กระบวนการเปลี่ยนแปลงของระบบสารสนเทศทางการบัญชี การเป็นนักวาง
ระบบบัญชีอิเล็กทรอนิกส๑ ซึ่งเหลํานี้คือบทบาทของนักบัญชี ที่ต๎องปรับให๎เป็นนักบัญชียุคเศรษฐกิจ
ดิจิทัล สํวนสถานศึกษา ควรรํวมมือกับภาคีตํางๆที่เป็นสากล อยํางมืออาชีพ เพราะการมีภาคี
เครือขํายจะทําให๎เกิดการสร๎างโอกาสขยายฐานการทํางานให๎สําเร็จได๎เร็วขึ้น 
ค าส าคัญ : แนวทางการเตรียมความพร๎อม  การเป็นนักบัญชียุคเศรษฐกิจดิจิทัล 
 

Abstract 
 This study aims to find out how to prepare for becoming a digital economy 
accountant. In the nature of documentary research. The result of the search of the 
article related documents with synthetic information. The results show that the 
preparation for becoming a digital economy accountant. Need to prepare And 
develop in all dimensions. For example, prepare for the influence of financial 
technology. The fast-paced role has changed the business process. The process of 
changing accounting information system., being an electronic accounting system 
integrator These are the roles of accountants,must be a digital accountant. Education 
Should cooperate with the international partners. Like a professional Because having 
network partners will create opportunities to expand your work base faster. 
Keywords : A Guide to Preparing , Being a Digital Economy Accountant 
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บทน า 
 ประเทศไทยมีการพัฒนาด๎านเศรษฐกิจอยํางตํอเนื่องตั้งแตํ ยุคแรก เรียกวํา “ไทยแลนด๑ 1.0” 
เน๎นการเกษตรเป็นหลัก เชํน ผลิตและขาย พืชไรํ พืชสวน ปศุสัตว๑ เป็นต๎น ยุคสอง เรียกวํา “ไทย
แลนด๑ 2.0” เน๎นอุตสาหกรรมเบา เชํน การผลิตและขายรองเท๎า เครื่องหนัง เครื่องประดับ เครื่องดื่ม 
เป็นต๎น ยุคสาม เรียกวํา “ไทยแลนด๑ 3.0” โดยเริ่มในปี พ.ศ.2559  เป็นอุตสาหกรรมหนักและการ
สํงออก เชํน การผลิตและขาย สํงออกเหล็กกล๎า รถยนต๑ แยกก๏าซธรรมชาติ กลั่นน้ํามัน ปูนซีเมนต๑ 
เป็นต๎น ประเทศไทยในทั้งสามยุค รายได๎ของประเทศอยูํในระดับปานกลาง จึงต๎องรีบพัฒนาเศรษฐกิจ
สร๎างประเทศ จึงเป็นเหตุให๎นําไปสูํยุคสี่ ให๎รหัสใหมํวํา “ไทยแลนด๑ 4.0” โดยกําหนดเป็นเศรษฐกิจ
ใหมํที่มีรายได๎สูง(New Engines of Growth) และวางเปูาหมายให๎เกิดภายใน พ.ศ.2565 ทั้งหมดนี้
เรียกวํายุคเศรษฐกิจดิจิทัล  
 ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) เป็น การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยการ
นําเอาเทคโนโลยีดิจิทัลเข๎ามาใช๎เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ และสร๎างมูลคําเพ่ิมให๎กับผลผลิตมวลรวมของ
ประเทศให๎ทันกับโลกในยุคปัจจุบัน ตั้งแตํเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานของความรู๎ ( Knowledge Economy 
) และ เศรษฐกิจเชิงสร๎างสรรค๑ (Creative Economy) ที่วางเปูาหมายในการเพ่ิมมูลคําทางเศรษฐกิจ 
ให๎กับสินค๎าและการบริการผํานทางนวัตกรรมและความคิดสร๎างสรรค๑ โดยปัจจุบันคนไทยจํานวนมาก
ใช๎เทคโนโลยีดิจิทัลทั้งการเลํน เฟซบุ๏ก (Facebook), สมาร๑ตโฟน (Smartphone)  และ แท็บเล็ต 
(Tablet) สิ่งที่พบมากที่สุดคือการใช๎เพ่ือความบันเทิง ไมํได๎ถูกนําใช๎ในด๎านการทํางานมากนัก ดังนั้น 
การเรํงพัฒนาความรู๎ การสร๎างความตระหนักด๎านการใช๎เทคโนโลยีดิจิทัล ให๎กับทุกภาคสํวนจึงเป็นสิ่ง
สําคัญ ทั้งภาคธุรกิจ การศึกษา ราชการ เกษตรกรรม การทํองเที่ยว การขนสํง และการทํา
อุตสาหกรรม เพ่ือผลักดันให๎ประเทศไทยเข๎าสูํ ยุคเศรษฐกิจดิจิทัลโดยเน๎นการปฎิรูปการศึกษาให๎
เยาวชนไทยมีความสามารถทางด๎านวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยีมากขึ้น มีพ้ืนฐานของงานวิจัยและ
พัฒนาทางด๎านไอทีเพ่ือลดการนําเข๎าอุปกรณ๑ฮาร๑ดแวร๑  (Hardware) ,อุปกรณ๑สื่อสาร 
(Communication) และ ซอฟต๑แวร๑ (Software) จากตํางประเทศ ทั้งยัง พัฒนาให๎มีการใช๎ซอฟต๑แวร๑
ที่ผลิตภายในประเทศ ผลักดันให๎ประเทศไทยเป็นศูนย๑กลางของนักพัฒนาซอฟต๑แวร๑ทั่วโลกโดยผลิต
บุคลากรที่มีความสามารถทางด๎านไอทีให๎สอดคล๎องกับการเปลี่ยนแปลงทางด๎านเทคโนโลยีในปัจจุบัน 
เมื่อสังคมไทยมีความตระหนักด๎านดิจิทัล มากขึ้นการใช๎ข๎อมูลออนไลน๑ตํางๆ ก็มากขึ้นด๎วย สังคมและ
ธุรกิจก็จะเข๎าสูํการเป็น ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) และเศรษฐกิจของสังคมไทยจะก๎าว
เข๎าสูํ Real-Time Economy ซึ่งเป็นคําที่ทันสมัยกวําและสอดคล๎องกับปัจจุบันมากกวําคําวํา ยุค
เศรษฐกิจดิจิทัล ( Real-Time Economy Competence Center,2018) 
 กระทรวงวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี (2560) กลําวถึงแนวคิดในการบริหารจัดการระบบ
เศรษฐกิจให๎สอดคล๎องกับยุคเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) แบํงเป็น 3 ขั้นตอน คือ 
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 1. Digital Commerce ในอดีตมักกลําวถึง พาณิชย๑อิเล็กทรอนิกส๑ (E-Commerce) แตํใน
ยุคปัจจุบันตลาดการค๎าดิจิตอลได๎แตกแขนงไปสูํ Mobile-Commerce และ Social Commerce ที่
ขายของผํานเว็บไซต๑ออนไลน๑ หรือการค๎าบนระบบดิจิตอลที่กระตุ๎นการพัฒนาเศรษฐกิจได๎รวดเร็ว 
 2. Digital Transformation คือ การนําเอาเทคโนโลยีดิจิทัลตํางๆ มาประยุกต๑ใช๎ให๎เกิด
มูลคําทางธุรกิจนอกเหนือจากการค๎า แตํเป็นเรื่องของประสิทธิภาพในการทําธุรกิจ และขีด
ความสามารถในการแขํงขันด๎านการทํางาน ลดต๎นทุน เพิ่มความพึงพอใจของลูกค๎า 
 3. Digital Consumption คือ การนําเทคโนโลยีมาใช๎เป็นชํองทางการซื้อขายแลกเปลี่ยน
สินค๎าหรือบริการที่มีอยูํเดิม และการใช๎เทคโนโลยีดิจิทัล มาประยุกต๑เพ่ือให๎ได๎ประสิทธิภาพในการทํา
ธุรกิจตํางๆ  
 นอกจากนี้ เพื่อรองรับกับเทคโนโลยีที่จะเกิดใหมํ และเพ่ือก๎าวให๎ทันกับยุคเศรษฐกิจดิจิทัลใน
การให๎บริการ และ ถํายทอดความรู๎สูํภาคประชาชนอยํางทั่วถึง จึงควรให๎ความสําคัญและตั้งเปูาที่ จะ
ปฏิรูปประเทศสูํยุคเศรษฐกิจดิจิทัลอยํางจริงจัง เพ่ือให๎มีการขนสํงข๎อมูลจํานวนมากโดยสื่อสารผําน
ระบบอินเทอร๑เน็ต และมีโครงขํายอินเทอร๑เน็ตที่มีความเร็วสูง เชื่อมตํอกันทั่วทุกพ้ืนที่ด๎วยความ
รวดเร็ว และการรํวมมือกันระหวํางภาครัฐและภาคเอกชนจะสามารถลดชํองวํางเชิง ดิจิทัล ลดต๎นทุน
ที่เป็นสํวนสําคัญอยํางหนึ่ง ที่ทําให๎ประชาชนผู๎มีรายได๎น๎อยสามารถเข๎าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศได๎ 
และลดความซ้ําซ๎อนในการสร๎างเครือขํายของหนํวยภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งจะทําให๎ประเทศไทยได๎
เครือขํายที่มีคุณภาพและประหยัดการลงทุนสูงสุดเมื่อเข๎าสูํระบบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ 
AEC ในปี พ.ศ. 2558 
 สุวิทย๑ เมษินทรีย๑ จากหนังสือพิมพ๑ฐานเศรษฐกิจ ( 2558) ได๎เน๎นย้ําวํา ประเทศไทย 4.0 จาก
การพัฒนาเศรษฐกิจโดยเปลี่ยนโครงสร๎างเศรษฐกิจไปสูํ“เศรษฐกิจขับเคลื่อนด๎วยนวัตกรรม” หรือ 
“Value Base Economy” โดยมีฐานคิดหลัก คือ เปลี่ยนการผลิตสินค๎า “โภคภัณฑ๑” ไปสูํสินค๎าเชิง 
“นวัตกรรม” เปลี่ยนการขับเคลื่อนประเทศด๎วย ภาคอุตสาหกรรมไปสูํภาคเทคโนโลยีความคิด
สร๎างสรรค๑และนวัตกรรม เปลี่ยนจากภาคการผลิตสินค๎าไปสูํภาคบริการ มีกลุํมเปูาหมายในการ 
พัฒนาจํานวน 5 กลุํม ซึ่งกลุํมที่เกี่ยวข๎องโดยตรงกับงานการบัญชี ได๎แกํ กลุํมดิจิทัล เทคโนโลยี
อินเทอร๑เน็ตที่เชื่อมตํอและบังคับอุปกรณ๑ตํางๆ ปัญญาประดิษฐ๑และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว เชํน 
เทคโนโลยีด๎านการเงิน อุปกรณ๑เชื่อมตํอออนไลน๑โดยไมํต๎องใช๎คน เทคโนโลยีการศึกษา อี -มาร๑เก็ต
เพลส (E-Marketplace) อี-คอมเมิร๑ซ (E-Commerce) เป็นต๎น และกลุํมอุตสาหกรรมสร๎างสรรค๑
วัฒนธรรมและบริการที่มีมูลคําสูง เชํน เทคโนโลยีการออกแบบ ธุรกิจ ไลฟ์สไตล๑ เทคโนโลยีการ
ทํองเที่ยว การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการ เป็นต๎น  
 ที่กลําวทั้งหมดเปรียบเสมือนการฉายภาพอนาคตทางเศรษฐกิจที่ชัดเจน และในโลกของธุรกิจ 
การบัญชีเป็นหน๎าที่หลักทางธุรกิจที่สําคัญตํอการสนับสนุนความสําเร็จของธุรกิจ และการนําไปสูํ
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เปูาหมายของธุรกิจ ดังนั้นการบัญชี (Accounting) จึงเป็นฐานของการตัดสินใจทุกๆด๎าน ถ๎าพิจารณา
ในมิติทางธุรกิจคือต๎องอาศัยข๎อมูลทางการบัญชี ประกอบการวางแผน ( Planning) ควบคุม 
(Control) และตัดสินใจเชิงบริหาร (Management Decision) เพ่ือให๎เกิดภาพในอนาคตที่ชัดเจนขึ้น
จากโลกยุคใหมํได๎ขับเคลื่อนสูํยุคเศรษฐกิจดิจิทัล จึงเป็นประเด็นนําสนใจวําแนวทางการเตรียมความ
พร๎อมสูํการเป็นนักบัญชียุคเศรษฐกิจดิจิทัลทําได๎อยํางไร  
 
วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือศึกษาแนวทางการเตรียมความพร๎อมสูํการเป็นนักบัญชียุคเศรษฐกิจดิจิทัล 
ขอบเขตการศึกษา 
 ในการศึกษาครั้งนี้ มีขอบเขตตัวแปร ที่ใช๎ในการศึกษาครั้งนี้คือ แนวทางการเตรียมความ
พร๎อมสูํการเป็นนักบัญชียุคเศรษฐกิจดิจิทัล โดยมีขอบเขตระยะเวลาในการศึกษา 6 เดื อน คือ 
มกราคม ถึง  มิถุนายน 2561  
วิธีการศึกษา 
 การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) หรือการศึกษาเชิงคุณภาพ
ซึ่งเป็นการวิจัยทางสังคมศาสตร๑อยํางหนึ่ง ผู๎วิจัยเก็บรวบรวมข๎อมูลจากแหลํงทุติยภูมิ คือ หนังสือ 
เอกสารรายงาน รวมถึงการสืบค๎นทางอินเทอร๑เน็ต แล๎วนําเสนอผลการศึกษาในเชิงวิเคราะห๑และ
สังเคราะห๑ข๎อมูลที่ได๎เพ่ือตอบวัตถุประสงค๑ของการวิจัย 
 
การทบทวนวรรณกรรม 
 ในการศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) ที่เกิดจากแนวทาง
การเตรียมความพร๎อมสูํการเป็นนักบัญชียุคเศรษฐกิจดิจิทัล เพ่ือตอบวัตถุประสงค๑ที่กําหนดขึ้น จึง
กําหนดหัวข๎อในการทบทวนวรรณกรรมดังนี้ 
 1.คุณสมบัติและลักษณะเดํนของยุคเศรษฐกิจดิจิทัล 
 2.ผลลัพธ๑ของการเป็น ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล 
 3.ระบบสารสนเทศด๎านการบัญชี 
 4.จุดเปลี่ยนของธุรกรรมทางธุรกิจเข๎าสูํประเทศไทย 4.0 
 5.ผลการศึกษาแนวทางการเตรียมความพร๎อมสูํการเป็นนักบัญชียุคเศรษฐกิจดิจิทัล 
ซึ่งนําเสนอได๎ ดังนี้ 
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1.  คุณสมบัติและลักษณะเดํนของยุคเศรษฐกิจดิจิทัล  
 คุณสมบัติและลักษณะเดํนของยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ประกอบด๎วย 
 1.1.การติดตํอสื่อสารสามารถทํางานรํวมกันได๎จากทุกๆ ที่ในโลก 
 1.2.ปัจจุบันไมํวําจะเป็นทีวีไปจนถึงโทรศัพท๑ และอุปกรณ๑ที่เป็นระบบอนาล็อกตํางๆ ถูก
รวมเข๎าในรูปแบบดิจิทัล 
 1.3.ทําให๎กระบวนการทางธุรกิจมีความรวดเร็วขึ้น 
 1.4.ตลาดในสถานที่จริงได๎ถูกแทนที่ด๎วยตลาดบนอินเทอร๑เน็ต 
 1.5.องค๑กรจํานวนมากกําลังพยายามเปลี่ยนสถานะตัวเองให๎เป็นดิจิทัลเต็มรูปแบบ 
 และเมื่อพิจารณารูปแบบการจัดการองค๑การสมัยใหมํโดยใช๎ระบบดิจิทัลในการเพ่ิมผลผลิต
และเพ่ิมประสิทธิภาพให๎กับองค๑การ และชํวยให๎องค๑การสามารถตอบสนองความต๎องการของลูกค๎าได๎
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เชํน การนําระบบคอมพิวเตอร๑มาใช๎ในงานโรงพยาบาลอยํางเต็ม
รูปแบบ ยกตัวอยํางเชํน โรงพยาบาลบํารุงราษฏร ที่ได๎นําระบบคอมพิวเตอร๑ มาใช๎ในการยืนยันตัวตน
ผู๎ปุวยที่พักรักษาตัวอยูํภายในโรงพยาบาล เพ่ือปูองกันการผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นในการระบุตัวของ
ผู๎ปุวย ทําให๎ระบุผลการตรวจได๎อยํางถูกต๎อง และรวดเร็ว ทั้งยังเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการตรวจ
รักษา ทางโรงพยาบาลได๎นําระบบคอมพิวเตอร๑เข๎ามาชํวยในการวิเคราะห๑โรคของแพทย๑และ แพทย๑
สามารถค๎นหาประวัติผู๎ปุวยได๎อยํางรวดเร็วและสามารถดูประวัติการรักษาผู๎ปุวยในอดีตได๎ 
(กระทรวงวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี , 2560) 
 
2.ผลลัพธ๑ของการเป็นยุคเศรษฐกิจดิจิทัล   
 ผลลัพธ๑ของการเป็นยุคเศรษฐกิจดิจิทัลมีประโยชน๑มหาศาลตํอโลกยุคใหมํซึ่งผู๎ประดิษฐ๑คําวํา 
Digital Economy คือ ดอน แทพส๑กอตท๑ (Don Tapscott) บุคคลสําคัญของโลกในด๎านการให๎
คําปรึกษาทางธุรกิจ โดยเขียนหนังสือธุรกิจรํวมกับคนอ่ืนรวม 15 เลํม หลายเลํมดังระดับโลก เมื่อไมํ
นานมานี้กลุํม Thinkers 50 ได๎เรียงลําดับท๏อป 50 คน ในโลกซึ่งยังมีชีวิตอยูํที่มีอิทธิพลตํอแนวคิด
ด๎านธุรกิจมากที่สุด และ แทพส๑กอตท๑ อยูํในอันดับที่ 4 และผลลัพธ๑ของการเป็นยุคเศรษฐกิจดิจิทัล มี
ประเด็นที่นําสนใจดังนี้ ( กระทรวงวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี , 2560) 
 2.1. การลดต่ําลงของต๎นทุนในการประกอบการไมํวําในด๎านการผลิต ด๎านการขาย ตัวอยําง
สนับสนุนหลักคิดนี้คือถ๎าย๎อนกลับไปพิจารณาสังคมที่ไมํมีอีเมล๑ ไมํมีโทรศัพท๑มือถือ จะมีคําใช๎จํายหรือ
โสหุ๎ยด๎านต๎นทุนธุรกรรม (Transaction Cost) ในการดําเนินการสูงเพียงใด 
          2.2.อํานวยให๎เกิดการตํอยอดในการผลิตสินค๎าและบริการใหมํออกสูํตลอดเพ่ือสนอง ความ
ต๎องการของผู๎บริโภค ตัวอยํางการสนับสนุนหลักคิดนี้คือการได๎รับข๎อมูลขําวสารในเรื่องตําง ๆ จาก
แหลํงอื่น ๆ ทั่วโลกเพ่ือนํามาชํวยออกแบบผลิตภัณฑ๑และบริการใหมํ ๆ เป็นต๎น 
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         2.3.การขยายตัวอยํางกว๎างขวางยิ่งขึ้นของ E-commerce ทํามกลางสภาวการณ๑ที่ต๎นทุนใน
การดําเนินการลดต่ําลง ตัวอยํางการสนับสนุนหลักคิดนี้คือการขายของทางอินเทอร๑เน็ตโดยไมํต๎องมี
ร๎านค๎า ความสะดวกของผู๎ซื้อท่ีไมํต๎องเดินทางไปหาซื้อของ เกษตรกรเปิด แอปพลิเคชัน และรู๎ได๎ทันที
จากตําแหนํง Global Positioning System หรือ GPS ที่ตนอยูํวําในพ้ืนที่นั้นในปีนั้นควรปลูกพืช
อะไร เป็นต๎น 
          2.4.ขยายการจ๎างงานและสร๎างการจ๎างงานในลักษณะใหมํ ๆ อันเป็นผลจากการเกิดสินค๎า
การตลาดและรูปแบบการค๎าขายใหมํ ตัวอยํางการสนับสนุนหลักคิดนี้คือ นักกลยุทธ๑การตลาดทาง 
Social Media ที่ปรึกษา E-commerce นักโฆษณาสินค๎าทาง Social Media เป็นต๎น 
         2.5.อํานวยให๎เกิดการลงทุนธุรกิจข๎ามพรมแดนมากยิ่งขึ้น ตัวอยํางการสนับสนุนหลักคิดนี้คือ 
การจองโรงแรมและ ทริปทํองเที่ยว การลงทุนซื้อหุ๎นตํางประเทศ การค๎าขายเงินตราตํางประเทศ เป็น
ต๎น 
        2.6.สนับสนุนการเรียนรู๎ของประชาชนซึ่งชํวยสํงเสริมคุณภาพของมนุษย๑และแรงงาน 
ตัวอยํางการสนับสนุนหลักคิดนี้คือ การเรียนการสอนผํานอินเทอร๑เน็ต (E-Learning) เป็นต๎น 
         2.7.ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล อํานวยให๎กิจกรรมทางเศรษฐกิจของภาคตําง ๆ มีมูลคําสูงยิ่งขึ้นและ
มีประสิทธิภาพสูงขึ้นด๎วย นอกจากนี้ยังสนับสนุนความแข็งแกรํงในการกําหนดกลยุทธ๑การตลาดอัน
เนื่องมาจาก การมีขําวสารข๎อมูลที่กว๎างขวางและลึกซึ้งยิ่งข้ึน 
        2.8.ภาค Hospitality ซึ่งประกอบด๎วยกิจกรรมทํองเที่ยว พักผํอนหยํอนใจ อาหาร บันเทิง 
การเดินทาง เชํน นวด สปา รักษาพยาบาล  ซึ่งกําลังจะมีความสําคัญในภูมิภาคของ CLMV 
(Cambodia-Laos-Myanmar-Vietnam) ทั้งจีนตอนใต๎และไทยมากยิ่งขึ้น และจะได๎อานิสงส๑เป็น
อยํางมากจากการเป็น Digital Economy 
           2.9.ในมิติของประเทศไทย ปัจจุบันมีเครือขํายใยแก๎วนําแสงอยํางกว๎างขวางไปถึงประชาชน 
1 ใน 3 ของอําเภอทั้งหมด และตําบลใหญํ ๆ เครือขํายโทรคมนาคมของเราก็กระจายตัวไปเกือบทั่ว
ประเทศอีกทั้งมีการผนวก กิจกรรมเศรษฐกิจเข๎ากับเทคโนโลยีสารสนเทศหรือไอที จนอาจเรียกได๎วํา
ประเทศไทยเป็นยุคเศรษฐกิจดิจิทัลในระดับหนึ่ง ในภาครัฐเองสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส๑ 
(องค๑การมหาชน) (สรอ.) ซึ่งทําหน๎าที่สํงเสริมการใช๎ไอทีของงานภาครัฐก็วางโครงสร๎างพ้ืนฐานของ 
อินเทอร๑เน็ตของภาครัฐไว๎กว๎างขวาง และสามารถนําเอาฐานข๎อมูลของหนํวยงานตําง ๆ ของรัฐ
จํานวนหนึ่งมารวมกันไว๎เพ่ือความสะดวกในการใช๎ของประชาชน หนํวยงานของรัฐชื่อสํานักงาน
พัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส๑ (องค๑การมหาชน) (สพธอ.) ก็ได๎วางรากฐานกฎหมายของการตํอ
ยอดขึ้นไปเป็นยุคเศรษฐกิจดิจิทัลในระดับหนึ่ง เชํนเดียวกับองค๑กรของภาครัฐที่สนับสนุนการผลิต
ซอฟต๑แวร๑ และการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศในการผลิตและให๎บริการ และในการสร๎าง เศรษฐกิจยุค
ดิจิทัล ก็จะทําให๎สามารถตํอยอดขึ้นไปจากฐานที่มีอยูํได๎เป็นอยํางดีด๎วยการประสานงาน ของ
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หนํวยงานตําง ๆ เข๎าด๎วยกัน มีแผนพัฒนาเป็นขั้นตอนโดยมีลําดับความสําคัญ อะไรที่ขาดก็เติมให๎เต็ม
และรํวมใช๎ทรัพยากรกัน ก็เชื่อได๎วําจะทําได๎สําเร็จในระดับหนึ่งในเวลาพอควร ซึ่งจะเป็นประโยชน๑
อยํางยิ่งตํอเศรษฐกิจไทยในปัจจุบันและอนาคต  
 
3.ระบบสารสนเทศด๎านการบัญชี 
 จากยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ( Digital Economy ) จะเห็นวํางานของนักบัญชีมีการเปลี่ยนแปลง
โดยสิ้นเชิง  ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับระบบสารสนเทศทางการบัญชี เชํนมีการพัฒนาชุดคําสั่งสําเร็จรูปหรือ
ชุดคําสั่ง เฉพาะสําหรับชํวยในการเก็บรวบรวมและประมวลผล ซึ่งจะชํวยลดระยะเวลาและเพ่ิมความ
ถูกต๎องใน การทํางานแกํผู๎ใช๎  ทําให๎นักบัญชีมีเวลาในการปฏิบัติงานเชิงบริหารมากขึ้น เชํน การ
ออกแบบและพัฒนาระบบงาน  พัฒนาระบบงบประมาณและระบบข๎อมูลสําหรับผู๎บริหาร เป็นต๎น 
โดยที่ระบบสารสนเทศด๎านการบัญชี (Accounting Information Systems) หรือที่เรียกวํา AIS จะ
เป็นระบบที่รวบรวม จัดระบบ และนําเสนอสารสนเทศทางการบัญชีที่ชํวยในการตัดสินใจแกํผู๎ใช๎
สารสนเทศทั้งภายในและภายนอกองค๑การ โดยระบบสารสนเทศทางการบัญชีจะให๎ความสําคัญกับ
สารสนเทศที่สามารถวัดได๎ หรือ การประมวลผล เชิงปริมาณมากกวําการแก๎ปัญหาเชิงคุณภาพ ระบบ
สารสนเทศด๎านการบัญชีจะมีสํวนประกอบหลัก 2 สํวนคือ 
          3.1.  ระบบบัญชีการเงิน (Financial Accounting System) บัญชีการเงินเป็นการบันทึก
รายการคําที่เกิดขึ้นในรูปตัวเงิน จัดหมวดหมูํรายการตําง ๆ สรุปผลและตีความหมายในงบการเงิน 
ได๎แกํ งบกําไรขาดทุน งบแสดงฐานะการเงิน และงบกระแสเงินสด โดยมีวัตถุประสงค๑หลักคือ 
นําเสนอสารสนเทศแกํผู๎ใช๎และผู๎ที่สนใจข๎อมูลทางการเงินขององค๑การ เชํน นักลงทุนและเจ๎าหนี้ 
นอกจากนี้ยังจัดเตรียมสารสนเทศในการตัดสินใจของผู๎บริหาร ซึ่งนักบัญชีสามารถนําเทคโนโลยี
สารสนเทศใช๎ในการประมวลข๎อมูล โดยจดบันทึกลงในสื่อตําง ๆ เชํน เทปหรือจานแมํเหล็ก เพ่ือรอ
เวลาสําหรับทําการประมวลและแสดงผลข๎อมูลตามต๎องการ 
            3.2.  ระบบบัญชีบริหาร (Managerial Accounting System) บัญชีบริหารเป็นการ
นําเสนอข๎อมูลทางการเงินแกํผู๎บริหาร เพ่ือใช๎ในการตัดสินใจทางธุรกิจ  ระบบบัญชีจะประกอบด๎ วย 
บัญชีต๎นทุน การงบประมาณ และการศึกษาระบบ โดยมีลักษณะสําคัญเชํน ซึ่งให๎ความสําคัญกับการ
จัดการสารสนเทศทางการบัญชีแกํผู๎ใช๎ภายในองค๑การ ให๎ความสําคัญกับการดําเนินงานในอนาคตของ
ธุรกิจ มีความยืดหยุํนและสามารถปรับให๎สอดคล๎องกับความต๎องการใช๎งาน AIS จะให๎ความสําคัญกับ
การรวบรวมข๎อมูลและการติดตํอสื่อสารทางการเงิน ซึ่งเป็นกระบวนการติดตํอสื่อสารและแสดง
ภาพรวม จัดเก็บ จัดโครงสร๎าง ประมวลข๎อมูล ควบคุมความปลอดภัย และการรายงานสารสนเทศ
ทางการบัญชี 
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              ยิ่งกวํานั้น ในโลกยุคเศรษฐกิจดิจิทัลการดําเนินงานและการไหลเวียนของข๎อมูลทางการ
บัญชีมีความซับซ๎อนมากขึ้น ทําให๎นักบัญชีต๎องกําหนดคุณสมบัติของสารสนเทศด๎านการบัญชีให๎
สัมพันธ๑กับการดําเนินงานขององค๑การ ประการสําคัญ ทั้ง AIS และระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ
จะมีทั้งสํวนที่แยกออกจากกันและเกี่ยวเนื่องสัมพันธ๑กัน จะเห็นวําบทบาทของนักบัญชียุ คเศรษฐกิจ
ดิจิทัล จําเป็นต๎องพัฒนาสมรรถนะในความเชี่ยวชาญด๎านพลิกโฉมความเป็นนักบัญชียุคเศรษฐกิจ
ดิจิตอล โดยสิ้นเชิง 
       จากบทความเรื่อง “อยากเป็น นักบัญชี ในยุคไทยแลนด๑ 4.0 ต๎องปรับตัวและมีความรู๎ด๎านไอ
ที”  ของ วัชธนพงศ๑  ยอดราช (2560) ได๎นําเสนอเพ่ือให๎เห็นภาพรวมความสําคัญในการปรับตัวของ
นักบัญชี ในยุคไทยแลนด๑ 4.0 มีประเด็นที่สําคัญ คือ เมื่อปลายปี 2558 รัฐบาลโดยกระทรวงการคลัง 
ได๎ออกยุทธ๑ศาสตร๑แผน เนชั่นแนล อี เพย๑เม๎นท๑ (National E-Payment) ซึ่งเป็นแผนการพัฒนา
ระบบการเงินของไทย ให๎ทันสมัยและเพ่ือประโยชน๑ทางเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ซึ่งมุํนเน๎นใน 5 
เรื่องหลักได๎แกํ 1.ระบบรับและโอนเงินพร๎อมเพย๑ 2.การขยายการใช๎บัตรอิเล็กทรอนิกส๑ 3.ระบบภาษี
และเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส๑ 4.โครงการ E-Payment ภาครัฐ และ 5. ประชาสัมพันธ๑ 
 รัฐบาลมีการผลักดันอยํางตํอเนื่อง เพ่ือขยายระบบการเงินอิเล็กทรอนิกส๑ให๎แพรํหลายตํอไป 
ซึ่งไมํเพียงแตํภาครัฐเทํานั้น ภาคเอกชนหลายแหํง ไมํวําจะเป็นธนาคารพาณิชย๑ตําง ๆ ที่พากันจัดตั้ง
ศูนย๑ เทคโนโลยีทางการเงิน (Financial Technology : Fin Tech) เพ่ือออกแบบผลิตภัณฑ๑ทางการ
เงินให๎แกํภาคธุรกิจให๎สอดคล๎องกับ เนชั่นแนล อี เพย๑เม๎นท๑(National E-Payment) หรือแม๎แตํธุรกิจ
ขนาดใหญํที่จับมือกับบริษัทตํางประเทศทําระบบชําระเงินออนไลน๑เป็นจํานวนมากผํานร๎านสะดวกซื้อ
ที่เราคุ๎นตา ทั้งหมดนี้คือโอกาสของภาคธุรกิจที่จะสามารถเพ่ิมยอดขายและขยายฐานลูกค๎าได๎ด๎วย
ต๎นทุนที่ต่ํา ไมํต๎องมีสาขา แตํสามารถขายผํานออนไลน๑ได๎ ถือเป็นการแขํงขันอยํางกว๎างขวางและได๎
ประโยชน๑ทั้งผู๎ประกอบการ และผู๎บริโภค 
 ซึ่งการขยายตัวอยํางรวดเร็วดังกลําวจําเป็นอยํางยิ่งที่จะต๎องมีบุคลากรทางด๎านบัญชีที่พร๎อม
รับการเปลี่ยนแปลงอยํางรวดเร็วทางด๎านไอที และยังต๎องมีความรู๎ความเข๎าใจระบบการบัญชีออนไลน๑ 
และการภาษีอิเล็กทรอนิกส๑อันเป็นพ้ืนฐานที่สําคัญของธุรกิจ รวมถึงจะสามารถประหยัดคําใช๎จํายของ
กิจการได๎เป็นอยํางมาก ดังนั้นนักบัญชีรุํนใหมํ ที่พัฒนาตนสูํยุค ไทยแลนด๑ 4.0 จึงเป็นที่ต๎องการของ
ตลาดอยํางสูงในอนาคตอันใกล๎ 
  ดังนั้นแนวทางการเตรียมความพร๎อม การปรับตัวและนําพาธุรกิจให๎สามารถแขํงขันได๎ด๎วย
ต๎นทุนที่เหมาะสม นักบัญชีจึงมีบทบาทโดดเดํนเชิงธุรกิจ ในการรํวมพัฒนาประเทศในเชิงพาณิชย๑
อยํางก๎าวกระโดด 
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4.จุดเปลี่ยนของธุรกรรมทางธุรกิจสูํ ไทยแลนด๑ 4.0 
 ในชํวงห๎าปีจากนี้เป็นต๎นไป หนํวยงานทางการเงินการคลังจะปรับเปลี่ยนการดําเนินงานเป็น
แบบดิจิทัลมากขึ้นซึ่งจะกระทบตํอการดําเนิน ธุรกรรมทางธุรกิจในวงกว๎าง เพ่ือเคลื่อนตัวเข๎าสูํ
ประเทศไทย 4.0 ได๎แกํธนาคารตํางๆ ได๎เข๎าสูํขบวนการ เนชั่นแนล อี เพย๑เม๎นท๑ (National E-
Payment) โดยการให๎บริการ ลงทะเบียน พร๎อมเพย๑ (Any ID) ตั้งแตํเดือน กรกฏาคม 2559 ที่ผําน
มา รวมทั้งการวางอุปกรณ๑รับชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส๑และอีกหนํวยงานที่มีสํวนเกี่ยวข๎องกับนักการ
บัญชีอยํางมาก ได๎แกํ กรมสรรพากร ได๎เคลื่อนตัวเชํนเดียวกัน โดยการให๎บริการ “ระบบภาษีและ
เอกสารธุรกรรม อิเล็กทรอนิกส๑” ซึ่งประกอบด๎วย 3 ระบบงาน ได๎แกํ ( สุวิทย๑ เฆษินทรีย๑ , 2558 ) 
 1. ระบบ ภาษีหัก ณ ที่จํายอิเล็กทรอนิกส๑ (E-Withholding Tax) เป็นระบบงานที่เปิดให๎ผู๎
จํายเงินได๎ฯ ที่จํายผํานธนาคาร มีหน๎าที่หักภาษีและนําสํงตํอธนาคาร ทันทีที่มีการจํายเงิน และให๎
ธนาคารรับเงินและสํงเงินรวมทั้งสํงข๎อมูลหักภาษี ณ ที่จํายให๎กรมสรรพากร การเข๎ารํวมโครงการนี้มี
ผลให๎ผู๎จํายเงินได๎ฯ ไมํต๎องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได๎หัก ณ ที่จํายที่เกี่ยวข๎อง แตํต๎องนําสํงเงิน 
ภาษีหัก ณ ที่จําย ให๎กับธนาคารทันทีท่ีจํายเงินได๎และผู๎จํายเงินได๎/ผู๎เสียภาษีสามารถตรวจสอบข๎อมูล
การหักภาษี ณ ที่จําย และการถูกหักภาษี ณ ที่จํายของตนเองได๎ในระบบของกรมสรรพากร สําหรับ
ธนาคารต๎องรับเงินและข๎อมูลจากผู๎จํายเงินได๎ฯ นําสํงเงินภาษีและข๎อมูลให๎กรมสรรพากร ยืนยันการ
ทําธุรกรรมให๎ผู๎จํายเงินได๎และผู๎ถูกหักภาษีและต๎องรับผิดเทําจํานวนภาษี  
 2. ระบบ ใบกํากับภาษีอิเล็กทรอนิกส๑ (E-Tax Invoice/E-Receipt) เป็นระบบที่คูํค๎าสํง
ข๎อมูลใบกํากับภาษีหรือใบเสร็จรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส๑ให๎ แกํกันแล๎ว ต๎องสํงให๎กับกรมสรรพากร
ด๎วย และกรมสรรพากรจะพัฒนาระบบจัดทํารายงานภาษีมูลคําเพ่ิมเป็นรายตัวผู๎ประกอบการ โดย
ผลกระทบจากการเข๎ารํวมโครงการนี้มีผลให๎ 
              2.1 ข๎อมูลอยูํในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส๑แทนกระดาษ 
              2.2 สถานที่จัดเก็บข๎อมูล อยูํในระบบคอมพิวเตอร๑ของ ผู๎ซื้อ ผู๎ขาย และกรมสรรพากร โดย
ผู๎ออกใบกํากับภาษีต๎องสํงข๎อมูลให๎กรมสรรพากรภายใน 3 วันทําการนับแตํวันที่ออกใบกํากับภาษี 
 3 ระบบการให๎บริการยื่นเอกสารตํางๆผํานทางอิเล็กทรอนิกส๑ (E-Filing) เป็นระบบการชําระ
ภาษีผํานทางอินเทอร๑เน็ต เป็นระบบงานที่กรมสรรพากรได๎ให๎บริการมาหลายปีแล๎ว แตํจะมีการ
เปลี่ยนแปลงโดยการปรับเปลี่ยนให๎การยื่น E-Filing เป็นการยื่นตามปกติทั่วไป โดยปัจจุบัน การยื่น
ด๎วยกระดาษ เป็นการยื่นตามปกติทั่วไปและการยื่นด๎วยกระดาษเป็นกรณียกเว๎น รวมทั้งให๎มีการ
จัดทําบัญชีในรูปอิเล็กทรอนิกส๑ 
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5.ผลการศึกษาแนวทางการเตรียมความพร๎อมสูํการเป็นนักบัญชียุคเศรษฐกิจดิจิทัล 
            จุดเปลี่ยนอุตสาหกรรมการเงินที่เก่ียวข๎องกับแนวทางการเตรียมความพร๎อมของการ
เป็นนักบัญชียุคเศรษฐกิจดิจิทัล คือการนําเทคโนโลยีมาประยุกต๑ใช๎หรือสร๎างบริการในธุรกิจการเงิน 
ทําให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู๎บริโภค เชํน การจํายเงินออนไลน๑ , การซื้อหุ๎นออนไลน๑ ฯลฯ 
เรียกวํา เทคโนโลยีทางการเงิน (Financial Technology : FinTech)  ดังนั้นนักบัญชียุคเศรษฐกิจ
ดิจิทัลต๎องเตรียมความพร๎อมคือ ( พัทธนันท๑ เพชรเชิดชู , 2560 ). 
            5.1. เตรียมความพร๎อมด๎านกระบวนการทางการบัญชียุคเศรษฐกิจดิจิทัลเพราะ  
เทคโนโลยีทางการเงิน จะทําให๎กระบวนการทางบัญชี ไมํเหมือนเดิม โดยนักบัญชีต๎องเรียนรู๎เพ่ิมเติม
มากมาย ทั้ง ชํองทางการจํายเงินของลูกค๎าในรูปแบบใหมํ การยื่นภาษีทางอิเล็กทรอนิกส๑ ผําน อี-รีซีท 
(E-Receipt) และ อีแทคซฺอินวอยซ๑ (E-Tax Invoice) การยื่นงบผํานระบบ อี-ไฟลิ่ง (E-Filing) ของ
กรมพัฒนาธุรกิจการค๎า การชําระเงินผํานระบบ อี เพย๑เม๎นท๑ (E-Payment) การชําระเงินในชํองทาง
ใหมํที่ไมํผํานระบบของธนาคาร เป็นต๎น 
            5.2. เตรียมความพร๎อมด๎านกระบวนการเป็นนักบัญชียุคเศรษฐกิจดิจิทัล เพราะ เทคโนโลยี
ทางการเงิน ที่จะเข๎ามามีบทบาทในอนาคตอยํางรวดเร็ว 
เชํน การระดมทุนผําน คราวด๑ฟันดิง (Crownfuding) หรือ การใช๎เทคโนโลยี บล็อกเชน 
(Blockchain) ในงานด๎านการเงิน นักบัญชีจะต๎องรู๎ผลกระทบที่มีตํอวิธีและกระบวนการรวบรวม
ข๎อมูลเพ่ือบันทึกบัญชี และการวิเคราะห๑ข๎อมูลเพ่ือธุรกิจ และในอนาคต บิทคอยน๑ (Bitcoin) ที่กําลัง
นิยมใช๎ทั่วโลกและกํอให๎เกิดปัญหามากมาย ก็จะตามมาสร๎างสีสันให๎กับนักบัญชี ให๎จําเป็นต๎องพัฒนา
ตนเชิงรุกให๎ก๎าวทันสถานการณ๑ 
            5.3. เตรียมความพร๎อมด๎านกระบวนการพัฒนาตนด๎านระบบสารสนเทศทางการ
บัญชียุคเศรษฐกิจดิจิทัลเนื่องจากเทคโนโลยี ทําให๎กระบวนการทางธุรกิจเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งมีผลตํอ
การรวบรวมข๎อมูลรายได๎ รายจําย เพ่ือนํามาบันทึกบัญชี ข๎อมูลจะวิ่งมาเป็นแบบอิเล็กทรอนิกส๑ เชํน 
ในสายการบิน รายได๎จากการขายตั๋วเครื่องบิน จะวิ่งผํานระบบสํารองที่นั่ง (Reservation System) 
และมี ซอฟต๑แวร๑ ที่เรียกวํา Revenue Management System เป็นตัวรวบรวมข๎อมูลรายได๎การขาย
ตั๋ว เพื่อบันทึกบัญชีรายได๎ ภาษีมูลคําเพ่ิม และการรับเงินผํานบัตรเครดิต โดยอัตโนมัติ ซึ่งระบบนี้จะ
คล๎ายกับระบบ E-commerce ที่ธุรกิจเปิดเว็บไซต๑เพ่ือขายของ สํวนการกระทบยอดเงินรับจากบัตร
เครดิต จะมีการชนยอดจาก แฟูมข๎อความ (Text File) ที่ได๎รับจากธนาคารทุกวัน โดยรายการจะเป็น
ลักษณะ T+1 หรือ T+2 แล๎วแตํเงื่อนไข การกระทบยอดเงินฝากธนาคาร ก็จะเป็นการชนยอดใน
ระบบบัญชีอิเล็กทรอนิกส๑ 
 5.4. เตรียมความพร๎อมด๎านกระบวนการพัฒนาตนด๎านสารสนเทศทางการบัญชียุคเศรษฐกิจ
ดิจิทัล ระบบการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค๑กรโดยรวม เพ่ือให๎เกิดการใช๎ประโยชน๑อยําง
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สูงสุดของทรัพยากรทางธุรกิจขององค๑กร (Enterprise Resource Planning หรือ ระบบ ERP) ที่ใช๎ 
จะถูกกระทบโดยเทคโนโลยีสมัยใหมํของธุรกิจ เชํน การผสมผสานระหวําง เทคโนโลยีอากาศยานไร๎
คนขับ (Drone Technology) กับ งานบริหาร สินทรัพย๑ถาวร (Fixed Assets) หรือ สินค๎าคงคลัง 
(Inventory) เป็นต๎น 
 5.5. เตรียมความพร๎อมด๎านบทบาทของนักบัญชีที่เปลี่ยนไปสูํการเป็นคูํคิดนักธุรกิจ เพราะ 
การใช๎ ซอฟต๑แวร๑ ในการบันทึกบัญชีแบบเดิม กําลังจะเปลี่ยนแปลงไป กลําวคือนักบัญชีจะไมํทํางาน 
การทําบัญชี (Bookkeeping) แตํจะผันตัวไปเป็น นักวิเคราะห๑ข๎อมูลการเงินและข๎อมูลธุรกิจ เพ่ือทํา
หน๎าที่เป็น “คูํคิดนักธุรกิจ” 
 5.6. เตรียมความพร๎อมด๎านการเป็นนักวางระบบบัญชีอิเล็กทรอนิกส๑ที่รู๎วําต๎อง กําหนด คําใน
ระบบอยํางไร  เพื่อให๎ระบบทํางานถูกต๎อง เป็นไปตามมาตรฐานบัญชีและภาษี 
 5.7. ปี 2018 จะเป็นปีแหํง การสร๎าง แอปพลิเคชัน ของธุรกิจที่เน๎นการทํา สตาร๑ทอัพ 
(Startup) นักบัญชีต๎องเข๎าใจ จุดความรับผิดในการเสียภาษีมูลคําเพ่ิม (Tax point) เพ่ือสะท๎อนให๎
เจ๎าของธุรกิจได๎วําเกิด ณ จุดไหน เพื่อที่จะชํวยให๎ธุรกิจไมํเสียเบี้ยปรับ หรือเงินเพ่ิมในภายหลัง 
 5.8. เตรียมความพร๎อมด๎านการเข๎าสูํยุคแหํงเทคโนโลยีและนวัตกรรม คําใช๎จํายด๎าน การวิจัย
และพัฒนา ในด๎านการพัฒนา แอปพลิเคชัน ,บล็อกเชน , เอ อาร๑ (Augmented Reality) ,หุํนยนต๑ , 
เอไอ (Artificial Intelligence) จะเป็นสัดสํวนที่มากมายมหาศาลในแตํละบริษัท 
นักบัญชีต๎องชํวยเสนอแนะแนวทางในการบริหารจัดการ นอกเหนือจากแนวทางที่บั นทึกบัญชีตาม
มาตรฐานบัญชี และในบางเรื่องต๎องอาศัยวิจารณญาณ (Judgement) พอสมควร 
 5.9. เตรียมความพร๎อมด๎านการการบูรณาการเชิงระบบ ด๎วย Big Data Technology จะทํา
ให๎นักบัญชีสามารถวิเคราะห๑ข๎อมูลได๎ในหลากหลายมิติมากข้ึน 
 5.10. เตรียมความพร๎อมด๎านการเป็นสังคมของการใช๎เทคโนโลยีอยํางแพรํหลายเชํน แอป
พลิเคชัน /เอ อาร๑ เป็นต๎น ดังนั้น นักบัญชีจะต๎องฝึกให๎สามารถเขียนโปรแกรม หรือที่เรียกวํา Coding 
ได๎ โดยอาจจะเป็นการเขียนแบบงํายๆ ในปัจจุบันมีภาษาใหมํที่เรียกวํา Ruby ซึ่งเป็นภาษาที่เขียนได๎
งํายและนําสนใจ 
 
แผนภาพการทบทวนวรรณกรรม 
 จากการทบทวนวรรณกรรมสามารถสรุปได๎ดังแผนภาพแนวทางการเตรียมความพร๎อมสูํการ
เป็นนักบัญชียุคเศรษฐกิจดิจิทัลตํอไปนี้ 
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คุณสมบัติ / ลักษณะ ของยุคเศรษฐกิจดิจิทัล 
1.การติดตํอสื่อสารสามารถทํางานรํวมกันได๎
จากทุกๆ ท่ีในโลก 
2.อุปกรณ๑ท่ีเป็นระบบอนาล็อกตํางๆ ถูก
รวมเข๎าในรูปแบบดิจิทัล 
3.กระบวนการทางธุรกิจมีความรวดเร็วข้ึน 
4.ทําการตลาดบนอินเทอร๑เนต็ 
5.องค๑กรเปลี่ยนสถานะเป็นดิจิทัลเต็มรปูแบบ 

ผลที่ได๎ : 
1.การลดลงของต๎นทุน 
2.ตํอยอดในการผลิตสินค๎าหรือบรกิารใหม ํ
3.การขยายตัวอยํางกว๎างขวางของ E-
commerce 
4.ขยายการทํางานในลักษณะใหมํๆ  
5.เกิดการลงทุนข๎ามพรมแดนมากยิ่งข้ึน 
6.สนับสนุนการเรยีนรู ๎
7.มีขําวสารที่กว๎างขวาง 

การดําเนินงานและการ

ไหลเวียนของข๎อมูล

ทางการบัญชีมีความ

ซับซ๎อนมากขึ้น ทําให๎นัก

บัญชีต๎องกําหนดคณุสมบตัิ

ของสารสนเทศด๎านการ

บัญชีให๎สัมพันธ๑กับการ

ดําเนนิงานขององค๑การยุค

เศรษฐกิจดิจิทลั 

แผนการพัฒนาระบบ

การเงินของไทย 

1.ระบบรับและโอนเงิน

พร๎อมเพย๑       

2.การขยายการใช๎บัตร

อิเล็กทรอนิกส๑       

3.ระบบภาษีและเอกสาร

ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส๑       

4.โครงการ e-Payment 

ภาครัฐ  

5. ประชาสัมพันธ๑ 

ภาครัฐ:ขยายระบบการเงิน

อิเล็กทรอนิกส๑ 

ภาคเอกชน: นําเทคโนโลยมีาสร๎าง

บริการในธุรกิจการเงิน (Financial 

Technology:Fin Tech) 

จุดเปลีย่นของธุรกรรมทางธุรกิจสูํ ไทยแลนด๑ 4.0 

1.ระบบ E-Withholding Tax 

2.ระบบ E-Tax Invoice/E-Receipt 

3.ระบบ E-Filing 

แนวทางการเตรียมความพร๎อมสูํการเป็นนักบัญชียุคเศรษฐกิจดิจิทัล   
1.กระบวนการบญัชีท่ีต๎องรองรับ FinTech 
2.การเตรียมความพร๎อมดา๎นเทคโนโลยสีําหรับนักบัญชียุคเศรษฐกิจดิจิทัล 
3.เตรียมความพร๎อมด๎านระบบสารสนเทศทางการบัญชียุคเศรษฐกิจดิจิทัล 
4.การเตรียมพร๎อมด๎านระบบ การวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค๑กรโดยรวมแนวทางที่บันทึกบัญชีตาม
มาตรฐานบญัช ี
5.การเตรียมความพร๎อมดา๎นบทบาทของนักบัญชีท่ีเปลี่ยนไปสูํการเป็นคูํคิดนักธุรกิจ 
6.เตรียมพร๎อมการเป็นนักวางระบบบัญชีอิเล็กทรอนิกส๑  
7.เตรียมพร๎อมการสร๎าง แอปพลิเคชัน ของธุรกิจที่เน๎นการทํา สตาร๑ทอัพ 
8.เตรียมพร๎อมความสามารถในการบริหารจัดการ นอกเหนือจาก 
9.เตรียมความพร๎อมด๎านการเป็นนักวิเคราะห๑ระบบในหลากหลายมติิ 
10.เตรียมพร๎อมการฝึกตนใหส๎ามารถเขียนโปรแกรมที่นําเสนอ การตัดสินใจไดร๎วดเร็วขึ้น รวมถึง เตรยีมความ

แผนภาพแนวทางการเตรียมความพร้อมสูก่ารเป็นนกับญัชียคุเศรษฐกิจดจิิทลั 
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การสรุปและการอภิปรายผล 
 จากแนวทางการเตรียมความพร๎อมสูํการเป็นนักบัญชียุคเศรษฐกิจดิจิทัลโดยเฉพาะ
เทคโนโลยีทางการเงิน รวมถึงระบบสารสนเทศทางการบัญชีเศรษฐกิจยุคเศรษฐกิจดิจิทัล สามารถ
สร๎างนวัตกรรมหรือบริการที่ตรงใจผู๎บริโภคและมีการใช๎งานตํอเนื่อง จึงประสบความสําเร็จได๎ ที่
สําคัญเทคโนโลยีกดดันให๎รูปแบบบริการภาคการเงินเปลี่ยน เห็นตัวอยํางได๎จากกระแสดิจิทัล  ที่ทุก
อยํางหลอมรวมไปในแนวทางท่ีสําคัญอินเทอร๑เน็ตแทรกซึมเข๎าไปสูํการใช๎ชีวิตประจําวันมากขึ้น ทําให๎
ทุกอยํางสะดวก งําย รวดเร็ว เชํนกันกับการมาของดิจิทัล ในแวดวงการเงินที่วันนี้มี E-Payment มี
การทําธุรกรรมผํานออนไลน๑อยําง E-Bank, Mobile Bank แตํนับจากนี้ไปจะมีบริการใหมํๆ เกิดขึ้น 
อีกมากที่จะอํานวยความสะดวกให๎กับผู๎บริโภค ซึ่งเกิดจากการปรับตัวของสถาบันการเงินเพราะหาก
ไมํปรับอาจจะต๎องรับศึกหนักจากกระแส Digital Transformation อยํางแนํนอน เชํนการขาด
วิสัยทัศน๑ ของ Kodak ที่มัวแตํหลงอยูํกับความสําเร็จของตัวเองโดยลืมนึกถึงการเติบโตของเทคโนโลยี
ดิจิทัล  หรืออวสานของสื่อกระดาษ เป็นต๎น และในด๎านของการเป็นนักบัญชียุคเศรษฐกิจดิจิทัล ยิ่ง
ต๎องพัฒนาตนอยํางก๎าวกระโดดในการปรับปรุงตนเพ่ือให๎ได๎มาซึ่งระบบสารสนเทศทางการบัญชียุค
เศรษฐกิจดิจิทัลที่เหมือนเป็นโลกใบใหมํที่แตกตํางจากอดีตโดยสิ้นเชิง ยิ่งกวํานั้นบทบาทของนักบัญชี
เศรษฐกิจยุคเศรษฐกิจดิจิทัลต๎องอาศัยทั้งศาสตร๑ทางการบัญชี ผสานศิลป์ ในการนําเสนอฝุายบริหาร 
ได๎ถูกที่ ถูกเวลา ถูกจังหวะ ทั้งหมดนี้จะนําไปสูํผลลัพธ๑ของการเป็น ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ดังที่
กระทรวงวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี(2560)ได๎เสนอไว๎  
 
บทสรุป  
 จากที่กลําวมาทั้งหมดจะเห็นได๎วําบทบาท ของนักบัญชียุคนี้มีหลายประการนอกจากจะต๎อง
คอยติดตามขําวสารรอบตัวแล๎วยังต๎องทําความเข๎าใจเรื่องแนวคิด การบริหารจัดการตํางๆ ที่สําคัญคือ 
การวางระบบ สารสนเทศทางธุรกิจขององค๑กรซึ่งโปรแกรมสารสนเทศ ธุรกิจเป็นสํวนประกอบให๎ดี
พอที่จะคอยให๎ข๎อมูลสนับสนุน การบริหารจัดการตํางๆ ได๎อยํางมีประสิทธิภาพตาม แนวทางที่ได๎
อธิบายมาซึ่งประการสําคัญได๎แกํ 1. นักบัญชีจะต๎องตระหนักถึงบทบาทของตนเอง ในการเป็นผู๎
จัดเตรียมสารสนเทศ เพ่ือการตัดสินใจขององค๑กรมากกวําเป็นผู๎จัดเก็บข๎อมูล ซึ่งเป็นบาทที่ แท๎จริงที่
จะทําให๎องค๑กรสามารถอยูํรอดและแขํงขันได๎ 2. นักบัญชีจะต๎องเข๎าใจวําระบบสารสนเทศขององค๑กร
เป็นเครื่องมือที่สําคัญในการเก็บรวบรวมข๎อมูล และการให๎สารสนเทศที่จําเป็นตํอการตัดสินใจของ
ผู๎บริหาร จําเป็นจะต๎องให๎ความสําคัญในการคัดเลือกโปรแกรม สารสนเทศทางธุรกิจ มิใชํปลํอยให๎
ฝุายเทคโนโลยี สารสนเทศคัดเลือกเพียงลําพัง โดยนักบัญชีจะต๎องใสํใจ ในรายละเอียดความสามารถ
ของโปรแกรม โดยคํานึงถึง ความต๎องการของกิจการทั้งในปัจจุบันและอนาคต 3. นักบัญชีจะต๎อง
เข๎าใจวําการวางระบบสารสนเทศ ขององค๑กรนั้นมักมีสิ่งที่ต๎องทําหลายประการกํอนที่ระบบ จะใช๎งาน
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ได๎และสามารถสร๎างผลตอบแทนตํอองค๑กรซึ่งไมํงําย เหมือนการนําโปรแกรมใดมีหนี้คงค๎างนาน
ผิดปกติ ก็ควรไปดําเนินการติดตามทวงหนี้มากขึ้นเป็นต๎นเรียกวํา ได๎ทําสิ่งที่เป็นกิจกรรมทางธุรกิจที่
แท๎จริงมากกวําการ หมกมุํนอยูํกับกิจกรรม การจัดเก็บข๎อมูล ซึ่งกิจกรรมทาง ธุรกิจที่แท๎จริงเหลํานั้น
สามารถสร๎างมูลคําทางเศรษฐกิจได๎มากกวํา กลําวงํายๆ ได๎วํา นักบัญชีในยุคโปรแกรมสารสนเทศทาง
ธุรกิจนี้จะต๎องเปลี่ยนจากผู๎ทําบัญชีเป็น ผู๎ควบคุมดูแลและใช๎ประโยชน๑จากระบบให๎มากที่สุดนั่นเอง 
4. นักบัญชีจะต๎องตระหนักถึงความสําคัญของการคัดเลือกบริษัทที่ปรึกษาในการวางระบบ การทํา
ข๎อตกลงที่รัดกุมเป็นลายลักษณ๑อักษร การให๎ความรํวมมือของพนักงานทุกระดับขององค๑กรกับบริษัท
ที่ปรึกษาและการติดตามการทํางานบริษัทที่ปรึกษาอยํางใกล๎ชิด เพ่ือความสําเร็จของการวางระบบ
สารสนเทศขององค๑กร 5. นักบัญชีจะต๎องมีความสามารถและทักษะในการนําข๎อมูลที่ได๎จากระบบ
สารสนเทศไปจัดเตรียมเป็น สารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจเพราะผู๎บริหารระดับสูงมักจะ มีคําถามที่
ระบบสารสนเทศยังไมํมีคําตอบจัดเตรียมไว๎เป็นรายงานสําเร็จรูป จะเห็นได๎วําถึงเวลาแล๎วที่นักบัญชี
จะต๎องพยายาม ปรับตัวหาความรู๎และปรับรูปแบบการทํางานการศึกษา โดยหาหนทางสร๎างมูลคํา
ให๎กับตนเองและองค๑กรเสีย ตั้งแตํวันนี้ 
 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 จากการเข๎าสูํโลกใบใหมํ ทําให๎จําเป็นต๎องใช๎เทคโนโลยีทางการเงินและการบัญชีเข๎ามาเพ่ือ
ตอบโจทย๑องค๑กร ดังนั้นจึงต๎องพลิกโฉมใหมํของหลากหลายภาคสํวน ดังนี้ 
 1. นักบัญชีควรหมั่นศึกษาหาความรู๎เพ่ิมเติมด๎านกลยุทธ๑การบริหารธุรกิจและความก๎าวหน๎า
ทางด๎าน เทคโนโลยีทางการเงินและการบัญชีเพ่ือตอบโจทย๑ความเป็นนักบัญชียุคเศรษฐกิจดิจิทัล 
 2. สถานศึกษาท่ีทําหน๎าที่ผลิตนักบัญชีควรพัฒนาสาขาสูํความเป็นสากล เชํนเข๎ารํวมเป็นภาคี
เครือขํายในระดับสากล รวมถึงรูปแบบการเรียนรู๎แบบบูรณาการในเชิงกว๎างกับวิชาอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข๎อง 
เพ่ิมทักษะในการปฏิบัติงานจริงในองค๑การธุรกิจมากขึ้น เน๎นการรู๎ถึงมิติตํางๆ ในธุรกิจไมํวําจะเป็น
ด๎าน ไอที ด๎านการวางแผนภาษี ด๎านการวางแผนการเงินของธุรกิจ เป็นต๎นภายใต๎ความรํวมมือจาก
ผู๎เชี่ยวชาญภายนอก หรือเพ่ิมเนื้อหาใน วิชาชีพบัญชีในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพ่ือต๎องการสร๎าง
นักวิชาชีพบัญชีให๎มีความรู๎ มีคุณภาพทัดเทียมกับนานาประเทศเมื่อก๎าวสูํ ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน รวมถึงเชิญวิทยากรที่มีชื่อเสียงจากหนํวยงานภาครัฐบาลและเอกชนมาถํายทอดและ
แลกเปลี่ยนให๎นักศึกษาได๎เรียนรู๎  มีการเน๎นเนื้อหาวิชาที่มีความทันสมัย เชํน วิชาการจัดการ
สารสนเทศทางบัญชี เพ่ือให๎นักบัญชีมีแนวคิดกว๎างขึ้นในด๎านการประยุกต๑ใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การวิเคราะห๑และนําเสนอข๎อมูล เป็นต๎น  
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ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 ในการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงเอกสารที่เน๎นการเชื่อมโยงข๎อมูลเพ่ือหาแนวทางการ
เตรียมความพร๎อมสูํการเป็นนักบัญชียุคเศรษฐกิจดิจิทัล ดังนั้นควรศึกษาเชิงปริมาณเพ่ือหาแนวทาง
หรือปัจจัยที่สํงผลตํอการเป็นนักบัญชียุคเศรษฐกิจดิจิทัล 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 บทความฉบับนี้สําเร็จลุลํวงไปด๎วยดี ด๎วยความชํวยเหลือของ ผู๎ชํวยศาสตราจารย๑ .ดร.สุข
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ข๎อคิดเห็นตํางๆอันเป็นประโยชน๑อยํางยิ่งในการพัฒนาบทความ รวมถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางที่
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บทคัดย่อ 

 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค๑ เพ่ือศึกษาโอกาสทางการตลาดของธนาคารพาณิชย๑ไทย ใน
นครหลวงเวียงจันทน๑ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประกอบด๎วย ความพร๎อมทาง
การตลาดและปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพล ตํอการตัดสินใจเป็นลูกค๎าของธนาคาร  ผู๎วิจัยได๎ใช๎วิธี
วิทยาแบบผสม (Mixed Methodology) อาศัยกระบวนการวิจัยทั้งเชิงปริมาณ และ เชิงคุณภาพ 
ควบคูํกันไป โดยการสัมภาษณ๑ผู๎บริหารธนาคาร และ แจกแบบสอบถามกลุํมตัวอยําง  ในนครหลวง
เวียงจันท๑  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  จํานวน 400 ฉบับ  สถิติที่ใช๎ในการศึกษาปัจจัย
ด๎านประชากรศาสตร๑ และปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลตํอการตัดสินใจเป็นลูกค๎าของธนาคารคือ 
คําร๎อยละ คําเฉลี่ย ( x ) และ สํวนเบี่ยงเบนมาตราฐาน (S.D.) สํวนการทดสอบสมมติฐาน ใช๎คําสถิติ
ทดสอบความแตกตําง (t-test) วิเคราะห๑ความแปรปรวนทางเดียว (One-way anova, F-test) หากมี
อิทธิพลทางการตลาดที่แตกตํางกันอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 จะเปรียบเทียบคําคะแนนเฉลี่ย
เป็นรายคูํ ด๎วยการเปรียบเทียบเชิงซ๎อน (Multiple Comparison)โดยวิธีทดสอบแบบ Least 
Significant Difference (LSD.) 
 ผลการวิจัย พบวํา ปัจจัยที่มีอิทธิพลตํอการเป็นลูกค๎าธนาคาร เรียงลําดับคําเฉลี่ยจากมากไป
หาน๎อย ได๎ดังนี้ ด๎านภาพลักษณ๑ของธนาคาร   มีอิทธิพล มากที่สุด รองลงมา คือ ด๎านความเหมาะสม
ทําเลที่ตั้งของธนาคาร ด๎านระบบเครือขํายของธนาคาร ด๎านความทันสมัยของเทคโนโลยี่  ด๎านความ
หลากหลายของผลิตภัณฑ๑ที่ให๎บริการ ตามลําดับ และที่มีอิทธิพลน๎อยที่สุด คือด๎านความเชื่อถือใน
ทีมงานผู๎บริหารของธนาคาร   สํวนผลการทดสอบสมมติฐาน พบวํา ลูกค๎าของธนาคาร ที่มี เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา อาชีพ รายได๎ตํอเดือน ประเภทเงินฝาก ประเภทสินเชื่อ ที่ใช๎บริการกับธนาคาร และ
ระยะเวลาในการเป็นลูกค๎าแตกตํางกัน มีผลตํอปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลตํอการตัดสินใจเป็น
ลูกค๎าของธนาคารโดยภาพรวมแตกตํางกันอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สํวนลูกค๎าของ
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ธนาคาร ที่มี สถานภาพ แตกตํางกัน มีผลตํอปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลตํอการเป็นลูกค๎าของ
ธนาคาร โดยภาพรวม ไมํแตกตํางกัน 
ค าส าคัญ:  โอกาสทางการตลาด,  ธนาคารพาณิชย๑ 

 
Abstract 

The purpose of this study was to evaluate Marketing Opportunities for 
Commercial Banks of Thailand in Vientiane Capital, Lao People’s Democratic 
Republic, the marketing factors influenced on Readiness of making and The Effective 
Factors to Customers of Banks. The researcher used a mixed-methodology consisting 
of qualitative and quantitative researches by interviewing bank executives and 
distributing questionnaire with Convenience Sampling 400 suits. The data analysis 
was using descriptive statistics as Frequency, Percentage, Mean ( x ) and Standard 
Deviation (S.D.), t-test Independent (t-test), One-Way ANOVA, F-test and  Multiple 
Comparison Schaffer’s Method- Least Significant Difference. (LSD.) 

The Result of questionnaires of personal factors had shown that most of the 
customers who use the Bank are the effective factor to customers had shown that: 
firstly, customers give the image of the bank factor as the highest level of affection, 
secondly is the convenience of location, the bank network system, the modern of 
technologies and multi-account of factors. On the other hand, the believing in the 
banks’ manager teams the result shown that as the least level affection. The result 
of hypothesis analysis had shown that the result of customers who have differences 
of gender, age, education, occupation, income, type of using services and duration of 
using services have the result to become saving customers are totally the difference 
by statistic significant as 0.05. But the customers who have differences in status have 
the result to become customers are totally the same by statistic significant as 0.05.  
Keywords: Marketing Opportunities, Commercial Banks  
 
บทน า  
 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นประเทศเ พ่ือนบ๎านที่ใกล๎ชิดกับไทยทั้งในเชิง
ประวัติศาสตร๑ ที่ตั้งทางภูมิศาสตร๑ เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา และวัฒนธรรม มีเขตแดนติดตํอกับไทยทั้ง
ทางบกและทางน้ํา เป็นแนวยาวถึง 1,810 กิโลเมตร เป็นประเทศที่ไมํมีทางออกทางทะเล แตํสามารถ
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เป็นจุดเชื่อมตํอ (land link) ด๎านการคมนาคมขนสํงจากไทย ไปประเทศที่สามในอนุภูมิภาค ผําน
สะพานมิตรภาพไทย-ลาว ข๎ามแมํน้ําโขงทั้ง 4 แหํง ได๎แกํหนองคาย-เวียงจันทน๑  มุกดาหาร-สะหวัน
นะเขต นครพนม-คํามํวน  เชียงราย-บํอแก๎ว และในอนาคตอันใกล๎จะมีสะพานแหํงที่ 5 ที่ บึงกาฬ-บอ
ลิคําไซ และแหํงที่ 6 ที่ อุบลราชธานี-สาละวัน ซึ่งขณะนี้กําลังอยูํในชํวงการศึกษาความเป็นไปได๎ของ
โครงการ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีพ้ืนที่ ประมาณ 237,000 ตารางกิโลเมตร  มี
ประชากร  6.85 ล๎านคน ใช๎สกุลเงินกีบ มีอัตราแลกเปลี่ยน 1 บาท เทํากับ 254.59 (11/12/2560)   
GDP เทํากับ 14.97 พันล๎านดอลลําห๑สหรัฐ (ปี 2560) และ GDP per capita เทํากับ 2,051.05 
ดอลลาร๑สหรัฐ (ปี 2560) มีอัตราขยายตัวของ GDPเทํากับ 6.79 % (ปี 2560) ไทยเป็นนักลงทุน
ตํางชาติอันดับ 3 ในลาว รองจากจีนและเวียดนาม  เมื่อพิจารณาจากมูลคําการลงทุนสะสมในชํวงปี 
2557-2560 มีจํานวน 752 โครงการ มูลคําการลงทุนทั้งหมดรวม 4,494,184,613 ดอลลาห๑สหรัฐ ใน
สาขาสําคัญ ได๎แกํ พลังงานไฟฟูา ขนสํงและโทรคมนาคม ธุรกิจโรงแรมและการทํองเที่ยว ธนาคาร 
อุตสาหกรรมไม๎แปรรูป เครื่องนุํงหํม และหัตถกรรม (“ข๎อมูลพ้ืนฐาน สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว,” 2560) 
 สภาวะการแขํงขันสินค๎าและบริการของไทยและแนวโน๎มตลาด สินค๎าไทยที่มีการแขํงขันจาก
สินค๎าที่ผลิตจากจีนและเวียดนาม ได๎แกํ สินค๎าอุปโภคบริโภคที่ใช๎ในชีวิตประจําวัน เครื่องใช๎ใน
ครัวเรือน สินค๎าสําหรับการตกแตํงภายใน สินค๎าในธุรกิจกํอสร๎าง เครื่องมือการเกษตร เครื่องจักรกล 
เครื่องใช๎ไฟฟูา อุปกรณ๑การไฟฟูา เครื่องใช๎สํานักงาน อะไหลํ ชิ้นสํวนและสํวนประกอบของรถยนต๑
และรถจักรยานยนต๑ ซึ่งสินค๎าที่นําเข๎าและจัดจําหนํายในตลาดสํวนมากราคาถูกกวําสินค๎าที่นําเข๎าจาก
ไทยประมาณร๎อยละ 25-30  อยํางไรก็ตาม หากประเทศคูํแขํงของสินค๎าไทยมีการพัฒนาคุณภาพของ
สินค๎าให๎ใกล๎เคียงสินค๎าไทยและมีราคาถูกกวํา อาจจะทําให๎พฤติกรรมผู๎บริโภคในสปป.ลาวเปลี่ยนไป
บริโภคสินค๎าคูํแขํงแทน ดังนั้นผู๎ประกอบการไทยควรปรับกลยุทธ๑ในการตั้งราคาสินค๎าหรือลดต๎นทุน
การผลิตเพ่ือไมํให๎เสียเปรียบคูํแขํงในตลาดสปป.ลาว (“รายงานสถานการณ๑เศรษฐกิจ/ข๎อมูลสถิติ
การค๎า,” 2560)  
 นครหลวงเวียงจันทน๑ เป็นเขตที่ตั้งของกรุงเวียงจันทน๑ ซึ่งเป็นทั้งเมืองหลวงของประเทศลาว
และเป็นเขตการปกครองพิเศษนครหลวงเวียงจันทน๑ ตั้งอยูํทางตอนกลางของประเทศ มีอาณาเขตตรง
ข๎ามอําเภอศรีเชียงใหมํ จังหวัดหนองคายของประเทศไทย เชื่ อมตํอคมนาคมด๎วยสะพานมิตรภาพ 
ไทย-ลาว แหํงที่ 1 กํอตั้งเมื่อ พ.ศ. 2532 โดยแยกออกมาจากแขวงเวียงจันทน๑ เดิมชื่อ "กําแพงนคร
เวียงจันทน๑" และเปลี่ยนชื่อเป็น "นครหลวงเวียงจันทน๑"  มี พ้ืนที่ 3 ,960.8 ตารางกิโลเมตร 
ประกอบด๎วย 9 เมือง ได๎แกํ จันทะบุลี สีโคดตะบอง ไซเสดถา สีสัดตะนาก นาซายทอง ไซทานี หาด
ซายฟอง สังทอง ปากงึ่ม มีประชากรประมาณ 700 ,000 คน เดิมใช๎ชื่อวํากําแพงนครเวียงจันทน๑ 
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ตํอมาเม่ือวันที่ 21 สิงหาคม 2547 รัฐบาลลาวได๎เปลี่ยนชื่อเป็นนครหลวงเวียงจันทน๑  (“ข๎อมูลพ้ืนฐาน 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว,” 2560) 
  ธนาคารพาณิชย๑ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) มีการเติบโตที่สูงมาก
ในชํวง 10 ปีที่ผํานมา สาเหตุสําคัญมาจากรัฐบาล สปป.ลาว ได๎มีการปฏิรูประบบธนาคารให๎เป็น
สากลมากขึ้น เพ่ือให๎สอดคล๎องกับเงื่อนไขในการเข๎าเป็นสมาชิกองค๑การการค๎าโลก (WTO) สภา
แหํงชาติ สปป.ลาวจึงได๎ประกาศใช๎กฎหมายธนาคารพาณิชย๑ ฉบับใหมํ ในปี 2550 และมีผลให๎ 
ประเทศตํางๆ เข๎ามาลงทุนในธุรกิจธนาคารพาณิชย๑ใน สปป.ลาว เพ่ิมขึ้นมาก จากจํานวน 13 แหํงใน
ปี 2549 เป็น 31 แหํงในปี 2559 แบํงออกเป็น ธนาคารรัฐ ธนาคารเอกชน ธนาคารรํวมทุน  และ
สาขาของธนาคารจากตํางประเทศ (ยกเว๎นสแตนดาร๑ทชาร๑เตอร๑ เป็นสํานักงานตัวแทน) โดยในจํานวน
ทั้งหมดนี้ มีสาขาของธนาคารจากประเทศไทยอยูํทั้งหมด 5 ธนาคารด๎วยกันคือ ธ.กรุงเทพ ธ.กรุงศรี
อยุธยา ธ.กรุงไทย ธ.ทหารไทย และ ธ.ซีไอเอ็มบีไทย ( Monetary Statistics Report Q2/2017,” 
2017) 

นายเกียรติพงศ๑ อริยปรัชญา (2560)  นักเศรษฐศาสตร๑อาวุโส ธนาคารโลกประจําประเทศ
ไทย กลําวถึง  รายงานฉบับลําสุดคาดการณ๑วํา กลุํมประเทศกําลังพัฒนาอยํางกัมพูชา เมียนมา และ 
สปป.ลาว เวิลด๑แบงก๑ประเมินวํายังมีแนวโน๎มเติบโตอยํางสดใส เนื่องจากการปฏิรูปนโยบายและการ
ให๎ความสําคัญกับการปรับปรุงสิ่งแวดล๎อมในการลงทุน โดยเม็ดเงินลงทุนจากตํางประเทศจะชํวย
ผลักดันการเติบโตของเศรษฐกิจ สําหรับประเทศไทย เวิลด๑แบงก๑ปรับเพ่ิมอัตราการเติบโตทาง
เศรษฐกิจปีนี้เป็น 3.1% ดีขึ้นจากเดิมที่เคยประเมินไว๎ที่ 2.5% ด๎วยเหตุผลหลักมาจากไตรมาส 1 และ 
2 ที่บํงชี้วําเศรษฐกิจไทยเติบโตคํอนข๎างดีจากภาคการทํองเที่ยวและมาตรการการคลังที่เข๎ามาชํวย
กระตุ๎นเศรษฐกิจ  ประเด็นสําคัญที่ควรจับตามองที่สุด คือ สถานการณ๑การเมืองของไทย เพราะหากมี
การเปลี่ยนแปลงจะสํงผลกระทบตํอการดําเนินนโยบายให๎เกิดความไมํตํอเนื่อง อาทิ โครงการลงทุน
โครงสร๎างพืน้ฐาน ที่อาจไมํเป็นไปตามแผนที่วางไว๎ เพราะไมํเพียงแตํทําให๎ขาดแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
แล๎ว ยังสํงผลตํอความเชื่อมั่นด๎านการบริโภค การลงทุนของเอกชนในระยะตํอไป 

 
ตาราง1 แสดงคําร๎อยละของอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจในจีนและอาเซียน ระหวํางปี 2558 - 
2561 

ประเทศ 2558 2559 2560 2561 

จีน 6.9 6.7 6.5 6.3 

ฟิลิปินส๑ 5.9 6.4 6.2 6.2 
เวียดนาม 6.7 6.0 6.3 6.3 
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ประเทศ 2558 2559 2560 2561 

กัมพูชา 7.0 7.0 6.9 6.9 
อินโดนีเซีย 4.8 5.1 5.3 5.5 

ลาว 7.4 7.0 7.0 6.8 

มาเลเซีย 5.0 4.2 4.3 4.5 
เมียนมา 7.0 7.8 8.4 8.3 

ไทย 2.8 3.1 3.1 3.3 

 
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล (2556) ระบุวํา ประเทศไทยมีประชากร

รวม 64.98 ล๎านคน มีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปถึง 10.13 ล๎านคน คิดเป็นสัดสํวน 15.6% และมี
ประชากรอายุ 65 ปีขึ้นไป 6.77 ล๎านคน หรือ 10.4% ของประชากรทั้งประเทศ เทียบตามเกณฑ๑ของ
องค๑การสหประชาชาติแล๎ว ถือวําประเทศไทยอยูํในขั้นของการก๎าวเข๎าสูํสังคมผู๎สูงอายุ และกําลังจะ
เป็นสังคมผู๎สูงอายุโดยสมบูรณ๑ ในอีกไมํก่ีปีข๎างหน๎า 

 

 
ภาพ1 คาดการณ์การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประชากรไทย ในช่วงปี พ.ศ. 2553 -2583 
 
จากข๎อมูลข๎างต๎น จะเห็นวํา ประเทศไทย กําลังเข๎าสูํ ภาวะ สังคมผู๎สูงอายุ  ทําให๎ จีดีพี ของ

ประเทศ เติบโตในอัตราที่ต่ํา เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศ กลุํม อาเซี่ยน นอกจากนั้น อาจมีความเสี่ยง
ทางด๎านสถานการณ๑การเมืองในอนาคต ธนาคารพาณิชย๑ไทย จึงจําเป็นต๎องสร๎างการเติบโต โดยการ
เปิดสาขาในตํางประเทศเพ่ิมข้ึน นครหลวงเวียงจันทน๑ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
ถือเป็นประเทศความหวังหนึ่ง  เนื่องจาก อยูํใกล๎ประเทศไทย  มีขนบธรรมเนียม ประเพณี ภาษา 
ใกล๎เคียงกัน และยังมีการคาดการณ๑การเติบโตของ GDP. ในอัตราที่สูงกวําประเทศไทยมากกวํา 2 
เทํา ผู๎วิจัย จึงต๎องการศึกษา โอกาสทางการตลาดของธนาคารพาณิชย๑ไทย ในนครหลวงเวียงจันทน๑ 



 
 585 

การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือขํายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลําปางวจิยั ครั้งที่ 4 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการแขํงขัน และสร๎างความพร๎อมทางธุรกิจ
ของธนาคารไทย  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  เพ่ือศึกษาโอกาสทางการตลาดของธนาคารพาณิชย๑ไทย ในนครหลวงเวียงจันทน๑  สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ประกอบด๎วย ความพร๎อมทางการตลาด และปัจจัยทางการตลาดที่มี
อิทธิพล ตํอการตัดสินใจเป็นลูกค๎าของธนาคาร  ดังนี้ 
 (1) เพ่ือศึกษาข๎อมูลจากแหลํงทุติยภูมิ และสัมภาษณ๑ผู๎บริหารธนาคารพาณิชย๑ไทย  เพ่ือ
ตรวจสอบความพร๎อมทางการตลาด  

(2) เพ่ือศึกษาปัจจัยสํวนบุคคล จําแนกตาม เพศ สถานภาพ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 
รายได๎ ประเภทเงินฝาก ประเภทสินเชื่อ และระยะเวลาในการเป็นลูกค๎าธนาคาร 

(3) เพ่ือศึกษา พฤติกรรมการออม พฤติกรรมการบริโภค และ พฤติกรรมการซื้อสินค๎าผํอน
ชําระ ของประชากร 
          (4) เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลตํอการเป็นลูกค๎าของธนาคาร ประกอบด๎วย ด๎านภาพลักษณ๑
ของธนาคาร   ด๎านความเหมาะสมทําเลที่ตั้งของธนาคาร ด๎านความเชื่อถือในทีมงานผู๎บริหารของ
ธนาคาร ด๎านระบบเครือขํายของธนาคาร ด๎านความทันสมัยของเทคโนโลยี   และด๎านความ
หลากหลายของผลิตภัณฑ๑  

(5) เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยที่มีอิทธิพลตํอการเป็นลูกค๎า ของธนาคารพาณิชย๑ไทย ใน
นครหลวงเวียงจันทน๑ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จําแนกตามปัจจัยสํวนบุคคล 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ผู๎ศึกษา ได๎ใช๎วิธีวิทยาแบบผสม (Mixed Methodology) เพ่ือศึกษาโอกาสทางการตลาด 
ของธนาคารพาณิชย๑ไทย ในนครหลวงเวียงจันทน๑ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ประกอบด๎วย การค๎นคว๎าและรวบรวมข๎อมูล จากเอกสาร
และงานวิจัยตํางๆที่เกี่ยวข๎อง ของหนํวยงานภาคเอกชน และภาครัฐ ของประเทศไทย และ 
สาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว รวมถึงการสัมภาษณ๑ผู๎บริหารธนาคารพาณิชย๑ไทย ในนคร
หลวงเวียงจันทน๑ สาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว   เพ่ือศึกษาความพร๎อมทางการตลาด 
  ตอนที่ 2 เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ใช๎วิธี เก็บรวบรวมข๎อมูลโดยใช๎แบบสอบถามที่ผู๎วิจัยพัฒนา
ขึ้น โดยพิจารณาจากตัวแปรอิสระ และตัวแปรตามซึ่งครอบคลุมนิยามปฏิบัติการที่กําหนดไว๎ และทํา
การทดสอบดัชนีความสอดคล๎องระหวํางข๎อคําถามกับวัตถุประสงค๑  รวมถึงนําแบบสอบถามที่ได๎จาก
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การทดสอบความสอดคล๎องกับวัตถุประสงค๑ปแล๎ว สร๎างเป็นแบบสอบถาม ทําการทดลองใช๎ (try-out) 
ร๎อยละ 10 ของกลุํมตัวอยําง จากจํานวนที่ใช๎ในแบบสอบถามจริง 
 ประชากรที่ศึกษา คือ ประชาชน ในนครหลวงเวียงจันทน๑ สาธารณรัฐประชาธิปไตย 
ประชาชนลาว  โดยใช๎แบบสอบถามจํานวน 400 ฉบับ ซึ่งผํานการตรวจสอบจากผู๎เชื่ยวชาญ เพ่ือหา
ความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (content validity) และนําไปทดลองใช๎กับกลุํมตัวอยําง จํานวน 40 คน  
เพ่ือหาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม ด๎วยวิธิสัมประสิทธิ์แอลฟุา (Coefficient Alpha) ของครอน
บาช ได๎คําความเชื่อมั่นเทํากับ 0.9104  

สถิติที่ใช๎ในการศึกษาปัจจัยด๎านประชากรศาสตร๑ และ ด๎านความพร๎อมทางการตลาด คือ คํา
ร๎อยละ  สํวนปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลตํอการใช๎บริการธนาคารคือ คําเฉลี่ย ( x ) และ สํนเบี่ยง
เบนมาตราฐาน (S.D.) การทดสอบสมมติฐาน ใช๎คําสถิติทดสอบความแตกตําง (t-test) วิเคราะห๑
ความแปรปรวนทางเดียว (One-way anova, F-test) หากมีอิทธิพลทางการตลาดแตกตํางกันอยํางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ .05 จะเปรียบเทียบคําคะแนนเฉลี่ยเป็นรายคูํ ด๎วยการเปรียบเทียบเชิงซ๎อน 
(Multiple Comparison)โดยวิธีทดสอบแบบ Least Significant Difference (LSD.) 
  
ผลการวิจัย 
 ผลการศึกษาข๎อมูลจากแหลํงทุติยภูมิ ด๎านความพร๎อมทางการตลาด พบวํา  ธนาคารพาณิชย๑
ใน นครหลวงเวียงจันทน๑ มีการเติบโตที่สูงมากในชํวง 10 ปีที่ผํานมา สาเหตุสําคัญมาจากรัฐบาล 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได๎มีการปฏิรูประบบธนาคารให๎เป็นสากลมากขึ้น เพ่ือให๎
สอดคล๎องกับเงื่อนไขในการเข๎าเป็นสมาชิกองค๑การการค๎าโลก (WTO) สภาแหํงชาติ สปป.ลาวจึงได๎
ประกาศใช๎กฎหมายธนาคารพาณิชย๑ ฉบับใหมํ ในปี 2550 และมีผลให๎ ประเทศตํางๆ เข๎ามาลงทุนใน
ธุรกิจธนาคารพาณิชย๑ เพ่ิมขึ้นมาก จากจํานวน 13 แหํงในปี 2549 เป็น 31 แหํงในปี 2559 แบํง
ออกเป็น ธนาคารรัฐ ธนาคารเอกชน ธนาคารรํวมทุน  และสาขาของธนาคารจากตํางประเทศ (ยกเว๎น 
สแตนดาร๑ทชาร๑เตอร๑ เป็นสํานักงานตัวแทน) โดยในจํานวนทั้งหมดนี้ มีสาขาของธนาคารจากประเทศ
ไทยอยูํทั้งหมด 5 ธนาคารด๎วยกันคือ ธ.กรุงเทพ ธ.กรุงศรีอยุธยา ธ.กรุงไทย ธ.ทหารไทย และ ธ.ซี
ไอเอ็มบีไทย  
 ในปี 2558 ธนาคารพาณิชย๑ของรัฐ 4 ธนาคาร มีสํวนแบํงทางการตลาดด๎านเงินฝากของ 
สปป.ลาว ถึง 64.25% มากกวําธนาคารพาณิชย๑อีก 27 ธนาคาร ที่มีสํวนแบํงทางการตลาดด๎านเงิน
ฝากเพียง 35.75% (ธนาคารแหํง สปป.ลาว, 2559 : ออนไลน๑) ธนาคารพาณิชย๑ของรัฐประกอบด๎วย 
ธนาคารการค๎าตํางประเทศลาว (มหาชน) ธนาคารพัฒนาลาว ธนาคารสํงเสริมกสิกรรม และธนาคาร
นโยบาย ซึ่ง   3 ธนาคารแรกเทํานั้นที่มีบริการรับฝากเงิน สํวนธนาคารนโยบาย เป็นธนาคารเฉพาะ
กิจที่มุํงเน๎นการปลํอยสินเชื่อเพ่ือสํงเสริมการผลิตด๎านการเกษตร และอุตสาหกรรมครอบครัว เชํน 
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หัตถกรรมจักสาน เป็นต๎น   สํวนปริมาณเงินฝากเพ่ิมขึ้นจาก 6,492.16 พันล๎านกีบ (25.97 พันล๎าน
บาท) เป็น 29,684.15 พันล๎านกีบ (118.74 พันล๎านบาท) สินเชื่อเพ่ิมขึ้นจาก 3,414.18 พันล๎านกีบ 
(13.66 พันล๎านบาท) เป็น 25,566.96 พันล๎านกีบ (102.27 พันล๎านบาท) (ธนาคารแหํง สปป.ลาว , 
2549-2559 : ออนไลน๑) นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยสําคัญอ่ืน ได๎แกํ การเติบโตทางเศรษฐกิจของ สปป.
ลาว อยํางตํอเนื่อง โดยเฉลี่ยร๎อยละ 7.4 ในชํวง 5 ปีที่ผํานมา (ธนาคารแหํง สปป.ลาว , 2559 : 
ออนไลน๑) การที่ธนาคารเป็นแหลํงเงินทุน และแหลํงการลงทุนที่สําคัญ รวมถึงการเข๎ามาให๎บริการนัก
ลงทุนจากตํางประเทศ ทําให๎เกิดการพัฒนา รูปแบบบริการ ของธนาคารพาณิชย๑ในนครหลวง 
เวียงจันทน๑ ในทศวรรษ ที่ผํานมาอยํางเห็นได๎ชัด     
 ผลการสัมภาษณ๑ ผู๎บริหารธนาคารพาณิชย๑ไทย ด๎านพฤติกรรมการบริโภคของประชาชน 
พบวํา ประชาชนทั่วไปไมํนิยมขอสินเชื่อเพ่ือการบริโภค  มักซื้อสินค๎าเป็นเงินสด เชํน การซื้อปูาน  ซื้อ
รถจักรยานยนต๑ หรือซื้อรถยนต๑  ร๎อยละ 90  ซื้อเป็นเงินสด สํวนผู๎ประกอบการ จะใช๎บริการฝากเงิน 
และ ขอสินเชื่อประเภทตําง ๆ ด๎วย  ในการใช๎บริการสินเชื่อของประชาชนทั่วไปนั้น ที่มีบ๎างจะเป็นคํา
อุปกรณ๑ไฟฟูา/อุปกรณ๑ IT  กลุํมประชาชนทั่วไปที่มาใช๎บริการธนาคารสํวนใหญํ จะมาฝากเงิน 
ประเภทเงินฝากที่ใช๎บริการกับธนาคารสํวนใหญํ เป็นเงินฝากออมทรัพย๑  สํวนปัจจัยที่มีอิทธิพลตํอ
การเป็นลูกค๎า ของธนาคาร ด๎านระบบเครือขํายของธนาคารจะถูกพัฒนาโดยสํานักงานใหญํ แตํเปิด
โอกาสให๎ ผู๎จัดการสาขา แสดงความคิดเห็นได๎  สํวนด๎านการบริการ ลูกค๎าไมํมีการร๎องเรียน  
เนื่องจากแตํละธนาคาร มีมาตราฐานในการบริการใกล๎เคียงกัน ธนาคารยังไมํสามารถปรับปรุงระบบ
บริการให๎ทันสมัยเหมือนบริการในประเทศไทยได๎ เนื่องจากปริมาณผู๎ใช๎บริการยังมีน๎อย   สํวนด๎าน
ความหลากหลายของผลิตภัณฑ๑นั้น ธนาคารกําลังทยอยนํารูปแบบสินเชื่อประเภทตําง ๆ มานําเสนอ 
แบบคํอยเป็นคํอยไป เพ่ือเพ่ิมปริมาณผู๎ใช๎บริการให๎มีจํานวนมากขึ้น 

ผลการศึกษาข๎อมูลจากแบบสอบถาม ด๎านประชากรศาสตร๑ พบวํา กลุํมลูกค๎าที่มาใช๎บริการ
ธนาคาร ในนครหลวงเวียงจันทน๑ สํวนใหญํเป็นเพศหญิง ร๎อยละ 53.4  สภานภาพโสด ร๎อยละ 52.3  
มีอายุระหวําง 20-35 ปี ร๎อยละ 54.8 รองลงมา คือ 36-50 ปี ร๎อยละ 22.4  ระดับการศึกษา 
อุดมศึกษา ร๎อยละ 32.3  อาชีพ  พนักงานรัฐวิสาหกิจ ร๎อยละ 15.6 พนักงานรัฐการ (ข๎าราชการ) 
ร๎อยละ 12.1เจ๎าของธุรกิจ ร๎อยละ 11.8 รายได๎ตํอเดือน 3,000,000 – 5,000,000 กีบ  ( 12,000 – 
20,000 บาท)  ประเภทเงินฝากที่ใช๎บริการกับธนาคารคือเงินฝากออมทรัพย๑ ระยะเวลาในการเป็น
ลูกค๎าเงินฝากระหวําง 1 – 2 ปี 

พฤติกรรมการออมของประชาชน ในนครหลวงเวียงจันทน๑ สํวนใหญํนิยมออมโดยฝากเงินกับ
ธนาคาร/สถาบันการเงิน (ร๎อยละ 62.3) รองลงมาคือการเลํนแชร๑(ร๎อยละ 18.4) ออมโดยเก็บเงินสด
ไว๎ในมือ (ร๎อยละ 9.8) ออมโดยการซื้อทอง/เครื่องประดับ(ร๎อยละ 7.1) ออมโดยลงทุนในกองทุนตําง 
ๆ (ร๎อยละ 1.6) และ ออมโดยลงทุนในตลาดหลักทรัพย๑ (ร๎อยละ 0.8) ตามลําดับ 
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 พฤติรรมการบริโภคของประชาชน ในนครหลวงเวียงจันทน๑  พบวํา ประชาชนสํวนใหญํ มี
คําใช๎จํายในแตํละวัน คือ 50,000 – 100,000 กีบ( 200 – 400 บาท) ร๎อยละ 47.3 รองลงมาคือ ต่ํา
กวํา 50,000 กีบ ( 200 บาท) ร๎อยละ 25.4  100,001- 150,000 กีบ ( 400 – 600 บาท) ร๎อยละ 
16.1  150,001 – 200,000 กีบ( 600 – 800 บาท)  ร๎อยละ 7.6 และมากกวํา 200,000 กีบ( 800 
บาท)  ร๎อยละ 3.6 ตามลําดับ 

 คําใช๎จํายในการผํอนชําระ พบวํา ผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํ ไมํมีคําใช๎จํายการผํอนชําระ 
ร๎อยละ 76.4 รองลงมา คือมีคําใช๎จํายการผํอนชําระคําอุปกรณ๑ไฟฟูา/อุปกรณ๑ IT  ร๎อยละ 12.6 ผํอน
ชําระคํา อ่ืน ๆ ร๎อยละ 8.1 และ ผํอนชําระรถยนต๑/จักรยานยนต๑ ร๎อยะ 2.9 ตามลําดับ 

 ระยะเวลาการผํอนชําระ พบวํา ผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํ ไมํมีการผํอนชําระ ร๎อยละ 
73.3 รองลงมาคือ ผํอนชําระต่ํากวํา 1 ปี ร๎อยละ 16.7 ผํอนชําระ 1-2 ปี ร๎อยละ 4.7 ผํอนชําระ 3-4 
ปี ร๎อยละ 4.7 และผํอนชําระมากกวํา 4 ปี ร๎อยละ 0.7 ตามลําดับ 

 จํานวนเงินผํอนชําระตํอวัน พบวํา ผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํ ไมํมีจํานวนเงินผํอนชําระ
ตํอวัน ร๎อยละ 81.2 รองลงมาผํอนชําระตํอวันต่ํากวํา 50,000 กีบ(200 บาท)  ร๎อยละ 8.4  ผํอนชําระ
ตํอวัน 50,000 -100,000 กีบ( 200 – 400 บาท)  ร๎อยละ 5.3 ผํอนชําระตํอวัน 100,001 – 150,000 
กีบ( 400 – 600 บาท)  ร๎อยละ 3.8 และ ผํอนชําระตํอวันมากกวํา 200,000 กีบ( 800 บาท)  ร๎อยละ 
1.3 ตามลําดับ 
  ผลการศึกษา ด๎านปัจจัยทางการตลาดที่มีอิธิพล ตํอการตัดสินใจเป็นลูกค๎าของธนาคาร 
พบวํา ปัจจัยที่มีอิทธิพลตํอการเป็นลูกค๎า ของธนาคาร คือ ด๎านภาพลักษณ๑  มากที่สุด รองลงมาคือ 
ด๎านระบบเครือขํายของธนาคาร ด๎านความหลากหลายของผลิตภัณฑ๑ สํวนด๎านความเชื่อถือในทีมงาน
ผู๎บริหารของธนาคาร มีผลน๎อยที่สุด  

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวํา ลูกค๎าของธนาคาร ที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 
รายได๎ตํอเดือน ประเภทเงินฝาก ประเภทสินเชื่อ ที่ใช๎บริการกับธนาคาร และระยะเวลาในการเป็น
ลูกค๎า แตกตํางกัน มีผลตํอปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลตํอการตัดสินใจเป็นลูกค๎าของธนคาร 
โดยรวมแตกตํางกันอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  สํวนลูกค๎าของธนาคารที่มี สถานภาพ 
แตกตํางกัน มีผลตํอปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลตํอการตัดสินใจเป็นลูกค๎าของธนาคาร โดยรวม ไมํ
แตกตํางกัน  
 
สรุปและอภิปรายผล  
 ผลจากการสัมภาษณ๑ ผู๎บริหารธนาคารพาณิชย๑ไทย พบวํา ในการขอสินเชื่อกับธนาคาร 
ประชาชนลาว สํวนใหญํ นิยมซื้อสินค๎าตําง ๆ เป็นเงินสด  การซื้อบ๎าน  ซื้อรถจักรยานยนต๑ หรือซื้อ
รถยนต๑ ใช๎บริการสินเชื่อธนาคารคํอนข๎างน๎อย ในการใช๎สินเชื่อที่มีบ๎างจะเป็นคําอุปกรณ๑ไฟฟูา/
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อุปกรณ๑ IT   ซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัยของ Amphyvanh Bounsanith. (2015) เรื่อง The Effective 
Factors to Behaviors and Comments of choosing the saving type of staffing in 
Souphanouvong University  พบวํา คําใช๎จํายในการผํอนชําระ ผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํ ไมํมี
คําใช๎จํายการผํอนชําระ ร๎อยละ 76.4 รองลงมา คือมีคําใช๎จํายการผํอนชําระคําอุปกรณ๑ไฟฟูา/
อุปกรณ๑ IT  ร๎อยละ 12.6 ผํอนชําระคํา อ่ืน ๆ ร๎อยละ 8.1 และ ผํอนชําระรถยนต๑/จักรยานยนต๑ ร๎อ
ยะ 2.9 ตามลําดับ ผู๎วิจัย เห็นวํา คํานิยมของประชากร ยังไมํนิยมซื้อสินค๎าเงินผํอน ยกเว๎น อุปกรณ๑ 
IT  ซึ่งเป็นการให๎ PROMOTION ของธุรกิจเอง นั้น สาเหตุหลัก อาจเกิดจาก ธนาคารพาณิชย๑  มีการ
กระตุ๎นผู๎บริโภค รํวมกับภาคธุรกิจ ในการให๎สินเชื่อประเภทตําง ๆ น๎อยกวําการดําเนินการในประเทศ
ไทย ซึ่งอาจเกิดจากความพร๎อมของผู๎บริโภคนั้นยังมีน๎อย 

พฤติกรรมการออมของประชาชน ในนครหลวงเวียงจันทน๑ สํวนใหญํนิยมออมโดยฝากเงินกับ
ธนาคาร/สถาบันการเงิน (ร๎อยละ 62.3) รองลงมาคือการเลํนแชร๑(ร๎อยละ 18.4) ออมโดยเก็บเงินสด
ไว๎ในมือ (ร๎อยละ 9.8) ออมโดยการซื้อทอง/เครื่องประดับ(ร๎อยละ 7.1) ออมโดยลงทุนในกองทุนตําง 
ๆ (ร๎อยละ 1.6) และ ออมโดยลงทุนในตลาดหลักทรัพย๑ (ร๎อยละ 0.8) ตามลําดับ ซึ่งสอดคล๎องกับ
งานวิจัยของ Amphyvanh Bounsanith. (2015) เรื่อง The Effective Factors to Behaviors 
and Comments of choosing the saving type of staffing in Souphanouvong University 
จากข๎อมูลดังกลําว ผู๎วิจัย เห็นวํา ธนาคารพาณิชย๑ ยังเป็นแหลํง ออมเงิน ที่ได๎รับความนิยมของ
ประชาชน ในนครหลวงเวียงจันทน๑ และมีอัตราการออมโดยฝากเงินกับธนาคาร/สถาบันการเงิน เพ่ือ
ขึ้นมาก เมื่อเทียบกับในอดีต สาเหตุสําคัญมาจากรัฐบาล สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได๎มี
การปฏิรูประบบธนาคารให๎เป็นสากลมากขึ้น เพ่ือให๎สอดคล๎องกับเงื่อนไขในการเข๎าเป็นสมาชิก
องค๑การการค๎าโลก (WTO) สภาแหํงชาติ สปป.ลาวจึงได๎ประกาศใช๎กฎหมายธนาคารพาณิชย๑ ฉบับ
ใหมํ ในปี 2550 และมีผลให๎ ประเทศตํางๆ เข๎ามาลงทุนในธุรกิจธนาคารพาณิชย๑ เพ่ิมขึ้นมาก จาก
จํานวน 13 แหํงในปี 2549 เป็น 31 แหํงในปี 2559 
  พฤติรรมการบริโภคของประชาชน  พบวํา ผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํ ไมํมีคําใช๎จํายการ
ผํอนชําระ ร๎อยละ 76.4 รองลงมา คือมีคําใช๎จํายการผํอนชําระคําอุปกรณ๑ไฟฟูา/อุปกรณ๑ IT  ร๎อยละ 
12.6 ผํอนชําระคํา อ่ืน ๆ ร๎อยละ 8.1 และ ผํอนชําระรถยนต๑/จักรยานยนต๑ ร๎อยะ 2.9 ตามลําดับ  
ผู๎วิจัย เห็นวํา คํานิยมของประชากร ยังไมํนิยมซื้อสินค๎าเงินผํอน ยกเว๎น อุปกรณ๑ IT  ซึ่งเป็นการให๎ 
PROMOTION ของธุรกิจเอง อยํางไรก็ดี สาเหตุหลัก อาจเกิดจาก ธนาคารพาณิชย๑ มีการกระตุ๎น
ผู๎บริโภค รํวมกับภาคธุรกิจ ในการให๎สินเชื่อประเภทตําง ๆ น๎อยมาก เมื่อเทียบกับประเทศไทย 
 ด๎านปัจจัยที่มีอิธิพล ตํอการตัดสินใจเป็นลูกค๎าของธนาคาร คือ ด๎านภาพลักษณ๑ มากที่สุด 
รองลงมาคือ ด๎านระบบเครือขํายของธนาคาร  ซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัยของ Lattana Inthavichit. 
(2015). เรื่อง The Effective Factors to Saving Customers of Lao Development Bank, 
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Luangprabang Branch.ผู๎วิจัยเห็นวํา แม๎ผู๎บริโภค จะให๎ความสําคัญด๎านระบบเครือขํายของธนาคาร 
ซ่ึงเป็นจุดด๎อย ของธนาคารพาณิชย๑จากตํางประเทศ ที่จะเข๎ามาแขํงขัน อยํางไรก็ดี  ระบบการ
ให๎บริการของธนาคารพาณิชย๑ในประเทศไทย ซึ่งดีกวํามาก จะนํามาซึ่งการเปรียบเทียบของผู๎บริโภค 
และจะเกิดการพัฒนาระบบการให๎บริการของธนาคารพาณิชย๑โดยภาพรวม ในที่สุด 
    
ข้อเสนอแนะ  

นครหลวงเวียงจันทน๑ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ถือเป็นสถานที่หนึ่ง ที่มีความ
เหมาะสม ในการเปิดสาขาธนาคารในตํางประเทศ เนื่องจาก ประเทศไทย กําลังเข๎าสูํ ภาวะ สังคม
ผู๎สูงอายุ  ทําให๎ จีดีพี ของประเทศ เติบโตในอัตราที่ต่ํา เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศ กลุํม อาเซี่ย น 
นอกจากนั้น อาจมีความเสี่ยงทางด๎านสถานการณ๑การเมืองในอนาคต ธนาคารพาณิชย๑ไทย จึง
จําเป็นต๎องสร๎างการเติบโต โดยการเปิดสาขาในตํางประเทศเพ่ิมขึ้น อีกทั้งนครหลวงเวียงจันทน๑  เป็น
เพ่ือนบ๎านที่ใกล๎ชิดกับไทยทั้งในเชิงประวัติศาสตร๑ ที่ตั้งทางภูมิศาสตร๑ เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา และ
วัฒนธรรม มีเขตแดนติดตํอกับไทยทั้งทางบกและทางน้ํา เป็นแนวยาว  สามารถเป็นจุดเชื่อมตํอ 
(land link) ด๎านการคมนาคมขนสํงจากไทย ไปประเทศที่สามในอนุภูมิภาค และเป็นศูนย๑กลางการ
กระจายสินค๎าสูํเมืองภาคเหนือของประเทศ   มีเส๎นทางที่เชื่อมโยงกับกัมพูชาและเวียดนาม   มีอัตรา
ขยายตัวของ GDPเทํากับ 6.79 % (ปี 2560) ซึ่งเติบโตมากกวําประเทศไทย ประมาณ 1.5 เทํา  และ
ที่สําคัญ ไทยยังเป็นนักลงทุนตํางชาติอันดับ 3 ในลาว รองจากจีนและเวียดนาม  เมื่อพิจารณาจาก
มูลคําการลงทุนสะสมในชํวงปี 2557-2560 มีจํานวน 752 โครงการ มูลคําการลงทุนทั้งหมดรวม 
4,494,184,613 ดอลลาห๑สหรัฐ จากข๎อสรุปดังกลําวข๎างต๎น ผู๎วิจัย จึงเสนอให๎มีการเปิดสาขาของ
ธนาคารพาณิชย๑ไทย ในนครหลวงเวียงจันทน๑ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งถือเป็นการ
ชํวยเอ้ือโอกาส และอํานวยความสะดวก ทางด๎านธุรกรรมทางการเงิน ตําง ๆ ให๎แกํ ธุ รกิจไทย ที่ไป
ลงทุนอีกประการหนึ่งด๎วย 
 ข๎อเสียเปรียบของธนาคารพาณิชย๑ไทย เมือเปรียบเทียบกับธนาคารของรัฐ ในนครหลวง
เวียงจันทน๑ คือ ด๎านระบบเครือขํายของธนาคาร ด๎านภาพลักษณ๑  รวมถึง ด๎านความเชื่อถือในทีมงาน
ผู๎บริหารของธนาคาร ทั้ง 3 ด๎าน เป็นปัจจัยที่มีอิธิพล ตํอการตัดสินใจเป็นลูกค๎าของธนาคาร  ที่
ธนาคารพาณิชย๑ไทย อยูํในเกณฑ๑ที่ต่ํากวํา   รวมทั้งอาจเสียเปรียบสาขาธนาคารของจีน และ 
เวียดนาม เนื่องจาก ทั้ง 2 ประเทศนี้ มีความสัมพันธ๑อันดีกับสาธารณรัฐประชาธิป ไตยประชาชนลาว 
มาเป็นเวลานาน ทั้งในเชิงประวัติศาสตร๑ และทั้ง 2 ประเทศ ยังเป็นนักลงทุนตํางชาติ อันดับ 1 และ 2 
ที่มีอิทธิพลในสาธารณรัฐประชาธิป ไตยประชาชนลาว ซึ่งผู๎วิจัยเห็นวําแม๎จะมีข๎อเสียเปรียบดังกลําว
ข๎างต๎น แตํธนาคารพาณิชย๑ไทย มีจุดเดํนทางด๎านระบบการให๎บริการที่เหนือกวํา ดังนั้น ผู๎วิจัย จึง
เสนอ ให๎ธนาคารพาณิชย๑ไทย เรํงปรับปรุง  ระบบการให๎บริการของธนาคารพาณิชย๑ให๎เทําเทียมกับ
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การให๎บริการในประเทศไทย ซึ่งดีกวํา มาตราฐาน การให๎บริการ ของ ธนาคารพาณิชย๑ใน สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว  อันจะนํามาซึ่งการเปรียบเทียบของผู๎บริโภค และจะเกิดการพัฒนา
ระบบการให๎บริการของธนาคารพาณิชย๑โดยภาพรวม ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ใน
ที่สุด  เชํน 1) มีพนักงานต๎อนรับบริการบัตรคิว และตอบคําถาม   2) บัตรคิว มีการแสดงเลขลําดับ 
และเวลารอคิว โดยประมาณ 3) ภายในสาขา มีหน๎าจอแจ๎งเบอร๑คิว 4) การตรวจสอบจํานวนเงิน มี
เครื่องนับเงิน ให๎ลูกค๎ามองเห็น ทั้งการฝากเงินและการถอนเงิน เป็นต๎น 
  จากพฤติรรมการบริโภคของประชาชน  พบวํา ผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํ ไมํมีคําใช๎จําย
การผํอนชําระ ร๎อยละ 76.4 รองลงมา คือมีคําใช๎จํายการผํอนชําระคําอุปกรณ๑ไฟฟูา/อุปกรณ๑ IT  ร๎อย
ละ 12.6 ผํอนชําระคํา อ่ืน ๆ ร๎อยละ 8.1 และ ผํอนชําระรถยนต๑/จักรยานยนต๑ ร๎อยะ 2.9 ตามลําดับ  
ผู๎วิจัย เห็นวํา คํานิยมของประชากร ยังไมํนิยมซื้อสินค๎าเงินผํอน ยกเว๎น อุปกรณ๑ IT  ซึ่งเป็นการให๎ 
PROMOTION ของธุรกิจเอง อยํางไรก็ดี สาเหตุหลัก อาจเกิดจาก ธนาคารพาณิชย๑ มีการกระตุ๎น
ผู๎บริโภค รํวมกับภาคธุรกิจ ในการให๎สินเชื่อประเภทตําง ๆ น๎อยมาก เมื่อเทียบกับประเทศไทย ผู๎วิจัย 
จึงเสนอแนะให๎ธนาคารพาณิชย๑ไทย มีการกระตุ๎นผู๎บริโภค รํวมกับภาคธุรกิจ ในการให๎สินเชื่อประเภท
ตําง ๆ โดยมุํงเน๎นสินเชื่อเพ่ือการบริโภค ซึ่งสินเชื่อประเภทนี้อาจเกิดขึ้นในหลายรูปแบบเชํน การเปิด
บัญชีไว๎กับร๎านอาหาร หรือเจ๎าของผลิตภัณฑ๑ เมื่อถึงสิ้นเดือนจึงชําระครั้งเดียว หรือการผํอนสํงจาก
การซื้อสินค๎าโดยเฉพาะสินค๎าคงทน เชํน ตู๎เย็น โทรทัศน๑ รถยนต๑ รวมทั้งสินเชื่อจากบัตรเครดิต เป็น
ต๎น   
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บทคัดย่อ 
การวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค๑ เพ่ือศึกษาสมรรถนะพนักงานในองค๑กรธุรกิจการค๎าสมัยใหมํ 

ในจังหวัดสงขลา เนื่องจากแนวความคิดเรื่องสมรรถนะได๎เข๎ามาเกี่ยวข๎องกับการปฏิบัติงานในแงํของ
การพัฒนาบุคลากรให๎ปฏิบัติงานได๎ผลงานที่โดดเดํน โดยเฉพาะในองค๑การการค๎าสมัยใหมํที่
ผู๎ปฏิบัติงานจําเป็นต๎องปรับตัวให๎ทันตามกระแสการเปลี่ยนแปลงเพ่ือให๎สามารถปฏิบัติงานได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ โดยใช๎การวิจัยเชิงปริมาณ เก็บรวบรวมข๎อมูลด๎วยแบบสอบถามจากกลุํมตัวอยําง
จํานวน 400 คน ซึ่งเป็นผู๎ปฏิบัติงานในองค๑กรธุรกิจการค๎าสมัยใหมํ และใช๎โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS 
ในการวิเคราะห๑ข๎อมูล โดยอธิบายด๎วยสถิติพรรณนา 

ผลการวิจัยพบวํา ผู๎ปฏิบัติงานในองค๑กรการค๎าสมัยใหมํสํวนใหญํเป็นเพศหญิง อายุต่ํากวํา 
30 ปี จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี มีประสบการณ๑การทํางานไมํเกิน 6 ปี โดยมีสมรรถนะของ
พนักงานอยูํในระดับมากทั้ง 5 องค๑ประกอบ เมื่อพิจารณารายด๎านพบวํา พนักงานองค๑กรธุรกิจการค๎า
สมัยใหมํในปัจจุบันพนักงานมีสมรรถนะในด๎านความเชี่ยวชาญในงานอาชีพมากที่สุด รองลงมาคือ 
ด๎านการมุํงผลสัมฤทธิ์ การบริการที่ดีและการยืดมั่นในความถูกต๎องชอบธรรม ตามลําดับ และน๎อย
ที่สุดในสมรรถนะด๎านการทํางานเป็นทีม  

 ข๎อเสนอแนะจากงานวิจัยองค๑กรควรสํงเสริมให๎มีการนําความรู๎  จากที่บุคลากรได๎รับการ
พัฒนามาประยุกต๑ใช๎แก๎ปัญหาการปฏิบัติงานจริง ภายในองค๑กรธุรกิจการค๎าสมัยใหมํ สนับสนุนให๎
พนักงานได๎เข๎ามามีสํวนรํวมในการสร๎างระบบงาน และจัดหาวิธีการที่เหมาะสมในการพัฒนา
สมรรถนะของพนักงาน ทั้งนี้ผู๎บริหารควรสร๎างแรงจูงใจที่เหมาะสมและยุติธรรมโดยวัดจาก
ความสําเร็จของงาน 
ค าส าคัญ: สมรรถนะ, สมรรถนะพนักงาน, องค๑กรธุรกิจการค๎าสมัยใหมํ 
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Abstract 
This research aimed to investigate the competencies of employees in modern 

trade business due to the concept of competency concerns to employees’ works. It 
has been generally used in term of employees’ development to reach an 
outstanding performance. Especially in modern trade businesses which have been 
affected by the changes of environments. So the employees should have more 
competence to work efficiently among fluctuated situations. The data of this 
quantitative research was collected by using questionnaires. The samples consisted 
of 400 employees who are working for modern trade business organizations, using 
SPSS for data analysis and descriptive statistics to explain. 

The findings revealed that the major samples are female with age below 30 
years, work experiences less than 6 years. The employees’ competencies of all 5 
elements are at high level. The elements in work proficiency is at highest level. In 
addition, output-oriented, good services and integrity are secondly prioritized level. 
The teamwork is at lowest level for employees’ competencies.   

The research suggests that organization should support developed 
employees to apply their knowledge for internal use to solve the problems of 
working in modern trade business and should encourage employees to participate in 
work flow planning and provide flexible approach to develop their competencies. 
Moreover, motivation is very important that the management should consider. 
Keywords: Competency, Competency of employee, competency development, 
Modern trade business 
 
บทน า 
 การแขํงขันกับโลกธุรกิจเป็นของคูํกันเสมอโดยเฉพาะอยํางยิ่งในยุคปัจจุบันที่หลายองค๑การ
ต๎องเผชิญกับปัญหาการแขํงขันทางธุรกิจที่รุนแรงขึ้นจึงเป็นเหตุให๎องค๑กรตําง  ๆ พยายามเรํงปรับตัว
เองเพ่ือสร๎างความอยูํรอด โดยมุํงเน๎นความพึงพอใจของลูกค๎าเป็นสําคัญ (Customer Oriented) 
ผํานกลยุทธ๑การดําเนินงาน ไมํวําจะเป็นการปรับปรุงประสิทธิภาพและกระบวนการผลิต การพัฒนา
สินค๎า หรือกลยุทธ๑ทางการตลาดในแงํที่จะเข๎าถึงและเข๎าใจผู๎บริโภคให๎ได๎มากที่สุด ตลอดจนกลยุทธ๑
ทางการบริหารจัดการเพ่ือการสร๎างความสัมพันธ๑กับลูกค๎าและพัฒนารูปแบบการบริการให๎ดียิ่งขึ้น 
เพ่ือให๎ได๎ผลลัพธ๑อันเป็นความภักดีของลูกค๎า อยํางไรก็ดีการปรับปรุงสิ่งตําง ๆ เหลํานี้อาจไมํเพียง
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พอที่จะทําให๎องค๑การอยูํในสถานะของความได๎เปรียบทางการแขํงขันได๎ เป็นผลให๎หลายองค๑กรหันมา
ให๎ความสําคัญกับการพัฒนาองค๑กรด๎วยการเสริมสร๎างศักยภาพและความสามารถของพนักงานเพ่ิม
มากขึ้น ไมํเว๎นแม๎กระทั่งสถาบันการเงินที่มีการปรับกระบวนการทํางานโดยพัฒนาคุณภาพพนักงาน
ให๎มีความรู๎ความสามารถในการให๎บริการมากข้ึนเชํนกัน (ชนิกา  พิพัฒนานิมิต, 2558) 
  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย๑ได๎รับความสนใจอยํางตํอเนื่องในปัจจุบันเพราะถือวํา “คน” 
จัดเป็นทรัพย๑สินทางปัญญาที่แม๎องค๑กรไมํสามารถวัดออกมาเป็นมูลคําโดยตรง แตํมูลคําของคนนั้ น
สามารถวัดโดยทางอ๎อมในรูปผลตอบแทนที่ได๎รับจากการลงทุน (ROI: Return on Investment) 
ด๎วยการสรรหาบุคลากรที่มีความรู๎ความสามารถ และเมื่อได๎คนดีมีฝีมือเข๎ามาทํางานให๎กับองค๑กรแล๎ว 
สิ่งหนึ่งที่องค๑กรจะต๎องรีบดําเนินการและทําอยํางตํอเนื่อง นั่นก็คือการพัฒนาสมรรถนะของคนให๎สอด
คลองกับทิศทางการพัฒนาประเทศในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 11 (2555 -
2559) ที่ยึด “คนเป็นศูนย๑กลางการพัฒนา” ตามแนวพระราชดํารัส ดังนั้นยุทธศาสตร๑การพัฒนาคน
และสังคมไทยจึงให๎ความสําคัญสูงกับการพัฒนาคุณภาพคนเพราะคนถือเป็นทั้งเปูาหมายสุดท๎ายที่จะ
ได๎รับผลประโยชน๑และผลกระทบจากการพัฒนา ขณะเดียวกันเป็นผู๎ขับเคลื่อนพัฒนาเพ่ือไปสูํ
เปูาประสงค๑ท่ีต๎องการคือความต๎องการเป็นองค๑กรที่อยูํรอดอยํางยั่งยืน ซึ่งองค๑กรจําเป็นต๎องประยุกต๑
เอาแนวคิดในเรื่องสมรรถนะมาใช๎ ยิ่งโลกปัจจุบันเป็นโลกที่ต๎องอาศัยฐานความรู๎อยํางมากก็ยิ่งต๎องทํา
ให๎มนุษย๑มีการเรียนรู๎มากข้ึนด๎วย การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล๎อมขององค๑กรทําให๎องค๑กรต๎องปรับตัว
ตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เพราะคนถือเป็นทรัพยากรสําคัญที่จะมีบทบาทตํอการนําพาองค๑กร
ไปสูํยุคใหมํ ซึ่งเรียกวํายุคเศรษฐกิจฐานความรู๎ องค๑กรจึงต๎องการคนที่มีประสิทธิภาพสูงมีการเรียน
รู๎อยูํเสมอ เพื่อเป็นตัวขับเคลื่อนและผลักดันให๎องค๑กรสร๎างองค๑ความรู๎ของตนเอง นอกจากนั้นคนยังมี
ความสามารถในการสะสมความรู๎ให๎เพ่ิมขึ้นอยํางไมํจํากัด และสามารถถํายทอดความรู๎นี้สูํกันได๎ใน
เวลาอันรวดเร็ว ทําให๎คนสามารถพัฒนาและสร๎างสรรค๑สิ่งตําง ๆ ที่มีคําได๎อยํางมากมายมหาศาล ซึ่ง
ลักษณะคนที่พึงประสงค๑ของทุกองค๑กรก็คือ คนที่มีศักยภาพ  

สําหรับสมรรถนะหรือ Competency เกิดขึ้นครั้งแรก โดย McClelland (1973) ได๎แสดง
แนวคิด Competency ไว๎ในบทความเรื่อง Testing for Competence Rather than Intelligence 
บทความดังกลําวสะท๎อนให๎เห็นวํา การที่บุคคลจะทํางานได๎ดีและประสบผลสําเร็จหรือไมํนั้น IQ ไมํ
สามารถเป็นตัวชี้วัดแตํสมรรถนะ หรือ Competency กลับเป็นสิ่งที่สามารถเป็นตัวชี้วัดความสําเร็จ
ของงานได๎ดีกวํา สะท๎อนให๎เห็นได๎อยํางชัดเจนวํา “ผู๎ที่ทํางานเกํง” มิได๎หมายถึง “ผู๎ที่เรียนเกํง” แตํผู๎
ที่ประสบผลสําเร็จในการทํางานต๎องเป็นผู๎ที่มีความสามารถในการประยุกต๑ใช๎หลักการหรือองค๑ความรู๎
ที่มีอยูํในตัวเองเพ่ือกํอให๎เกิดประโยชน๑ในงานที่ตนทําซึ่งบุคคลดังกลําว เรียกวํา เป็นผู๎มีสมรรถนะ 
จากจุดกําเนิดของสมรรถนะดังกลําวข๎างต๎นทําให๎องค๑กรตําง ๆ ไมํวําจะเป็นองค๑กรในภาครัฐหรือ
ภาคเอกชนตํางได๎นําสมรรถนะมาเป็นแนวทางในการศึกษาและนํามาประยุกต๑ใช๎กับกระบวนการ
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บริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือให๎องค๑การมีความได๎เปรียบในเชิงแขํงขันเพ่ิมขึ้น สําหรับประเทศไทย 
สํานักงานคณะกรรมการข๎าราชการพลเรือน (2553) ได๎ให๎ความหมายของสมรรถนะหลัก วําหมายถึง
คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่กําหนดเปนคุณลักษณะรวมของขาราชการพลเรือนทั้งระบบ เพ่ือเป
นการหลอหลอมคานิยมและพฤติกรรมที่พึงประสงครวมกัน โดยสมรรถนะหลักในภาคราชการพล
เรือน ประกอบ ดวย 1) การมุงผลสัมฤทธิ์ 2) บริการที่ดี 3) การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 4) 
การยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม และ 5) การทํางานเปนทีม นอกจากนั้นสมรรถนะ
ยังเป็นกลยุทธ๑หลักที่องค๑การตําง ๆ นํามาใช๎สร๎างนวัตกรรมใหมํ ๆ ที่สามารถพลิกแพลงไปตาม
สภาวการณ๑ เพราะนอกเหนือไปจากการกําหนดวิสัยทัศน๑ คํานิยม และกลยุทธ๑ ซึ่งเป็นสํวนนามธรรม
ขององค๑การในการขับเคลื่อนแล๎วองค๑การจะต๎องกําหนดให๎ได๎วําอะไรคือแกํนแท๎ของความสามารถที่
องค๑การต๎องมี เพื่อนํามาเชื่อมตํอกับสํวนที่เป็นรูปธรรมในการขับเคลื่อนขององค๑การ ซึ่งก็คือ “คน” ที่
จะมาทํางานตามโครงสร๎างระบบงานและความรับผิดชอบตํอไป ดังนั้นการปรับเปลี่ยนที่สําคัญสุดที่
กําลังเกิดขึ้น ก็คือการบริหารและสร๎างคนในองค๑การให๎มีสมรรถนะตามที่องค๑การต๎องการซึ่ง
สมรรถนะจะเป็นสิ่งที่ชี้ให๎เห็นถึงคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่เดํนชัดและเป็นกลุํมพฤติกรรมที่องค๑การ
ต๎องการบนพื้นฐานเชื่อวําหากบุคลากรมีพฤติกรรมการทํางานในแบบที่องค๑การกําหนดแล๎วยํอมสํงผล
ให๎บุคลากรมีผลการปฏิบัติงานดี และสํงผลตํอการบรรลุเปูาประสงค๑ขององค๑การตามที่กําหนด  

จากเหตุผลของการที่นําแนวความคิดเรื่องสมรรถนะมาเกี่ยวข๎องกับการปฏิบัติงานเพ่ือ
นํามาใช๎พัฒนาบุคลากรให๎ปฏิบัติงานได๎ผลงานที่โดดเดํน จึงทําให๎มีความสนใจที่จะศึกษาสมรรถนะ
พนักงานในองค๑กรธุรกิจการค๎าสมัยใหมํ โดยเลือกศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นเมืองเศรษฐกิจที่
มีการแขํงขันอยํางรุนแรงของธุรกิจ อีกทั้งยังมีประเภทขององค๑กรการค๎าสมัยใหมํครอบคลุมเกือบทุก
ประเภท ทั้งห๎างสรรพสินค๎า (Department store) ร๎านสะดวกซื้อสมัยใหมํ (Convenience store) 
ซุปเปอร๑มาร๑เก็ต (Supermarket) ห๎างไฮเปอร๑มาร๑เก็ต (Hypermarket) และร๎านขายสินค๎าเฉพาะ
อยําง (Specialty Store/Category Killer) (Levy & Weitz, 2004) เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนา
และปรับปรุงสมรรถนะในการดําเนินงานของพนักงานในองค๑กรธุรกิจการค๎าสมัยใหมํเพ่ือให๎เกิด
ประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น   
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพ่ือศึกษาสมรรถนะพนักงานในองค๑กรธุรกิจการค๎าสมัยใหมํ 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยเชิงปริมาณเรื่อง “การศึกษาสมรรถนะพนักงานองค๑กรธุรกิจการค๎าสมัยใหมํ ใน
จังหวัดสงขลา” ได๎กําหนดขอบเขตการวิจัย ประชากรและกลุํมตัวอยําง เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย 
เทคนิคและวิธีการทั่วไปท่ีใช๎ในการวิจัย โดยอธิบายได๎ดังนี้ 

ขอบเขตการวิจัย ประกอบด๎วย ขอบเขตด๎านเนื้อหา โดยจะศึกษาสมรรถนะของพนักงานใน
องค๑กรธุรกิจการค๎าสมัยใหมํตามหลักสมรรถนะ 5 ด๎าน คือ การมุํงผลสัมฤทธิ์ การบริการที่ดี การสั่ง
สมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ การยึดมั่นในความถูกต๎องชอบธรรม และการทํางานเป็นทีม มี
ขอบเขตด๎านประชากรคือ พนักงานในองค๑กรธุรกิจการค๎าสมัยใหมํในจังหวัดสงขลา และมีขอบเขต
ด๎านพ้ืนที่ในการศึกษาองค๑ธุรกิจการค๎าสมัยใหมํ ได๎แกํ ซุปเปอร๑เซ็นเตอร๑ ห๎างสรรพสินค๎า ซุปเปอร๑
มาร๑เก็ต ร๎านสะดวกซ้ือ และร๎านค๎าปลีกในจังหวัดสงขลา 
 ประชากรที่ใช๎ในการศึกษาในครั้งนี้คือพนักงานในองค๑กรธุรกิจการค๎าสมัยใหมํ ในจังหวัด
สงขลาซึ่งไมํทราบจํานวนประชากรที่แนํนอน จึงได๎มีการกําหนดขนาดกลุํมตัวอยํางตามหลักวิธีของ 
W.G. Cochran โดยได๎กําหนดระดับความแปรปรวนสูงสุดคือ P = 50% และ q = 50% หรือ 0.5 
กําหนดระดับความเชื่อมั่น 95% และยอมรับความคลาดเคลื่อนจากการสุํมตัวอยํางได๎ 5% ดังนั้น
ขนาดตัวอยาํงจึงเทํากับ 384 ตัวอยําง ดังนี้  

       
    

   

   แทนคํา 

       
               

      = 384 

ทั้งนี้ผู๎วิจัยได๎ทําการเก็บเพ่ิมเติมอีก 16 ตัวอยํางเพ่ือปูองกันความผิดพลาดของแบบสอบถาม 
เครื่องมือที่ใช๎เป็นแบบสอบถาม เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของพนักงานในด๎านสมรรถนะของ

พนักงานองค๑กรธุรกิจการค๎าสมัยใหมํ ทั้งนี้ได๎ดําเนินการสร๎างเครื่องมือ เพ่ือใช๎ในการวิจัย โดยมีลําดับ
ขั้นตอนดังนี้  

1) ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องกับการพัฒนาสมรรถนะ  
2) กําหนดกรอบแนวคิดในการสร๎างแบบสอบถามตามกรอบที่ได๎ศึกษาจากข๎อที่ 1  
3) สร๎างแบบสอบถามตามวิธีการสร๎างแบบสอบถาม โดยมีการประมาณคํา 5 ระดับ มีเนื้อหา

สาระครอบคลุมการพัฒนาสมรรถนะพนักงานองค๑กรธุรกิจการค๎าสมัยใหมํ ตรวจสอบเครื่องมือที่ได๎
โดยผู๎เชี่ยวชาญ เพ่ือทดสอบความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม และนํามาหาคําดัชนีความสอดคล๎อง
รายข๎อคําถามกับวัตถุประสงค๑ (IOC: Index of Item Objective Congruence) ตรวจสอบเชิง
เนื้อหาความถูกต๎องในพฤติกรรมที่ต๎องการวัด กํอนนําไปใช๎ ปรากฏวําแบบสอบถามมีคํา IOC ที่ 0.67 
ถึง 1.00 และแก๎ไขปรับปรุงตามคําเสนอแนะของผู๎เชี่ยวชาญ 
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4) ปรับปรุงเครื่องมือการวิจัยตามคําแนะนําของผู๎เชี่ยวชาญ 
5) จัดทําเครื่องมือการวิจัย ในรูปของแบบสอบถาม โดยแบบเป็นแบบมาตราสํวนประเมินคํา 

(Rating Scale) 5 ระดับ แบํงออกเป็น 2 ตอน ดังนี้  
 ตอนที่ 1 แบบสอบถามเก่ียวกับข๎อมูลสํวนบุคคล โดยจะเป็นแบบกําหนดคําตอบให๎ (Check 
List) จํานวน 6 ข๎อคําถาม  
 ตอนที่ 2 คําถามเกี่ยวกับสมรรถนะพนักงานองค๑กรธุรกิจการค๎าสมัยใหมํในปัจจุบัน เป็นแบบ
มาตราสํวนประเมินคํา จํานวน 15 ข๎อคําถาม  
 การวิเคราะห๑ข๎อมูลเชิงปริมาณ ผู๎วิจัยใช๎โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS โดยใช๎สถิติเชิงพรรณนา 
คําร๎อยละ คําเฉลี่ย สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อพรรณนาเกี่ยวกับข๎อมูลทั่วไปจากตัวอยําง ได๎แกํ เพศ 
อายุ การศึกษา ประสบการณ๑การทํางาน ตําแหนํงงาน และระดับความคิดเห็นของพนักงานองค๑กร
ธุรกิจการค๎าสมัยใหมํตํอสมรรถนะทั้ง 5 ด๎าน ได๎แกํ 1) การมุํงผลสัมฤทธิ์ 2) การบริการที่ดี 3) การสั่ง
สมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 4) การยืดมั่นในความถูกต๎องชอบธรรมและจริยธรรม และ 5) การ
ทํางานเป็นทีม 
 
ผลการวิจัย 

ผู๎วิจัยได๎รับแบบสอบถามคืน จํานวน 400 ชุด โดยดําเนินการวิเคราะห๑และแสดงผลเป็น
ตารางตามลําดับดังนี้  

1) ข๎อมูลทั่วไปของผู๎ตอบแบบสอบถาม  
2) สมรรถนะพนักงานองค๑กรธุรกิจการค๎าสมัยใหมํในปัจจุบัน 
3) สมรรถนะพนักงานองค๑กรธุรกิจการค๎าสมัยใหมํแยกตามองค๑ประกอบ 

 1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
ตารางท่ี 1 แสดงข๎อมูลทั่วไปของผู๎ตอบแบบสอบถาม 

เพศ จ านวน ร้อยละ 

ชาย 
หญิง  

112 
228 

28.0 
72.0 

รวม 400 100.0 
อาย ุ จ านวน ร้อยละ 

ต่ํากวํา 30 ปี 209 52.3 
30 – 39 ปี 149 37.2 



 
 599 

การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือขํายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลําปางวจิยั ครั้งที่ 4 

40 - 49 ปี  33 8.2 
50 ปีขึ้นไป 9 2.3 

รวม 400 100.0 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ต่ํากวําปริญญาตรี 178 44.5 
ปริญญาตรี 
สูงกวําปริญญาตรี 

209 
13 

52.3 
3.2 

รวม 400 100.0 

ประสบการณ์การท างาน จ านวน ร้อยละ 
ต่ํากวํา 3 ปี 132 33.0 
3-6 ปี 
7-10 ปี  

137 
69 

34.3 
17.2 

10 ปีขึ้นไป 62 15.5 

รวม 400 100.0 

ต าแหน่งงาน จ านวน ร้อยละ 
พนักงานขาย 172 43.0 
เจ๎าของธุรกิจ 
พนักงานสํงเสริมการขาย  

30 
112 

7.5 
28.0 

ผู๎จัดการร๎าน 86 21.5 
รวม 400 100.0 

 
จากตารางที่ 1 พบวํา พนักงานองค๑กรธุรกิจการค๎าสมัยใหมํเป็นเพศหญิงมากกวําเพศชาย 

โดยมีเพศหญิงจํานวน 288 คน คิดเป็นร๎อยละ 72.0 และเพศชายจํานวน 112 คน คิดเป็นร๎อยละ 
28.0 

กลุํมตัวอยํางมีอายุต่ํากวํา 30 ปีจํานวน 209 คน คิดเป็นร๎อยละ 52.3 อายุระหวําง 30-39 ปี 
จํานวน 149 คน คิดเป็นร๎อยละ 37.3 อายุระหวําง 40-49 ปี จํานวน 33 คน คิดเป็นร๎อยละ 8.3 และ
อายุ 50 ปีขึ้นไป จํานวน 9 คน คิดเป็นร๎อยละ 2.3 

สําหรับระดับการศึกษา พบวําอยูํในระดับการศึกษาปริญญาตรีจํานวน 209 คน คิดเป็นร๎อย
ละ 52.3 ต่ํากวําระดับปริญญาตรีจํานวน 178 คน คิดเป็นร๎อยละ 44.5 และสูงกวําระดับปริญญาตรี
จํานวน 13 คน คิดเป็นร๎อยละ 3.3 
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การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือขํายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลําปางวจิยั ครั้งที่ 4 

เมื่อจําแนกตามประสบการณ๑การทํางาน พบวํากลุํมตัวอยํางมีประสบการณ๑การทํางาน
ระหวําง 3-6 ปี มีจํานวน 137 คน คิดเป็นร๎อยละ 34.3 ประสบการณ๑การทํางานต่ํากวํา 3 ปี มีจํานวน 
132 คน คิดเป็นร๎อยละ 33 ประสบการณ๑การทํางาน 7-10 ปี มีจํานวน 69 คน คิดเป็นร๎อยละ 17.3 
และมีประสบการณ๑การทํางาน 10 ปีขึ้นไป มีจํานวน 62 คน คิดเป็นร๎อยละ 15.5 ตามลําดับ 

ทั้งนี้ผู๎ตอบแบบสอบถามเป็นมีตําแหนํงเป็นพนักงานขาย จํานวน 172 คน คิดเป็นร๎อยละ 
43.0 ตําแหนํงพนักงานสํงเสริมการขายจํานวน 112 คน คิดเป็นร๎อยละ 28.0 ตําแหนํงผู๎จัดการร๎าน 
จํานวน 86 คน คิดเป็นร๎อยละ 21.5 และเป็นเจ๎าของธุรกิจ จํานวน 30 คิดเป็นร๎อยละ 7.5 

 
2) สมรรถนะของพนักงานองค์กรธุรกิจการค้าสมัยใหม่ในปัจจุบัน 

ตารางที่ 2 แสดงผลองค๑ประกอบสมรรถนะทั้ง 5 ด๎าน ของพนักงานองค๑กรธุรกิจการค๎าสมัยใหมํใน
ปัจจุบัน 

สมรรถนะพนักงานองค๑กรธุรกิจการค๎าสมัยใหม ํ ระดับความคิดเห็น 

คําเฉลี่ย สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แปรผล 
การมุํงผลสัมฤทธ์ิ 4.12 0.75 มาก 
การบริการที่ดี 4.07 0.76 มาก 
การทํางานเป็นทีม 3.93 0.73 มาก 
ความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 4.19 0.67 มาก 
การยึดมั่นในความถูกต๎องชอบธรรม 4.06 0.65 มาก 
รวม 4.07 0.62 มาก 

จากตารางที่ 2 พบวํา พนักงานองค๑กรธุรกิจการค๎าสมัยใหมํมีความคิดเห็นตํอสภาพปัจจุบัน

ของสมรรถนะพนักงานองค๑กรธุรกิจการค๎าสมัยใหมํในภาพรวมอยูํในระดับมากทุกด๎าน ( ̅   4.07, 
SD.= 0.62) ทุกด๎าน  

เมื่อแยกพิจารณาสมรรถนะพนักงานองค๑กรธุรกิจการค๎าสมัยใหมํ พบวํา ด๎านความเชี่ยวชาญ
ในงานอาชีพและการมุํงผลสัมฤทธิ์มีระดับคะแนนเฉลี่ยสูงสุด รองมาได๎แกํ ด๎านการบริการที่ดี การยึด
มั่นในความถูกต๎องชอบธรรม และการทํางานเป็นทีม ตามลําดับ 

 
3) สมรรถนะพนักงานองค์กรธุรกิจการค้าสมัยใหม่แยกตามองค์ประกอบ 
พนักงานในองค๑กรธุรกิจการค๎าสมัยใหมํมีระดับความคิดเห็นตํอสมรรถนะในด๎านการมุํง

ผลสัมฤทธิ์ที่ทางองค๑กรกําหนดขึ้น อาจรวมถึงการสร๎างสรรค๑ผลงานหรือกระบวนการปฏิบัติตาม
เปูาหมายที่ท๎าทาย โดยระดับความคิดเห็นของพนักงานองค๑กรธุรกิจการค๎าสมัยใหมํเป็นดังนี้ 
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การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือขํายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลําปางวจิยั ครั้งที่ 4 

ตารางที่ 3 แสดงผลองค๑ประกอบสมรรถนะของพนักงานองค๑กรธุรกิจการค๎าสมัยใหมํด๎านการมุํง
ผลสัมฤทธิ์ 

สมรรถนะพนักงานองค๑กรธุรกิจการค๎าสมัยใหม ํ 
ด๎านการมุํงผลสัมฤทธ์ิ 

ระดับความคิดเห็น 

คําเฉลี่ย สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แปรผล 
ปฏิบัติตามกฎระเบียบขององค๑กร 4.14 0.80 มาก 
ปฏิบัติงานด๎วยความมุํงมั่น 4.22 0.79 มาก 
ผลสําเร็จของการปฏิบัติงาน 4.00 0.79 มาก 
รวม 4.12 0.73 มาก 

จากตารางที่ 3 พบวํา พนักงานองค๑กรธุรกิจการค๎าสมัยใหมํมีความคิดเห็นตํอสมรรถนะของ

องค๑กรธุรกิจการค๎าสมัยใหมํ ในด๎านการมุํงผลสัมฤทธิ์อยูํในระดับมาก ( ̅   4.12, SD. = 0.73) เมื่อ
พิจารณารายข๎อพบวํา อยูํในระดับมากในทุกข๎อ เมื่อแยกพิจารณาแตํละด๎าน พบวํา การปฏิบัติงาน
ด๎วยความมุํงม่ัน มีระดับคะแนนเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาได๎แกํ การปฏิบัติตามกฎระเบียบขององค๑กรและ
ผลสําเร็จของการปฏิบัติงาน ตามลําดับ 

สําหรับสมรรถนะพนักงานองค๑กรธุรกิจการค๎าสมัยใหมํในสมรรถนะด๎านบริการที่ดี ความ
ตั้งใจและความพยายามของพนักงานองค๑กรธุรกิจการค๎าสมัยใหมํในการให๎บริการตํอลูกค๎า เพ่ือน
รํวมงาน หรือบุคคลที่เกี่ยวข๎อง ระดับความคิดเห็นของพนักงานองค๑กรธุรกิจการค๎าสมัยใหมํเป็นดังนี้ 
 
ตารางท่ี 4 แสดงแสดงผลองค๑ประกอบสมรรถนะของพนักงานองค๑กรธุรกิจการค๎าสมัยใหมํในด๎านการ

บริการที่ดี 
สมรรถนะพนักงานองค๑กรธุรกิจการค๎าสมัยใหม ํ 

ด๎านการบริการที่ด ี
ระดับความคิดเห็น 

คําเฉลี่ย สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แปรผล 

มีการใช๎วาจาท่ีไพเราะ ไมํพูดโกหกหรือหยาบ 4.06 0.84 มาก 
ฝึกฝนปฏิบัติหน๎าท่ีด๎วยความอดทน 4.14 0.82 มาก 
มีกระบวนการคิดในการแก๎ปัญหาเป็นขั้นเป็นตอนและ
รอบคอบ 

4.00 0.82 มาก 

รวม 4.07 0.76 มาก 

จากตารางที่ 4 พบวํา พนักงานองค๑กรธุรกิจการค๎าสมัยใหมํมีความคิดเห็นตํอสมรรถนะใน

ด๎านการบริการที่ดีอยูํในระดับมาก ( ̅   4.07, SD.= 0.76)  เมื่อพิจารณารายข๎อพบวํา อยูํในระดับ
มากในทุกข๎อ เมื่อแยกพิจารณาแตํละด๎าน พบวํา การฝึกฝนปฏิบัติหน๎าที่ด๎วยความอดทน มีระดับ
คะแนนเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาได๎แกํ การใช๎วาจาที่ไพเราะ ไมํพูดโกหกหรือหยาบ และมีกระบวนการคิด
แก๎ปัญหาเป็นขั้นเป็นตอนและรอบคอบ ตามลําดับ  
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เครือขํายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลําปางวจิยั ครั้งที่ 4 

ผลการศึกษาสมรรถนะพนักงานองค๑กรธุรกิจการค๎าสมัยใหมํในสมรรถนะด๎านการทํางานเป็น
ทีม เชํนความตั้งใจที่จะทํางานรํวมกับผู๎อ่ืน เป็นสํวนหนึ่งของทีม หรือหนํวยงาน ไมํจําเป็นต๎องมีฐานะ
หัวหน๎าทีม รวมทั้งความสามารถในการสร๎างและรักษาสัมพันธภาพกับสมาชิกในทีม ระดับความ
คิดเห็นของพนักงานองค๑กรธุรกิจการค๎าสมัยใหมํเป็นดังนี้ 
 
ตารางท่ี 5 แสดงแสดงผลองค๑ประกอบสมรรถนะของพนักงานองค๑กรธุรกิจการค๎าสมัยใหมํในด๎านการ

ทํางานเป็นทีม 
สมรรถนะพนักงานองค๑กรธุรกิจการค๎าสมัยใหม ํ 

ด๎านการทํางานเป็นทีม 
ระดับความคิดเห็น 

คําเฉลี่ย สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แปรผล 
มีแนวทางในการปฏิบัติตนตํอเพื่อนรํวมงานโดยไมํสร๎างความ -
เดือดร๎อนให๎แกํหมูํคณะ 

4.15 0.76 มาก 

สอนเพื่อนรํวมงานในความรู๎ใหมํๆ 3.64 0.97 มาก 
มีความพอใจที่หนํวยงานได๎รับความสําเร็จตามแผนที่วางไว๎ 3.99 0.78 มาก 

รวม 3.93 0.73 มาก 

จากตารางที่ 5 พบวํา พนักงานองค๑กรธุรกิจการค๎าสมัยใหมํมีความคิดเห็นตํอสมรรถนะด๎าน

การทํางานเป็นทีมอยูํในระดับมาก ( ̅   3.93, SD. = 0.73) เมื่อพิจารณารายข๎อพบวํา อยูํในระดับ
มากในทุกข๎อ เมื่อแยกพิจารณาแตํละด๎าน พบวํา การมีแนวทางในการปฏิบัติตนตํอเพ่ือนรํวมงานโดย
ไมํสร๎างความเดือดร๎อนให๎แกํหมูํคณะ มีระดับคะแนนเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาได๎แกํ มีความพอใจที่
หนํวยงานได๎รับความสําเร็จตามแผนที่วางไว๎ และการสอนเพ่ือนรํวมงานในความรู๎ใหมํ ๆ มีระดับ
คะแนนเฉลี่ยน๎อยที่สุด  

ผลของสมรรถนะพนักงานองค๑กรธุรกิจการค๎าสมัยใหมํในสมรรถนะด๎านการสั่งสมความ
เชี่ยวชาญในงานอาชีพโดยมีความสนใจ ใฝุรู๎ สั่งสม ความรู๎ความสามารถของตนการปฏิบัติหน๎าที่ และ
การพัฒนาตนเองอยํางตํอเนื่องจนสามารถประยุกต๑ใช๎ความรู๎และเทคโนโลยีตําง ๆ เข๎ากับกา ร
ปฏิบัติงานให๎เกิดผลสัมฤทธิ์ ระดับความคิดเห็นของพนักงานองค๑กรธุรกิจการค๎าสมัยใหมํเป็นดังนี้ 
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การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
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ตารางท่ี 6 แสดงแสดงผลองค๑ประกอบสมรรถนะของพนักงานองค๑กรธุรกิจการค๎าสมัยใหมํในด๎านการ
สั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 

สมรรถนะพนักงานองค๑กรธุรกิจการค๎าสมัยใหม ํ 
ด๎านการสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ 

ระดับความคิดเห็น 

คําเฉลี่ย สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แปรผล 
มีความรับผิดชอบตํอหน๎าท่ีการงานอยํางเต็มที่ 4.29 0.70 มาก 
ปฏิบัติงานด๎วยความตั้งใจอยํางมีสติ 4.22 0.70 มาก 
ความสามารถในการแก๎ไขปัญหา 4.07 0.83 มาก 
รวม 4.19 0.67 มาก 

 
จากตารางที่ 6 พบวํา พนักงานองค๑กรธุรกิจการค๎าสมัยใหมํมีความคิดเห็นตํอรูปแบบการ

พัฒนาสมรรถนะขององค๑กรธุรกิจการค๎าสมัยใหมํในการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพอยูํในระดับ

มาก ( ̅   4.19, SD. = 0.67) เมื่อพิจารณารายข๎อพบวํา อยูํในระดับมากในทุกข๎อ เมื่อแยก
พิจารณาแตํละปัจจัย พบวํา การมีความรับผิดชอบตํอหน๎าที่การงานอยํางเต็มที่ และปฏิบัติงานด๎วย
ความตั้งใจอยํางมีสติ มีระดับคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ตามลําดับ โดยสมรรถนะด๎านความสามารถในการ
แก๎ไขปัญหา มีระดับคะแนนน๎อยที่สุด  
 การวิเคราะห๑สมรรถนะพนักงานองค๑กรธุรกิจการค๎าสมัยใหมํในสมรรถนะด๎านการยึดมั่นใน
ความถูกต๎องชอบธรรม เชํน การดํารงตนและประพฤติปฏิบัติอยํางถูกต๎องเหมาะสมทั้งตามกฎหมาย 
คุณธรรม และจรรยาบรรณ มีระดับความคิดเห็นของพนักงานองค๑กรธุรกิจการค๎าสมัยใหมํเป็นดังนี้ 
 
ตารางท่ี 7 แสดงแสดงผลองค๑ประกอบสมรรถนะของพนักงานองค๑กรธุรกิจการค๎าสมัยใหมํในด๎านการ

ยึดมั่นในความถูกต๎องชอบธรรม 
สมรรถนะพนักงานองค๑กรธุรกิจการค๎าสมัยใหม ํ 

ด๎านการยดึมั่นในความถูกต๎องชอบธรรม 
ระดับความคิดเห็น 

คําเฉลี่ย สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แปรผล 

ปฏิบัติงานด๎วยความถูกต๎องชอบธรรม 3.97 0.76 มาก 
การใช๎สติในการแก๎ไขปัญหา 4.07 0.73 มาก 
ใช๎หลักเหตุและผล โดยการพิจารณาปฏิบัติหน๎าท่ีของตน 4.14 0.68 มาก 

รวม 4.06 0.65 มาก 

จากตารางที่ 7 พบวํา พนักงานองค๑กรธุรกิจการค๎าสมัยใหมํมีความคิดเห็นตํอสมรรถนะของ

องค๑กรธุรกิจการค๎าสมัยใหมํในด๎านการยึดมั่นในความถูกต๎องชอบธรรมอยูํในระดับมาก ( ̅   4.06, 
SD. = 0.65) เมื่อพิจารณารายข๎อพบวํา อยูํในระดับมากในทุกข๎อ เมื่อแยกพิจารณาแตํละด๎าน พบวํา 
การใช๎หลักเหตุและผล โดยการพิจารณาปฏิบัติหน๎าที่ของตน มีระดับคะแนนเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา
ได๎แกํ การใช๎สติในการแก๎ไขปัญหา และการปฏิบัติงานด๎วยความถูกต๎องชอบธรรม ตามลําดับ  
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สรุปและอภิปรายผล 
ผลการศึกษาสมรรถนะของพนักงานองค๑กรธุรกิจการค๎าสมัยใหมํ พบวํา ระดับสมรรถนะหลัก

ของพนักงานองค๑กรธุรกิจการค๎าสมัยใหมํ โดยรวมอยูํในระดับมากสอดคล๎องกับการศึกษาสมรรถนะ
หลักเพ่ือการพัฒนาบุคลากรของ ธาริณี อภัยโรจน๑ (2554) ที่ระบุถึงระดับสมรรถนะของบุคลากรใน
การปฏิบัติงาน โดยองค๑ประกอบของสมรรถนะหลัก สอดคล๎องกับ พรชนก  เกตุกัณฑร (2551) ที่ได๎
ศึกษาความสัมพันธ๑ระหวํางภาวะผู๎นํา และสมรรถนะหลักของเทศบาลนครนนทบุรี พบวํา สมรรถนะ
หลักของเทศบาลนครนนทบุรีอยูํในระดับสูง เมื่อพิจารณาถึงองค๑ประกอบของสมรถนะหลักในแตํละ
ด๎าน และการศึกษาของ ฐวิช แสงแก๎ว (2551) สมรรถนะหลักทางสาธารณสุขและโอกาสในการ
ปฏิบัติงานตามสมรรถนะของเจ๎าหน๎าที่สาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในหนํวยบริการระดับปฐมภูมิ จังหวัด
อุทัยธานี พบวํา เจ๎าหน๎าที่สาธารณสุขมีระดับสมรรถนะหลักทางสาธารณสุขตามการประเมินตนเอง
อยูํในระดับสามารถทําได๎ด๎วยตนเองในสัดสํวนสูงสุดเกือบทุกด๎าน ทั้งนี้ เป็นผลมาจากการที่
ผู๎ปฏิบัติงานประเมินตนเอง เชํนเดียวกับการศึกษาในครั้งนี้ที่ผู๎วิจัยได๎แจกแบบสอบถามให๎ผู๎ปฏิบัติงาน
ทําด๎วยตนเอง และผลการศึกษายังพบอีกวําสมรรถนะด๎านการทํางานเป็นทีม การมุํงผลสัมฤทธิ์ และ
การบริการที่ดี มีความสําคัญในลําดับต๎น ๆ ตามลําดับ สอดคล๎องกับผลการศึกษาของ ธีรพจน๑ ภูริ
โสภณ (2550) ศึกษาเกี่ยวกับสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่ไมํใชํ
ข๎าราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม ที่พบ 3 สมรรถนะที่มีความสําคัญตํอการพัฒนา
องค๑กรประกอบด๎วย การทํางานเป็นทีม การมุํงผลสัมฤทธิ์ และการบริการที่ดี  
  นอกจากนี้ผลการศึกษาจําแนกปัจจัยในองค๑ประกอบแตํละด๎าน ดังนี้ 

1. ด๎านการมุํงผลสัมฤทธิ์ พบวําระดับความคิดเห็นของการปฏิบัติงานด๎วยความมุํงมั่นมีระดับ
คะแนนเฉลี่ยสูงสุด รองมาคือ การปฏิบัติตามกฎระเบียบขององค๑กร โดยการมุํงผลสัมฤทธิ์ หมายถึง 
ความมุํงม่ันจะปฏิบัติงานให๎ดีหรือเกินมาตรฐานที่มีอยูํ ซึ่งมาตรฐานนี้อาจเป็นผลการปฏิบัติงานที่ผําน
มาของตนเอง หรือเกณฑ๑วัดผลสัมฤทธิ์ที่ทางองค๑กรกําหนดขึ้น อาจรวมถึงการสร๎างสรรค๑พัฒนา
ผลงานหรือกระบวนการปฏิบัติตามเปูาหมายที่ยากและท๎าทายที่อาจไมํเคยมีผู๎ใดสามารถกระทําได๎มา
กํอน อยํางไรก็ตามการประสบความสําเร็จในการทํางานไมํได๎ขึ้นอยูํกับระดับสติปัญญาของบุคคล
เทํานั้น แตํจะเกี่ยวข๎องกับคุณลักษณะอ่ืนๆ ของบุคคล เชํน แรงจูงใจ อุปนิสัยทัศนคติ หรือวุฒิภาวะ
ทางอารมณ๑ (เบญญาภา เอกวัตร และ พิษณุ เฉลิมวัฒน๑ , 2556) สถานประกอบการจึงต๎องจัดหาให๎
เหมาะสมกับบุคคลและงานที่ปฏิบัติ 

2. ด๎านบริการที่ดี พบวํา การฝึกฝนปฏิบัติหน๎าที่ด๎วยความอดทนเป็นปัจจัยสําคัญสุดในการ
ให๎บริการ รองมาคือ การใช๎วาจาที่ไพเรา ไมํพูดโกหกหรือหยาบคาย นอกจากนี้ การบริการที่ดีนั้นควร
พิจารณาหลักการสําคัญเพ่ิมเติม 5 ประการคือ 1) ควรมีความเสมอภาค คือต๎องปฏิบัติตํอผู๎ใช๎บริการ
ทุกคนอยํางเทําเทียม 2) การบริการที่ตรงเวลา โดยปฏิบัติงานตามเวลาที่กําหนด ลดระยะเวลาและ



 
 605 

การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือขํายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลําปางวจิยั ครั้งที่ 4 

ขั้นตอนที่ไมํจําเป็นเพื่อให๎เกิดการบริการที่รวดเร็วตามเวลา 3) การบริการที่เพียงพอ มีการเตรียมการ
และทรัพยากรให๎เพียงพอตํอการใช๎บริการ โดยอาจจะให๎บริการเบ็ดเสร็จในขั้นตอนเดียว 4) การ
บริการแบบตํอเนื่องแม๎ในชํวงเวลาพักเท่ียงก็ควรมีพนักงานคอยให๎บริการ และ 5) การบริการก๎าวหน๎า
คือผู๎ให๎บริการต๎องหมั่นพัฒนาความรู๎ความสามารถที่จะปฏิบัติหน๎าที่ได๎มากขึ้น โดยใช๎เวลาและ
ทรัพยากรเทําเดิม (เมธาพัฒน๑  หงษ๑ภูมี, 2559) 

3. ด๎านการทํางานเป็นทีม ผลการศึกษาพบวํา แนวทางในการปฏิบัติตนตํอเพ่ือนรํวมงานโดย
ไมํสร๎างความเดือดร๎อนให๎แกํหมูํคณะมีระดับคะแนนเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาได๎แกํ มีความพอใจที่
หนํวยงานได๎รับความสําเร็จตามแผนที่วางไว๎ และการสอนเพ่ือนรํวมงานในความรู๎ใหมํ ๆ ตามลําดับ 
อยํางไรก็ตามความตั้งใจที่จะทํางานรํวมกับผู๎ อ่ืน  เป็นสํวนหนึ่งของทีม หรือหนํวยงานนั้น ไมํ
จําเป็นต๎องมีฐานะหัวหน๎าทีม การทํางานเป็นทีมยังรวมถึงความสามารถในการสร๎างและรักษา
สัมพันธภาพกับสมาชิกในทีม ดังที่ ธนัชญา ประชาพร, ผํอนพรรณ  เกิดพิทักษ๑ และ ประสาร มาลา
กุล ณ อยุธยา (2559) ได๎ทําการศึกษาการเสริมสร๎างสมรรถนะการบริหารความงามผิวพรรณ พบวํา 
การเปิดโอกาสให๎พนักงานได๎แสดงออกถึงความคิด ความรู๎สึก แลกเปลี่ยนประสบการณ๑ และปรับปรุง
ตนเองผํานการจัดกระบวนการกลุํม สํงผลเชิงบวกตํอการเสริมสร๎างสมรรถนะของพนักงานในองค๑กร 

4. ด๎านการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ พบวํา การมีความรับผิดชอบตํอหน๎าที่การงาน
อยํางเต็มที่มีระดับคะแนนเฉลี่ยสูงสุด รองมาได๎แกํ การปฏิบัติงานด๎วยความตั้งใจอยํางมีสติ และ
ความสามารถในการแก๎ไขปัญหา ตามลําดับ ซึ่งองค๑ประกอบของสมรรถนะในด๎านการสั่งสมความ
เชี่ยวชาญในงานอาชีพเป็นด๎านที่มีความคิดเห็นเฉลี่ยสูงกวําด๎านอ่ืน ๆ โดยหากพนักงานมีความสนใจ 
ใฝุรู๎ สั่งสม ความรู๎ความสามารถของตนในการปฏิบัติหน๎าที่ ด๎วยการศึกษา ค๎นคว๎าและพัฒนาตนเอง
อยํางตํอเนื่องจนสามารถประยุกต๑ใช๎ความรู๎และเทคโนโลยีตําง ๆ เข๎ากับการปฏิบัติงานให๎เกิดผล
สัมฤทธิ์ การพัฒนาสมรรถนะของพนักงานในด๎านนี้จําเป็นอยํางยิ่งที่จะต๎องทําให๎พนักงานเกิดความ
ตระหนัก ความเต็มใจ และความรู๎สึกที่ดีตํอการสร๎างความรู๎ และพัฒนาทักษะความสามารถของตนให๎
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีการแขํงขันสูง (สุนันทา ภักดีโยธิน, ทอง
ประวิทย๑ จําปาเงิน และ ปรัชญนันท๑ นิลสุข, 2550) 

5. ด๎านการยึดมั่นในความถูกต๎องชอบธรรม พบวํา การใช๎หลักเหตุและผลโดยการพิจารณา
ปฏิบัติหน๎าที่เป็นปัจจัยที่สําคัญที่สุด รองมาคือ การใช๎สติในการแก๎ไขปัญหา และ การปฏิบัติงานด๎วย
ความถูกต๎องชอบธรรม ตามลําดับ ทั้งนี้การดํารงตนและประพฤติปฏิบัติอยํางถูกต๎องเหมาะสมทั้งตาม
กฎหมาย คุณธรรม และจรรยาบรรณ องค๑กรควรมีการนําหลักจริยธรรมมาเป็นแนวทางในการ
ขับเคลื่อนองค๑กร เพราะนอกจากจะสํงผลตํอสมรรถนะของพนักงานแล๎วหลักจริยธรรม ยังสํงผล
โดยตรงตํอภาพลักษณ๑และความยั่งยืนขององค๑กร เนื่องจากองค๑กรที่มีจริยธรรมยํอมเป็นที่ศรัทธาและ
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สร๎างความเชื่อม่ันตํอลูกค๎า พนักงานตลอดจนสาธารณชนซึ่งมีความสําคัญโดยตรงตํอความสําเร็จของ
การประกอบธุรกิจอยํางยั่งยืน (หรรษมน  เพ็งหมาน, 2559) 
 
ข้อเสนอแนะ  

ผู๎วิจัย สรุปข๎อเสนอแนะการพัฒนาสมรรถนะพนักงานองค๑กรธุรกิจการค๎าสมัยใหมํ ดังนี้  
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  
ผู๎วิจัย สรุปข๎อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนาสมรรถนะพนักงานองค๑กรธุรกิจการค๎า

สมัยใหมํตามหลักสมรรถนะหลัก 5 ด๎านอันประกอบด๎วย การมุํงผลสัมฤทธิ์ การบริการที่ดี การสั่งสม
ความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ การยึดมั่นในความถูกต๎องชอบธรรม และการทํางานเป็นทีม ดังนี้  

- ควรสํงเสริมให๎มีการนําความรู๎ จากที่บุคลากรได๎รับการพัฒนามาประยุกต๑ใช๎แก๎ปัญหาการ
ปฏิบัติงานจริง ภายในองค๑กรธุรกิจการค๎าสมัยใหมํ เชํน จัดทําโครงการพัฒนาบุคลากร คัดเลือก
หลักสูตรการฝึกอบรมพัฒนาให๎เหมาะสม มีการเผยแพรํองค๑ความรู๎ด๎วยวิธีตําง ๆ เชํน ให๎ความรู๎ใน
การประชุมแกํเพ่ือนรํวมงาน ผู๎บริหารมอบหมายโครงการให๎ปฏิบัติ และนําผลที่ได๎จากการประเมิน
ผํานระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน (performance agreement) มาใช๎เป็นผลงานประกอบการ
พิจารณาความก๎าวหน๎าในสายงานของพนักงานองค๑กรธุรกิจการค๎าสมัยใหมํ ซึ่งแนวทางดังกลําวจะ
เป็นที่มาของความรู๎และนวัตกรรมใหมํ ๆ ในองค๑กรอีกด๎วย (อุทัยรัตน๑  ทองเนื้อตัน และ วรกาญจน๑  
สุขสดเขียว, 2560) 

ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ  
1) ในการพัฒนาสมรรถนะพนักงานองค๑กรธุรกิจการค๎าสมัยใหมํจะต๎องอาศัยการ เรียนรู๎

รํวมกัน ดังที่ ชมพูนุช    รูปแก๎ว (2558), ได๎ศึกษาและพบวํา  ควรเน๎นการเปิดโอกาส สํงเสริม 
สนับสนุนให๎พนักงานองค๑กรธุรกิจการค๎าสมัยใหมํมีสํวนรํวมในการสร๎างระบบงาน  กระบวนการ
ทํางาน และเน๎นการพัฒนาบุคลากรอยํางตํอเนื่องและมอบอํานาจให๎พนักงานองค๑กรธุรกิจการค๎ า
สมัยใหมํมีสํวนรํวมในการตัดสินใจทํากิจกรรมที่เก่ียวข๎องกับงานที่รับผิดชอบ  

2) การพัฒนาอาจทําได๎หลายวิธี โดยควรสํงเสริมวิธีการพัฒนาหลากหลายวิธี เชํน การให๎
คําแนะนํา(mentoring) ผู๎บริหารหรือผู๎บังคับบัญชาควรคัดเลือกผู๎ที่มีประสบการณ๑ในการทํางาน มี
ความรู๎เชี่ยวชาญในงาน และมีมนุษย๑สัมพันธ๑ที่ดี สามารถสอนและแนะนํางานให๎แกํพนักงานองค๑กร
ธุรกิจการค๎าสมัยใหมํที่เข๎าใหมํเพ่ือให๎สามารถปรับตัวเข๎ากับงาน เพ่ือนรํวมงาน และสภาพแวดล๎อม
การทํางาน รวมทั้งมีความรู๎ความเข๎าใจในเนื้องาน วัฒนธรรมองค๑กร และลักษณะการทํางานได๎เร็วขึ้น 
จนนําไปสูํการมีทัศนคติที่ดี  

3) ผู๎บริหาร ควรจัดทําแบบประเมินสมรรถนะของพนักงานองค๑กรธุรกิจการค๎าสมัยใหมํ
สําหรับบันทึกการพัฒนาบุคลากร การบันทึกข๎อมูลการเข๎ารํวมกิจกรรมตําง ๆ หรือบันทึกระดับการ
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พัฒนาสมรรถนะของพนักงานองค๑กรธุรกิจการค๎าสมัยใหมํ เพ่ือประเมินผลความคุ๎มคําของการพัฒนา
บุคลากรอยํางจริงจังและสม่ําเสมอ  

4) ควรมีการสร๎างแรงจูงใจให๎พนักงานองค๑กรธุรกิจการค๎าสมัยใหมํเกิดความต๎องการในการ
พัฒนาตนเอง เชํน การพิจารณาเลื่อนขั้น เลื่อนตําแหนํง เพ่ิมเงินเดือน คําจ๎าง คําตอบแทน อยําง
เหมาะสมและยุติธรรม โดยมีการพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ ความสําเร็จของงานที่เกิดจากความสามารถ
สํวนบุคคล ซึ่งจะสํงผลให๎มีความตื่นตัว สอดคล๎องกับงานวิจัยของ ชมพูนุช รูปแก๎ว (2558), ทีได๎เสนอ
แนวทางในสร๎างสมรรถนะโดยการจูงใจทั้งท่ีเป็นตัวเงินและไมํเป็นตัวเงิน 

ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป  
1) ควรนําผลการวิจัยในครั้งนี้ไปศึกษาหาประสิทธิภาพ เพ่ือให๎การพัฒนาพนักงานองค๑กร

ธุรกิจการค๎าสมัยใหมํให๎เกิดประสิทธิผล  
2) ควรนําการศึกษารูปแบบการพัฒนาพนักงานองค๑กรธุรกิจการค๎าสมัยใหมํจากการวิจัยนี้  

ไปใช๎ในในองค๑กรธุรกิจอ่ืนๆ ด๎วย เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบวํามีประสิทธิภาพหรือแตกตํางกันหรือไมํ  
3) ควรศึกษาเปรียบเทียบการพัฒนาสมรรถนะพนักงานองค๑กรธุรกิจการค๎าสมัยใหมํกับ

พนักงานองค๑กรธุรกิจอ่ืน  
 
กิตติกรรมประกาศ 
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าผ่านร้านค้าออนไลน์ในจังหวัดนนทบุรี 
Factors Influencing the Decision in purchasing 

from online shop in Nonthaburi 
นนทวัฒน๑ สุวรรณราช(Nontawach Suwannarach)2 ธิดาทิพย๑ ปานโรชน๑(Tidathip Panrod)1* 

สาขาการจดัการธรุกิจทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศลิปากร 
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บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค๑ เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค๎าผํานร๎านค๎าออนไลน๑ใน
จังหวัดนนทบุรี และเพ่ือวิเคราะห๑ปัจจัยที่มีผลตํอการตัดสินใจของผู๎บริโภคในร๎านค๎าออนไลน๑ใน
จังหวัดนนทบุรี การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ  โดยเครื่องมือที่ใช๎เก็บข๎อมูล คือ
แบบสอบถาม จากกลุํมตัวอยํางจํานวน 400 คน ทําการวิเคราะห๑โดยสถิติเชิงพรรณนา  และ การ
วิเคราะห๑ถดถอยอยํางงําย  
ได๎ผลวิจัยตามลําดับดังนี้  

 กลุํมตัวอยํางสํวนใหญํเป็นเพศหญิง มีชํวงอายุระหวําง18-25 ปี มีสถานภาพโสด เป็น
นักเรียน/นักศึกษา มีการศึกษาระดับปริญญาตรีมีรายได๎ตํอเดือน 10,001-20,000บาท มีการเลือกซื้อ
สินค๎าผํานร๎านค๎าออนไลน๑คือร๎าน Shopee มากที่สุด โดยซื้อสินค๎าประเภท เสื้อผ๎า/เครื่องแตํงกาย 
เดือนละ 1 ครั้ง ซึ่งมีมูลคําการซื้อตํอครั้งต่ํากวํา 1,000 บาท  

ปัจจัยทางด๎านสังคมและปัจจัยสํวนประสมทางการตลาดสํงผลตํอกระบวนการตัดสินใจเลือก
ซื้อสินค๎าผํานร๎านค๎าออนไลน๑ในจังหวัดนนทบุรี จึงกลําวได๎วํา ปัจจัยทางด๎านสั งคมและปัจจัยสํวน
ประสมทางการตลาด มีความสําคัญตํอการเลือกซื้อสินค๎าผํานค๎าออนไลน๑เป็นอยํางมาก อีกทั้งยังเป็น
ชี้ให๎เห็นถึงพฤติกรรมในการเลือกซื้อสินค๎าของผู๎บริโภควํา ปัจจัยทั้ง 2 นั้นเป็นเครื่องมือที่ผลักดันให๎
ผู๎บริโภคตัดสินใจซื้อได๎งํายยิ่งขึ้น 
ค าส าคัญ: การตัดสินใจ  พฤติกรรมการเลือกซ้ือ  ร๎านค๎าออนไลน๑ 
 

Abstract 
 This research aims to study online purchasing behavior in Nonthaburi and 
analyzes factor that effect to decision of purchasing by customers online shop in 
Nonthaburi. This research are research with "Quantitative research". The sample 
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consist of 400 of customers in Nonthaburi who purchased with online shops. The 
data collection was carried out by questionnaires and analysis by  
Descriptive statistics and simple regression analysis. 
The research findings are follows: 

 Most of customers are female aging between 18-25 years old. They are 
student/collegian having monthly income from 10,001 to 20,000 Baht. And have an 
educations background equivalent to bachelor's degree level. They used Shopee for 
purchasing online the most. They purchased clothing once a month the price is 
lower 1,000 Baht. 

 The social factor and marketing mix are effect to decision process of 
purchasing online the most. More over this research shows customer behavior of 
purchasing online with two factor above impel customer easier to purchase. 
Keyword: Decision, Purchasing behavior, Online shop 
 
บทน า 

พฤติกรรมของการเลือกซื้อสินค๎าของผู๎บริโภคตั้งแตํในอดีตจนถึงปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลง
อยํางตํอเนื่อง เนื่องจากความต๎องการของผู๎บริโภคท่ีมีไมํสิ้นสุด ทําให๎เกิดร๎านค๎าตํางๆเพ่ิมขึ้นเพ่ือเลือก
ซื้อสินค๎าของผู๎บริโภคได๎ตามที่ต๎องการ โดยการเลือกซื้อสินค๎าออนไลน๑เริ่ มตั้งแตํปี 1990 เป็นการ
ดําเนินกิจกรรมทางการตลาดที่เรียกวําตลาดอิเล็กทรอนิกส๑ (electronic marketing หรือ e-
marketing) และได๎กลายเป็นโฆษณาทางโทรทัศน๑ โทรศัพท๑ และเว็บไซด๑ในรูปแบบร๎านค๎าออนไลน๑
สําหรับการเลือกซื้อสินค๎าและบริการให๎ผู๎บริโภคเกิดความสะดวกในการเข๎ าถึงร๎านค๎าออนไลน๑ 
สามารถเข๎าถึงได๎จากทุกที่ ที่มีอินเทอร๑เน็ตเชื่อมตํอ มีสินค๎าให๎เลือกมากมาย ชําระเงินผํานธุรกรรม
ออนไลน๑ หรือตัดเงินผํานบัตรเครดิต เพ่ืออํานวยความสะดวกกับผู๎บริโภคในการเลือกซื้อสินค๎าใน
ร๎านค๎าออนไลน๑ (beiermann, 2007) 

ปัจจุบันความก๎าวหน๎าของเทคโนโลยีสารสนเทศได๎มีบทบาทที่สําคัญตํอพฤติกรรมและสังคม
ของมนุษย๑ความก๎าวหน๎าของเทคโนโลยีได๎มาถึงจุดที่ทําให๎รูปแบบการดําเนินชีวิต การประกอบธุรกิจ 
และเศรษฐกิจโลกเปลี่ยนแปลงไปอยํางรุนแรง โดยเทคโนโลยีใหมํๆ ที่เกิดขึ้น ตํางมีอิทธิพลในการ
เปลี่ยนรูปแบบการดําเนินชีวิตและการทํางานได๎อยํางแท๎จริง ผู๎นําทั้งในสํวนของหนํวยงานภาครัฐและ
ภาคธุรกิจต๎องไมํเพียงแคํรับรู๎ถึงสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นแตํยังต๎องเริ่มเตรียมความพร๎อมสําหรับผลกระทบ
ที่จะเกิดข้ึนอีกด๎วย 
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   ร๎านค๎าออนไลน๑เป็นสื่อกลางในการซื้อขายสินค๎าระหวํางผู๎ประกอบการกับลูกค๎าอีกชํองทาง
หนึ่ง ซึ่งเป็นสื่อทางด๎านระบบออนไลน๑ กลําวคือ มีเว็บไซต๑ และระบบจัดการซื้อขาย เพ่ือให๎ผู๎บริโภค
สามารถซื้อสินค๎าและบริการจากผู๎ประกอบการรายนั้นๆ ได๎ตลอด24 ชั่วโมง ในที่นี้ ร๎านค๎าออนไลน๑
จะถูกออกแบบให๎เหมือนกับร๎านค๎าที่แสดงรายละเอียดสินค๎า ราคา และการบริการทั้งหมดที่ร๎านนั้นๆ 
มีอยูํ เพ่ืออํานวยความสะดวกให๎ผู๎บริโภคเข๎ามาซื้อผํานเว็บไซต๑ โดยไมํต๎องมีการเดินทาง เป็นชํอง
ทางการจัดจําหนํายที่ทันสมัย สามารถขายของได๎ตลอด 24 ชั่วโมง ประหยัดคําใช๎จําย และลงทุนต่ํา 
 เนื่องจากจังหวัดนนทบุรีมีความใกล๎ กับ กรุงเทพมหานครฯ และมีความหนาแนํนของ
ประชากรเป็นอันดับ 2 ของประเทศไทย จังหวัดนนทบุรีจึงมีการพัฒนาอยํางตํอเนื่อง ไมํวําจะเป็นด๎าน
เทคโนโลยี สภาพที่อยูํอาศัย สังคมประชากร อีกทั้งยังรวมไปถึง การใช๎ดิจิตอลของประชากรภายใน
จังหวัดนนทบุรีก็ได๎ใช๎ให๎เห็นกันทั่วหลายจึงเป็นเหตุให๎ผู๎วิจัยสนใจในปัจจัยที่สํงผลตํอพฤติกรรมการ
เลือกซื้อสินค๎าผํานร๎านค๎าออนไลน๑ในจังหวัดนนทบุรี (สํามะโนประชากรฯ) 
 
วัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย 
 1.เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเลือกซ้ือสินค๎าผํานร๎านค๎าออนไลน๑ในจังหวัดนนทบุรี 
 2.เพ่ือวิเคราะห๑ปัจจัยที่มีผลตํอการตัดสินใจของผู๎บริโภคในร๎านค๎าออนไลน๑ในจังหวัดนนทบุรี 
 
ขอบเขตการศึกษา 

1. ขอบเขตเชิงเนื้อหา 
 การวิจัยครั้งนี้ มุํงศึกษาปัจจัย และพฤติกรรมที่สัมพันธ๑กับการตัดสินใจซื้อสินค๎าในร๎านค๎า
ออนไลน๑ในจังหวัดนนทบุรี 

2. ขอบเขตเชิงตัวแปร 
2.1 ตัวแปรต๎น ได๎แกํ ปัจจัยทางสังคม คือ กลุํมอ๎างอิง กลุํมครอบครัว บทบาทและฐานะ, 
ปัจจัยสํวนประสมทางการตลาด คือ ผลิตภัณฑ๑ ราคา ชํองทางการจัดจําหนําย การสํงเสริม
การตลาด  
2.2ตัวแปรตาม  คือ กระบวนการตัดสินใจเลือกซ้ือสินค๎าในร๎านค๎าออนไลน๑ในจังหวัดนนทบุรี 

3. ขอบเขตด๎านพ้ืนที่ที่ศึกษาและประชากร 
 พ้ืนที่กลุํมเปูาหมายในการศึกษาครั้งนี้ คือ ประชากรที่อาศัยอยูํในพ้ืนที่จังหวัดนนทบุรีและมี
พฤติกรรมซื้อสินค๎าและบริการในร๎านค๎าออนไลน๑ ซึ่งไมทราบคําประชากรที่แนํนอน จึงคํานวณขนาด
ของกลุํมตัวอยํางโดยใช๎สูตรของTaro Yamane (1973) ที่คําความเชื่อมั่น95% ได๎กลุํมตัวอยําง
จํานวน 400 คน 
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4.  ขอบเขตด๎านระยะเวลาและการเก็บรวบรวมข๎อมูล 
ชํวงเดือน มีนาคม  ถึงเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 

 
แนวคิด ทฤษฎี  
 ปัจจัยด๎านสังคม ( Social Factor) เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข๎องในชีวิตประจําวันและมีอิทธิพลตํอ
พฤติกรรมการซื้อ ลักษณะทางสังคมจะประกอบด๎วย 

1. กลุํมอ๎างอิง (Reference Group) เป็นกลุํมที่บุคคลต๎องเข๎าไปเกี่ยวข๎องด๎วยโดยบุคคลกลุํม
นี้จะมีอิทธิพลตํอ ทัศนคติ คํานิยม ของผู๎ที่เข๎าไปเป็นสมาชิกกลุํม โดยจะแบํงกลุํมอ๎างอิงได๎เป็น2กลุํม
ดังนี้ 
-กลุํมปฐมภูมิ (Primary Group) คือกลุํมครอบครัว เพ่ือนสนิท และเพ่ือนบ๎าน 
-กลุํมทุติยภูมิ (Secondary Group) คือกลุํมเพ่ือนรํวมงาน เพ่ือนรํวมชั้น/สถาบัน บุคคลชั้นนําใน
สังคม นักร๎องหรือดาราภาพยนตร๑ เป็นต๎น 

2. ครอบครัว ( Family) บุคคลในครอบครัวมีอิทธิพลตํอ ทัศนคติ ความคิดเห็นและคํานิยม
ของบุคคลมากท่ีสุด ซึ่งผลตํอพฤติกรรมการซื้อของครอบครัว 

3. บทบาทและสถานะ ( Roles and Statuses) บุคคลจะเกี่ยวข๎องกับหลายกลุํม เชํน 
ครอบครัว กลุํมอ๎างอิง องค๑กรและสถาบันตํางๆซึ่งทําให๎เกิด “บทบาท” ขึ้นมาซึ่งบทบาทของแตํละ
บุคคล แตํละบุคคลก็จะมีบทบาทแตกตํางกันไปบทบาทจึงหมายถึงกิจกรรมที่จะต๎องทําควา ม
คาดหมายของบุคคลใกล๎ชิด ในขณะเดียวกันบทบาทจะนํามาซึ่งสถานะภาพทางสังคมของบุคคลนั้น ๆ 
โดยที่บุคคลจะมีสถานะที่แตกตํางกันในแตํละกลุํม ฉะนั้นในการตัดสินใจซื้อ ผู๎บริโภคมักจะมีบทบาท
หลายบทบาทที่เก่ียวข๎องกับ การตัดสินใจซื้อสินค๎าของตนเอง และผู๎อ่ืนด๎วย  
 ปัจจัยสํวนประสมทางการตลาด ( Marketing Mix) หมายถึง ตัวแปรทางการตลาดที่ควบคุม
ได๎ซึ่งบริษัทใช๎รํวมกันเพื่อสนองความพึงพอใจแกํกลุํมเปูาหมายประกอบด๎วยเครื่องมือดังตํอไปนี้  

1.ผลิตภัณฑ๑(Product) หมายถึง สิ่งที่ขายสูํตลาดเพ่ือความสนใจ ในการจัดหา ในการใช๎หรือ
การบริโภคท่ีสามารถทําให๎ผู๎บริโภคเกิดความพึงพอใจ(Armstrong and Kotler. 2009 : 616) ซึ่งเป็น
การพัฒนาสินค๎าข้ึนมา เพ่ือตอบสนองความต๎องการแกํผู๎บริโภค 

2.ราคา(Price) หมายถึง การตั้งคุณคําของตัวสินค๎าเพ่ือใช๎เป็นข๎อตกลงระหวํางผู๎ขายกับผู๎ซื้อ 
ในการทําการซื้อขายนั้นๆ ซึ่งราคาจะขึ้นอยูํกับผู๎ขายเป็นผู๎ตั้งราคาขึ้นมาเพ่ือให๎เหมาะสมกับคุณภาพ
ของสินค๎าหรือการใช๎เกณฑ๑ท่ีถูกกําหนดราคาขึ้นมาโดยรัฐบาลนั้นๆ 

3.การสํงเสริมการตลาด(Promotion) คือการวางแผนในการทํากิจการเพ่ือให๎ได๎กําไรหรือ
ต๎นทุนกลับคืนมายังกิจการโดยการสํงเริมจะมุํงเน๎นเพื่อให๎ผู๎บริโภคมองเห็นถึงความคุ๎มคําเมื่อซื้อสินค๎า
นั้นๆ เชํนการลด แลก แจก แถม จัดสํงฟรี เป็นต๎น 
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ปัจจยัทางสงัคม 

- กลุ่มอา้งอิง 

- กลุ่มครอบครัว 

- บทบาทและฐานะ 

4.การจัดจําหนําย(Place หรือ Distribution) หมายถึง สถานที่หรือชํองทางที่จะทําให๎กิจการ
สามารถทําการซื้อขายแลกเปลี่ยนได๎ตามความต๎องการ 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 งานวิจัยครั้งนี้ผู๎วิจัยศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง สามารถนํามากําหนด
ความสัมพันธ๑ของตัวแปรตามกอบแนวคิดวิจัย ดังนี้  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
อ าพล นววงศ์เสถียร (2557) ท าการศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริโภคในร้านค้า
ออนไลน์ในกรุงเทพมหานคร  
 โดยใช๎วิธีการสุํมตัวอยํางแบบเฉพาะเจาะจงจํานวน400คน ซึ่งผลวิจัยข๎างต๎นได๎ชี้ให๎เห็นวํามี
ผลสรุป3ข๎อที่สํงผลตํอพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค๎าในร๎านค๎าออนไลน๑ในกรุงเทพมหานคร โดย1) 
ด๎านลักษณะทางประชากรของผู๎บริ โภค คือ ผู๎บริ โภคใช๎ร๎ านออนไลน๑ เฉลี่ ยสู งสุดภายใน
กรุงเทพมหานคร คือกลุํมผู๎ใช๎อายุ 18-22ปี สถานภาพโสด การศึกษาระดับปริญญาตรี เป็นนักเรียน/
นักศึกษา ร๎ายได๎เฉลี่ยตํอเดือนคือ 10,001-20,000 บาทตํอเดือน ดังนั้น ผู๎จัดเว็บไซด๑หน๎าร๎าน
ออนไลน๑จึงต๎องจัดการแสดงสินค๎าโดยที่ชนิดของสินค๎าและคุณภาพของสินค๎าต๎องเหมาะสมกับกลุํม
ผู๎บริโภคหรือความต๎องการของผู๎บริโภค 2)ด๎านจิตวิทยาจะมีผลตํอการตัดสินใจซื้อโดยการดึงดูดความ
สนใจของผู๎บริโภคผํานทาง การออกแบบหน๎าเว็บไซด๑ร๎านค๎า การเวลาดาวโหลดหน๎าเว็บเพจน๎อยที่สุด 
เร็วที่สุด และงํายที่สุด ซึ่งจําทําให๎สอดคล๎องกับกลุํมผู๎บริโภคที่มีปริมาณสูงสุด คือ กลุํมวัยรุํน ดังนั้น

ปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาด                              -
-ผลิตภณัฑ ์

-ราคา 

-ช่องทางการจ าหน่อย 

-การส่งเสริมการตลาด 

 

กระบวนการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ผา่น

ร้านคา้ออนไลน์ในจงัหวดันนทบุรี 

-การรับรู้ถึงความตอ้งการ 

-การแสวงหาขอ้มูล 

-การประเมินทางเลือก 

-การตดัสินใจซ้ือ 

-พฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ 
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การวางสินค๎าผํานหน๎าร๎านควรเป็นสินค๎าที่มีชื่อเสียงเพ่ือเพ่ิมการดึงดูดความสนใจของผู๎บริโภคกลุํมนี้
มากยิ่งขึ้น 3)สังคมจะเป็นปัจจัยที่ชํวยให๎ผู๎บริโภคไว๎วางใจในร๎านค๎า และซื้อสินค๎าในร๎านค๎าแหํงนี้ 
สม่ําเสมอ จึงจําเป็นต๎องสร๎างเทคโนโลยี และสื่อสังคมออนไลน๑ เพ่ือสร๎างความนิยมให๎กับร๎านค๎าและ
ยังสามารถสร๎างเครือขํายสังคมออนไลน๑ผํานหน๎าร๎านค๎าออนไลน๑ทําให๎สอดคล๎องกับของผู๎บริโภครุํ น
ใหมํหรือกลุํมวัยรุํนนั่นเอง 
 
วิภาวรรณ มโนปราโมทย์ (2556) ท าการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า
ผ่านสังคมออนไลน์(อินสตาร์แกรม)ของประชากรในกรุงเทพมหานคร 
 โดยใช๎วิธีการสุํมตัวอยํางแบบหลายขั้นตอนเลือกการแจกแบบสอบถามผู๎ที่มีอายุ23ขึ้นไปซึ่ ง
ผลวิจัยชี้ให๎เห็นวํา ผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํพบวําเป็นผู๎หญิง มีอายุระหวําง 23 -30 ปี มีระดับ
การศึกษาอยูํที่ระดับปริญญาตรี และประกอบอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได๎ตํอเดือน ที่ 
20,001 – 30,000 บาท ผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํเลือกซื้อเสื้อผ๎า เครื่องแตํงกายผํ าน และสํวน
ใหญํของผู๎ตอบแบบสอบมีความถี่ในการซื้อเดือนละ 1 ครั้ง และสํวนใหญํซื้อสินค๎าครั้งละ 500-1,000 
บาท ซึ่งปัจจัยด๎านทัศนคติ ปัจจัยด๎านความไว๎วางใจ ปัจจัยด๎านสังคม ปัจจัยสํวนผสมทางการตลาดมี
อิทธิพลตํอการตัดสินใจซื้อสินค๎าผํ านสั งคมออนไลน๑  ( อินสตาร๑แกรม) ของประชากรใน
กรุงเทพมหานคร 
 
ปุลณัช เดชมานนท์ (2556) ท าการศึกษาเรื่อง การตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์ใน
ช่วงเวลาที่จ ากัด 
 โดยใช๎วิธีการเป็นการเก็บแบบสอบถาม ซึ่งผลการวิจัยได๎ชี้ให๎เห็นวําปัจจัยสํวนประสมทาง
การตลาดมีผลตํอการตัดสินใจผํานสื่อสังคมออนไลน๑ ในด๎านของ ผลิตภัณฑ๑ ราคา ชํองทางการจัด
จําหนําย และ การสํงเสริมการขาย มีความสําคัญตํอการตัดสินใจเลือกซื้อสินค๎าเป็นอยํางมาก 
เนื่องจากพฤติกรรมของผู๎บริโภคสํวนใหญํพบวําจะเลือกซื้อเพราะวํา มีความสะดวกสบาย  งํายตํอการ
เลือกซื้อ สามารถติดตํอกับทางร๎านค๎าได๎อยํางสะดวก และได๎สํวนลด แลก แจก แถม ซึ่งเป็นตัวชํวยใน
การตัดสินใจของผู๎บริโภค 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ผู๎วิจัยสนใจกลุํมเปูาหมายจากประชากรในจังหวัดนนทบุรี ที่มีพฤติกรรมการซื้อสินค๎าใน
ร๎านค๎าออนไลน๑ 

แหลํงข๎อมูลการวิจัย เนื่องจากผู๎วิจัยไมํทราบคําประชากรที่แนํนอน จึงใช๎สูตร Taro 
Yamane (1973) คํานวณกลุํมตัวอยําง 
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โดย   n = ขนาดตัวอยํางที่คํานวณได๎        

N = จํานวนประชากรที่ทราบคํา          
e = คําความคลาดเคลื่อนที่จะยอมรับได๎ (allowable error)    

ได๎จํานวน 400 คน และทําการเก็บข๎อมูลโดยใช๎แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือ ที่ผู๎วิ
จันสร๎างขึ้นเอง จะแบํงได๎ 3 สํวนดังนี้  
 สํวนที่ 1 คําถามเกี่ยวกับข๎อมูลทั่วไปของผู๎ตอบแบบสอบถาม 
 สํวนที่ 2 ข๎อมูลด๎านพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค๎าออนไลน๑ในร๎านค๎าออนไลน๑ของผู๎ตอบ
แบบสอบถาม 
 สํวนที่ 3 ข๎อมูลด๎านปัจจัยทางสังคมที่สํงผลตํอการตัดสินใจเลือกซื้อสินค๎าในร๎านค๎าออนไลน๑
ของผู๎ตอบแบสอบถาม 
 สํวนที่ 4 ข๎อมูลทางด๎านปัจจัยทางการตลาดที่สํงผลตํอการตัดสินใจเลือกซื้อสินค๎าผํานร๎านค๎า
ออนไลน๑ 
 สํวนที่ 5 ข๎อมูลด๎านกระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อสินค๎าผํานร๎านค๎าออนไลน๑ 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ข๎อมูลด๎านปัจจัยสํวนบุคคลและพฤติกรรมการการเลือกซื้อสินค๎าผํานร๎านค๎าออนไลน๑ใน
จังหวัดนนทบุรี ใช๎การวิเคราะห๑ด๎วยคําสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยการหาความถี่ 
ร๎อยละ 
 การวิเคราะห๑ปัจจัยทางด๎านสังคม ปัจจัยทางการตลาด สํงผลตํอกระบวนการตัดสินใจเลือก
ซื้อสินค๎าผํานร๎านค๎าออนไลน๑ในจังหวัดนนทบุรี  ใช๎วิธีวิ เคราะห๑ถดถอยอยํางงําย (Simple 
Regression) 
 
ผลการวิจัย 

1. ข๎อมูลด๎านปัจจัยสํวนบุคคลและพฤติกรรมการการเลือกซื้อสินค๎าผํานร๎านค๎าออนไลน๑ใน
จังหวัดนนทบุรี 

 จากการวิเคราะห๑ข๎อมูลด๎านปัจจัยสํวนบุคคลและพฤติกรรมการการเลือกซื้อสินค๎าผําน
ร๎านค๎าออนไลน๑ในจังหวัดนนทบุรีโดยใช๎สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) พบวําจากข๎อมูล
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กลุํมตัวอยําง 400 คนที่ได๎มาแบํงออกเป็นเพศหญิง 58% เพศชาย 42% มีชํวงอายุระหวําง 18-25 ปี 
47.7% อายุระหวําง 26-33 ปี 10.2% อายุระหวําง 34-41 ปี 10.5% อายุระหวําง 42-49 ปี 8% 
อายุ50ปีขึ้นไป 23.6% มีสถานภาพโสด 62.5% สมรส 25% หม๎าย/หยําร๎าง 12.5% มีอาชีพเป็น 
นักเรียน/นักศึกษา 42% พนักงานบริษัทเอกชน 17.1% ข๎าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 12.5% ธุรกิจสํวนตัว 
23.9% แมํบ๎าน 4.5%  มีระดับการศึกษา ต่ํากวําปริญญาตรี 30.7% ปริญญาตรี 68.2% สูงกวํา
ปริญญาตรี 1.1% มีรายได๎ตํอเดือน น๎อยกวํา 10,000 บาท 27.3% ระหวําง 10,000-20,000 บาท 
31.8% ระหวําง 20,001-30,000 บาท 10.2% ระหวําง 30,001-40,000 บาท 11.4% ระหวําง 
40,001-50,000 บาท 4.5% มากกวํา 50,000 บาท 14.8% โดยมีพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค๎าผําน
ร๎านค๎าออนไลน๑ดังนี้ ซึ่งเรียงลําดับจากมากไปหาน๎อย 1) Shopee 2) Lazada 3) สื่อสังคมออนไลน๑ 
4) Shopat24 5) Kingpower 6) Amazon และมีพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค๎าประเภท เสื้อผ๎า/
เครื่องแตํงกาย 27.3% เครื่องใช๎ไฟฟูา/อุปกรณ๑อิเล็กทรอนิกส๑ 15.9%  เครื่องสําอาง 22.7% อาหาร
เสริม 4.5% ตั๋วเครื่องบิน/แพ็คเกจทํองเที่ยว/โรงแรม 13.6% อ่ืนๆ 16% ซึ่งมีความถี่แตํละครั้งในการ
ซื้อดังนี้ 1). สัปดาห๑ละ 1 ครั้ง 8% 2) สัปดาห๑ละ 2-3 ครั้ง 3.4% 3) เดือนละ 1 ครั้ง 52.2% 4) เดือน
ละ 2-3 ครั้ง 36.4% และมีการใช๎จํายในแตํละครั้ง ต่ํากวํา 1,000 บาท 37.5% ระหวําง 1,000-2,000 
บาท 27.3% ระหวําง 2,001-3,000 บาท 13.6% ระหวําง 3,001-4,000 บาท 10.2% ระหวําง 
4,001-5,000 บาท 5.7% มากกวํา 5,000 บาท 5.7%  

2. ปัจจัยที่สํงผลตํอกระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อสินค๎าผํานร๎านค๎าออนไลน๑ในจังหวัดนนทบุรี 
 การวิเคราะห๑การถดถอยอยํางงําย (Simple Regression) เพ่ือศึกษาปัจจัยทางด๎านสังคม 
(X1) สํงผลตํอกระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อสินค๎าผํานร๎านค๎าออนไลน๑ในจังหวัดนนทบุรี (Y) ผลการ
ทดสอบสมมติฐานการวิจัยพบวํา ปัจจัยทางด๎านสังคมสํงผลทางบวกตํอกระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อ
สินค๎าผํานร๎านค๎าออนไลน๑ในจังหวัดนนทบุรี หมายความวํา ระดับปัจจัยทางด๎านสังคม 1 หนํวยสํงผล
ให๎ตัดสินใจเลือกซื้อสินค๎าผํานร๎านค๎าออนไลน๑ในจังหวัดนนทบุรี จะเพ่ิมข้ึน 0.771 โดยที่คํา Adjusted 
R Square = 0.584 ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 ดังนั้นปัจจัยทางด๎านสังคมสํงผลตํอกระบวนการตัดสินใจ
เลือกซื้อสินค๎าผํานร๎านค๎าออนไลน๑ในจังหวัดนนทบุรี ซึ่งจะได๎สมการดังนี้ 
 

  Y= 0.949 + 0.771X1 

 
 การวิเคราะห๑การถดถอยอยํางงําย (Simple Regression) เพ่ือศึกษาปัจจัยสํวนประสมทาง
การตลาด (X2) สํงผลตํอกระบวนการตัดสินใจเลือกซ้ือสินค๎าผํานร๎านค๎าออนไลน๑ในจังหวัดนนทบุรี (Y) 
ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยพบวํา ปัจจัยทางการตลาดสํงผลบวกกับกระบวนการตัดสินใจเลือก
ซื้อสินค๎าผํานร๎านค๎าออนไลน๑ในจังหวัดนนทบุรี หมายความวํา ระดับปัจจัยทางการตลาด 1 หนํวย
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สํงผลให๎กระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อสินค๎าผํานร๎านค๎าออนไลน๑ในจังหวัดนนทบุรีเพ่ิมข้ึน 0.825 โดย
ที  Adjusted R Square = 0.652 ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 ดังนั้นปัจจัยทางการตลาดสํงผลตํอ
กระบวนการตัดสินใจเลือกซ้ือสินค๎าผํานร๎านค๎าออนไลน๑ในจังหวัดนนทบุรี ซึ่งจะได๎สมการดังนี้ 
 

  Y= 0.251+ 0.875X2 

 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัยพบวําปัจจัยทางด๎านสังคมสํงผลตํอกระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อสินค๎าผําน
ร๎านค๎าออนไลน๑ในจังหวัดนนทบุรี ซึ่งสอดคล๎องกับวิจัยของ อําพล นววงศ๑เสถียร เรื่องพฤติกรรมการ
ตัดสินใจของผู๎บริโภคในร๎านค๎าออนไลน๑ในกรุงเทพมหานคร (2557) โดยที่ในงานวิจัยปัจจัยทางด๎าน
สังคมสํงผลตํอการตัดสินใจของผู๎บริโภคในร๎านร๎านค๎าออนไลน๑ในกรุงเทพมหานคร วิจัยได๎ชี้ให๎เห็นถึง
ความสัมพันธ๑ระหวํางปัจจัยทางด๎านสังคมกับพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อและใช๎บริการของ
ผู๎บริโภคที่มีในร๎านค๎าออนไลน๑ในด๎านของ ครอบครัวและ กลุํมอ๎างอิงเนื่องจากกลุํมประชากรที่อาศัย
อยูํในเขตจังหวัดกรุงเทพ และนนทบุรี มีความใกล๎เคียงกันอีกทั้งนนทบุรียังมีความหนาแนํนของ
ประชากรเป็นอันดับ 2 รองลงมาจากกรุงเทพมหานครและผลการวิจัยของงานวิจัยเรื่องที่กลําวมามีผล
วิจัย สํวนใหญํเป็นกลุํมวัยรุํนที่อายุ18-22ปี ซึ่งสอดคล๎องกับผลวิจัยที่ผู๎วิจัยได๎จัดทําขึ้น จึงทําให๎ปัจจัย
ทางด๎านสังคมสอดคล๎องกันกับ พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อสินค๎าผํานร๎านค๎าออนไลน๑ ในจังหวัด
กรุงเทพมหานคร และพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซ้ือสินค๎าผํานร๎านค๎าออนไลน๑ในจังหวัดนนทบุรี แตํ 
ไมํสอดคล๎องในด๎าน  
 ปัจจัยสํวนประสมทางการตลาดสํงผลตํอกระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อสินค๎าผํานร๎านค๎า
ออนไลน๑ในจังหวัดนนทบุรี ซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัยของ วิภาวรรณ มโนปราโมทย๑ เรื่อง  ปัจจัยที่มี
อิทธิพลตํอการตัดสินใจซื้อสินค๎าผํ านสั งคมออนไลน๑  ( อินสตาร๑แกรม) ของประชากรใน
กรุงเทพมหานคร(2556) โดยงานวิจัยจะชี้ให๎เห็นวําปัจจัยสํวนประสมทางการตลาดของประชากรใน
กรุงเทพสํงผลตํอการตัดสินตํอการตัดสินใจซื้อสินค๎าผํานสังคมออนไลน๑ (อินสตาร๑แกรม)ในด๎านความ
ทันสมัยของสินค๎า ความสะดวก ประหยัดระยะเวลาการเดินทาง สามารถเปรียบเทียบราคาได๎ ซึ่ง
สอดคล๎องกับสํวนประสมทางการตลาดของเรื่องที่ผู๎วิจัยได๎ศึกษาขึ้น เนื่องจากการจัดกิจกรรมตํางๆ 
รวมถึงผลิตภัณฑ๑ ราคา และชํองทางการจัดจําหนําย ที่มีรูปแบบสอดคล๎องกันโดยมีการใช๎งาน หรือ 
เลือกซื้อสินคา๎ผํานอินเทอร๑เน็ต แตํไมํสอดคล๎องในด๎านปัจจัยทางด๎านสังคมเนื่องจากการเข๎า ถึงสินค๎า
ผํานสังคมออนไลน๑(อินสตาร๑แกรม) จําเป็นต๎องมีการสมัครสมาชิกกับทาง อินสตาร๑แกรม เพ่ือที่จะ
ติดตํอสอบถาม กลุํมอ๎างอิงดังกลําวจึงตํางกัน เพราะผู๎ใช๎ทีเลือกซื้อสินค๎าออนไลน๑ผํานสังคมออนไลน๑
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(อินสตาร๑แกรม) ต๎องเป็นที่ใช๎งานตัวแอพพลิเคชั่นนั้น แตํผู๎ที่ตัดสินใจเลือกซื้อสินค๎าผํานร๎านค๎า
นนทบุรี อาจจะไมํมีการเป็นสมาชิกของ อินสตาร๑แกรม 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1.จากผลวิจัยพบวําปัจจัยทางด๎านสังคมสํงผลตํอกระบวกการตัดสินใจเลือกซื้อสินค๎าผําน
ร๎านค๎าออนไลน๑ในจังหวัดนนทบุรี ดังนั้น ทางด๎านผู๎ประกอบหรือเจ๎าของร๎านค๎าออนไลน๑ ควรจะมีการ
ออกแบบหน๎าร๎านให๎สะดวกและงํายเหมาะแกํผู๎ที่ขาดประสบการณ๑ในการใช๎อินเทอร๑เน็ตของกลุํม
ครอบครัว และควรมีการรีวิวและให๎คะแนนสินค๎าตํางๆ เพ่ือให๎กลุํมบุคคลที่ซื้อไปกลับมารีวิวตัวสินค๎า
ให๎กับทางร๎านค๎าเหมือนกับเป็นการให๎กลุํมบุคคลเข๎ามาพูดคุยถึงสินค๎านั้นๆซึ่งจะชํวยในการสํงเสริม
ร๎านค๎าไปในตัว 
 2.จากผลวิจัยพบวําปัจจัยสํวนประสมทางการตลาดสํงผลตํอกระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อ
สินค๎าผํานร๎านค๎าออนไลน๑ในจังหวัดนนทบุรี ในด๎านสํวนประสมทางการตลาดซึ่งมีความสําคัญตํอการ
เลือกซื้อสินค๎าผํานร๎านค๎าออนไลน๑เป็นอยํางมากผู๎ประกอบการหรือเจ๎าของร๎านค๎านั้นๆ ควรจะมีการ
สํงเสริมการขายโดยการจัดทําสํวนลดเมื่อมีการซื้อสินค๎าเป็นจํานวนตามที่กําหนด หรือการจัดสํงสินค๎า
ฟรี เพ่ือกระตุ๎นการตัดสินใจของผู๎บริโภคให๎หันมาสนใจร๎านค๎าและตัวสินค๎าที่มีการจัดทําโปรโมชันนั้น
และควรมีการทําระบบสมัครสมาชิกเพ่ือที่จะเก็บสะสมแต๎มไว๎แลกเป็นสํวนลด หรือ แลกของกํานัล
จากทางร๎านค๎า 
 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

1.การวิจัยครั้งนี้ผู๎วิจัยได๎ศึกษาเฉพาะในด๎านปัจจัยด๎านสังคม และปัจจัยสํวนประสมทาง
การตลาดมาวิเคราะห๑กับกระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อสินค๎าในร๎านค๎าออนไลน๑ ในโอกาสตํอไปที่จะ
ทําการศึกษาในหัวข๎อมีความสอดคล๎องกันควรจะศึกษาในปัจจัยอ่ืนๆ เชํน ปัจจัยทางด๎านจิตวิทยาของ
ผู๎บริโภค เป็นต๎น 

2.การวิจัยครั้งนี้ศึกษากลุํมตัวอยํางที่อยูํในจังหวัดนนทบุรี ในโอกาสตํอไปที่จะทําการศึกษา
อาจทําการศึกษาในกลุํมประชากรอ่ืนๆซึ่งจะทําให๎ได๎ผลการวิจัยที่เปลี่ยนไปในทิศทางอ่ืนๆ 
 3.เพิ่มการวิจัยเชิงคุณภาพในการเก็บข๎อมูล เพ่ือให๎เข๎าใจถึงพฤติกรรมของผู๎บริโภคมากข้ึน 
ควบคูํกับการแจกแบบสอบถาม 
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ความสัมพันธ์ของการรับรู้และการเลือกซื้อสินค้าบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม:  
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บทคัดย่อ 

การวิจัยเชิงสํารวจนี้ มีวัตถุประสงค๑เพ่ือ 1. ศึกษาเปรียบเทียบการรับรู๎บรรจุภัณฑ๑เพ่ือ
สิ่งแวดล๎อมของผู๎บริโภค โดยจําแนกตามปัจจัยสํวนบุคคล 2. ศึกษาเปรียบเทียบการเลือกซื้อบรรจุ
ภัณฑ๑เพ่ือสิ่งแวดล๎อมของผู๎บริโภค โดยจําแนกตามปัจจัยสํวนบุคคล และ 3. หาความสัมพันธ๑ของการ
รับรู๎สินค๎าบรรจุภัณฑ๑เพ่ือสิ่งแวดล๎อมและการเลือกซื้อสินค๎าบรรจุภัณฑ๑เพ่ือสิ่งแวดล๎อมของผู๎บริโภค 
เก็บข๎อมูลจากประชากรผู๎พักอาศัยในจังหวัดชลบุรี จํานวน 400 คน ทําการสุํมตัวอยํางแบบงํายโดย
ทําการเลือกกลุํมตัวอยํางแบบสะดวกในกลุํมประชากรแตํละอําเภอ เครื่องมือที่ใช๎ในการเก็บรวบรวม
ข๎อมูลเป็นแบบสอบถาม มีคําความเชื่อมั่น เทํากับ 0.95 การวิเคราะห๑ข๎อมูลสถิติเชิงพรรณนา 
ประกอบด๎วย คําความถี่ ร๎อยละ คําเฉลี่ยเลขคณิต คําสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติที่ใช๎ทดสอบ
สมมติฐาน ประกอบด๎วย การวิเคราะห๑ความแปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะห๑คําสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ๑ของเพียร๑สัน  

ผลการวิจัยพบวํา 1. ปัจจัยสํวนบุคคลด๎านระดับการศึกษา และอาชีพที่แตกตํางกันมีการรับรู๎
สินค๎าบรรจุภัณฑ๑เพ่ือสิ่งแวดล๎อมแตกตํางกันอยํางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 สํวนด๎านรายได๎ที่แตกตําง
กันมีการรับรู๎แตกตํางกันอยํางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 ยกเว๎นด๎านเพศ และอายุที่มีการรับรู๎ไมํ
แตกตํางกัน 2. ปัจจัยสํวนบุคคลด๎านรายได๎ ระดับการศึกษา และอาชีพที่แตกตํางกันมีการเลือกซื้อ
สินค๎าบรรจุภัณฑ๑เพ่ือสิ่งแวดล๎อมแตกตํางกันอยํางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 สํวนด๎านอายุที่แตกตํางกัน
มีการเลือกซ้ือแตกตํางกันอยํางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 ยกเว๎นด๎านเพศที่มีการเลือกซื้อไมํแตกตํางกัน 
และ 3. การรับรู๎สินค๎าบรรจุภัณฑ๑เพ่ือสิ่งแวดล๎อมมีความสัมพันธ๑เชิงบวกกับการเลือกซื้อสินค๎าบรรจุ

ภัณฑ๑เพ่ือสิ่งแวดล๎อม และมีความสัมพันธ๑กันอยูํในระดับคํอนข๎างสูง (    เทํากับ 0.77) อยํางมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05  
ค าส าคัญ : การรับรู๎  การเลือกซื้อ  สินค๎าบรรจุภัณฑ๑เพ่ือสิ่งแวดล๎อม 
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Abstract 
 The objectives of this research are to determine 1. The comparative study of 
consumers’ perception for the environmental friendly packaging classified by 
personal factors. 2. The comparative study of consumer purchasing for the 
environmental friendly packaging classified by personal factors. 3. The relationships 
between perception and purchasing of environmental friendly packaging. This 
research was based on a survey. The sample data collected from 400 residences in 
Chon Buri province. Questionnaires were utilized for data collection. The data were 
analyzed using descriptive statistics comprising of percentage, mean, standard 
deviation and inferential statistics comprising of F-test (one-way ANOVA), Pearson’s 
correlation coefficient. 

The result was found that 1. personal factors in education and occupation at 
different levels in environmental friendly packaging was statistically significantly at 
0.05 level. Income differences were statistically significantly at 0.05 level, except for 
sex and age are not different. 2. Personal factors of income and education were 
differences statistically significant in the environmental friendly packaging at the 0.05 
level. Different age groups were statistically significantly at the 0.05 level except for 
genders are not differences. 3. The perception of environmentally friendly packaging 
products was positively correlated to purchasing of environmental friendly packaging. 

The correlation coefficient (    = 0.77) was significant at the 0.05 level. 
Keywords : Perception, Purchasing,  Environmental Friendly Packaging 
 
บทน า 

การขยายตัวของเศรษฐกิจเป็นเรื่องที่ทุกภาคสํวนให๎ความสําคัญ โดยมีหลายหนํวยงานของรัฐ
เก็บรวบรวมข๎อมูลด๎านตํางๆ เพ่ือประโยชน๑ในการนํามาทําการวิเคราะห๑ และคาดการณ๑สําหรับอนาคต
เพ่ือนํามาวางแผนในการพัฒนาประเทศชาติตํอไป เชํน การจัดทําสถิติผลิตภัณฑ๑ภาคและจังหวัด (Gross 
Regional and Provincial Product: GPP) เพ่ือใช๎เป็นเครื่องชี้วัดภาวะเศรษฐกิจและสังคมในระดับภาค
และจังหวัด รายงานด๎านผลิตภัณฑ๑จังหวัดตํอหัว ปี พ.ศ.2558 พบวําอันดับที่สาม  คือ จังหวัดชลบุรีมี
ผลิตภัณฑ๑จังหวัด 491,971 บาทตํอหัว (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคม
แหํงชาติ, 2560) อีกทั้งจังหวัดชลบุรีมีการขนสํงทางบก ทางเรือ และทางอากาศ อีกทั้งยังมีการขนสํง
ทางทํอสําหรับสินค๎าของไหล เชํน น้ํามัน และสารเคมี ด๎วยสาเหตุนี้ ทําให๎จังหวัดชลบุรีมีนิคม
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อุตสาหกรรมที่มีขนาดใหญํหลายแหํง เชํน นิคมอุตสาหกรรมอมตะ นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง นิคม
อุตสาหกรรมปิ่นทอง เป็นต๎น ซึ่งทําให๎ดึงดูดผู๎ประกอบการ พนักงานบริษัทฯ ผู๎พัฒนาและนักลงทุน
อสังหาริมทรัพย๑ บริษัทเอกชน รวมไปถึงสถานศึกษา และกิจการอ่ืนๆ ในพ้ืนที่เป็นจํานวนมาก  

จากปัจจัยข๎างต๎นดังกลําว จะเห็นได๎วํา จังหวัดชลบุรีมีความหลากหลายของแหลํงงานและ
กิจกรรม ทําให๎มี  ความหลากหลายของประชากร ทั้งอายุ อาชีพ และนําจะเป็นเหตุให๎มีความ
แตกตํางหลากหลายของความคิดเห็น การรับรู๎ตํอสินค๎า และการตัดสินใจเลือกซื้อสินค๎าตํางๆ ที่มีอยูํ
ในตลาด โดยจํานวนห๎างสรรพสินค๎าในจังหวัดชลบุรีมีมากที่สุดใน เขตภูมิภาค คือมีถึง 25 แหํง ทั้ง
ห๎างสรรพสินค๎า ซุปเปอร๑เซ็นเตอร๑ ซุปเปอร๑มาร๑เก็ต ร๎านค๎าเงินสดและบริการตนเอง ไมํนับรวมสาขา
และร๎านสินค๎ายํอยๆ เชํน Lotus Express Big-C express 7-Eleven และร๎านสะดวกซื้ออ่ืนๆ ซึ่งนั่น
ทําให๎ความต๎องการใช๎บรรจุภัณฑ๑เพ่ิมขึ้นเป็นอยํางมาก รวมไปถึงการเติบโตของตลาดสินค๎าประเภท
อาหารแชํแข็งและอาหารพร๎อมรับประทาน ทั้งตลาดบริโภคภายในประเทศและตลาดสํงออก
ตํางประเทศด๎วย  

สําหรับแนวโน๎มการออกแบบบรรจุภัณฑ๑อาหารและเครื่องดื่มในปี  2560 (สํานักงาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม, 2560) สามารถสรุปได๎ดังนี้ คือบรรจุภัณฑ๑อาหารและเครื่องดื่มที่ชํวยเก็บ
รักษาคุณคําทางอาหารและคุณภาพของผลิตภัณฑ๑ได๎ยาวนานมากขึ้น เพ่ิมโอกาสในการวางจําหนําย 
ลดผลกระทบที่มีตํอสิ่งแวดล๎อมอันเนื่องจากอาหารเนําเสีย มีการพัฒนาให๎มีความสะดวกในการใช๎งาน
มากขึ้น รวมไปถึงการออกแบบการใช๎งานให๎เหมาะสมกับเด็กหรือผู๎สูงอายุ การใช๎วัสดุบรรจุน๎อยลงแตํ
มีความแข็งแรงคงเดิมหรือมากขึ้น การให๎ความสําคัญกับสิ่งแวดล๎อม การใช๎วัสดุที่เป็นมิตรตํอ
สิ่งแวดล๎อม โดยให๎ความสําคัญกับการลดผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อมในภาพรวมไมํเพียงแคํเป็นวัสดุที่
ยํอยสลายได๎ วัสดุที่ผลิตจากวัตถุดิบหมุนเวียนทําใหมํหรือวัสดุที่ผลิตจากสารตั้งต๎นที่ผลิตใหมํทดแทน
ได๎  

นอกจากประเด็นการลด “waste” หรือ วัสดุเหลือใช๎ ทั้งในสํวนของผลิตภัณฑ๑และบรรจุ
ภัณฑ๑แล๎ว การลดความสําคัญของต๎นทุนบรรจุภัณฑ๑ที่พยายามทําให๎ต๎นทุนต่ําที่สุด แตํยังคงได๎บรรจุ
ภัณฑ๑ที่มีต๎นทุนเหมาะสมที่สามารถทําหน๎าที่ได๎สมบูรณ๑ สอดคล๎องตามเปูาหมาย และมีผลกระทบตํอ
สิ่งแวดล๎อมน๎อยที่สุด ซึ่งถ๎าพิจารณาแล๎วจะเห็นวําแนวโน๎มการพัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ๑จะ
เน๎นหนักไปในเรื่องของการคํานึงถึงผลกระทบและการลดผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อมซึ่งเป็นปัญหาที่ทั่ว
โลกกําลังให๎ความสําคัญและพยายามรณรงค๑ เพ่ือลดปัญหาภาวะโลกร๎อนที่เป็นอยูํ สํงผลให๎การ
ออกแบบการเลือกใช๎วัสดุบรรจุภัณฑ๑มุํงเน๎นไปเพ่ือการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมมากขึ้น รวมไปถึงการ
ให๎ความสนใจของผู๎บริโภคที่คํานึงถึงสิ่งแวดล๎อมทําให๎การใช๎บรรจุภัณฑ๑เพ่ือสิ่งแวดล๎อมในลักษณะ
ตํางๆ เพิ่มมากขึ้นด๎วย  
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อยํางไรก็ตาม ไมํวําธุรกิจจะมีการคิดค๎นพัฒนาบรรจุภัณฑ๑ออกมาให๎มี รูปแบบที่หลากหลาย 
และมีวัสดุและรูปทรงที่เหมาะสมกับการใช๎งาน หรือความพยายามในการออกแบบและพัฒนาบรรจุ
ภัณฑ๑เพ่ือรักษาหรือลดผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อมแล๎ว แตํบรรจุภัณฑ๑ที่กลายเป็นขยะก็ยังคงสร๎างปัญหา
สําคัญและสํงผลกระทบตํอสังคมและสิ่งแวดล๎อมโดยเฉพาะในเมืองที่มีขนาดใหญํที่มีความเจริญมาก ก็
ยํอมมีความต๎องการในการใช๎สินค๎าและบริการที่มากกวําเมืองที่มีขนาดเล็กกวํา ดังนั้น จังหวัดชลบุรี
ซึ่งเป็นเมืองที่มีประชากรอาศัยอยูํมากที่สุดเป็นอันดับที่ 9 (สํานักบริหารการทะเบียน กรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2559) มีประชากรมากถึง 1.48 ล๎านคน จึงเป็นเมืองที่มีปัญหาขยะ
โดยเฉพาะขยะที่มาจากบรรจุภัณฑ๑เป็นปัญหาสําคัญที่ควรเรํงรีบแก๎ไข ซึ่งจากการสํารวจในปี 2559 
ของกรมควบคุมมลพิษ (2560) พบวําจังหวัดชลบุรีมีปัญหาขยะตกค๎างรอการกําจัดเป็นอันดับที่ 6 
ของประเทศมีจํานวน 398,936 ตัน และถูกประเมินเป็นจังหวัดที่มีวิกฤตด๎านการจัดการขยะมูลฝอย
เป็นอันดับที่ 30 ของประเทศ อยํางไรก็ตาม ปัญหาขยะและมลพิษจะลดลงได๎ถ๎าคนในชุมชนมีความรู๎
ความเข๎าใจ ในปัจจัยการรับรู๎และความตระหนักถึงความสําคัญเกี่ยวกับการเลือกใช๎บรรจุภัณฑ๑และ
การรักษาสิ่งแวดล๎อมไปพร๎อมๆ กัน 

นอกเหนือไปจากปัญหาขยะดังที่กลําวมาแล๎วปัจจุบันนี้ ตลาดสินค๎าที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม
มีแนวโน๎มในการเติบโตอยํางตํอเนื่อง ผู๎บริโภคยังมีการตัดสินใจเลือกซื้อเมื่อเห็นฉลากเพ่ือสิ่งแวดล๎อม 
ตราสินค๎าเพ่ือสิ่งแวดล๎อม และสื่อโฆษณาเพ่ือสิ่งแวดล๎อม (Rahbar & Wahid, 2011; Gan et al., 
2008) ด๎วย 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. ศึกษาเปรียบเทียบการรับรู๎บรรจุภัณฑ๑เพ่ือสิ่งแวดล๎อมของผู๎บริโภค โดยจําแนกตามปัจจัยสํวนบุคคล  
2. ศึกษาเปรียบเทียบการเลือกซื้อบรรจุภัณฑ๑เพ่ือสิ่งแวดล๎อมของผู๎บริโภค โดยจําแนกตามปัจจัยสํวน
บุคคล  
3. หาความสัมพันธ๑ของการรับรู๎สินค๎าบรรจุภัณฑ๑เพ่ือสิ่งแวดล๎อมและการเลือกซ้ือสินค๎าบรรจุภัณฑ๑
เพ่ือสิ่งแวดล๎อมของ 
ผู๎บริโภค 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือประชากรในจังหวัดชลบุรีที่อาศัยอยูํใน 6 อําเภอ ดังนี้ 1. 
อําเภอเมือง 2. อําเภอบ๎านบึง 3. อําเภอบางละมุง 4. อําเภอพนัสนิคม 5. อําเภอศรีราชา 6. อําเภอ
สัตหีบ มีจํานวนประชากรรวมกัน 1 ,302,671 คน (สํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย, 2559) 
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การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือขํายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลําปางวจิยั ครั้งที่ 4 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ผู๎วิจัยใช๎แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข๎อมูล โดยแบํงออกเป็น 4 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามคัดกรองผู๎ตอบแบบสอบถาม เป็นคําถามแบบตรวจสอบรายการ 
(Check list) ประกอบด๎วย ทํานเป็นผู๎ที่พักอาศัยอยูํในจังหวัดชลบุรี โดยผู๎วิจัยได๎พัฒนาจาก
แบบสอบถามของ อัมพิกา  กวยนิล (2558) 

ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามข๎อมูลปัจจัยสํวนบุคคล เป็นการตรวจสอบรายการ (Check list)
 ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรู๎สินค๎าบรรจุภัณฑ๑เพ่ือสิ่งแวดล๎อม ประกอบด๎วย 
ตําแหนํงของบรรจุภัณฑ๑เพ่ือสิ่งแวดล๎อม การรับรู๎ด๎านราคา การรับรู๎ด๎านคุณภาพ การรับรู๎ด๎านความ
เสี่ยง การรับรู๎ด๎านความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม และการรับรู๎ด๎านประเภทของสื่อโฆษณา เป็น
แบบสอบถามแบบมาตรประมาณคํา (Likert scale) 5 ระดับ พัฒนามาจากแบบสอบถามของอัมพิกา 
กวยนิล (2558)  

ตอนที่  4 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการเลือกซื้อสินค๎าบรรจุภัณฑ๑เ พ่ือสิ่ งแวดล๎อม 
ประกอบด๎วย การลดสํวนประกอบที่เกินความจําเป็นในบรรจุภัณฑ๑  การนํากลับมาใช๎ซ้ํา การนํา
กลับมารีไซเคิล การนํากลับมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ๑ใหมํได๎ การกําจัดทิ้งได๎อยํางปลอดภัย และการเห็น
ความสําคัญของทรัพยากรที่นํามาใช๎ผลิตบรรจุภัณฑ๑ เป็นแบบสอบถามแบบมาตรประมาณคํา (Likert 
scale) 5 ระดับ พัฒนามาจากพฤติกรรมผู๎บริโภคของวุฒิ สุขเจริญ (2559) และแบบสอบถามของ
อัมพิกา กวยนิล (2558)  

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
1. วิเคราะห๑ความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม (Validity) โดยให๎ผู๎เชี่ยวชาญทําการประเมิน

ความเที่ยงของแบบสอบถาม เพ่ือให๎มีความเที่ยงตรง ในการวัดจากความเที่ยงตรงใช๎ผู๎เชี่ยวชาญ 3 
ทําน วิเคราะห๑คุณภาพเครื่องมือ    โดยการหาคํา IOC (Item Objective Congruence Index) โดย
ดัชนีความสอดคล๎องท่ี 0.50 ขึ้นไป ซึ่งข๎อคําถามทุกข๎อมีคํา IOC อยูํระหวําง 0.65-1.00 

2. นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก๎ไขตามข๎อเสนอแนะของผู๎เชี่ยวชาญทดสอบเครื่องมือ  (Try 
out) กับกลุํมตัวอยํางจํานวน 30 คน เพ่ือทดสอบความเชื่อถือได๎ของเครื่องมือ (Reliability) โดยใช๎วิธี
คําสัมประสิทธิ์แอลฟาของ      ครอนบาค (Cronbach, 1970) โดยได๎คําความเชื่อมั่น = 0.95 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การศึกษาครั้งนี้ ผู๎วิจัยได๎ดําเนินการเก็บรวบรวมข๎อมูล โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
1. ดําเนินการจัดทําแบบสอบถามตามจํานวนตัวอยํางที่ใช๎ในการวิจัย 
2. เก็บข๎อมูลโดยตรงกับกลุํมตัวอยําง คือ ประชากรในจังหวัดชลบุรีที่อาศัยอยูํใน 6 อําเภอ 

ดังนี้ 1. อําเภอเมือง  
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การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือขํายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลําปางวจิยั ครั้งที่ 4 

2. อําเภอบ๎านบึง 3. อําเภอบางละมุง 4. อําเภอพนัสนิคม 5. อําเภอศรีราชา 6. อําเภอสัตหีบ มี
จํ านวนประชากรรวมกัน  1,302,671 คน (สํ านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย, 2559) โดยใช๎วิธีการสุํมตัวอยํางแบบแบํงชั้นภูมิ (Stratified Random 
Sampling) ได๎กลุํมตัวอยํางดังนี้ อําเภอเมืองชลบุรี (100 ตัวอยําง) อําเภอบ๎านบึง (32 ตัวอยําง) 
อําเภอบางละมุง (89 ตัวอยําง) อําเภอพนัสนิคม (38 ตัวอยําง) อําเภอศรีราชา (91 ตัวอยําง) และ
อําเภอสัตหีบ (50 ตัวอยําง) และทําการเลือกกลุํมตัวอยํางแบบสะดวก (Convenience Sampling) 
ในกลุํมประชากรแตํละอําเภอ โดยเก็บตัวอยํางจํานวน 400 ตัวอยําง จากสูตรการกําหนดขนาด
ตัวอยํางของทาโร ยามาเนํ (Yamane, 1973)   

3. เมื่อเก็บรวบรวมแบบสอบถามครบแล๎ว นํามาตรวจสอบความครบถ๎วนสมบูรณ๑เพ่ือการ
วิเคราะห๑ข๎อมูลด๎วยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติตํอไป 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. วิเคราะห๑ข๎อมูลปัจจัยสํวนบุคคลของผู๎ตอบแบบสอบถามใช๎สถิติเชิงพรรณา (Descriptive 

Statistics) โดยใช๎ร๎อยละ (Percentage) คําเฉลี่ย (Mean) และสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) 

2. วิเคราะห๑ข๎อมูลเกี่ยวกับการรับรู๎สินค๎าบรรจุภัณฑ๑เพ่ือสิ่งแวดล๎อมของผู๎บริโภคในจังหวัด
ชลบุรี ซึ่งประกอบด๎วย การรับรู๎สินค๎าบรรจุภัณฑ๑เพ่ือสิ่งแวดล๎อมโดยรวม ตําแหนํงของบรรจุภัณฑ๑เพ่ือ
สิ่งแวดล๎อม การรับรู๎ด๎านราคา การรับรู๎   ด๎านคุณภาพ การรับรู๎ด๎านความเสี่ยง การรับรู๎ด๎านความ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม และการรับรู๎ด๎านประเภทของสื่อโฆษณา ใช๎สถิติเชิงพรรณา  (Descriptive 
Statistics) โดยใช๎ร๎อยละ (Percentage) คําเฉลี่ย (Mean) และสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) 

3. วิเคราะห๑ข๎อมูลเกี่ยวกับการเลือกซื้อสินค๎าบรรจุภัณฑ๑เพ่ือสิ่งแวดล๎อมของผู๎บริโภคใน
จังหวัดชลบุรี ซึ่งประกอบด๎วย การเลือกซื้อสินค๎าบรรจุภัณฑ๑เพ่ือสิ่งแวดล๎อมโดยรวม การลด
สํวนประกอบที่เกินความจําเป็นใน บรรจุภัณฑ๑ การนํากลับมาใช๎ซ้ํา การนํากลับมารีไซเคิล การนํา
กลับมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ๑ใหมํได๎ การกําจัดทิ้งได๎อยํางปลอดภัย และการเห็นความสําคัญของ
ทรัพยากรที่นํามาใช๎ผลิตบรรจุภัณฑ๑ ใช๎สถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistics) โดยใช๎ร๎อยละ 
(Percentage) คําเฉลี่ย (Mean) และสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

4. ทดสอบสมมติฐาน เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบการรับรู๎บรรจุภัณฑ๑เพ่ือสิ่งแวดล๎อมของผู๎บริโภค 
โดยจําแนกตามปัจจัยสํวนบุคคล การวิเคราะห๑สมมติฐานนี้จะใช๎การทดสอบคําเฉลี่ยระหวํางตัวแปร 2 
กลุํม ด๎วยคํา t-test และทดสอบความแตกตํางคําเฉลี่ยระหวํางตัวแปรมากกวํา 2 กลุํม ด๎วยคํา F-test 

(One-Way ANOVA) โดยกําหนด α เทํากับ 0.05 
(ธานินทร๑  ศิลป์จารุ, 2557) 



 
 627 

การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือขํายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลําปางวจิยั ครั้งที่ 4 

5. ทดสอบสมมติฐาน เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบการเลือกซ้ือบรรจุภัณฑ๑เพ่ือสิ่งแวดล๎อมของ
ผู๎บริโภค โดยจําแนกตามปัจจัยสํวนบุคคล การวิเคราะห๑สมมติฐานนี้จะใช๎การทดสอบคําเฉลี่ยระหวําง
ตัวแปร 2 กลุํม ด๎วยคํา t-test และทดสอบความแตกตํางคําเฉลี่ยระหวํางตัวแปรมากกวํา 2 กลุํม ด๎วย

คํา F-test (One-Way ANOVA) โดยกําหนด α เทํากับ 0.05 
(ธานินทร๑  ศิลป์จารุ, 2557) 

6. ทดสอบสมมติฐาน เพ่ือหาความสัมพันธ๑ของการรับรู๎สินค๎าบรรจุภัณฑ๑เพ่ือสิ่งแวดล๎อมและ
การเลือกซื้อสินค๎าบรรจุภัณฑ๑เพ่ือสิ่งแวดล๎อมของผู๎บริโภค ด๎วยการวิเคราะห๑คําสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ๑ของเพียร๑สัน (Pearson’s  Correlation Coefficient) 
 
ผลการวิจัย 
1. ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อการรับรู้สินค้าบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม มีดังนี้ 

1. เพศมีผลตํอการรับรู๎สินค๎าบรรจุภัณฑ๑เพ่ือสิ่งแวดล๎อมไมํแตกตํางกัน  
2. อายุมีผลตํอการรับรู๎สินค๎าบรรจุภัณฑ๑เพ่ือสิ่งแวดล๎อมไมํแตกตํางกัน แตํพบวําอายุที่

แตกตํางกันมีผลตํอการรับรู๎สินค๎าบรรจุภัณฑ๑เพ่ือสิ่งแวดล๎อมด๎านตําแหนํงของบรรจุภัณฑ๑แตกตํางกัน
อยํางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05  
 3. รายได๎มีผลตํอการรับรู๎สินค๎าบรรจุภัณฑ๑เพ่ือสิ่งแวดล๎อมแตกตํางกันอยํางมีนัยสําคัญที่
ระดับ 0.05 และยังพบอีกวํา รายได๎ที่แตกตํางกันมีผลตํอการรับรู๎ตําแหนํงของบรรจุภัณฑ๑ คุณภาพ 
ความเสี่ยง ความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม และประเภทของสื่อโฆษณาแตกตํางกันอยํางมีนัยสําคัญที่
ระดับ 0.05 แตํการรับรู๎ด๎านราคามีผลไมํแตกตํางกัน 
 4. ระดับการศึกษามีผลตํอการรับรู๎สินค๎าบรรจุภัณฑ๑เพ่ือสิ่งแวดล๎อมแตกตํางกันอยํางมี
นัยสําคัญที่ระดับ 0.05 และยังพบอีกวํา ระดับการศึกษาที่แตกตํางกันมีผลตํอการรับรู๎ตําแหนํงของ
บรรจุภัณฑ๑ ราคา และคุณภาพแตกตํางกันอยํางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 สําหรับการรับรู๎ความเสี่ยง 
ความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม และประเภทของสื่อโฆษณาแตกตํางกันอยํางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05  

5. อาชีพมีผลตํอการรับรู๎สินค๎าบรรจุภัณฑ๑เพ่ือสิ่งแวดล๎อมแตกตํางกันอยํางมีนัยสําคัญที่
ระดับ 0.05 และยังพบอีกวํา อาชีพที่แตกตํางกันมีผลตํอการรับรู๎ตําแหนํงของบรรจุภัณฑ๑ ราคา 
คุณภาพ ความเสี่ยง ความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม และประเภทของสื่อโฆษณาแตกตํางกันอยํางมี
นัยสําคญัที่ระดับ 0.05  
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* หมายถึง มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

ตารางท่ี 1 การรับรู๎สินค๎าบรรจุภัณฑ๑เพ่ือสิ่งแวดล๎อมจําแนกตามปัจจัยสํวนบุคคล 
การรับรู้สินค้า
บรรจุภัณฑ์เพ่ือ
สิ่งแวดล้อม 

เพศ อาย ุ รายได้ การศึกษา อาชีพ 

t Sig F Sig F Sig F Sig F Sig 

การรับรูต๎ําแหนํง
ของบรรจุภณัฑ๑ 

1.73 0.09 3.49 0.00* 10.42 0.00* 4.33 0.00* 7.52 0.00* 

การรับรูด๎๎านราคา 0.43 0.67 0.63 0.41 2.37 0.05 4.44 0.00* 4.61 0.00* 
การรับรูด๎๎าน
คุณภาพ 

0.34 0.74 6.09 0.17 6.49 0.00* 6.79 0.00* 6.25 0.00* 

การรับรูด๎๎านความ
เสี่ยง 

-0.02 0.99 3.52 0.11 6.17 0.00* 3.30 0.05* 6.03 0.00* 

ความเป็นมติรกับ
สิ่งแวดล๎อม 

0.27 0.78 1.30 0.58 6.91 0.00* 3.17 0.05* 6.32 0.00* 

การรับรูด๎๎านประเภท
ของสื่อโฆษณา 

0.84 0.40 0.55 0.14 6.01 0.00* 3.31 0.05* 6.78 0.00* 

การรับรูส๎ินค๎าบรรจุ
ภัณฑ๑ฯ โดยรวม 

0.71 0.48 1.57 0.18 8.78 0.00* 5.85 0.00* 8.84 0.00* 

 
 

2. ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อการเลือกซ้ือสินค้าบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม มีดังนี ้
 1. เพศมีผลตํอการเลือกซื้อสินค๎าบรรจุภัณฑ๑เพ่ือสิ่งแวดล๎อมไมํแตกตํางกัน  

2. อายุมีผลตํอการเลือกซื้อสินค๎าบรรจุภัณฑ๑เพ่ือสิ่งแวดล๎อมแตกตํางกันอยํางมีนัยสําคัญที่
ระดับ 0.05 และยังพบอีกวํา อายุที่แตกตํางกันมีผลตํอการเลือกซื้อสินค๎าบรรจุภัณฑ๑ที่ลด
สํวนประกอบที่เกินความจําเป็นในบรรจุภัณฑ๑ การนํากลับมาใช๎ซ้ํา และการกําจัดทิ้งได๎อยํางปลอดภัย
แตกตํางกันอยํางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 สําหรับการเห็นความสําคัญของทรัพยากรที่นํามาใช๎ผลิต
บรรจุภัณฑ๑แตกตํางกันอยํางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 แตํการนํากลับมารีไซเคิล และการนํากลับมา
ผลิตเป็นผลิตภัณฑ๑ใหมํได๎มีผลไมํแตกตํางกัน 

3. รายได๎มีผลตํอการเลือกซื้อสินค๎าบรรจุภัณฑ๑เพ่ือสิ่งแวดล๎อมแตกตํางกันอยํางมีนัยสําคัญที่
ระดับ 0.05 และยังพบอีกวํา รายได๎ที่แตกตํางกันมีผลตํอการเลือกซื้อสินค๎าที่นํากลับมาใช๎ซ้ํา การนํา
กลับมารีไซเคิล การนํากลับมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ๑ใหมํได๎ การกําจัดทิ้งได๎อยํางปลอดภัย และการเห็น
ความสําคัญของทรัพยากรที่นํามาใช๎ผลิตบรรจุภัณฑ๑แตกตํางกันอยํางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 และ
การลดสํวนประกอบที่เกินความจําเป็นในบรรจุภัณฑ๑แตกตํางกันอยํางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05   
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* หมายถึง มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05    
 

 4. ระดับการศึกษามีผลตํอการเลือกสินค๎าบรรจุภัณฑ๑เพ่ือสิ่งแวดล๎อมแตกตํางกันอยํางมี
นัยสําคัญที่ระดับ 0.05 และยังพบอีกวํา ระดับการศึกษาที่แตกตํางกันมีผลตํอการเลือกซื้อสินค๎าที่นํา
กลับมาใช๎ซ้ํา การนํากลับมารีไซเคิล การกําจัดทิ้งได๎อยํางปลอดภัย และการเห็นความสําคัญของ
ทรัพยากรที่นํามาใช๎ผลิตบรรจุภัณฑ๑แตกตํางกันอยํางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 และการนํากลับมาผลิต
เป็นผลิตภัณฑ๑ใหมํได๎แตกตํางกันอยํางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 แตํการลดสํวนประกอบที่เกินความ
จําเป็นในบรรจุภัณฑ๑มีผลไมํแตกตํางกัน 

 5. อาชีพมีผลตํอการเลือกสินค๎าบรรจุภัณฑ๑เพ่ือสิ่งแวดล๎อมแตกตํางกันอยํางมีนัยสําคัญที่
ระดับ 0.05 และยังพบอีกวํา อาชีพที่แตกตํางกันมีผลตํอการเลือกซื้อสินค๎าที่นํากลับมาใช๎ซ้ํา การนํา
กลับมารีไซเคิล การกําจัดทิ้งได๎อยํางปลอดภัย และการเห็นความสําคัญของทรัพยากรที่นํามาใช๎ผลิต
บรรจุภัณฑ๑แตกตํางกันอยํางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 และการลดสํวนประกอบที่เกินความจําเป็นใน
บรรจุภัณฑ๑ และการนํากลับมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ๑ใหมํได๎แตกตํางกันอยํางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 

 

ตารางท่ี 2  การเลือกซื้อสินค๎าบรรจุภัณฑ๑เพ่ือสิ่งแวดล๎อมจําแนกตามปัจจัยสํวนบุคคล 
การเลือกซื้อสินค้าบรรจุ
ภัณฑ์เพ่ือสิ่งแวดล้อม 

เพศ อายุ รายได้ การศึกษา อาชีพ 
t Sig F Sig F Sig F Sig F Sig 

การลดสํวนประกอบท่ี
เกินความจําเป็นในบรรจุ
ภัณฑ๑(Reduce) 

1.36 0.17 4.30 0.00* 2.46 0.04* 1.93 0.11 2.23 0.04* 

การนํากลับมาใช๎ซ้ํา 
(Reuse) 

0.38 0.70 6.63 0.00* 7.23 0.00* 4.86 0.00* 2.92 0.00* 

การนํากลับมารไีซเคลิ 
(Recycle) 

1.20 0.23 1.74 0.14 14.93 0.00* 10.63 0.00* 6.88 0.00* 

การนํากลับมาผลิตเป็น
ผลิตภณัฑ๑ใหมไํด ๎
(Reproduct) 

0.98 0.33 2.17 0.07 4.39 0.00* 2.57 0.04* 2.59 0.02* 

การกําจัดทิ้งได๎อยําง
ปลอดภัย 

0.72 0.47 4.98 0.00* 5.04 0.00* 4.24 0.00* 5.73 0.00* 

การเห็นความสําคญัของ
ทรัพยากรที่นํามาใช๎ผลิต
บรรจภุัณฑ๑ 

1.54 0.12 3.12 0.02* 5.07 0.00* 6.03 0.00* 4.36 0.00* 

การเลือกซื้อสินค้าบรรจุ
ภัณฑ์ฯ โดยรวม 

1.41 0.16 5.19 0.00* 9.21 0.00* 6.56 0.00* 6.42 0.00* 
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3. การหาความสัมพันธ์ของการรับรู้สินค้าบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมและการเลือกซื้อสินค้าบรรจุ
ภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม  

การรับรู๎สินค๎าบรรจุภัณฑ๑เพ่ือสิ่งแวดล๎อมโดยรวมมีความสัมพันธ๑เชิงบวกกับการเลือกซื้อ
สินค๎าบรรจุภัณฑ๑เพ่ือสิ่งแวดล๎อมโดยรวมมีความสัมพันธ๑กันอยูํในระดับคํอนข๎างสูง ( rxy เทํากับ 0.77) 
อยํางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 สําหรับความสัมพันธ๑ในแตํละด๎าน มีดังนี้ 

 3.1 การลดสํวนประกอบที่เกินความจําเป็นในบรรจุภัณฑ๑ (Reduce) มีความสัมพันธ๑เชิงบวก
กับการรับรู๎บรรจุภัณฑ๑เพ่ือสิ่งแวดล๎อมโดยรวมอยูํในระดับคํอนข๎างสูง ( rxy เทํากับ 0.63) สําหรับ
ความสัมพันธ๑ของการลดสํวนประกอบที่เกินความจําเป็นในบรรจุภัณฑ๑กับการรับรู๎บรรจุภัณฑ๑เพ่ือ
สิ่งแวดล๎อมในแตํละด๎าน มีดังนี้ ด๎านประเภทของสื่อโฆษณามีความสัมพันธ๑เชิงบวกกับการลด
สํวนประกอบที่เกินความจําเป็นในบรรจุภัณฑ๑มากที่สุด ซึ่งมีความสัมพันธ๑อยูํในระดับปานกลาง ( rxy 

เทํากับ 0.60) อีกทั้งด๎านความเสี่ยง ด๎านคุณภาพ ด๎านความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม และด๎านราคา มี
ความสัมพันธ๑เชิงบวกกับการลดสํวนประกอบที่เกินความจําเป็นในบรรจุภัณฑ๑อยูํในระดับปานกลาง (rxy 

เทํากับ 0.56 0.55 0.53 และ 0.50 ตามลําดับ) นอกจากนี้ด๎านตําแหนํงมีความสัมพันธ๑เชิงบวกกับการ
ลดสํวนประกอบที่เกินความจําเป็นในบรรจุภัณฑ๑อยูํในระดับคํอนข๎างต่ํา ( rxy เทํากับ 0.35) อยํางมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05  

 3.2 การนํากลับมาใช๎ซ้ํา (Reuse) มีความสัมพันธ๑เชิงบวกกับการรับรู๎บรรจุภัณฑ๑เพ่ือ
สิ่งแวดล๎อมโดยรวมอยูํในระดับปานกลาง (rxy เทํากับ 0.49) สําหรับความสัมพันธ๑ของการนํากลับมาใช๎
ซ้ํากับการรับรู๎บรรจุภัณฑ๑เพ่ือสิ่งแวดล๎อมในแตํละด๎าน มีดังนี้ ด๎านความเสี่ยงมีความสัมพันธ๑เชิงบวกกับ
การนํากลับมาใช๎ซ้ํามากที่สุด ซึ่งมีความสัมพันธ๑อยูํในระดับปานกลาง ( rxy เทํากับ 0.47) อีกทั้งด๎าน
คุณภาพ ด๎านประเภทของสื่อโฆษณา ด๎านตําแหนํง และด๎านความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม มี
ความสัมพันธ๑เชิงบวกกับการนํากลับมาใช๎ซ้ําอยูํในระดับปานกลาง (rxy เทํากับ 0.47 0.42 0.42 0.41 
และ 0.40 ตามลําดับ) นอกจากนี้ด๎านราคามีความสัมพันธ๑เชิงบวกกับการนํากลับมาใช๎ซ้ําอยูํในระดับ
คํอนข๎างต่ํา (rxy เทํากับ 0.28)  

 3.3 การนํากลับมารีไซเคิล (Recycle) มีความสัมพันธ๑เชิงบวกกับการรับรู๎บรรจุภัณฑ๑เพ่ือ
สิ่งแวดล๎อมโดยรวมอยูํในระดับปานกลาง (rxy เทํากับ 0.52) สําหรับความสัมพันธ๑ของการนํากลับมารี
ไซเคิลกับการรับรู๎บรรจุภัณฑ๑เพ่ือสิ่งแวดล๎อมในแตํละด๎าน มีดังนี้ ด๎านความเสี่ยงมีความสัมพันธ๑เชิง
บวกกับการนํากลับมารีไซเคิลมากที่สุด ซึ่งมีความสัมพันธ๑อยูํในระดับปานกลาง (rxy เทํากับ 0.53) อีก
ทั้งด๎านความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม ด๎านคุณภาพ และด๎านประเภทของสื่อโฆษณา มีความสัมพันธ๑
เชิงบวกกับการนํากลับมารีไซเคิลอยูํในระดับปานกลาง (rxy เทํากับ 0.45 0.44 และ 0.42 ตามลําดับ) 
นอกจากนี้ด๎านตําแหนํง และด๎านราคามีความสัมพันธ๑เชิงบวกกับการนํากลับมารีไซเคิลอยูํในระดับ
คํอนข๎างต่ํา (rxy เทํากับ 0.36 และ 0.34 ตามลําดับ) 
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 3.4 การนํากลับมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ๑ใหมํได๎ (Reproduct) มีความสัมพันธ๑เชิงบวกกับ  การ
รบัรู๎บรรจุภัณฑ๑เพ่ือสิ่งแวดล๎อมโดยรวมอยูํในระดับปานกลาง (rxy เทํากับ 0.49) สําหรับความสัมพันธ๑
ของการนํากลับมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ๑ใหมํได๎กับการรับรู๎ในแตํละด๎าน มีดังนี้ ด๎านประเภทของสื่อ
โฆษณามีความสัมพันธ๑เชิงบวกกับการนํากลับมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ๑ใหมํได๎มากที่สุด ซึ่งมีความสัมพันธ๑
อยูํในระดับปานกลาง (rxy เทํากับ 0.49) และด๎านความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมมีความสัมพันธ๑เชิงบวก
กับการนํากลับมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ๑ใหมํได๎อยูํในระดับปานกลาง (rxy เทํากับ 0.48) นอกจากนี้ด๎าน
ความเสี่ยง ด๎านคุณภาพ ด๎านตําแหนํง และด๎านราคา มีความสัมพันธ๑เชิงบวกกับการนํากลับมาผลิต
เป็นผลิตภัณฑ๑ใหมํได๎อยูํในระดับคํอนข๎างต่ํา (rxy เทํากับ 0.40 0.37 0.33 และ0.30 ตามลําดับ) 

 3.5 การกําจัดทิ้งได๎อยํางปลอดภัย มีความสัมพันธ๑เชิงบวกกับการรับรู๎บรรจุภัณฑ๑เพ่ือ
สิ่งแวดล๎อมโดยรวมอยูํในระดับคํอนข๎างสูง (rxy เทํากับ 0.65) สําหรับความสัมพันธ๑ของการกําจัดทิ้งได๎
อยํางปลอดภัยกับการรับรู๎บรรจุภัณฑ๑เพ่ือสิ่งแวดล๎อมในแตํละด๎าน มีดังนี้ ด๎านประเภทของสื่อโฆษณา
มีความสัมพันธ๑เชิงบวกกับการกําจัดทิ้งได๎อยํางปลอดภัยมากที่สุด ซึ่งมีความสัมพันธ๑อยูํในระดับปาน
กลาง (rxy เทํากับ 0.57) อีกทั้งด๎านความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม ด๎านความเสี่ยง ด๎านคุณภาพ และ
ด๎านตําแหนํง มีความสัมพันธ๑เชิงบวกกับการกําจัดทิ้งได๎อยํางปลอดภัยอยูํในระดับปานกลาง ( rxy 

เทํากับ 0.56  0.55  0.52  0.51 และ 0.44 ตามลําดับ) 
3.6 การเห็นความสําคัญของทรัพยากรที่นํามาใช๎ผลิตบรรจุภัณฑ๑ มีความสัมพันธ๑เชิงบวกกับ

การรับรู๎บรรจุภัณฑ๑เพ่ือสิ่งแวดล๎อมโดยรวมอยูํในระดับคํอนข๎างสูง ( rxy เทํากับ 0.52) สําหรับ
ความสัมพันธ๑ของการเห็นความสําคัญของทรัพยากรที่นํามาใช๎ผลิตบรรจุภัณฑ๑กับการรับรู๎บรรจุภัณฑ๑
เพ่ือสิ่งแวดล๎อมในแตํละด๎าน มีดังนี้ ด๎านประเภทของสื่อโฆษณา มีความสัมพันธ๑เชิงบวกกับการเห็น
ความสําคัญของทรัพยากรที่นํามาใช๎ผลิตบรรจุภัณฑ๑มากที่สุด ซึ่งมีความสัมพันธ๑อยูํในระดับปานกลาง 
(rxy เทํากับ 0.53) อีกท้ังด๎านความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม ด๎านคุณภาพ ด๎านความเสี่ยง และด๎านราคา 
มีความสัมพันธ๑เชิงบวกกับการเห็นความสําคัญของทรัพยากรที่นํามาใช๎ผลิตบรรจุภัณฑ๑อยูํในระดับ
ปานกลาง (rxy เทํากับ 0.58  0.56  0.50  0.50 และ 0.47 ตามลําดับ) นอกจากนี้ด๎านตําแหนํงมี
ความสัมพันธ๑เชิงบวกกับการเห็นความสําคัญของทรัพยากรที่นํามาใช๎ผลิตบรรจุภัณฑ๑อยูํในระดับ
คํอนข๎างต่ํา (rxy เทํากับ 0.38 ตามลําดับ) 
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ตารางที่ 3 การหาความสัมพันธ๑ระหวํางการรับรู๎และการเลือกซื้อสินค๎าสินค๎าบรรจุภัณฑ๑เพ่ือ
สิ่งแวดล๎อม 

การเลือกซื้อสินค้า
สินค้าบรรจุภัณฑ์เพ่ือ
สิ่งแวดล้อม 

การรับรู้บรรจุภัณฑ์เพ่ือสิ่งแวดล้อม 

ต าแหน่ง ราคา คุณภาพ ความเสี่ยง 

ความเป็น
มิตรกับ
สิ่งแวด 
ล้อม 

ประเภท
ของ 
สื่อ

โฆษณา 

การรับรู้
โดยรวม 

การลด
สํวนประกอบ
ที่เกินความ
จําเป็นใน
บรรจภุัณฑ๑ 
(Reduce) 

rxy 0.35* 0.50* 0.55* 0.56* 0.53* 0.60* 0.63* 
Sig 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

ระดับ คํอนข๎างต่ํา ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง คํอนข๎างสูง 

การนํา
กลับมาใช๎ซ้ํา 
(Reuse) 

rxy 0.41* 0.28* 0.42* 0.47* 0.40* 0.42* 0.49* 
Sig 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

ระดับ ปานกลาง คํอนข๎างต่ํา ปานกลาง ปานกลาง 
คํอนข๎าง

ต่ํา 
ปานกลาง ปานกลาง 

การนํา
กลับมารี
ไซเคลิ 
(Recycle) 

rxy 0.34* 0.36* 0.44* 0.53* 0.45* 0.42* 0.52* 
Sig 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

ระดับ คํอนข๎างต่ํา คํอนข๎างต่ํา ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 

การนํา
กลับมาผลติ
เป็น
ผลิตภณัฑ๑
ใหมํได๎ 
(Reproduct
) 

rxy 0.33* 0.30* 0.37* 0.40* 0.48* 0.49* 0.49* 
Sig 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

ระดับ คํอนข๎างต่ํา คํอนข๎างต่ํา 
คํอนข๎าง

ต่ํา 
คํอนข๎าง

ต่ํา 
ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 

การกําจัด
ทิ้งได๎อยําง
ปลอดภัย 

rxy 0.44* 0.51* 0.52* 0.55* 0.56* 0.57* 0.65* 

Sig 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
ระดับ ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง คํอนข๎างสูง 
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* หมายถึง มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05    
 

ตารางท่ี 3 (ตํอ) 

การเลือกซื้อสินค้า
สินค้าบรรจุภัณฑ์
เพ่ือสิ่งแวดล้อม 

การรับรู้บรรจุภัณฑ์เพ่ือสิ่งแวดล้อม 

ต าแหน่ง ราคา คุณภาพ ความเสี่ยง 

ความเป็น
มิตรกับสิ่ง

แวด 
ล้อม 

ประเภท
ของ 

สื่อโฆษณา 

การรับรู้
โดยรวม 

การเห็น
ความสําคญั
ของ
ทรัพยากรที่
นํามาใช๎
ผลิต 
บรรจภุัณฑ๑ 

rxy 0.38* 0.47* 0.50* 0.50* 0.56* 0.58* 0.62* 

Sig 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

ระดับ คํอนข๎างต่ํา ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง คํอนข๎างสูง 

เลือกซื้อ
สินค๎าบรรจุ
ภัณฑ๑เพื่อ
สิ่งแวดล๎อม
โดยรวม 

rxy 0.51* 0.56* 0.63* 0.68* 0.68* 0.70* 0.77* 
Sig 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

ระดับ ปานกลาง ปานกลาง 
คํอนข๎าง

สูง 
คํอนข๎างสูง คํอนข๎างสูง คํอนข๎างสูง คํอนข๎างสูง 

 
 
สรุปและอภิปรายผล 

1. จากศึกษาเปรียบเทียบการรับรู๎บรรจุภัณฑ๑เพ่ือสิ่งแวดล๎อมของผู๎บริโภคในจังหวัดชลบุรี โดย
จําแนกตามปัจจัยสํวนบุคคลพบวําปัจจัยสํวนบุคคล คือ รายได๎เฉลี่ยสํวนตัวตํอเดือน ระดับการศึกษา 
และอาชีพ ที่แตกตํางกัน มีการรับรู๎บรรจุภัณฑ๑เพ่ือสิ่งแวดล๎อมโดยรวมที่แตกตํางกัน สอดคล๎องกับ
แนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมผู๎บริโภคของ Kotler and Keller (2009) ที่กลําววํา การรับรู๎หรือความรู๎สึกนึก
คิดของผู๎บริโภคได๎รับอิทธิพลจากคุณลักษณะสํวนบุคคล แตํปัจจัยด๎านเพศ และอายุ มีการรับรู๎บรรจุ
ภัณฑ๑เพ่ือสิ่งแวดล๎อมของผู๎บริโภคไมํแตกตํางกัน ซึ่งไมํสอดคล๎องกับงานวิจัยของอัมพิกา กวยนิล (2558) 
ที่กลําววํา เพศ และอายุ มีผลตํอการรับรู๎ของผู๎บริโภคเกี่ยวกับผลิตภัณฑ๑แบรนด๑ลาคอส (LACOSTE) 
นอกจากนี้ผู๎วิจัยได๎ศึกษาการรับรู๎บรรจุภัณฑ๑เพ่ือสิ่งแวดล๎อมในแตํละด๎านโดยจําแนกตามปัจจัยสํวน
บุคคล พบวํา  

เพศที่แตกตํางกัน มีการรับรู๎ด๎านตําแหนํงของบรรจุภัณฑ๑เพ่ือสิ่งแวดล๎อม ด๎านราคา ด๎าน
คุณภาพ ด๎านความเสี่ยง ความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม และด๎านประเภทของสื่อโฆษณาไมํแตกตํางกัน ซึ่ง
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ไมํสอดคล๎องกับงานวิจัยของ Kumar et al. (2012) ที่กลําววํา กลุํมตัวอยํางชาย มีการรับรู๎เกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ๑เพ่ือสิ่งแวดล๎อมหรือสินค๎าสีเขียวมากกวํากลุํมตัวอยํางหญิง 

อายุที่แตกตํางกัน มีการรับรู๎ด๎านตําแหนํงของบรรจุภัณฑ๑เพ่ือสิ่งแวดล๎อมที่แตกตํางกัน 
สอดคล๎องเชํนเดียวกันกับงานวิจัยของ Fuhrmeister (2012) ที่ศึกษาการทําฉลากสินค๎าและการรับรู๎ของ
ผู๎บริโภคในอุตสาหกรรมเครื่องสําอางและการดูแลสํวนบุคคล ซึ่งพบวํา อายุที่แตกตํางกันมีการรับรู๎ฉลาก
และผลิตภัณฑ๑ท่ีทําจากธรรมชาติแตกตํางกัน สําหรับการรับรู๎ด๎านอ่ืนๆ พบวําไมํแตกตํางกัน 

รายได๎ที่แตกตํางกัน มีการรับรู๎ด๎านตําแหนํงของบรรจุภัณฑ๑ ด๎านคุณภาพ ด๎านความเสี่ยง ความ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม และด๎านประเภทของสื่อโฆษณาแตกตํางกัน แตํการรับรู๎ด๎านราคาไมํแตกตํางกัน 

ระดับการศึกษาที่แตกตํางกัน มีการรับรู๎ด๎านตําแหนํงของบรรจุภัณฑ๑ ด๎านคุณภาพ ด๎านความ
เสี่ยง ความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม และด๎านประเภทของสื่อโฆษณาแตกตํางกัน สอดคล๎องกับแนวคิด
ของปรียาพร วงศ๑อนุตรโรจน๑ (2553) กลําววํา เชาว๑ปัญญาที่ตํางกันเป็นองค๑ประกอบที่สําคัญที่เกื้อหนุน
ให๎รับรู๎สิ่งเร๎าตํางๆ ของบุคคลได๎เป็นอยํางดี เพราะชํวยให๎บุคคลเข๎าใจสิ่งตํางๆ สถานการณ๑หรือ
เหตุการณ๑ที่เขาสัมผัสหรือพบเห็นมาได๎แตกตํางกัน นอกจากนี้ Donikini (2013) ยังกลําววํา ผู๎บริโภคที่
เป็นนักศึกษาและคณาจารย๑ในมหาวิทยาลัยในงานวิจัยของเขาจะอํานฉลากเสมอ กํอนที่จะซื้อผลิตภัณฑ๑
เพ่ือสิ่งแวดล๎อม ถึง 40% ดังนั้นจากผลการวิจัยนี้ทําให๎เข๎าใจได๎วําการให๎ความรู๎ รวมถึงเห็นคุณคําตํอ
สิ่งแวดล๎อม ควรปลูกฝังและปลูกจิตสํานึกในทุกระดับชั้นอยํางตํอเนื่อง โดยเฉพาะกลุํมเยาวชนที่จะต๎อง
อยูํกับสิ่งแวดล๎อมตํอไปในอนาคต เชํนเดียวกับงานวิจัยของกนกอร นิลวรรณจะณกูล (2555) ที่เห็นวํา
ควรให๎ความรู๎เกี่ยวกับสินค๎าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม และสํงเสริมความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับฉลาก
รับรองมาตรฐานที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม 

อาชีพที่แตกตํางกัน มีการรับรู๎ด๎านตําแหนํงของบรรจุภัณฑ๑ ด๎านคุณภาพ ด๎านความเสี่ยง ความ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม และด๎านประเภทของสื่อโฆษณาแตกตํางกัน สอดคล๎องกับแนวคิดของฉัตยาพร 
เสมอใจ (2550) ที่กลําววํา ปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรมมีอิทธิพลตํอการรับรู๎ของผู๎บริโภค ทําให๎กลุํม
อาชีพที่แตกตํางกันมีการรับรู๎บรรจุภัณฑ๑เพ่ือสิ่งแวดล๎อมที่แตกตํางกัน รวมถึงแนวคิดของสิริอร วิชชาวุธ 
(2553) ที่กลําววํา ความคิดเห็นของกลุํมบุคคลมีอิทธิพลตํอการรับรู๎ของบุคคลกลุํมคิด (Group think) 
และจะผลักดันให๎บุคคลคิดคล๎อยตามได๎  

2. จาการศึกษาเปรียบเทียบทัศนคติในการเลือกซ้ือสินค๎าที่ใช๎บรรจุภัณฑ๑เพ่ือสิ่งแวดล๎อมของ
ผู๎บริโภคในจังหวัด 

ชลบุรี โดยจําแนกตามปัจจัยสํวนบุคคลพบวํา อายุ รายได๎เฉลี่ยสํวนตัวตํอเดือน ระดับการศึกษา และ
อาชีพ ที่แตกตํางกัน มีทัศนคติในการเลือกซื้อสินค๎าที่ใช๎บรรจุภัณฑ๑เพ่ือสิ่งแวดล๎อมโดยรวมที่แตกตํางกัน 
แตํปัจจัยด๎านเพศ พบวํา เพศที่แตกตํางกันมีทัศนคติในการเลือกซื้อสินค๎าที่ใช๎ผลิตภัณฑ๑เพ่ือสิ่งแวดล๎อม
ไมํแตกตํางกัน ซึ่งจากผลการศึกษานี้ พบวํามีทั้งสอดคล๎องและไมํสอดคล๎องกับงานวิจัยของวีรภัทร วัส
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สระ (2558) ที่ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยด๎านลักษณะทางประชากรศาสตร๑ที่สํงผลตํอการตัดสินใจซื้อสินค๎า
อุปโภคบริโภค ที่ออกแบบเพ่ือสิ่งแวดล๎อม โดยพบวํา อายุ และอาชีพของผู๎บริโภคที่แตกตํางกันสํงผลตํอ
การตัดสินใจซื้อสินค๎าอุปโภคบริโภค แตํเพศ ระดับ การศึกษา และระดับรายได๎เฉลี่ยตํอเดือนนั้น ไมํ
สํงผลตํอการตัดสินใจซื้อแตํอยํางใด จากการศึกษาแนวคิดและงานวิจัยตํางๆที่เกี่ยวข๎องพบวําแนวคิดของ 
Solomon (2002) ได๎กลําววํา ตัวแปรที่มักใช๎ในการบอกชนชั้นทางสังคม ได๎แกํ อาชีพ รายได๎ และระดับ
การศึกษานําจะมีความเกี่ยวข๎องกับทัศนคติในการเลือกซื้อสินค๎าเพ่ือสิ่งแวดล๎อม สอดคล๎องกับงานวิจัย
ของ Aggrawal and Nargundkar (2016) ที่พบวํา อายุ การศึกษา และรายได๎ มีอิทธิพลตํอพฤติกรรม
การซื้อสินค๎าเพ่ือสิ่งแวดล๎อม เชํนเดียวกับงานวิจัยของณัฐฌาน นาวีวงค๑ (2558) ที่กลําววําปัจจัยสํวน
บุคคลด๎านอายุ รายได๎ การศึกษา อาชีพ มีความสัมพันธ๑กับการเลือกซื้อรถยนต๑อีโคคาร๑ของผู๎บริโภค
รถยนต๑อีโคคาร๑ สอดคล๎องกับงานวิจัยของ สโรรินทร๑  ซิมศิริรัตน๑  (2553) ที่กลําววําเพศไมํมี
ความสัมพันธ๑กับพฤติกรรมในการเลือกใช๎บรรจุภัณฑ๑อนุรักษ๑สิ่งแวดล๎อม เชํนเดียวกับงานวิจัยของ
ขนิษฐา ยาวะโนภาส (2553) ที่กลําววํา ปัจจัยสํวนบุคคล ทุกปัจจัยไมํมีผลตํอการตัดสินใจเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑ๑ฉลากลดคาร๑บอน นอกจากนี้ ผู๎วิจัยได๎ศึกษาเลือกซื้อสินค๎าบรรจุภัณฑ๑เพ่ือสิ่งแวดล๎อมในแตํละ
ด๎านโดยจําแนกตามปัจจัยสํวนบุคคล พบวํา 
 เพศที่แตกตํางกัน มีทัศนคติในการเลือกซ้ือสินค๎าที่ลดสํวนประกอบที่เกินความจําเป็นในบรรจุ
ภัณฑ๑ การนํากลับมาใช๎ซ้ํา การนํากลับมารีไซเคิล การนํากลับมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ๑ใหมํได๎ การกําจัดทิ้ง
ได๎อยํางปลอดภัยและเห็นความสําคัญของทรัพยากรที่นํามาใช๎ผลิตบรรจุภัณฑ๑ไมํแตกตํางกัน  
 อายุที่แตกตํางกัน มีทัศนคติในการเลือกซ้ือสินค๎าที่ลดสํวนประกอบที่เกินความจําเป็นในบรรจุ
ภัณฑ๑ การนํากลับมาใช๎ซ้ํา การกําจัดทิ้งได๎อยํางปลอดภัย และเห็นความสําคัญของทรัพยากรที่นํามาใช๎
ผลิตบรรจุภัณฑ๑แตกตํางกันแตํทัศนคติในการเลือกซ้ือสินค๎าเพ่ือนํากลับมารีไซเคิล และนํากลับมาผลิต
เป็นผลิตภัณฑ๑ใหมํได๎ไมํแตกตํางกัน  
 รายได๎ที่แตกตํางกัน มีทัศนคติในการเลือกซื้อสินค๎าที่ลดสํวนประกอบที่เกินความจําเป็นใน
บรรจุภัณฑ๑ การนํากลับมาใช๎ซ้ํา การนํากลับมารีไซเคิล การนํากลับมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ๑ใหมํได๎ การ
กําจัดทิ้งได๎อยํางปลอดภัยและเห็นความสําคัญของทรัพยากรที่นํามาใช๎ผลิตบรรจุภัณฑ๑แตกตํางกัน 

ระดับการศึกษาท่ีแตกตํางกัน มีทัศนคติในการเลือกซ้ือสินค๎าที่มีการนํากลับมาใช๎ซ้ํา การนํา
กลับมารีไซเคิล การนํากลับมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ๑ใหมํได๎ การกําจัดทิ้งได๎อยํางปลอดภัยและเห็น
ความสําคัญของทรัพยากรที่นํามาใช๎ผลิตบรรจุภัณฑ๑แตกตํางกัน แตํมีทัศนคติในการเลือกซ้ือสินค๎าที่ลด
สํวนประกอบที่เกินความจําเป็นในบรรจุภัณฑ๑ไมํแตกตํางกัน  

อาชีพที่แตกตํางกัน มีทัศนคติในการเลือกซื้อสินค๎าที่ลดสํวนประกอบที่เกินความจําเป็นในบรรจุ
ภัณฑ๑ การนํากลับมาใช๎ซ้ํา การนํากลับมารีไซเคิล การนํากลับมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ๑ใหมํได๎ การกําจัดทิ้ง
ได๎อยํางปลอดภัยและเห็นความสําคัญของทรัพยากรที่นํามาใช๎ผลิตบรรจุภัณฑ๑ไมํแตกตํางกัน  
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 3. หาความสัมพันธ๑ของการรับรู๎บรรจุภัณฑ๑เพ่ือสิ่งแวดล๎อมและเลือกซื้อสินค๎าบรรจุภัณฑ๑เพ่ือ
สิ่งแวดล๎อมของผู๎บริโภคในจังหวัดชลบุรี พบวํา การรับรู๎มีความสัมพันธ๑เชิงบวกคํอนข๎างสูง กับเลือก
ซื้อสินค๎าบรรจุภัณฑ๑เพ่ือสิ่งแวดล๎อมโดยรวม เมื่อพิจารณาการรับรู๎บรรจุภัณฑ๑เพ่ือสิ่งแวดล๎อมโดยรวม
กับความสัมพันธ๑รายด๎านของเลือกซื้อสินค๎าบรรจุภัณฑ๑เพ่ือสิ่งแวดล๎อม พบวํา การรับรู๎บรรจุภัณฑ๑เพ่ือ
สิ่งแวดล๎อมโดยรวมมีความสัมพันธ๑กับทุกๆด๎าน สอดคล๎องกับงานวิจัยของ Isaacs (2015) ที่ศึกษา
การรับรู๎ของผู๎บริโภคตํอสินค๎าที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม เพ่ืออธิบายความสัมพันธ๑ของพฤติกรรม
ผู๎บริโภคกับตัวแปรตํางๆ พบวํา การรับรู๎ของผู๎บริโภคมีบทบาทสําคัญหลักในด๎านความเต็มใจของ
ผู๎บริโภคที่จะรีไซเคิลสินค๎าที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม และยังมีบทบาทสําคัญตํอความเต็มใจของ
ผู๎บริโภคท่ีจะจํายเพ่ิมข้ึนเพื่อซื้อสินค๎าที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม สําหรับความสัมพันธ๑ของการรับรู๎และ
เลือกซื้อสินค๎าบรรจุภัณฑ๑เพ่ือสิ่งแวดล๎อมในแตํละด๎าน สรุปได๎ดังนี้  
 การลดสํวนประกอบที่เกินความจําเป็นในบรรจุภัณฑ๑ มีความสัมพันธ๑ระดับปานกลางกับการ
รับรู๎ด๎านราคา ด๎านคุณภาพ ด๎านความเสี่ยง ด๎านความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม และด๎านประเภทของ
สื่อโฆษณา ในขณะที่การรับรู๎ด๎านตําแหนํงมีความสัมพันธ๑อยูํในระดับคํอนข๎างต่ํา 
 การนํากลับมาใช๎ซ้ํา มีความสัมพันธ๑ระดับปานกลางกับการรับรู๎ด๎านตําแหนํง ด๎านคุณภาพ 
ด๎านความเสี่ยง ด๎านความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม และด๎านประเภทของสื่อโฆษณาในขณะที่การรับรู๎
ด๎านราคามีความสัมพันธ๑อยูํในระดับคํอนข๎างต่ํา  
 การนํากลับมารีไซเคิล มีความสัมพันธ๑ระดับปานกลางกับการรับรู๎ด๎านคุณภาพ ด๎านความ
เสี่ยง ด๎านความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม และด๎านประเภทของสื่อโฆษณา ในขณะที่การรับรู๎ด๎าน
ตําแหนํง และด๎านราคามีความสัมพันธ๑ระดับอยูํในระดับคํอนข๎างต่ํา 
 การนํากลับมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ๑ใหมํได๎ มีความสัมพันธ๑ระดับปานกลางกับการรับรู๎ด๎าน
ความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม และด๎านประเภทของสื่อโฆษณา ในขณะที่การรับรู๎ด๎านตําแหนํง ด๎าน
ราคา ด๎านคุณภาพ และด๎านความเสี่ยงมีความสัมพันธ๑อยูํในระดับคํอนข๎างต่ํา 
 การกําจัดทิ้งได๎อยํางปลอดภัย มีความสัมพันธ๑ระดับปานกลางกับการรับรู๎ด๎านตําแหนํง ด๎าน
ราคา ด๎านคุณภาพ ด๎านความเสี่ยง ด๎านความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม และด๎านประเภทของสื่อ
โฆษณา  
 การเห็นความสําคัญของทรัพยากรที่นํามาใช๎ผลิตบรรจุภัณฑ๑ มีความสัมพันธ๑ระดับปานกลาง
กับการการรับรู๎ด๎านราคา ด๎านคุณภาพ ด๎านความเสี่ยง ด๎านความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม ประเภท
ของสื่อโฆษณา ในขณะที่มีความสัมพันธ๑กับการรับรู๎ด๎านตําแหนํงอยูํในระดับคํอนข๎างต่ํา 
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ข้อเสนอแนะ 
1. จากผลการศึกษาวิจัยที่ พบวํา การรับรู๎บรรจุภัณฑ๑เพ่ือสิ่งแวดล๎อมของผู๎บริโภคในจังหวัด

ชลบุรีไมํได๎ขึ้นอยูํกับความแตกตํางด๎านเพศ และอายุ แตํขึ้นอยูํกับรายได๎ การศึกษา และอาชีพที่
แตกตํางกันออกไป ดังนั้นการกระตุ๎นให๎ผู๎บริโภคหันมาสนใจสินค๎าที่มีบรรจุภัณฑ๑ประเภทนี้ ผู๎ผลิตต๎อง
ให๎ความสนใจกับการรับรู๎ที่แตกตํางกันของผู๎บริโภค ซึ่งจะทําให๎เจาะกลุํมลูกค๎าได๎งํายขึ้น  ผู๎บริโภค
สามารถรับรู๎ถึงความแตกตํางระหวํางผลิตภัณฑ๑ที่ออกแบบเพ่ือสิ่งแวดล๎อมกับผลิตภัณฑ๑ทั่วๆไปได๎ อีก
ทั้งยังมีความพึงพอใจตํอผลิตภัณฑ๑ที่ออกแบบเพ่ือสิ่งแวดล๎อม ซึ่งความรู๎สึกของผู๎บริโภคที่มีตํอ
ผลิตภัณฑ๑ประเภทนี้ คือ มีคุณภาพใกล๎เคียงกันกับผลิตภัณฑ๑ประเภทเดียวกัน และมีราคาที่ใกล๎เคียง
กันหรืออาจจะมีราคาที่สูงกวํา โดยที่ผู๎บริโภคสํวนใหญํมีความพึงพอใจในผลิตภัณฑ๑ที่ออกแบบเพ่ือ
สิ่งแวดล๎อมท่ีเคยใช๎ และมีการซื้อซ้ํา 

อีกทั้งผู๎ผลิตยังต๎องคํานึงถึงการรับรู๎ในด๎านอ่ืนๆ ไมํวําจะเป็นตําแหนํงของบรรจุภัณฑ๑ที่ทําให๎
ผู๎บริโภคมองเห็นชัดเจนและเข๎าใจงําย สินค๎ามีคุณภาพและราคาที่เหมาะสม ไมํเสี่ยงหรือเป็นอันตราย
ตํอผู๎บริโภค บรรจุภัณฑ๑ต๎องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม โดยเฉพาะอยํางยิ่งระดับการศึกษาที่แตกตํางกันมี
การรับรู๎และเลือกซื้อสินค๎าบรรจุภัณฑ๑เพ่ือสิ่งแวดล๎อมที่แตกตํางกันจากคําเฉลี่ยของการตอบ
แบบสอบถาม นั่นแสดงให๎เห็นวําระดับการศึกษามีผลตํอการรับรู๎และเลือกซื้อสินค๎าบรรจุ ภัณฑ๑เพ่ือ
สิ่งแวดล๎อมเป็นอยํางยิ่ง ดังนั้นผู๎ผลิตควรเจาะกลุํมนักศึกษาระดับปริญญาโท/เอก และผู๎มีรายได๎สูง ที่
ให๎ความสําคัญกับการเลือกซ้ือบรรจุภัณฑ๑เพ่ือสิ่งแวดล๎อม โดยเน๎นในเรื่องของบรรจุภัณฑ๑ที่ใช๎เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล๎อม และสามารถนําบรรจุภัณฑ๑กลับมาใช๎ซ้ําได๎ ซึ่งผู๎ตอบแบบสอบถามในกลุํมนี้ให๎
ความสําคัญ และสนใจเลือกซ้ือสินค๎าท่ีใช๎บรรจุภัณฑ๑เพ่ือสิ่งแวดล๎อมเป็นมากพิเศษ  

การใช๎โฆษณาประชาสัมพันธ๑ของบรรจุภัณฑ๑ที่ชํวยลดภาวะการทําลายสิ่งแวดล๎อมซึ่งถือวํา
เป็นสิ่งสําคัญที่จะทําให๎สินค๎าเข๎าถึงผู๎บริโภคได๎งํายขึ้น  

นอกจากนี้ผู๎วิจัยยังพบวํา การรับรู๎เรื่องราคาไมํขึ้นอยูํกับรายได๎ของผู๎บริโภคทําให๎เข๎าใจได๎วํา
ราคาที่เหมาะสมหรืออาจจะสูงกวําบรรจุภัณฑ๑อ่ืนๆ ยังคงทําให๎ผู๎บริโภคสนใจในสินค๎า เพราะมองวํา
สินค๎าท่ีใช๎บรรจุภัณฑ๑เพ่ือสิ่งแวดล๎อมทําให๎ชํวยลดปัญหาการทําลายสิ่งแวดล๎อมได๎ 

2. จากผลการศึกษาวิจัย สําหรับการเลือกซื้อสินค๎าที่ใช๎บรรจุภัณฑ๑เพ่ือสิ่งแวดล๎อมด๎านอายุ 
ผู๎วิจัยพบข๎อสังเกตวําไมํมีข๎อแตกตํางสําหรับการเลือกซื้อสินค๎าบรรจุภัณฑ๑ที่สามารถนํากลับมารีไซเคิล
และนํากลับมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ๑ใหมํในเรื่องของอายุ แสดงให๎เห็นวําผู๎บริโภคทุกวัย ให๎ความสําคัญ
ตํอสินค๎าท่ีมีบรรจุภัณฑ๑ประเภทนี้ ซึ่ง วัสดุสามารถนํากลับมาใช๎ใหมํหรือถูกยํอยสลายได๎ทางชีวภาพ มี
กระบวนการผลิตสินค๎าท่ีลดการใช๎ทรัพยากรและพลังงาน รวมถึงลดการปลํอยมลพิษระหวํางการผลิต
สินค๎านั้นๆ ที่สํงผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อมให๎ได๎น๎อยท่ีสุด 
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การับรู๎ในเรื่องสิ่งแวดล๎อม มีความสัมพันธ๑กับทัศนคติในการเลือกบรรจุภัณฑ๑เพ่ือสิ่งแวดล๎อม
จึงควรให๎มีการรณรงค๑สร๎างจิตสํานึก เผยแพรํความรู๎ที่ดีในเรื่องสิ่งแวดล๎อมให๎กับทุกเพศทุกวัย 

3. สําหรับความสัมพันธ๑ระหวํางการรับรู๎กับทัศนคติในการเลือกบรรจุภัณฑ๑เพ่ือสิ่งแวดล๎อม
ของผู๎บริโภคในจังหวัดชลบุรี พบวํา การรับรู๎บรรจุภัณฑ๑เพ่ือสิ่งแวดล๎อมโดยรวมมีความสัมพันธ๑เชิง
บวกในระดับคํอนข๎างสูงกับการเลือกซ้ือสินค๎าบรรจุภัณฑ๑เพ่ือสิ่งแวดล๎อม นั้นแสดงให๎เห็นวําการเลือก
ซื้อบรรจุภัณฑ๑เพ่ือสิ่งแวดล๎อมโดยรวมขึ้นอยูํกับการรับรู๎บรรจุภัณฑ๑ชนิดนั้ นเป็นบรรจุภัณฑ๑เพ่ือ
สิ่งแวดล๎อม โดยคํานึงถึงคุณภาพของสินค๎า ความเสี่ยงที่ไมํกํอให๎เกิดผลเสียตํอสุขภาพ และบรรจุ
ภัณฑ๑นั้นใช๎บรรจุภัณฑ๑ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม และจากงานวิจัยพบวํา คือทัศนคติในการเลือกบรรจุ
ภัณฑ๑เพ่ือสิ่งแวดล๎อม มีความสัมพันธ๑กับสื่อโฆษณาคํอนข๎างสูง ดังนั้นผู๎ผลิตควรคํานึงถึงการใช๎สื่อ
โฆษณาให๎เจาะถึงกลุํมเปูาหมายที่ต๎องการ โดยใช๎สื่อทุกชนิด โดยเฉพาะอยํางยิ่งในยุคขําวสารไร๎
พรมแดน การใช๎สื่อยุคดิจิตอลให๎เกิดประโยชน๑สูงสุด นําจะเป็นทางเลือกให๎ผู๎บริโภคเข๎าถึงตัวบรรจุ
ภัณฑ๑ได๎งํายขึ้น และใช๎สื่อออนไลน๑ในการขยายกลุํมลูกค๎าให๎เพ่ิมมากยิ่งขึ้น  

4. เมื่อพิจารณาทัศนคติในการเลือกบรรจุภัณฑ๑เพ่ือสิ่งแวดล๎อมเป็นรายด๎าน พบวํา 
ความสัมพันธ๑ในเรื่องการรับรู๎บรรจุภัณฑ๑เพ่ือสิ่งแวดล๎อมโดยรวมกับการลดสํวนประกอบที่เกินความ
จําเป็นในบรรจุภัณฑ๑ การกําจัดทิ้งได๎อยํางปลอดภัย แสดงให๎เห็นวําผู๎บริโภคเห็นถึงความสําคัญของ
บรรจุภัณฑ๑ที่ใช๎จะต๎องชํวยลดมลพิษตํางๆ ที่จะเกิดขึ้น และสํงผลเสียตํอตนเองและสังคมที่อาศัยอยูํ 
โดยควรมีการรณรงค๑ให๎ผู๎บริโภคหันมาเห็นความสําคัญและมีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับทรัพยากรที่
นํามาใช๎ผลิตเพื่อสิ่งแวดล๎อม ซึ่งควรเป็นบรรจุภัณฑ๑ที่สามารถกําจัดทิ้งได๎อยํางปลอดภัย และมีการใช๎
บรรจุภัณฑ๑ที่ชํวยลดสํวนประกอบที่เกินจําเป็นได๎ด๎วย 

5. ภาครัฐ ภาคเอกชนและหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องควรมีการรณรงค๑ให๎เลือกใช๎บรรจุภัณฑ๑เพ่ือ
สิ่งแวดล๎อมเพ่ิมข้ึน รวมทั้งให๎หนํวยงานภาครัฐควรมีมาตรการที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมในการสํงเสริม
ให๎ผู๎ประกอบการมีการใช๎บรรจุภัณฑ๑เพ่ือสิ่งแวดล๎อมเพ่ิมขึ้น เชํน อาจมีการลดภาษีนําเข๎าวัตถุดิบใน
การผลิตบรรจุภัณฑ๑เพ่ือสิ่งแวดล๎อม สํงเสริมและให๎ความรู๎กระบวนการผลิตกับผู๎ผลิตอยํางทั่วถึง 
สนับสนุนกิจการที่ใช๎บรรจุภัณฑ๑เพ่ือสิ่งแวดล๎อมในการบรรจุสินค๎า และสํงเสริมการออกแบบบรรจุ
ภัณฑ๑ที่สํงเสริมในการอนุรักษ๑สิ่งแวดล๎อม เป็นต๎น ซึ่งจะชํวยให๎ลดต๎นทุนในการผลิต ราคาขายก็ลดลง  

 
กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยนี้สําเร็จลุลํวงมาได๎ด๎วยดี ด๎วยความอนุเคราะห๑ของอาจารย๑ศุภาภาส  คําโตนด 
อาจารย๑ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ๑หลัก ในให๎คําปรึกษาและข๎อแนะนําไปปรับปรุงแก๎ไขจนวิทยานิพนธ๑นี้มี
ความถูกต๎องสมบูรณ๑ รวมทั้งขอขอบพระคุณ ผศ.ดร.สมบูรณ๑ สาระพัด ดร.เจษฎา วงศ๑แสนสุขเจริญ 
และดร.ชุติมา โลํงจิตร ที่กรุณาเป็นผู๎ทรงคุณวุฒิตรวจประเมินแบบสอบถาม และขอขอบพระคุณคณะ
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อาจารย๑ในคณะวิทยาการจัดการ โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการบริหารและพัฒนา
อุตสาหกรรม ที่ประสิทธิ์ประสาทความรู๎ให๎ผู๎วิจัยจนสําเร็จการศึกษา อีกทั้ง ขอขอบคุณมารดา 
ครอบครัว รวมถึงเพ่ือนที่ให๎ความสําคัญกับการศึกษา สนับสนุนและเป็นกําลังใจให๎ด๎วยดีเสมอมา 
ขอขอบคุณพ่ี เพื่อน และน๎องนิสิตปริญญาโท รุํนที่ 4 รุํนพ่ี อีกทั้งเพ่ือนรํวมงาน หัวหน๎างาน ผู๎จัดการ 
ผู๎บริหาร บมจ.เอ.เจ.พลาสท๑ ที่ให๎ความชํวยเหลือ คําแนะนํา ตลอดจนแบํงปันน้ําใจให๎กันเสมอ 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค๑เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษากลยุทธ๑การตลาดวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ๑
สมุนไพร อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการประกอบกิจการ 2) เพ่ือศึกษา
ปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงานกลยุทธ๑การตลาด ชุมชนผลิตภัณฑ๑สมุนไพร อําเภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลก เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยเลือกผู๎ให๎ข๎อมูลหลักแบบเจาะจง ได๎แกํ การรวบรวมเอกสารที่
เกี่ยวข๎อง การเก็บรวบรวมข๎อมูลจากการสัมภาษณ๑เชิงลึก และการสังเกตแบบไมํมีสํวนรํวม วิเคราะห๑
และตีความข๎อมูลโดยใช๎วิธีการวิเคราะห๑แกํนสาระ และแสดงผลในรูปของความเรียง 
 ผลการวิจัยพบวํา กลยุทธ๑การตลาดเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการประกอบกิจการของ
วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ๑สมุนไพร อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งประกอบไปด๎วย 1) กลยุทธ๑การ
กําหนดกลุํมเปูาหมาย 2) กลยุทธ๑การสร๎างอัตลักษณ๑  3) กลยุทธ๑ด๎านผลิตภัณฑ๑ 4) กลยุทธ๑ด๎านราคา 
5) กลยุทธ๑ชํองทางการจําหนํายสินค๎า 6) กลยุทธ๑การสํงเสริมการตลาด 7) กลยุทธ๑การสร๎างการรับรู๎ 
8) กลยุทธ๑ภาคีเครือขําย 9) กลยุทธ๑การเป็นแหลํงศึกษาดูงาน 10) กลยุทธ๑การเป็นวิทยากร 11) กล
ยุทธ๑การมีสํวนรํวมในชุมชน 12) กลยุทธ๑การเป็นผู๎รับจ๎างผลิต สํวนปัญหาและอุปสรรคในการ
ดําเนินงานกลยุทธ๑ทางการตลาดของวิสาหกิจชุมชน ประกอบด๎วย 1) บุคลากรไมํเพียงพอตํอการ
ดําเนินกิจการ 2) ขาดแคลนเครื่องมือที่ทันสมัย 3) ขาดแคลนเงินทุนสนับสนุนการดําเนินการกิจการ  
ค าส าคัญ: กลยุทธ๑การตลาด , ผลิตภัณฑ๑สมุนไพร,  วิสาหกิจชุมชน,  ขีดความสามารถ   
Abstract 
 This study concerns marketing strategies for enhancing the capability in 
business conducting of herbal product community enterprise in Phitsanulok city, 
Phitsanulok province. This research aims to 1). Study marketing strategies for herbal 
product community enterprise in Phitsanulok city, Phitsanulok province in order to 
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enhance the capability in business conducting 2). Study problems and obstacles in 
the implementation of marketing strategies of herbal product community enterprise 
in Phitsanulok city, Phitsanulok province. This research is the qualitative research 
which the researcher has selected the purposive sampling to be one of the research 
instruments, including the collection of relative documents, the in-depth interview, 
and the non-participant observation. The data has been analyzed and interpreted by 
using thematic analysis and descriptive demonstration. 
 The research result found that marketing strategies for enhancing the 
capability in business conducting of herbal product community enterprise in 
Phitsanulok city, Phitsanulok province consist of 1). Strategies in setting up target 
groups 2) Strategies in creating identities 3). Product strategies 4). Price strategies 5). 
Product distribution channel strategies 6). Marketing promotion strategies 7). 
Strategies for acknowledgement building 8). Strategies for network association 9). 
Strategies for being a study resource 10). Strategies for being guest speakers 11). 
Strategies in community sharing 12). Strategies in being sub-contractors. Regarding the 
problems and obstacles in the implementation of marketing strategies of business 
conducting of herbal product community enterprise consist of 1). Not having enough 
staff for business conducting 2). Lacking of modern equipment 3). Lacking of 
supporting budget for business conducting. 
Keywords: Marketing strategies, herbal products ,  community enterprises, increasing 
the competitiveness   
 
บทน า 

ในปัจจุบันผู๎บริโภคเริ่มหันมาให๎ความสําคัญกับสุขภาพและความงามตามวิถีธรรมชาติและ
บําบัดอาการตํางๆ ด๎วยพืชสมุนไพรทําให๎ผลิตภัณฑ๑ที่ใช๎วัตถุดิบจากธรรมชาติ ปลอดสารเคมี มีการ
ผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม จึงทําให๎พืชสมุนไพรได๎รับความนิยมมีแนวโน๎มเติบโตอยํางรวดเร็ว 
โดยเฉพาะอยํางยิ่งเครื่องสําอางจากธรรมชาติ และผลิตภัณฑ๑เวชสําอางธรรมชาติ ดังนั้นอุตสาหกรรม
เครื่องสําอางที่เกี่ยวกับสุขภาพและความงาม จึงเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่มีอัตราการเจริญเติบโตและ
ขยายตัวอยํางตํอเนื่อง และเนื่องด๎วยอุตสาหกรรมเครื่องสําอางไทย เป็นสํวนหนึ่ งในนโยบายคําแถลง
นโยบายของรัฐบาล พลเอกประยุทธ จันทรโอชา โดยมีนโยบายที่เกี่ยวของกับการสงเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาด ยํอมดานอุตสาหกรรมเครื่องสําอาง และปัจจุบันประเทศไทยได๎เข๎าสูํในโลกของ
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การแขํงขัน (ยุทธศาสตร๑และแผนปฏิบัติการสํงเสริมวิสาหกิจชุมชนขนาดกลางและขนาดยํอมสาขา
อุตสาหกรรมเครื่องสําอาง : สํานักงานสํงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอม (สสว.) 2559, หน๎า
36-37)  ดังนั้นรัฐบาลได๎มีนโยบายให๎นําโมเดล Thailand 4.0 เข๎ามามีบทบาทเพ่ือทําให๎ประเทศไทย
เป็นประเทศที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ตามแนวทางที่แผนยุทธศาสตร๑ชาติ 20 ปี เพ่ือเป็นการ
สร๎างความเข๎มแข็งจากภายในควบคูํไปกับการเชื่อมโยงกับประชาคมโลก ตามแนวคิด “ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง” โดยขับเคลื่อนผํานกลไก “ประชารัฐ” โดยมุํงเน๎นให๎สังคมไทยเป็นสังคมที่มีความ
พอเพียง มีความเทําเทียมกันในสังคมและลดความเหลื่อมล้ําในสังคม ทําให๎ประชาชนมีรายได๎สูงขึ้น
และเน๎นสํงเสริมเศรษฐกิจระดับฐานรากในชุมชนเพ่ือกระจายรายได๎สูํชุมชน อีกทั้งสํงเสริมและ
สนับสนุนให๎วิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดยํอมและวิสาหกิจชุมชนให๎เข๎มแข็งสามารถพ่ึงตนเองได๎พร๎อม
สามารถแขํงขันในตลาดโลกได๎ นอกจากนี้แล๎วรัฐบาลยังมีความมุํงเน๎นที่จะยกระดับขีดความสามารถ
ของวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดยํอมและวิสาหกิจชุมชน โดยมีการสํงเสริมความเข๎มแข็งของเศรษฐกิจ
ภายในประเทศผํานกลไกของ 18 กลุํมจังหวัด ซึ่งจังหวัดพิษณุโลกเป็นหนึ่งใน 18 กลุํมจังหวัดที่
รัฐบาลให๎เป็นพื้นที่เปูาหมายหลักของการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือให๎ได๎รับผลประโยชน๑ทางเศรษฐกิจและ
การลงทุนในภูมิภาคมากยิ่งขึ้น ดังนั้นจึงเป็นยุทธศาสตร๑ที่สําคัญในการกระจายทรัพยากร ความเจริญ 
ความมั่งคง และโอกาสลงไปสูํระดับพ้ืนที่ชุมชนเพ่ือเปิดโอกาสให๎คนในชุมชนและกลุํมผู๎สูงอายุที่
วํางงานได๎สร๎างอาชีพและมีรายได๎ในรูปแบบของกลุํมวิสาหกิจชุมชน (พิมพ๑เขียว . Thailand 4.0. 
โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสูํความมั่งคั่งมั่นคง และยั่งยืน. (2559). ส.ค.ส.2560. โดย.กองบริหาร
งานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ) 

วิสาหกิจชุมชน คือ กิจการของชุมชนเกี่ยวกับการผลิตสินค๎าการให๎บริการ หรือการอ่ืน ๆ ที่
ดําเนินการโดยคณะบุคคลที่มีความผูกพัน มีวิถีชีวิตรํวมกันและรวมตัวกันประกอบกิจการดังกลําว ไมํ
วําจะเป็นรูปนิติบุคคลในรูปแบบใดหรือไมํเป็นนิติบุคคล เพ่ือสร๎างรายได๎และเพ่ือการพ่ึงพาตนเองของ
ครอบครัว ชุมชนและระหวํางชุมชน จากความหมายของวิสาหกิจชุมชนข๎างต๎นนั้น วิสาหกิจชุมชนจึงมี
ลักษณะที่มีผลผลิตมาจากกระบวนการในชุมชน โดยใช๎ทรัพยากรหรือวัตถุดิบที่เป็นปัจจัยในการผลิต
ในท๎องถิ่นให๎มากที่สุด และมีภูมิปัญญาท๎องถิ่นผสมผสานกับภูมิปัญญาสากลเป็นหลักสําคัญใน
กระบวนการผลิตควบคูํกับมีการริเริ่มสร๎างสรรค๑นวัตกรรมของชุมชนด๎วยและเปูาหมายที่สําคัญ
สามารถพ่ึงพาตัวเองและชุมชน เพ่ือนําไปสูํการสร๎างรายได๎ให๎กับคนในชุมชน  ซึ่งปัจจุบันวิสาหกิจ
ชุมชนมีการผลิตสินค๎าหลายประเภท และมีหนํวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเข๎ามามีสํวนรํวมและ
สนับสนุนการดําเนินงานของกลุํมวิสาหกิจชุมชนมากขึ้น (“ความหมายวิสาหกิจชุมชนตาม
พระราชบัญญัติสํงเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ.2548”2554 : ออนไลน๑) 

ปัจจุบันกลยุทธ๑ทางการตลาดมีความสําคัญตํอการบริหารองค๑กรธุรกิจทุกประเภท เนื่องจาก
ปัจจุบันเป็นยุคแหํงการค๎าเสรี ทําให๎มีการลงทุนได๎อยํางเสรีและเปิดกว๎างทางการตลาดมากขึ้นของทั่ว
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โลก และเข๎าสูํเศรษฐกิจยุคใหมํเป็นยุคแหํงการแขํงขันทางด๎านธุรกิจ ทําให๎เกิดการแขํงขันที่รุนแรงขึ้น  
โดยเฉพาะคูํแขํงทางการค๎าในการผลิตสินค๎าเพ่ือสนองความต๎องการพ้ืนฐานหรือสนองความต๎องการ
ลูกค๎าจะทําให๎ลูกค๎ามีทางเลือกในการซื้อสินค๎ามากยิ่งขึ้น  ดังนั้นผู๎ประกอบการควรมีการวางแผนกล
ยุทธ๑ทางการตลาดที่ดีที่ทําให๎สามรถเข๎าถึงกลุํมเปูาหมายและจูงใจกลุํมเปูาหมายให๎เกิดความต๎องการ
ซื้อได ๎ ดังนั้นผู๎ประกอบการจึงควรให๎ความสําคัญกับกลยุทธ๑การตลาด ซึ่งประกอบด๎วย กลยุทธ๑ในการ
แบํงสํวนตลาด การกําหนดกลุํมเปูาหมาย และวางตําแหนํงผลิตภัณฑ๑ (STP Strategy) การสร๎างแบ
รนด๑ (Branding Strategy) สํวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix Strategy) การสื่อสาร
การตลาดแบบบูรณาการ (IMC: Integrated Marketing Communication)  เพ่ือที่จะทําให๎องค๑กร
ธุรกิจประสบความสําเร็จในการประกอบกิจการ และทําให๎สามารถเพ่ิมขีดความสามารถในการ
ประกอบกิจการในอนาคต (วิกรานต๑ มงคลจันทร๑ 2558, หน๎า118)   

จากการกลําวข๎างต๎น ผู๎วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเปรียบเทียบกลยุทธ๑ทางการตลาดของ
วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ๑สมุนไพร อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ทั้ง 4 แหํง ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ๑สมุนไพร 
อําเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก ที่มีการดําเนินการเริ่มกํอตั้งมานาน ตั้งแตํ  พ.ศ.2545 จนถึงปัจจุบัน 
พ.ศ.2560  ดังนั้นผู๎วิจัยจึงต๎องการศึกษาเปรียบเทียบวําวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ๑สมุนไพรจังหวัด
พิษณุโลก ทั้ง 4 แหํง ได๎แกํ 1.วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรตําบลบึงพระ 2.วิสาหกิจชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ๑
ทรัพยากรชีวภาพเพ่ือเศรษฐกิจชุมชน 3.วิสาหกิจชุมชนกลุํมเลี้ยงผึ้งพันธุ๑บ๎านน้ําอับ 4.วิสาหกิจชุมชน
กลุํมแมํบ๎านวัดจันทร๑พัฒนา มีการบริหารจัดการกลยุทธ๑ทางการตลาดดําเนินการอยํางไร และปัญหา
อุปสรรคในการดําเนินงานกลยุทธ๑การตลาดเป็นอยํางไรบ๎าง เพ่ือทําให๎ผู๎ประกอบการทราบและเข๎าใจ
กลยุทธ๑การตลาดวิสาหกิจชุมชน และทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานกลยุทธ๑การตลาด
วิสาหกิจชุมชน และเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการประกอบกิจการของวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ๑
สมุนไพร อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ได๎แกํ การเพ่ิมจํานวนลูกค๎า,การเ พ่ิมผลกําไร,เพ่ิมยอดการ
สั่งซื้อ,การให๎สินเชื่อของสถาบันการเงินที่เพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับในอดีตที่ผํานมา,การกระตุ๎นยอดขาย ,
การสร๎างอัตลักษณ๑ของชุมชน, ผู๎บริโภคมั่นใจในผลิตภัณฑ๑,ผู๎บริโภคมีตัวเลือกในการซื้อสินค๎าได๎มาก
ยิ่งขึ้น,ผู๎บริโภคยินดีจํายเงินซื้อสินค๎าได๎ ,เข๎าถึงกลุํมเปูาหมายได๎ในวงกว๎างไมํเฉพาะเจาะจง,เข๎าถึง
กลุํมเปูาหมายได๎ชัดเจนสะดวกและรวดเร็ว 
วิสาหกิจชุมชนแตํละแหํงได๎รู๎จักกัน มีปฏิสัมพันธ๑รํวมกันและมีความสัมพันธ๑ที่ดีตํอกันไมํได๎ทําให๎เกิด
ความรู๎สึกวําเป็นคูํแขํงกัน,ภาคีเครือขํายคอยสนับสนุนสํงเสริมและจั ดอบรมให๎ความรู๎ให๎กับ
ผู๎ประกอบการวิสาหกิจชุมชนได๎มีการพัฒนาอยํางตํอเนื่อง,วิสาหกิจชุมชนมีโอกาสจําหนํายสินค๎า
ให๎กับผู๎ที่มาศึกษาดูงานและขายสินค๎าได๎เป็นจํานวนมาก,ขายสินค๎าได๎โดยที่ไมํต๎องไปออกบูทที่อ่ืนและ
,ผู๎ประกอบการเป็นวิทยากรเพื่อเป็นชํองทางหนึ่งในการประชาสัมพันธ๑องค๑กรให๎ผู๎อ่ืนได๎ทราบและรู๎จัก
องค๑กรมากขึ้น ซึ่งสิ่งเหลํานี้จะนําไปสูํการพัฒนาการดําเนินงานกลยุทธ๑การตลาดวิสาหกิจชุมชน
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ผลิตภัณฑ๑ อ.เมือง จังหวัดพิษณุโลกตํอไป เพ่ือทําให๎ผลประกอบการมีแนวโน๎มที่มีรายได๎มากขึ้นและ
สามารถดําเนินการของวิสาหกิจได๎อยํางมั่นคงและยั่งยืน 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.เพ่ือศึกษากลยุทธ๑การตลาดวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ๑สมุนไพร อําเภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลก เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการประกอบกิจการ 

2.เพ่ือศึกษาปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงานกลยุทธ๑การตลาด ชุมชนผลิตภัณฑ๑สมุนไพร 
อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
ผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) 
 ผู๎ให๎ข๎อมูลหลัก ในการวิจัยครั้งนี้ ผู๎วิจัยใช๎การเลือกผู๎ให๎ข๎อมูลหลักแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling Design) คือ ผู๎ประกอบวิสาหกิจชุมชน พนักงานด๎านการตลาด สมาชิกวิสาหกิจชุมชน
ผลิตภัณฑ๑สมุนไพร อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จํานวน 4 แหํง ได๎แกํ 1.) วิสาหกิจชุมชนสมุนไพร
ตําบลบึงพระ 2.) วิสาหกิจชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ๑ทรัพยากรชีวภาพเพ่ือเศรษฐกิจชุมชน 3.) วิสาหกิจ
ชุมชนกลุํมเลี้ยงผึ้งพันธุ๑บ๎านน้ําอับ 4.)วิสาหกิจชุมชนกลุํมแมํบ๎านวัดจันทร๑พัฒนาและตัวแทน
หนํวยงานภาครัฐหรือเอกชนที่เกี่ยวข๎องที่สนับสนับวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ๑สมุนไพร  อําเภอเมือง 
จังหวัดพิษณุโลก 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การดําเนินการวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) สัมภาษณ๑แบบ
เจาะลึก (In-depth Interview) โดยทําการสัมภาษณ๑ผู๎ประกอบวิสาหกิจชุมชน 4 แหํง  4 คน 
พนักงานด๎านการตลาด 4 แหํง 4 คน สมาชิกวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ๑สมุนไพร อําเภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลก จํานวน 4 แหํง 4 กลุํมๆละ 6 คน และตัวแทนหนํวยงานภาครัฐหรือเอกชนที่เกี่ยวข๎อง 2 
คน รวมทั้งหมด 42 คน ซึ่งผู๎วิจัยได๎กําหนดแนวคําถามไว๎ลํวงหน๎า (Interview Guide) และการสังเกต
แบบไมํมีสํวนรํวม (Non-Participant Observation) ผู๎วิจัยตรวจสอบความนําเชื่อถือของข๎อมูลโดยใช๎
วิธีการตรวจสอบแบบสามเส๎า (Triangulation) วิเคราะห๑เนื้อหาเพ่ือจัดหมวดหมูํของข๎อมูลตาม
ประเด็นการศึกษา สรุปและตีความ โดยใช๎วิธีการวิเคราะห๑แกํนสาระ (Thematic Analysis) และ
แสดงผลในรูปของความเรียง ในการนําเสนอผลการวิจัย 
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แนวคิดทฤษฏี 
ในการศึกษาครั้งนี้ ผู๎ศึกษาได๎ใช๎แนวคิดการกําหนดกลยุทธ๑การตลาดของ(วิกรานต๑ มงคล

จันทร๑ 2558, หน๎า118)  เป็นแนวทางในการศึกษา สามารถนําข๎อมูลจากการศึกษามาเสนอแนวคิด
กําหนดกลยุทธ๑การตลาดนั้นประกอบไปด๎วย 4 ขั้นตอนที่สําคัญนํามาใช๎ในการประกอบกิจการ ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 กลยุทธ๑กําหนดสํวนแบํงการตลาด กลุํมเปูาหมาย และจุดยืน (STP  Strategy) 
โดยมีการกําหนดกลุํมเปูาหมายและแบํงสํวนการตลาด (Segmentation) ให๎เหมาะสมกับวิสาหกิจ
ชุมชนของตัวเอง โดยแบํงจากเพศ ,อายุ,อาชีพ, และรายได๎ และการแบํงสํวนการตลาดตามหลัก
ภูมิศาสตร๑ โดยแบํงจากพ้ืนที่ที่อาศัยอยูํภูมิภาค จังหวัด เขตเมือง เขตชนบท และมีการเลือกตลาด
กลุํมเปูาหมายที่ชัดเจน ( Targeting)  ซึ่งวิสาหกิจชุมชนทั้ง 4 แหํงนี้ เป็นตลาดขนาดกลาง และมี
การกําหนดจุดยืน (Positioning) 

ขั้นตอนที่ 2  กลยุทธ๑การสร๎างแบรนด๑ (Branding Strategy)  ซึ่งเป็นการนําจุดยืนจากกล
ยุทธ๑ STP มากําหนดให๎โห๎สอดคล๎องกับจุดยืนของแบรนด๑ทําให๎แบรนด๑มีความโดดเดํน ประกอบด๎วย 
เอกลักษณ๑ของแบรนด๑ (Brand Identify),การนําเสนอคุณคําแบรนด๑(Brand Value Proposition), 
บุคลิกภาพของแบรนด๑(Brand Personality) และจุดยืนของแบรนด๑ (Brand Positioning) 

ขั้นตอนที่ 3  กลยุทธ๑กําหนดสํวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix Strategy) ซึ่ง
สอดคล๎องกับแนวคิด เสรี วงษ๑มณฑา (2542 หน๎า 11) กลําววํา สํวนประสมทางการตลาด 
(Marketing Mix) หมายถึง การมีสินค๎าที่ตอบสนองความต๎องการของลูกค๎ากลุํมเปูาหมายได๎ขายใน
ราคาที่ผู๎บริโภคยอมรับได๎และผู๎บริโภคยินดีจํายเพราะเห็นวําคุ๎ม รวมถึงมีการจัดจําหนํายกระจาย
สินค๎าให๎ สอดคล๎องกับพฤติกรรมการซื้อหาเพ่ือความสะดวกแกํลูกค๎า ซึ่งประกอบด๎วย 4P’s ดังนี้ 1.
ผลิตภัณฑ๑ (Product)  2.ราคา (Price) 3.การจัดจําหนําย (Place) 4.การสํงเสริมการตลาด 
(Promotion) 

ขั้นตอนที่ 4  กลยุทธ๑การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC: Integrated Marketing 
Communication Strategy) ซึ่งได๎สอดคล๎องกับ (วิกรานต๑ มงคลจันทร๑ 2558, หน๎า118) กลําววํา 
การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ( Integrated Marketing Communication) หมายถึง การ
ผสมผสานเครื่องมือสื่อสารการตลาด (IMC Tools) เพ่ือให๎เข๎าถึงกลุํมเปูาหมายได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
สูง สิ่งที่สําคัญควรพิจารณาเลือกเครื่องมือสื่อสารการตลาด (IMC TOOL) ให๎ความเหมาะสมตรงกับ
กลุํมเปูาหมายมากที่สุด ได๎แกํ การโฆษณา (Advertising) การประชาสัมพันธ๑ (Public Relation) 
การตลาดทางตรง (Direct Marketing) การสํงเสริมการตลาด ณ จุดขาย (P.O.P) พนักงานขาย 
(Personal Selling) การสํงเสริมการขาย (Sale Promotion) การจัดกิจกรรม Event การสนับสนุน
การตลาด (Sponsorship) การตลาดออนไลน๑ (Online Marketing ) 
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แนวคิดวิสาหกิจชุมชน 
 เสรี พงศ๑พิศ (2551 หน๎า 144) กลําววํา วิสาหกิจชุม คือ การประกอบการขนาดเล็กๆ เพ่ือ
การจัดการ “ทุน”ของชุมชน ในชุมชน โดยชุมชน และเพ่ือชุมชน ทั้งนี้โดยใช๎ความรู๎ ภูมิปัญญาและ
ความคิดสร๎างสรรค๑ของชุมชน ผสมผสานกับความรู๎สากล ซึ่งวิสาหกิจชุมชนเป็นการรวมกลุํมกัน
ทํางาน โดยคนในชุมชนจํานวนระหวําง 5-15 คน เรียกวํา ขนาดจิ๋ว และ 15 คนขึ้นไปเรียกวํา ขนาด
เล็ก โดยวิสาหกิจชุมชนเป็นวิธีคิดใหมํที่เกิดจากการเรียนรู๎ที่ชุมชนได๎ค๎นพบ “ทุน” ที่แท๎จริงของ
ตนเอง และเป็นวิธีการใหมํให๎เกิดมูลคําและพ่ึงพาตนเองได๎ และได๎รับการสํงเสริมสนับสนุนจากรัฐและ
เอกชนอยํางเป็นระบบ ซึ่งมีองค๑ประกอบวิสาหกิจชุมชน เสรี พงศ๑พิศ (2555 หน๎า 117) ได๎แบํง
องค๑ประกอบหลักของวิสาหกิจชุม 7 ประการ ได๎แกํ 1.ชุมชนเป็นเจ๎าของและเป็นผู๎ดําเนินการเองเป็น
หลัก หรือคนนอกอาจจะมีสํวนรํวมโดยการถือหุ๎นแตํไมํใชํหุ๎นใหญํ 2.ผลผลิตมาจากกระบวนการใน
ชุมชน ซึ่งอาจจะนําวัตถุดิบบางสํวนมาจากภายนอกได๎ แตํเน๎นการใช๎ทรัพยากรในท๎องถิ่นให๎มากที่สุด 
3.ริเริ่มสร๎างสรรค๑โดยชุมชน เพื่อการพัฒนาศักยภาพของชุมชนเองซึ่งมีความรู๎ภูมิปัญญาโดยไมํเอาแตํ
เลียนแบบ 4.ฐานภูมิปัญญาท๎องถิ่น เป็นทุนที่สําคัญ เพ่ือเป็นการสืบทอดภูมิปัญญาท๎องถิ่นโดยปรับ
ประยุกต๑ให๎ผสมผสานกับความรู๎ภูมิปัญญาสากลหรือจากที่อ่ืน 5.ดําเนินการแบบบูรณาการ เป็นการ
ทําแบบ “วนเกษตร” คือ คือมีการจัดโครงการหรือกิจกรรมประสานเกื้อกูลกัน 6.การเรียนรู๎ คือหัวใจ
สําคัญของกระบวนการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน โดยมีมีการเรียนรู๎สิ่งใหมํๆ เพ่ือนําไปสูํความคิด
สร๎างสรรค๑ใหมํๆ 7.การพ่ึงพาตนเอง คือ เปูาหมายอันดับแรกและสําคัญที่สุดของสิสาหกิจชุมชน ซึ่งมี
จุดประสงค๑ต๎องการกระตุ๎นเพ่ือทําให๎ชุมชนอยูํรอดกํอน เกิดความมั่นคงกํอนเพ่ือที่จะก๎าวไปสูํการ
พัฒนาธุรกิจ 
 
แนวคิดการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนของผู้ประกอบการเพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ 
 เรวดี แก๎วมณี สํานักนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค (สม.) กลําววํา สําหรับแนวทางการเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแขํงขันของผู๎ประกอบการเพ่ือเตรียมความพร๎อมรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษในยุคที่มีการแขํงขันทางเศรษฐกิจสูง ดังนั้นผู๎ประกอบการควรมุํงเน๎นที่การพัฒนาใน 4 เรื่อง
หลัก ได๎แกํ 1) การพัฒนาผลิตภาพ (Productivity) ตามแนวทางยุทธศาสตร๑การเพ่ิมประสิทธิภาพ
และผลิตภาพ ของภาคอุตสาหกรรม พ.ศ. 2551-2555 ที่ได๎กําหนดยุทธศาสตร๑ไว๎ 5 ด๎าน  ได๎แกํ 1. 
การยกระดับความสามารถทักษะแรงงาน (Human Skill) ทั้งแรงงานที่มีอยูํเดิมและแรงงานที่ กําลัง
เข๎าสูํภาคอุตสาหกรรม 2. การยกระดับความสามารถทางด๎าน การบริหารจัดการ (Management) 3.
การปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักร 4.การพัฒนาระบบ Logistics ภายใน กลุํมอุตสาหกรรม 5.การ
สร๎างเครือขํายพันธมิตรธุรกิจ และ Supply Chain  2) การสร้างมูลค่า (Value Added) และ
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คุณค่า (Value creation) ให้กับสินค้าและบริการ กลยุทธ๑สําคัญในการเสริมสร๎างความสามารถใน
การแขํงขันให๎แกํธุรกิจ ควรให๎ความสําคัญกับการยกระดับคุณคํา (Value Up) ซึ่งเป็นกระบวนการ ใน
การสร๎างสรรค๑คุณคําอันจะนําไปสูํมูลคําเพ่ิมของผลิตภัณฑ๑หรือบริการ ชํวยยกระดับความสามารถใน
การแขํงขันของธุรกิจให๎สูงขึ้น เชํน การพัฒนาการออกแบบสินค๎าให๎มีความแปลกใหมํเป็นเอกลักษณ๑
เฉพาะตัวซึ่ง จะทําให๎ยากตํอการลอกเลียนแบบ รวมทั้งพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ๑ให๎มีความหลากหลาย
เป็นที่ต๎องการของตลาด มากขึ้น 3) การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ ทั้งในด๎านการ
พัฒนาสินค๎าให๎มีคุณภาพดีขึ้น และผลิตสินค๎าให๎ได๎มาตรฐานมากขึ้น จะต๎องมีการยกระดับเพ่ือสร๎าง
ขีดความสามารถของผู๎ประกอบการ และสนองความต๎องการของประเทศคูํค๎า ทั้ง ในเรื่องคุณภาพ 
ความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล๎อม เชํน มาตรฐานผลิตภัณฑ๑ชุมชน (มผช.) และมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ๑อุตสาหกรรม (มอก.) ซึ่งเป็นมาตรฐานระดับประเทศท่ีมีข๎อกําหนดเพ่ือยกระดับคุณภาพการ
ผลิตสินค๎าของประเทศให๎เป็นที่ยอมรับในระดับสากล 4) การหาช่องทางขยายตลาด มีการวางแผน
กลยุทธ๑การขยายโอกาสทางการตลาด โดยการศึกษาและ วิจัยเพ่ือหาตลาดใหมํๆ ที่เหมาะสมกับ
สินค๎าและผลิตภัณฑ๑ของตนเอง ซึ่งมีตลาดใหมํที่นําสนใจ เชํน ตลาดในกลุํมประเทศเพ่ือนบ๎าน และ
ตลาดในกลุํมประเทศ BRICS1  
 
แนวคิดผลิตภัณฑ์สมุนไพร 

ปัจจุบันความต๎องการใช๎สมุนไพรในประเทศไทยเพ่ิมขึ้นอยํางตํอเนื่อง ทั้งเนื่องมาจากความ
สนใจในการดูแลสุขภาพด๎วยผลิตภัณฑ๑จากธรรมชาติ และสมุนไพรสามารถเปลี่ยนเป็นผลิตภัณฑ๑ได๎
หลากหลาย เพ่ือสนองตอบตํอความต๎องการของผู๎บริโภค โดยอุตสาหกรรมสมุนไพรได๎รับการ
คาดการณ๑วําเป็นอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพและกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพ่ืออนาคต ซึ่งมีกลุํม
สินค๎าที่มีศักยภาพมากที่สุดในตลาดสมุนไพร ได๎แกํ อาหารเสริม และเวชสําอาง เป็นต๎น ซึ่งทุก
ประเทศตํางตระหนักถึงความสําคัญของสมุนไพรและยาแผนโบราณเพ่ิมขึ้นอยํางตํอเนื่องในระบบ
บริการทางการแพทย๑และการสาธารณสุข จึงจําเป็นต๎องมีการสํงเสริมให๎มีการพัฒนาการผลิตและการ
ใช๎ประโยชน๑สมุนไพรอยํางมีคุณภาพ และครบวงจร มีการกําหนดมาตรฐาน การควบคุมคุณภาพ และ
การคุ๎มครองความปลอดภัยของผู๎บริโภคการควบคุมสมุนไพรนั้น หากเป็นผลิตภัณฑ๑ยาแผนไทยยา
แผนโบราณต๎องอาศัยบทบัญญัติตามกฎหมายวําด๎วยยา สํวนผลิตภัณฑ๑สมุนไพรที่ใช๎เพ่ือการสํงเสริม
สุขภาพต๎องอาศัยบทบัญญัติกฎหมายวําด๎วยอาหาร ซึ่งกฎหมายที่ใช๎บังคับอยูํยังไมํเหมาะสมกับการ
ควบคุม กํากับ ดูแลผลิตภัณฑ๑สมุนไพรที่มีการพัฒนาไปอยํางรวดเร็ว และยังเป็นอุปสรรคตํอการ
สํงเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ๑จากสมุนไพรเพื่อทดแทนการนําเข๎ายาแผนปัจจุบัน และอาหารเสริมจาก
ตํางประเทศ อีกท้ังยังไมํมีการสํงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสมุนไพรอยํางเป็นระบบ และครบวงจร
ตั้งแตํต๎นน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ําอยํางชัดเจน รวมถึงยังขาดการประสานงานในทุกภาคสํวนที่
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เกี่ยวข๎อง ดังนั้นจึงสมควรให๎มีกฎหมายเพื่อควบคุม กํากับ ดูแล ผลิตภัณฑ๑สมุนไพรเป็นการเฉพาะ อัน
จะเป็นการสํงเสริมให๎มีการพัฒนาการผลิต และการใช๎ประโยชน๑จากสมุนไพรอยํางมีคุณภาพและครบ
วงจร กําหนดมาตรฐาน การควบคุมคุณภาพ กํากับดูแลและคุ๎มครองความปลอดภัยของผู๎บริโภค การ
ให๎มีการพัฒนาผลิตภัณฑ๑สมุนไพรไทย ตลอดจนให๎มีกลไกเพ่ือควบคุม กํากับ ดูแลผลิตภัณฑ๑สมุนไพร
ที่เป็นยาแผนไทย ยาแผนโบราณ และผลิตภัณฑ๑จากสมุนไพรที่ใช๎เพ่ือการสํงเสริมสุขภาพที่มีการ
พัฒนาไปอยํางรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น(รํางพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ๑สมุนไพร พ.ศ. ....
กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ,2560) 
 
ผลการวิจัย 

จากการสัมภาษณ๑ผู๎ประกอบการ,พนักงานด๎านการตลาด,สมาชิกวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ๑
สมุนไพร อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จํานวน 4 แหํง และตัวแทนหนํวยงานภาครัฐหรือเอกชนที่
เกี่ยวข๎อง ได๎แกํ นักวิชาการพัฒนาชุมชนกลุํมงานสํงเสริมการพัฒนาชุมชนและอาจารย๑มหาวิทยาลัย
นเรศวร  เนื่องด๎วยวิสาหกิจชุมชนทั้ง 4 แหํงนี้เป็นวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ๑สมุนไพร อําเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก ที่มีการดําเนินการเริ่มกํอตั้งมานาน ตั้งแตํ พ.ศ.2545 จนถึงปัจจุบัน พ.ศ.2560 ซึ่ง
ผลิตภัณฑ๑ได๎รับการคัดสรรเป็นผลิตภัณฑ๑ OTOP ระดับ 4-5 ดาว และผลิตภัณฑ๑ทําจากสมุนไพรจาก
ชุมชนแท๎  100% และผํานมาตรฐานผลิตภัณฑ๑ชุมชน (มผช.) รับรองคุณภาพ  วิสาหกิจชุมชน
ผลิตภัณฑ๑สมุนไพร อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จํานวน 4 แหํง ดังนี้ 1.วิสาหกิจชุมชนสมุนไพร
ตําบลบึงพระ  2.วิสาหกิจชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ๑ทรัพยากรชีวภาพเพ่ือเศรษฐกิจชุมชน 3.วิสาหกิจ
ชุมชนกลุํมเลี้ยงผึ้งพันธุ๑บ๎านน้ําอับ 4.วิสาหกิจชุมชนกลุํมแมํบ๎านวัดจันทร๑พัฒนา 

ทั้งนี้ผู๎วิจัยมีวัตถุประสงค๑เพ่ือศึกษากลยุทธ๑ทางการตลาดเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ
ประกอบกิจการของวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ๑สมุนไพร อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก รวมถึงปัญหา
และอุปสรรคในการประกอบกิจการของวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ๑สมุนไพร อําเภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลก โดยการวิเคราะห๑ตามวัตถุประสงค๑ของการวิจัย ดังตํอไปนี้ 

กลยุทธ์การตลาดของวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์สมุนไพร อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
 จากการสัมภาษณ๑ผู๎ประกอบการ,พนักงานด๎านการตลาด,สมาชิกวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ๑
สมุนไพร อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จํานวน 4 แหํง และตัวแทนหนํวยงานภาครัฐหรือเอกชนที่
เกี่ยวข๎อง วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ๑สมุนไพร อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ได๎มีการกําหนดกลยุทธ๑
การตลาดในการดําเนินกิจการวิสาหกิจชุมชน ซึ่งมีการกําหนดกลยุทธ๑ที่เหมือนและแตกตํางกันไป ซึ่ง
มีความสอดคล๎องกับแนวคิดของ (วิกรานต๑ มงคลจันทร๑ 2558, หน๎า72-128) การจัดการกลยุทธ๑
การตลาด ที่ได๎กําหนดกลยุทธ๑การตลาดที่เพ่ิมขีดความสามารถในการประกอบกิจการของวิสาหกิจ
ชุมชนผลิตภัณฑ๑สมุนไพร อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ดังนี้ 
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1.กลยุทธ์การก าหนดกลุ่มเป้าหมาย มีการกําหนดกลุํมเปูาหมายที่ชัดเจนวําจะจําหนําย
สินค๎าให๎กับใคร ผู๎บริโภคกลุํมไหนบ๎าง เพ่ือให๎สามารถเข๎าถึงกลุํมเปูาหมายได๎ชัดเจนและทั่วถึง โดยมี
การกําหนดกลุํมเปูาหมายและแบํงสํวนการตลาด ให๎เหมาะสมกับวิสาหกิจชุมชนของตัวเอง โดยแบํง
จากเพศ,อายุ,อาชีพ, และรายได๎ และการแบํงสํวนการตลาดตามหลักภูมิศาสตร๑ โดยแบํงจากพ้ืนที่ที่
อาศัยอยูํภูมิภาค จังหวัด เขตเมือง เขตชนบท   

2.กลยุทธ์การสร้างอัตลักษณ์   
2.1 การสร้างอัตลักษณ์ของชุมชน  การนําภูมิปัญญาของท๎องถิ่น ชุมชน และทรัพยากร

ชุมชนที่มีอยูํนํามาสร๎างเป็นผลิตภัณฑ๑โดยใช๎วัตถุดิบสมุนไพรของชุมชน ซึ่งเป็นสมุนไพรที่มีความโดด
เดํนของชุมชน และที่สําคัญควรสร๎าง Story ความเป็นมาของผลิตภัณฑ๑ให๎มีความเชื่อมโยงกับภูมิ
ปัญญาของท๎องถิ่น ชุมชน เพื่อให๎เกิดเป็นอัตลักษณ๑ของตนเอง  

2.2 การสร้างอัตลักษณ์ของผลิตภัณฑ์   เน๎นการออกแบบผลิตภัณฑ๑และบรรจุภัณฑ๑เพ่ือ
สร๎างความแตกตํางและสร๎างความโดดเดํนจากแบรนด๑อ่ืน เพ่ือทําให๎เกิดเป็นผลิตภัณฑ๑ที่มีอัตลักษณ๑
ของแบรนด๑ตนเอง ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ๑ที่สําคัญมากที่ทําให๎สามารถดึงดูดกลุํมเปูาหมายเป็นที่สนใจ
ซึ่งทําให๎เกิดการสร๎างการรับรู๎สร๎างการจดจําสินค๎าให๎กับกลุํมเปูาหมายได๎เป็นอยํางดี   

3.กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ (Product)   
  3.1 ด้านคุณภาพสินค้า เป็นผลิตภัณฑ๑มีคุณภาพปลอดภัยและได๎มาตรฐาน ผํานการรับรอง

จากมาตรฐานผลิตภัณฑ๑ชุมชน (มผช.) และผํานอย.  และที่สําคัญเป็นผลิตภัณฑ๑ที่ใช๎วัตถุดิบจาก
สมุนไพรธรรมชาติ ฉะนั้นแล๎วผู๎บริโภคจึงมั่นใจในผลิตภัณฑ๑ได๎วําเป็นสินค๎าที่ปลอดสารเคมี เสตีย
รอยด๑ ทําให๎ตอบสนองตํอกลุํมผู๎บริโภคที่ผิวแพ๎สารเคมีและกลุํมผู๎บริโภคที่ผิวสภาพทั่วไป รวมทั้ง
ผลิตภัณฑ๑มีคุณภาพจริงใช๎แล๎วได๎ผลจริง จึงทําให๎ลูกค๎ากลับมาซื้อซ้ํา ซึ่งสามารถตอบสนองความ
ต๎องการของลูกค๎ากลุํมเปูาหมายได๎   

3.2 ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์  ผลิตภัณฑ๑ควรมีการพัฒนาปรับปรุงอยํางตํอเนื่อง 
ประกอบด๎วย 1.การคิดค๎นสูตรใหมํๆเพ่ือให๎เกิดนวัตกรรมใหมํและทําให๎เกิดผลิตภัณฑ๑ใหมํที่
หลากหลายมากยิ่งข้ึนซึ่งทําให๎ลูกค๎ามีตัวเลือกในการซื้อสินค๎าได๎มากยิ่งขึ้น 2.การพัฒนาและปรับปรุง
ด๎านการออกแบบผลิตภัณฑ๑ 

4.กลยุทธ์ด้านราคา (Price) การกําหนดราคาขายในราคาที่ผู๎บริโภคยอมรับได๎ไมํแพงเกินไป
และให๎เหมาะสมกับรายได๎ของกลุํมเปูาหมายที่ผู๎ประกอบการได๎กําหนดไว๎  ซึ่ งจะทําให๎ผู๎บริโภคยินดี
จํายเงินซื้อสินค๎าได๎  แตํการกําหนดราคาขายต๎องขึ้นอยูํกับต๎นทุนการผลิต เชํน ราคาคําเชําสถานที่ที่
วางจําหนําย หากคําเชําที่มีราคาที่สูง ก็ควรที่จะปรับราคาให๎เหมาะสมกับคําเชําสถานที่เพ่ือไมํให๎
ขาดทุน และการกําหนดราคาไมํแพงแตํเน๎นขายสินค๎าให๎ได๎ปริมาณมาก จะสามารถทําให๎มีกําไร
มากกวําที่ขายราคาแพงแตํขายได๎ปริมาณน๎อย เพราะผู๎ประกอบการทราบต๎นทุนการผลิตและสามารถ
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ควบคุมต๎นทุนการผลิตได๎อยูํแล๎ว ดังนั้นจึงทําให๎ผู๎ประกอบการสามารถกําหนดราคาขายเพ่ือไมํให๎
ขาดทุนและทําให๎ได๎กําไรมากข้ึนได๎เชํนกัน 

5.กลยุทธ์ช่องทางการจ าหน่ายสินค้า (Place)  การจัดชํองทางการจําหนํายควรให๎
สอดคล๎องกับพฤติกรรมการซื้อของกลุํมเปูาหมาย และเพ่ือให๎สามารถเข๎าถึงกลุํมเปูาหมายได๎อยําง
สะดวกและรวดเร็ว ประกอบไปด๎วย 1.) การออกบูทเพ่ือจําหนํายสินค๎าในเขตชุมชน จังหวัด 
ตํางจังหวัด ตํางประเทศ ชํองทางนี้ทําให๎ลูกค๎าสามารถเข๎าถึงสินค๎าได๎โดยตรง ได๎สัมผัสสินค๎าของจริง
และยังได๎ลองใช๎สินค๎าอีกด๎วย ซึ่งทําให๎ผู๎ขายได๎มีโอกาสพูดคุยอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ๑
กับลูกค๎าได๎โดยตรงทําให๎ลูกค๎าสามารถตัดสินใจซื้อสินค๎าได๎งํายขึ้น และทําให๎มีลูกค๎ารายใหมํเข๎ามา
อยํางตํอเนื่อง อีกทั้งผู๎ขายยังสามารถได๎แลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือเป็นอีกหนึ่งชํองทางที่ทําให๎
ลูกค๎าสามารถติชมหรือเสนอแนะเกี่ยวกับสินค๎าเพ่ือนําไปพัฒนาปรับปรุงสินค๎าได๎โดยตรงอีกด๎วย 2.) 
ตัวแทนจ าหน่ายสินค้า การมีตัวแทนจําหนํายสินค๎าตามแหลํงร๎านค๎าตํางๆ ในเขตชุมชน จังหวัด 
ตํางจังหวัด ตํางประเทศ หรืออาจจะเป็นลูกค๎าที่ซื้อไปใช๎แล๎วสินค๎าใช๎ดี จึงต๎องการซื้อสินค๎าแล๎วนําไป
ขายตํอในราคาขายสํง ซึ่งชํองทางนี้ทําให๎ผู๎ประกอบการสามารถขายสินค๎าได๎ในปริมาณมาก และทํา
ให๎สามารถขายสินค๎าได๎อยํางตํอเนื่อง 3.) ตลาดออนไลน์ การจําหนํายสินค๎าผํานตลาดออนไลน๑ 
ประกอบไปด๎วย 1. เพจเฟสบุคร๎านค๎าหรือเฟสบุคสํวนตัวของผู๎ประกอบการ,ตัวแทนจําหนําย 2. ไลน๑
สํวนตัวของผู๎ประกอบการหรือตัวแทนสินค๎า 3.เว๏ปไซต๑ของร๎านค๎า 4. www.shopee.com  ซึ่งการ
จําหนํายสินค๎าผํานตลาดออนไลน๑ ทําให๎สามารถเข๎าถึงกลุํมเปูาหมายได๎อยํางสะดวกและรวดเร็ว 
ผู๎ประกอบการสามารถโพสต๑แนะนําสินค๎า ราคา และกิจกรรมตํางๆ ผํานสื่อออนไลน๑  ทําให๎สินค๎าเป็น
ที่รู๎จักของกลุํมเปูาหมายได๎สะดวกและรวดเร็ว ลูกค๎าสามารถสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับสินค๎าได๎
โดยตรงและสามารถรีวิวการใช๎สินค๎าผํานเฟสหรือไลน๑ของตนเอง และหากลูกค๎าใช๎สินค๎าแล๎วได๎ผล
ลัพธ๑ที่ดีสามารถแชร๑โพสสินค๎าในเฟสบุคแล๎วบอกตํอเพ่ือนหรือคนอ่ืนๆได๎ ฉะนั้นจึงทําให๎สามารถ
ขยายกลุํมลูกค๎าได๎กว๎างมากขึ้น และที่สําคัญยังสามารถชํวยลดต๎นทุนในการโฆษณาประชาสัมพันธ๑ได๎
ดีกวําการออกบูทอีกด๎วย 4.) จ าหน่ายสินค้าในห้างสรรพสินค้า เป็นชํองทางหนึ่งที่ผู๎ประกอบการ
น๎อยรายจะลงทุนเพ่ือเป็นแหลํงจําหนํายสินค๎าเนื่องจากต๎องใช๎ต๎นทุนสูงมาก เพราะฉะนั้นแล๎วหาก
ต๎องการจําหนํายสินค๎าในห๎างสรรพสินค๎า ผู๎ประกอบการควรมีการกําหนดกลุํมเปูาหมายที่ชัดเจน
อยํางมากวําจะขายให๎ใคร และเป็นแหลํงที่มีกลุํมเปูาหมายอยูํหรือไมํ และที่สําคัญต๎องมีต๎นทุนที่
เพียงพอตํอการนําสินค๎ามาจําหนํายในห๎างสรรพสินค๎า 

6.กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด ผู๎ประกอบการจําเป็นต๎องมีการสํงเสริมการตลาดเพ่ือเป็น
การกระตุ๎นยอดขายให๎กับสินค๎าอยํางตํอเนื่องและเพ่ือเป็นสิ่งที่สร๎างความสนใจและประทับใจให๎กับ
ลูกค๎าทั้งลูกค๎าเกําและลูกค๎าใหมํ ประกอบไปด๎วย การลดราคาสินค๎า, การแถมสินค๎า,การแจกของ
สัมมนาคุณ,การจัดสินค๎าสําหรับเป็นของขวัญในชํวงเทศกาลตํางๆ  
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7.กลยุทธ์การสร้างการรับรู้ เป็นกลยุทธ๑ที่เผยแพรํข๎อมูลขําวสารตํางๆ เชํน สินค๎า หรือการ
จัดกิจกรรมตํางๆ ขององค๑กร ที่องค๑กรต๎องการสื่อสารไปสูํกลุํมเปูาหมาย หรือ หนํวยงานรัฐ เอกชน 
ได๎รู๎จักองค๑กรและแบรนด๑สินค๎าให๎มากยิ่งขึ้น เพ่ือเป็นการสํงเสริมสร๎างภาพลักษณ๑ที่ดีขององค๑กร โดย
มีการประชาสัมพันธ๑ผํานสื่อมวลชนตํางๆ ประกอบด๎วย 1.)โทรทัศน๑ การเผยแพรํข๎อมูลผํานสื่อ
โทรทัศน๑จะมีทั้งชํองโทรทัศน๑ท๎องถิ่นผํานสายเคเบิ้ล และโทรทัศน๑ประเทศไทย 2.) Youtube 3.) 
หนังสือพิมพ๑ 4.)นิตยสาร จากสื่อประชาสัมพันธ๑เหลํานี้ทําให๎สามารถเข๎าถึงกลุํมเปูาหมายได๎ในวงกว๎าง
ไมํเฉพาะเจาะจง โดยสํวนมากหากเป็นผู๎ประกอบการกลุํมวิสาหกิจชุมชนจะไมํเสียคําใช๎จํายในการ
ประชาสัมพันธ๑เนื่องจากกลุํมวิสาหกิจชุมชนเป็นแหลํงข๎อมูลที่นําสนใจจึงทําให๎นักขําวให๎ความสําคัญ
มาทําขําวที่กลุํมวิสาหกิจชุมชนเพราะเป็นเรื่องที่เก่ียวกับภูมิปัญญาท๎องถิ่นและชุมชน 

8.กลยุทธ์ภาคีเครือข่าย 
8.1 การสร้างภาคีเครือข่ายกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เป็นการรวมตัวกันของวิสาหกิจชุมชนเกิด

จากการที่ได๎มีการเข๎ารํวมกิจกรรมตํางๆ ด๎วยกัน ได๎แกํ การอบรม,การสัมมนา,การออกบูท ซึ่งจากการ
เข๎ารํวมกิจกรรมด๎วยกันเหลํานี้ ทําให๎วิสาหกิจชุมชนแตํละแหํงได๎รู๎จักกัน มีปฏิสัมพันธ๑รํวมกันและมี
ความสัมพันธ๑ที่ดีตํอกัน ไมํได๎ทําให๎เกิดความรู๎สึกวําเป็นคูํแขํงกัน จึงทําให๎กลุํมวิสาหกิจชุมชนได๎มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ซึ่งกันและกัน และเกิดการพ่ึงพาอาศัยกันในการออกบูทจําหนํายสินค๎าหากกรณีที่
วิสาหกิจชุมชนบางแหํงไมํสะดวกไปออกบูทก็สามารถฝากสินค๎าไปจําหนํายได๎ จึง ทําให๎เพ่ิมขีด
ความสามารถในการประกอบกิจการวิสาหกิจชุมชน 

8.2 การสร้างภาคีเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เป็นการทํากิจกรรมรํวมกันกับ
หนํวยงานภาครัฐและเอกชนอยํางตํอเนื่อง โดยที่วิสาหกิจชุมชนได๎เข๎ารํวมอบรมสัมมนาและรํวมออก
บูทจากหนํวยหนํวยงานภาครัฐและเอกชนได๎จัดขึ้นอยํางตํอเนื่อง  อีกทั้งการจัดตั้งเป็นกลุํมวิสาหกิจ
ชุมชนได๎รับการสนับสนุนจากหนํวยงานภาครัฐและเอกชน เพ่ือสํงเสริมเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ๑,
การออกแบบผลิตภัณฑ๑และบรรจุภัณฑ๑ ,การคิดค๎นสูตรของผลิตภัณฑ๑ ดังนั้นภาคีเครือขํายจึงเป็นสํวน
ที่สําคัญที่คอยสนับสนุนสํงเสริมและจัดอบรมให๎ความรู๎ให๎กับผู๎ประกอบการวิสาหกิจชุมชนมาโดย
ตลอดเพ่ือให๎วิสาหกิจชุมชนได๎มีการพัฒนาอยํางตํอเนื่อง และชํวยเพ่ิมขีดความสามารถในการ
ประกอบกิจการวิสาหกิจชุมชน 

9.กลยุทธ์การเป็นแหล่งศึกษาดูงาน วิสาหกิจชุมชนเป็นแหลํงสําคัญที่ทําให๎นิสิต นักศึกษา 
นักวิชาการ ได๎มาศึกษาค๎นคว๎าในการหาความรู๎ การทําวิจัย หรือโครงงานนิสิต และเป็นแหลํงที่ให๎
หนํวยงานภาครัฐเอกชนได๎เข๎ามาเยี่ยมชมศึกษาดูงานเพ่ือได๎นําความรู๎ไปตํอยอดและพัฒนาหนํวยงาน
ของตนเอง นอกจากนี้แล๎วการศึกษาดูงานยังทําให๎วิสาหกิจชุมชนได๎มีโอกาสจําหนํายสินค๎าให๎กับผู๎
ที่มาศึกษาดูงานและขายสินค๎าได๎เป็นจํานวนมาก เนื่องจากการศึกษาดูงานแตํละครั้งมีจํานวนผู๎เข๎ามา
เยี่ยมชมเป็นหมูํคณะ จึงเป็นอีกชํองทางหนึ่งที่สําคัญที่ทําให๎ขายสินค๎าได๎โดยที่ไมํต๎องไปออกบูทที่อ่ืน
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ชํวยลดต๎นทุนคําใช๎จํายในการออกบูทนอกสถานที่ อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ๑องค๑กรให๎เป็นที่
รู๎จักของผู๎ที่มาศึกษาดูงานได๎มากยิ่งข้ึน 

10.กลยุทธ์การเป็นวิทยากร ผู๎ประกอบการวิสาหกิจชุมชนเป็นวิทยากรในการอบรมให๎
ความรู๎กับผู๎ประกอบการรายใหมํ เรื่องเก่ียวกับการจัดตั้งกลุํมวิสาหกิจชุมชนและขั้นตอนกระบวนการ
การผลิตผลิตภัณฑ๑ให๎มีคุณภาพและได๎มาตรฐาน โดยมีหนํวยงานรัฐเป็นหนํวยงานที่จัดโครงการ ซึ่ง
การเป็นวิทยากรเป็นชํองทางหนึ่งในการประชาสัมพันธ๑องค๑กรให๎ผู๎อื่นได๎ทราบและรู๎จักองค๑กรมากข้ึน 

11.กลยุทธ์การมีส่วนร่วมในชุมชน (CSR)  เริ่มจากกลุํมวิสาหกิจชุมชน สํงเสริมและ
สนับสนุนให๎คนในชุมชนเพาะปลูกพืชสมุนไพรปลอดสารพิษ เพ่ือนํามาจําหนํายให๎กับกลุํมฯ เพ่ือเป็น
การสร๎างรายได๎ และรณรงค๑ให๎สมาชิกหันมาบริโภคพืชผัก นอกจากนี้แล๎วยังเข๎ารํวมกิจกรรมหรือ
โครงการตํางๆของชุมชน เชํน เลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียน,บริจาคทุนการศึกษาให๎กับเด็กใน
ชุมชน, สนับสนุนการจัดกิจกรรมตํางๆในชุมชน และมีการการสาธิตวิธีการทําผลิตภัณฑ๑สมุนไพร ซึ่ง
จากการมีสํวนรํวมในชุมชนทําให๎กลายมาเป็นสํวนหนึ่งในการชํวยเหลือชุมชนเป็นที่ยอมรับของคนใน
ชุมชน ซึ่งทําให๎เกิดการสร๎างภาพลักษณ๑ที่ดีให๎กับองค๑กรและทําให๎ชุมชนเกิดการรับรู๎แบรนด๑สินค๎า 

12. กลยุทธ์การเป็นผู้รับจ้างผลิต (OEM) ผู๎ประกอบการจะเป็นผู๎รับจ๎างผลิตสินค๎าให๎กับ
ลูกค๎าทั้งในและตํางประเทศ ซึ่งการรับจ๎างผลิตสินค๎าให๎กับแบรนด๑อ่ืนทําให๎ผู๎ประกอบการมีรายได๎ที่
เพ่ิมมากขึ้น เพราะการรับจ๎างผลิตจะสามารถจําหนํายสินค๎าได๎ปริมาณที่มากกวําถ๎าเทียบกับการ
จําหนํายสินค๎าของตนเอง ทําให๎ผู๎ประกอบการมีรายได๎เพ่ิมมากขึ้นอยํางรวดเร็วและสามารถนํากําไรที่
ได๎จากการรับจ๎างผลิตไปตํอยอดในการดําเนินกิจการของวิสาหกิจได๎อยํางตํอเนื่องและมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น จึงทําให๎สามารถเพ่ิมขีดความสามารถในการประกอบกิจการวิสาหกิจชุมชนให๎มีแนวโน๎ม
รายได๎เพ่ิมมากข้ึนในอนาคต แตํทั้งนี้ต๎องขึ้นอยูํการความพร๎อมของสถานที่การผลิตที่ได๎มาตรฐานและ
เครื่องมืออุปกรณ๑ท่ีทันสมัยเพื่อสามารถผลิตสินค๎าได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

จากการศึกษากลยุทธ๑ทางการตลาดเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการประกอบกิจการของ
วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ๑สมุนไพร อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก วิสาหกิจชุมชนมีการกําหนดกลยุทธ๑
การตลาดเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการประกอบกิจการของวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ๑สมุนไพร 
อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งรายละเอียดสามารถสรุปได๎ดังนี้ 
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ตาราง   1 เปรียบเทียบกลยุทธ๑ทางการตลาดเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการประกอบกิจการของ
วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ๑สมุนไพร อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

 
 
 

ช่ือธุรกิจ 
 
 
กลยุทธ๑การตลาด 
วิสาหกิจชุมชนชุมชน 
ผลิตภณัฑ๑สมุนไพร  
อําเภอเมือง จังหวัดพิษณโุลก 

วิสาหกิจชุมชน
สมุนไพร 

ตําบลบึงพระ  

วิสาหกิจชุมชน
พัฒนาผลิตภัณฑ๑
ทรัพยากรชีวภาพ

เพื่อเศรษฐกิจ
ชุมชน 

วิสาหกิจชุมชน
กลุํมแมํบ๎านวดั
จันทร๑พัฒนา 

วิสาหกิจชุมชน
กลุํมเลี้ยงผึ้ง

พันธุ๑บ๎านน้ําอับ 

1. กลยุทธ๑การกําหนดกลุํมเปูาหมาย     
2. กลยุทธ๑การสร๎างอัตลักษณ๑       
3. กลยุทธ๑ด๎านผลิตภัณฑ๑        
4. กลยุทธ๑ด๎านราคา     
5. กลยุทธ๑ชํองทางการจําหนํายสินค๎า     
-การออกบูท     
-ตัวแทนจําหนํายสินค๎า     
-ตลาดออนไลน๑     
-จําหนํายสินค๎าในห๎างสรรพสินค๎า     
6. กลยุทธ๑การสํงเสริมการตลาด     
7. กลยุทธ๑การสร๎างการรับรู๎     
-โทรทัศน๑     
-Youtube     
-หนังสือพิมพ๑     
-นิตยสาร     

8. กลยุทธ๑ภาคีเครือขําย     
9.กลยุทธ๑การเป็นแหลํงศึกษาดูงาน     
10.กลยุทธ๑การเป็นวิทยากร     

11.กลยุทธ๑การมีสํวนรํวมในชุมชน (CSR)       
12.กลยุทธ๑การเป็นผู๎รับจ๎างผลิต (OEM)     
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ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานกลยุทธ์การตลาด ชุมชนผลิตภัณฑ์สมุนไพร อ าเภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลก 
 1. บุคลากรไมํเพียงพอตํอการดําเนินกิจการ เนื่องจากยังขาดแคลนสมาชิกในกลุํมที่มี
ความสามารถโดยเฉพาะเรื่องการตลาด ทําให๎วิสาหกิจชุมชนไมํมีบุคลากรที่มาทําการตลาดออนไลน๑
และด๎านประชาสัมพันธ๑ ได๎อยํางตํอเนื่องและรวดเร็วกวําเดิม   
 2. ขาดแคลนเครื่องมือที่ทันสมัย เนื่องจากวิสาหกิจบางแหํงยังขาดเครื่องมือในการผลิตที่
ทันสมัยทําให๎การดําเนินการผลิตเป็นไปอยํางลําช๎า และไมํสามารถผลิตสินค๎าได๎จํานวนมาก 
 3. ขาดแคลนเงินทุนสนับสนุนการดําเนินการ วิสาหกิจชุมชนสํวนมาก ยังขาดแคลนเงินทุน
หรืองบประมาณที่มาชํวยสนับสนุน ได๎แกํ สถานที่โรงเรือน, เครื่องมือที่ทันสมัย ,งบประมาณในการ
ออกบูท ทําให๎การดําเนินงานในการประกอบการวิสาหกิจชุมชนเป็นไปอยํางลําช๎าและทําให๎รายได๎
ลดลงในอนาคต 
 
สรุปผลการวิจัย  
 จากการศึกษาเรื่อง กลยุทธ๑ทางการตลาดเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการประกอบกิจการ
ของวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ๑สมุนไพร อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ผลการวิจัยพบวํา กลยุทธ๑
การตลาดของวิสาหกิจชุมชนทั้ง 4 แหํง ซึ่งสํวนมากมีกลยุทธ๑เหมือนกัน ได๎แกํ 1) กลยุทธ๑การกําหนด
กลุํมเปูาหมาย 2) กลยุทธ๑การสร๎างอัตลักษณ๑  3) กลยุทธ๑ด๎านผลิตภัณฑ๑ 4) กลยุทธ๑การสํงเสริม
การตลาด 5) กลยุทธ๑ภาคีเครือขําย 6) กลยุทธ๑การเป็นแหลํงศึกษาดูงาน 7) กลยุทธ๑การมีสํวนรํวมใน
ชุมชน (CSR)  และกลยุทธ๑ที่มีความแตกตํางกันได๎แกํ 1) กลยุทธ๑ชํองทางการจําหนํายสินค๎า 2) กล
ยุทธ๑การสร๎างการรับรู๎ 3)กลยุทธ๑การเป็นวิทยากร 4)กลยุทธ๑การเป็นผู๎รับจ๎างผลิต (OEM) สอดคล๎อง
กับธงพล พรหมสาขา ณ สกลนครและคณะ ( 2556) จากการศึกษาแนวทางการพัฒนาการ
ดําเนินงานของวิสาหกิจชุมชนในเขตลุํมทะเลสาบสงชลา ในเรื่องด๎านการแก๎ปัญหาการทําการตลาด 
ผู๎ประกอบการสามารถเข๎าไปสุํการพัฒนาตนเองไปเป็นผู๎รับชํวงการผลิตจากอุตสาหกรรมขนาดกลาง
และขนาดใหญํได๎ เพ่ือทําให๎มีรายได๎เพ่ิมเติมมากขึ้น จากกลยุทธ๑การดําเนินงานเหลํานี้ทําให๎เพ่ิมขีด
ความสามารถในการประกอบกิจการของวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ๑สมุนไพร  อําเภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลก  สํวนปัญหาและอุปสรรคจากการศึกษาพบวํา วิสาหกิจบุคลากรไมํเพียงพอตํอการดําเนิน
กิจการ เนื่องจากยังขาดแคลนสมาชิกในกลุํมที่มีความสามารถโดยเฉพาะเรื่องการตลาด ทําให๎
วิสาหกิจชุมชนไมํมีบุคลากรที่มาทําการตลาดออนไลน๑และด๎านประชาสัมพันธ๑ ได๎อยํางตํอเนื่องและ
รวดเร็วกวําเดิม อีกทั้งยังขาดแคลนเครื่องมือที่ทันสมัย เนื่องจากวิสาหกิจบางแหํงยังขาดเครื่องมือใน
การผลิตที่ทันสมัยทําให๎การดําเนินการผลิตเป็นไปอยํางลําช๎า และไมํสามารถผลิตสินค๎าได๎จํานวนมาก 
และขาดแคลนเงินทุนสนับสนุนการดําเนินการ วิสาหกิจชุมชนสํวนมาก ยังขาดแคลนเงินทุนหรือ
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งบประมาณที่มาชํวยสนับสนุน ได๎แกํ สถานที่โรงเรือน, เครื่องมือที่ทันสมัย ,งบประมาณในการออก
บูท ทําให๎การดําเนินงานในการประกอบการวิสาหกิจชุมชนเป็นไปอยํางลําช๎าและทําให๎รายได๎ลดลงใน
อนาคต 
 
การอภิปรายผล 
 จากการศึกษาเรื่อง กลยุทธ๑ทางการตลาดเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการประกอบกิจการ
ของวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ๑สมุนไพร อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ผลการวิจัยพบวํา วิสาหกิจชุมชน
ผลิตภัณฑ๑สมุนไพรอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จํานวน 4 แหํงที่เป็นตัวอยํางในการศึกษาครั้งนี้ 
พบวํามีการแบํงตามลักษณะวิสาหกิจชุมชนเป็นวิสาหกิจระดับชุมชนและเครือขํายทั้ง 4 แหํง ซึ่งมี
เกณฑ๑การแบํงลักษณะวิสาหกิจชุมชน อ๎างถึงใน เสรี พงศ๑พิศ (2551 หน๎า 144)  และพบวําวิสาหกิจ
ชุมชนมีขนาดจิ๋ว 2 แหํง 1) วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรตําบลบึงพระ 2) วิสาหกิจชุมชนกลุํมเลี้ยงผึ้งพันธุ๑
บ๎านน้ําอับ และพบวําถ๎าแบํงตามขนาดกลุํมวิสาหกิจชุมชนมีขนาดเล็ก 2 แหํง 1) วิสาหกิจชุมชน
พัฒนาผลิตภัณฑ๑ทรัพยากรชีวภาพเพ่ือเศรษฐกิจชุมชน 2) วิสาหกิจชุมชนกลุํมแมํบ๎านวัดจันทร๑พัฒนา 
ซึ่งมีเกณฑ๑การแบํงขนาดวิสาหกิจชุม อ๎างถึงใน เสรี พงศ๑พิศ (2551 หน๎า 144)  ผู๎เป็นประธานกลุํม
วิสาหกิจชุมชนมีทั้งเพศชายและและเพศหญิง สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทั้ง 4 ราย สําหรับ
จุดเริ่มต๎นของการกํอตั้งกลุํมวิสาหกิจชุมชนขึ้น เกิดจากประธานกลุํมมีประสบการณ๑และมีความรู๎
ความเชี่ยวชาญในด๎านผลิตภัณฑ๑สมุนไพรและภูมิปัญญาท๎องถิ่นซึ่งแบํงเป็น 2 กลุํม 1). เกิดจากภูมิ
ปัญญาท๎องถิ่นที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษ 2). เกิดจากการมีประสบการณ๑ในด๎านการทํางานเกี่ยวกับ
สมุนไพรและได๎มีการเรียนรู๎เพ่ิมเติมด๎วยตนเอง สอดคล๎องกับรัชนี รูปหลํอและคณะ (2556) จาก
การศึกษาแนวทางการพัฒนาสูํความยั่งยืนและเจริญเติบโตของวิสาหกิจชุมชนพบวําวิสาหกิจชุมชน
เกิดจากการรวมกลุํมของคนในชุมชนท๎องถิ่นโดยนําภูมิปัญญาท๎องถิ่นที่สืบทอดมากจากบรรพบุรษ
และจากการเรียนรู๎ของคนในชุมชน  ประธานและสมาชิกกลุํมวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ๑สมุนไพรทั้ง 4 
แหํง ได๎รับรางวัลจากการเข๎าประกวดโครงการตํางๆ และได๎รับรางวัลด๎านผลิตภัณฑ๑สมุนไพร อีกทั้งยัง
ได๎การเข๎าอบรมในด๎านการทําผลิตภัณฑ๑สมุนไพร ด๎านการตลาด การคิดต๎นทุนการผลิต จาก
หนํวยงานรัฐและเอกชนซึ่งเป็นหนํวยงานที่สําคัญที่เป็นครือขํายการพัฒนากลุํมวิสาหกิจชุมชนสร๎าง
แรงผลักดันให๎วิสาหกิจชุมชนได๎มีแรงขับเคลื่อนมีความเข๎มแข็ง นอกจากนี้แล๎วยังได๎มีสํวนชํวยเหลือ
สนับสนุนให๎วิสาหกิจชุมชนได๎ด๎านการออกแบบผลิตภัณฑ๑และบรรจุภัณฑ๑เพราะผลิตภัณฑ๑เป็นสิ่งที่
สําคัญมากที่จะทําให๎วิสาหกิจชุมชนมีผลิตภัณฑ๑ที่มีคุณภาพและบรรจุภัณฑ๑มีลักษณะที่โดดเดํนทําให๎
แบรนด๑เป็นที่จดจําของกลุํมเปูาหมายและทําให๎กลุํมเปูาหมายสนใจที่จะซื้อสินค๎าของวิสาหกิจชุมชน
ให๎มากขึ้นสอดคล๎องกับศุภธณิศร๑ เติมสงวนวงศ๑ (2558)  ทําการศึกษาวิจัย เรื่อง การพัฒนากลยุทธ๑
การตลาดกลุํมทอผ๎าหมูํ 6 บ๎านดงเจริญชัย ตําบลหนองแหยํง อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหมํ ซึ่งได๎
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จัดอบรมให๎ความรู๎ทางด๎านการบริหารจัดการตลาดชุมชนหรือวิสาหกิจชุมชนที่ถูกต๎อง ได๎แกํ ความรู๎
ด๎านการผลิตและการวิเคราะห๑ต๎นทุนที่แท๎จริงในการผลิต ด๎านการบริหารจัดการกลุํมแบบมีสํวนรํวม 
ด๎านการบริหารจัดการด๎านการตลาด ตลอดจนการบริหารจัดการด๎านบัญชี และมีโอกาสนําไปพัฒนา
ชุมชนให๎เจริญเติบโตและมีปริมาณยอดขายผลิตภัณฑ๑มากขึ้นในอนาคต  
 
ข้อเสนอแนะ  

1.ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 1.1 ผู๎ประกอบการควรเน๎นให๎นิสิต นักศึกษา นักวิชาการ และหนํวยงานภาครัฐและเอกชน
มาศึกษาดูงานและเยี่ยมชมสถานประกอบการให๎มากขึ้น เพราะการศึกษาดูงานถือวําเป็นอีกหนึ่งกล
ยุทธ๑การตลาดที่สําคัญที่ทําให๎จําหนํายสินค๎าให๎กับผู๎ที่มาศึกษาดูงานและขายสินค๎าได๎เป็นจํานวนมาก
ซ่ึงทําให๎ขายสินค๎าได๎โดยที่ไมํต๎องไปออกบูทที่อ่ืน ทําให๎ชํวยลดต๎นทุนในการประกอบกิจการ 
    1.2 ผู๎ประกอบการควรมีการพัฒนาด๎านผลิตภัณฑ๑และบรรจุภัณฑ๑ให๎มีความทันสมัยอยูํ
เสมอ ไมํวําจะเป็นการปรับสูตรผลิตภัณฑ๑ให๎เกิดเป็นนวัตกรรมใหมํๆ และพัฒนาการออกแบบบรรจุ
ภัณฑ๑ให๎มลีักษณะตรงตามความพึงพอใจและความต๎องการของลูกค๎าอยํางตํอเนื่อง 
    1.3 ผู๎ประกอบการควรให๎ความสําคัญกับการทําตลาดออนไลน๑ให๎มากขึ้น เชํน ควรมีการ
อัพเดทข๎อมูลสินค๎าผํานทางเฟสบุค ไลน๑ และเว็ปไซต๑ ให๎มีความทันสมัยและตํอเนื่องอยูํตลอดเวลา 

   1.4  หนํวยงานรัฐและหนํวยงานตํางๆ ที่เกี่ยวข๎อง ควรมีการสนับสนุนแหลํงเงินทุนที่
สําคัญให๎แกํ วิสาหกิจชุมชนให๎มากยิ่งขึ้น เพ่ือให๎มีเงินทุนเพียงพอในการผลิต และสามารถนําเงินทุน
จากรัฐสํวนหนึ่งปรับปรุงอาคารสถานที่ และเครื่องมือการผลิตให๎มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานมาก
ยิ่งขึ้น 
          2.ขอ้เสนอแนะจากผลการวิจัย 
 2.1 จากการผลการวิจัยพบวําปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินกลยุทธ๑ทางการตลาดของ
วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ๑สมุนไพร อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ของผู๎ประกอบการวิสาหกิจชุมชน
สํวนใหญํยังขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญมาทํางานในด๎านการตลาดโดยตรง ดังนั้นในอนาคต
ผู๎ประกอบการควรจัดหาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญทางด๎านการตลาดมาทํางานประจําที่วิสาหกิจ
ชุมชน อาจจะจ๎างเป็นพนักงานประจํา เพ่ือจะได๎มีเจ๎าหน๎าที่ดําเนินงานด๎านการตลาดได๎อยําง
สม่ําเสมอ สามารถตอบโต๎กับลูกค๎าและอัพเดทข๎อมูลในสื่อออนไลน๑ให๎เป็นปัจจุบันและโปรโมทเพจ
เฟสบุค,ไลน๑ ได๎อยํางตํอเนื่อง 

   2.2 จากการศึกษางานวิจัยครั้งนี้พบวํา วิสาหกิจชุมชนมีกลยุทธ๑ การเป็นผู๎รับจ๎างผลิต 
(OEM) ดังนั้นผู๎ประกอบการควรรับจ๎างผลิตให๎มากขึ้น เพราะการรับจ๎างผลิตจะสามารถจําหนําย
สินค๎าได๎ปริมาณที่มากกวําถ๎าเทียบกับการจําหนํายสินค๎าของตนเอง ทําให๎ผู๎ประกอบการมีรายได๎เพ่ิม
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มากขึ้นอยํางรวดเร็วและสามารถนํากําไรที่ได๎จากการรับจ๎างผลิตไปตํอยอดในการดําเนินกิจการของ
วิสาหกิจได๎อยํางตํอเนื่องและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และสามารถนําผลกําไรจากการรับจ๎างผลิต
นําไปเป็นทุนตํอยอดในการพัฒนากิจการตํอไปได๎อยํางรวดเร็ว 
 3.ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 เนื่องจากงานวิจัยฉบับนี้เป็นเพียงการศึกษาเฉพาะกลุํมวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ๑สมุนไพร
อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ประเภทสมุนไพรที่ไมํใชํอาหาร จํานวน 4 แหํงเทํานั้น ผู๎วิจัยจึงมี
ข๎อเสนอแนะในการวิจัยครั้งตํอไป ดังนี้ 
 3.1 การศึกษาครั้งตํอไปควรมีการศึกษากลุํมวิสาหกิจชุมชนประเภทอ่ืนๆที่เหลืออีก 4 
ประเภท ได๎แกํ ประเภทอาหาร,ประเภทของใช๎ของตกแตํง และของระลึก, ประเภทผ๎าและเครื่องแตํง
กาย และประเภทเครื่องดื่ม  ซึ่งควรมีการศึกษากลุํมวิสาหกิจชุมชนที่ตํางประเภทกัน เพ่ือนํามา
เปรียบเทียบการดําเนินกลยุทธ๑ทางการตลาด และทําให๎ทราบวําวิสาหกิจชุมชนแตํละประเภทมีการ
ดําเนินกลยุทธ๑ทางการตลาดที่เหมือนและแตกตํางกันอยํางไรบ๎างและเพ่ือให๎ได๎ข๎อมูลที่เป็นประโยชน๑
ตํอการเตรียมความพร๎อมของผู๎ประกอบการรายใหมํในการวางแผนตัดสินใจเลือกผลิตกลุํมประเภท
ของผลิตภัณฑ๑ตามความเหมาะสมของชุมชนตนเอง 

3.2 การศึกษาครั้งตํอไปควรมีการศึกษากลุํมลูกค๎าของวิสาหกิจชุมชน เพ่ือทําให๎ได๎ทราบ
ความต๎องการของลูกค๎าที่มีตอํผลิตภัณฑ๑ของกลุํมวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ๑สมุนไพร ได๎มากยิ่งขึ้น เพ่ือ
นํามาปรับใช๎และเป็นแนวทางในการวางแผนกลยุทธ๑ทางการตลาดของการประกอบกิจการ 

   4.ข้อค้นพบใหม่ 
4.1 จากการศึกษางานวิจัยครั้งนี้พบวํา วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ๑สมุนไพร อําเภอเมือง 

จังหวัดพิษณุโลก ให๎นิสิตนักศึกษา นักวิชาการ และหนํวยงานภาครัฐและเอกชนมาศึกษาดูงานและ
เยี่ยมชมสถานประกอบการ เพราะการที่วิสาหกิจชุมชน เป็นแหลํงศึกษาดูงานถือวําเป็นอีกหนึ่งกล
ยุทธ๑การตลาดที่สําคัญที่ทําให๎จําหนํายสินค๎าให๎กับผู๎ที่มาศึกษาดูงานและขายสินค๎าได๎เป็นจํานวนมาก
ซึ่งทําให๎ขายสินค๎าได๎โดยที่ไมํต๎องไปออกบูทที่อ่ืนโดยไมํเสียคําใช๎จํายในการเดินทางและคําท่ีพัก 

    4.2 จากการศึกษางานวิจัยครั้งนี้พบวํา วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ๑สมุนไพร  อําเภอเมือง 
จังหวัดพิษณุโลก มีกลยุทธ๑ทางการตลาดการเป็นวิทยากร ผู๎ประกอบการวิสาหกิจชุมชนเป็นวิทยากร
ในการอบรมให๎ความรู๎กับผู๎ประกอบการรายใหมํ โดยมีหนํวยงานรัฐเป็นหนํวยงานที่จัดโครงการ ซึ่ง
การเป็นวิทยากรเป็นชํองทางหนึ่งในการประชาสัมพันธ๑องค๑กรให๎ผู๎อื่นได๎ทราบและรู๎จักองค๑กรมากข้ึน 
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บทคัดย่อ 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่สํงผลตํอกระบวนการตัดสินใจเลือกชมภาพยนตร๑ออนไลน๑บน
เว็บไซต๑ มีวัตถุประสงค๑เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาถึงหลักจิตวิทยาที่สํงผลตํอกระบวนการตัดสินใจเลือกชม
ภาพยนตร๑ออนไลน๑บนเว็บไซต๑ 2) เพ่ือศึกษาสํวนประสมทางการตลาดที่สํงผลตํอกระบวนการ
ตัดสินใจเลือกชมภาพยนตร๑ออนไลน๑บนเว็บไซต๑ การศึกษาเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ(Quantitative 
Data) เครื่องมือที่ใช๎เก็บข๎อมูล คือ แบบสอบถามออนไลน๑(Questionnaire) จากกลุํมตัวอยํางจํานวน 
400 คนทําการวิเคราะห๑โดยสถิติเชิงพรรณนา(Descriptive Statistics) ในการหาความถี่ ร๎อยละ จาก
ผลการวิจัยพบวํา กลุํมตัวอยํางสํวนใหญํเป็นเพศหญิง เป็นนักศึกษา อายุ 20 -30 ปีมีรายได๎ไมํเกิน 
10,000 บาทโดยชมภาพยนตร๑ประเภทแอคชั่น ความถี่ในการชม 1-5 เรื่องหรือตอนตํอสัปดาห๑ซึ่งดูฟรี 
ไมํเสียคําใช๎จํายผํานทาง Youtube ปัจจัยด๎านจิตวิทยาและสํวนประสมทางการตลาดสํงผลตํอ
กระบวนการตัดสินใจเลือกชมภาพยนต๑ออนไลน๑บนเว็บไซต๑   
ค าส าคัญ : กระบวนการตัดสินใจ  ภาพยนตร๑ออนไลน๑  เว็บไซต๑ 
 

Abstract 
 The purpose of this research is 1) to study phycological factors affect decision 
watch an online movie on website. 2) to study market mixes which affect watch 
movies online on the site. The study was a quantitative research and use 
questionnaires to collect the data from target population 400 samples. The descript 
statistics used for data analysis were frequency, percentage. 
 The research results found that Most of the samples were female, to be 
collegian, age between 20-30 Year, income is not over 10,000 baht. Watching action 
movies, frequency of watch per week from 1 to 5 movies, free for watched by 
youtube. Phycological factors and Market mix factors influencing decision watch an 
online movie on website. 
Keyword : decision process, online movie, website 
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บทน า 
 ภาพยนตร๑ในสมัยแรกเริ่มถือเป็นของเลํนหรือสิ่งประดิษฐ๑ของคนชั้นสูง โดยโทมัส แอล
วา เอดิสัน ที่คิดเครื่องฉายภาพยนตร๑ คือ Kinetoscope ซึ่งตัวฉายชนิดนี้ดูได๎ครั้งละคนในลักษณะ 
“ถ้ํามอง” (Peep-show) จนกระท่ังพ่ีน๎องตระกูลลูมิแอร๑ (Lumiere) เข๎ามาพัฒนาเครื่องให๎สามารถดู
ได๎หลายคนและได๎เปิดให๎สาธารณชนได๎รับชมเป็นครั้งแรกที่ร๎าน Grand Café ในกรุงปารีสในปีคริสต
ศักราช 1895 นั่นคือจุดเริ่มต๎นของภาพยนตร๑ (เยาวนันท๑ เชฏฐรัตน๑, 2534) 
 ตํอมาเป็นยุคที่สหรัฐๆ ได๎มีการสร๎างศิลปะทางภาพยนตร๑อยํางมาก เรียกวําเป็นยุคหนัง
เงียบ ซึ่งเป็นชํวงเดียวกับที่เกิดสงครามโลกครั้งที่หนึ่งทําให๎ต๎องจบลงอยํางรวดเร็ว หลังจาก
สงครามโลกครั้งที่หนึ่งได๎จบลงก็มีการค๎นคว๎าทดลงอเพ่ือหาวิธีบันทึกเสียงลงในภาพยนตร๑ เรียกยุคนั้น
วําเป็นยุคหนังเสียง ซึ่งพยายามหาวิธีที่มีประสิทธิภาพและเสียคําใช๎จํายน๎อยที่สุดและสุดท๎ายเป็น
ภาพยนตร๑ในยุคปัจจุบัน หลังจาก ค.ศ.1965 ได๎มีการเปลี่ยนแนวหนังหรือรสนิยมจากตอนแรกที่เป็น
เรื่องของชาตินิยมมาเป็นสากลนิยมแทนจนถึงปัจจุบัน 
 เครื่อขํายสังคมออนไลน๑ที่เป็นที่นิยมมากในปัจจุบันทําให๎สังคมมนุษย๑มีการเปลี่ยนแปลง
อยํางรวดเร็วอยํางมากทําให๎มนุษย๑ต๎องมีการปรับตัวและพัฒนาให๎ทันตํอการเปลี่ยนแปลงในโลกของ
การสื่อสารและการพัฒนาของเว็บ (World Wide Web) จากชํวงต๎นที่เป็น Web 1.0 เป็นการสื่อสาร
ที่เป็นทางเดียวโดยแปลงข๎อมูล ขําวสารให๎อยูํในรูปดิจิทัล (Digital) เพ่ือนําเสนอให๎ได๎ผู๎คนได๎รับ
ขําวสารอยํางเดียว ตํอมาเป็นการพัฒนาสูํการโต๎ตอบผํานทางออนไลน๑ คือ Web 2.0 ทําให๎ผู๎ใช๎บริการ
ทางออนไลน๑สามารถโต๎ตอบและพูดคุยระหวํางกันได๎ จากนั้นก็มีการนําข๎อมูลที่บอกรายละเอียดตํางๆ
เข๎ามาชํวยในการเชื่อมโยงข๎อมูลที่ผู๎ใช๎งานสนใจไปยังข๎อมูลที่เกี่ยวข๎อง คือ Web 3.0   
 ภาพยนตร๑ในชํวงตํางๆไมํวําจะเป็นการชมผํานทางโรงภาพยนตร๑หรือการชม ณ ที่บ๎าน
โดยผํานทางแผํนซีดีหรือดีวีดีจะเป็นสมัยที่จะใช๎เวลาในการดําเนินการ เชํน การจองตั๋วที่ต๎องรอรอบ
เวลาฉายหรือการหาแผํนมาดูสักแผํนหนึ่งจําต๎องใช๎เวลาในการออกไปหาซ๎อมาครอบครอง แตํใน
ปัจจุบันการดําเนินชีวิตของคนในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอยํางมากจากเดิม เนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมออนไลน๑และได๎เติบโตขยายไปอยํางมากได๎เข๎ามาเป็นบทบาทในการติดตํอ
ระหวํางบุคคล การเรียนรู๎หาข๎อมูลหรือแม๎กระทั่งดําเนินธุรกิจ เรียกได๎วําสังคมออนไลน๑กลายเป็น
ปัจจัยที่สําคัญของคนในยุคปัจจุบัน มีการแปลงข๎อมูลจากสื่อโดยแปลงข๎อมูลเหลํานั้นให๎เป็นตัวเลข
หรือภาษาคอมพิวเตอร๑ เพ่ือความรวดเร็วในการจัดสํงข๎อมูลด๎วยคอมพิวเตอร๑  และการจัดสํงข๎อมูลที่
ใหมํจึงมีการจัดสรรชํองทางการจําหนํายใหมํๆอยูํเสมอ ด๎วยการที่มีการพัฒนาของข๎อมูลทําให๎ธุรกิจใน
ด๎านภาพยนตร๑หันมาสนใจในการทําภาพยนตร๑ออนไลน๑ คือ การจัดทําเป็นตัวไฟล๑แล๎วลงบนทาง
ออนไลน๑เพ่ือให๎ผู๎ใช๎บริการรับชมได๎สะดวกขึ้น ทําสําเนา แบํงปันไฟล๑ ได๎อยํางรวดเร็ว ทําให๎ธุรกิจ
ภาพยนตร๑มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญํที่สุดในชํวงนี้นั่นเอง ภาพยนตร๑ใน social media ก็มีขึ้นมา
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หลังจากมีการพัฒนาในแงํการตลาดตํางๆโดยเรียกสิ่งนี้วํา การสตรีม (Stream) หรือ การไลฟ์ (Live) 
ที่เป็นที่นิยมกันมากในการชมภาพยนตร๑ออนไลน๑หรือไมํวําเป็นจะการตลาดผํานโซเชียลมีเดียหรือ
บนเว็ปไซต๑ตํางๆ ผู๎วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาปัจจัยที่สํงผลตํอกระบวนการตัดสินใจเลือกชมภาพยนตร๑
ออนไลน๑บนเว็บไซต๑ 
 
แนวคิด ทฤษฏีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  
 ทิพาพร พิมพิสุทธิ์, เมธาวุฒิ พีรพรวิทูร และโกวิทย๑ กังสนันท๑ (2545) ให๎ความหมาย
ของการตัดสินใจวํา การตัดสินใจเป็นการสะท๎อนให๎เห็นถึงสภาวะผู๎ตัดสินใจมีตัวเลือกหลายๆ ตัวและ
ตัวเขาจะต๎องเปรียบเทียบผลที่เกิดจากตัวเลือกตํางๆ กํอนที่จะตัดสินใจเพ่ือเลือกตัวอยํางใดอยํางหนึ่ง
เพ่ือนําไปลงมือปฏิบัติให๎บรรลุเปูาหมายหรือวัตถุประสงค๑บางอยํางที่เขาต๎องการ 
 Kotler and Armstrong (2008:48) กลําววํา สํวนประสมทางการตลาด หมายถึง กลุํม
เครื่องมือด๎านการตลาดที่ควบคุมได๎ ซึ่งเป็นยุทธวิธีทางการตลาดที่บริษัทนํามาใช๎เพ่ือสนองความ
ต๎องการของกลุํมเปูาหมาย หรือหมายถึง 4P’s ได๎แกํ ผลิตภัณฑ๑ ราคา การจัดจําหนําย และสํงเสริม
การตลาด ที่บริษัทนํามาใช๎เพื่อเกิดความต๎องการในผลิตภัณฑ๑ 
 ชมพูนุท กิตติดุลยการ (2558) ได๎ศึกษากระบวนการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ๑เสริมอาหาร
ของผู๎บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยหาความสัมพันธ๑ระหวํางลักษณะประชากรศาสตร๑
ประกอบด๎วย เพศ อายุ และรายได๎ตํอเดือนกับแตํละขั้นตอนในกระบวนการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ๑
เสริมอาหาร พบวํา เพศ ชํวงอายุและชํวงรายได๎ตํอเดือนมีความสัมพันธ๑กับกระบวนการตัดสินใจซื้อ 
คือ  ชํวงอายุและชํวงรายได๎ตอเดือนมีความสัมพันธ๑กับขั้นแสวงหาข๎อมูล ที่ระดับนัยสําคัญ 
0.05 
 กมลมาศ บุญศิริเสริมสุข (2558) ได๎ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่สํงผลตํอพฤติกรรมในการ
ตัดสินใจเลือกซื้อขนมไทยของผู๎บริโภคเจเนอเรชั่นวาย :กรณีศึกษาบ๎านขนมนันทวัน จังหวัดเพชรบุรี 
พบวํา ปัจจัยด๎านจิตวิทยาสํงผลตํอพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อขนมไทยมากที่สุด คือ ด๎าน
แรงจูงใจ ด๎านการเรียนรู๎ ด๎านทัศนคติและด๎านการรับรู๎ ตามลําดับ 
 วรวิทย๑ พิมลรัตน๑ (2558) ได๎ศึกษาการตัดสินใจเลือกซื้อแพ็คเกจระบบดูหนังออนไลน๑
ของคน Gen C พบวําผู๎ตอบสํวนใหญํเป็นเพศหญิง อายุ 18-24 ปีรายได๎เฉลี่ย 0-3,000 บาทตํอเดือน
โดยกลุํมเปูาหมายสํวนใหญํไมํเคยซื้อแพ็คเกจดูหนังออนไลน๑ มีพฤติกรรมดูหนังออนไลน๑เฉลี่ยอาทิตย๑
ละ 1 เรื่องโดยสํวนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ๑กันในระดับปานกลางกับ กระบวนการ
ตัดสินใจ   
 วรพจน๑ บุญศรี (2557) ได๎ศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับข๎อมูลเกี่ยวกับภาพยนต๑ในเฟสบุ๏
กของกลุํมวัยรุํนในเขต กรุงเทพมหานครพบวํา ปัจจัยที่มีอิทธิผลตํอการเลือกเปิดรับขําวสาร คือ ความ
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ต๎องการที่เป็นปัจจัยอันสําคัญที่สุด เพราะเป็นตัวกําหนดการเลือกของบุคคล บุคคลจะเลือกตอบสนอง
ความต๎องการของตัวเองเพ่ือให๎ได๎ขําวสารที่ต๎องการเพ่ือแสดงรสนิยม   
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
  
 
 
 
 
 
  
  
 
 

 
 
วัตถุประสงค์ 
 1.เพื่อศึกษาถึงหลักจิตวิทยาที่สํงผลตํอกระบวนการตัดสินใจเลือกชมภาพยนตร๑ออนไลน๑บน
เว็บไซต๑ 
 2.เพื่อศึกษาสํวนประสมทางการตลาดที่สํงผลตํอกระบวนการตัดสินใจเลือกชมภาพยนตร๑
ออนไลน๑บนเว็บไซต๑ 
 
ขอบเขตของการศึกษา  
 1.ขอบเขตด๎านพื้นที่ศึกษาและประชากร 
  พ้ืนที่และกลุํมเปูาหมายในการศึกษาครั้งนี้  คือ ผู๎ที่เคยใช๎บริการชมภาพยนตร๑
ออนไลน๑บนเว็บไซต๑ในประเทศไทย ซึ่งไมํทราบจํานวนประชากรที่แนํนอน จึงคํานวณขนาดของกลุํม

ตัวอยํางโดยใช๎สูตรของ W.G.cochran (1953) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ที่ความคลาดเคลื่อน   
5% ดังนี้ 

สูตร   
        

   

  

ตวัแปรตาม 

ปัจจยัด้านสว่นประสมทางการตลาด 

-ผลติภณัฑ์ 

-ราคา 
-การสง่เสริมการตลาด 

-ช่องทางการจ าหนา่ย 

ปัจจยัด้านจิตวิทยา 
-การรับรู้ 
-การจงูใจ 
-ทศันคติ 

กระบวนการตดัสนิใจเลอืกชม
ภาพยนตร์ออนไลน์ 

-การรับรู้ถึงความต้องการ 
-การค้นหาข้อมลู 

-การประเมินทางเลอืก 

-การตดัสนิใจเลอืกชมภาพยนตร์ 

 

ตัวแปรต้น 
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 n แทน จํานวนกลุํมตัวอยํางที่ต๎องการ 
 p แทน สัดสํวนของประชากรที่ผู๎วิจัยต๎องการ (0.5) 
 z แทน ความมั่นใจที่ผู๎วิจัยกําหนดไว๎ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 
 z ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 มีคําเทํากับ 1.96 (มั่นใจ 95%) 
 d แทน สัดสํวนของความคาดเคลื่อนที่ยอมให๎เกิดข้ึนได๎ (0.05) 
แทนคําในสูตร 

 n = 
               

      

 

 n = 
            

      
 

 

 n = 
      

      
 

 

 n = 384.16     n = 385 
  ได๎ขนาดกลุํมตัวอยํางที่ต๎องเก็บข๎อมูล คือ 385 คน แตํผู๎ศึกษาจะทําการเก็บข๎อมูล
จํานวน 400 คน เพ่ือความสะดวกในการวิเคราะห๑ผล 
 
 2.ขอบเขตด๎านระยะเวลาและการเก็บรวบรวมข๎อมูล 
  การศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยที่สํงผลตํอการชมภาพยนตร๑ออนไลน๑บนเว็บไซต๑นี้ใช๎
เวลาโดยประมาณ 3 เดือน ตั้งแตํ เดือน มีนาคม - พฤษภาคม 2561  
 
 3.ขอบเขตด๎านเนื้อหา 
  การวิจัยครั้งนี้มุํงศึกษาปัจจัยที่สํงผลตํอพฤติกรรมการชมภาพยนตร๑ออนไลน๑บน
ทางเว็ปไซต๑ 
  3.1 ตัวแปรอิสระ ได๎แกํ ปัจจัยด๎านจิตวิทยา คือ การรับรู๎ การจูงใจและทัศนคติ 
ปัจจัยด๎านสํวนบุคคล คือ เพศ อายุ สถานภาพและรายได๎ และปัจจัยด๎านสํวนประสมทางการตลาด 
คือ ผลิตภัณฑ๑ ราคา การสํงเสริมการตลาดและชํองทางจําหนําย 
  3.2 ตัวแปรตาม คือ กระบวนการตัดสินใจเลือกชมภาพยนตร๑ออนไลน๑ 
 
 4.สมมติฐานของงานวิจัย 
  1.ปัจจัยด๎านจิตวิทยาสํงผลตํอกระบวนการตัดสินใจเลือกชมภาพยนตร๑ออนไลน๑ 
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     2.สํวนประสมทางการตลาดสํงผลตํอกระบวนการตัดสินใจเลือกชมภาพยนตร๑
ออนไลน๑ 
 
 5.ประโยชน๑ที่คาดวําจะได๎รับ 
  1.ได๎ทราบถึงข๎อมูลทางด๎านจิตวิทยาและสํวนประสมทางการตลาดวําสํงผลตํอ
กระบวนการตัดสินใจเลือกชมภาพยนตร๑ออนไลน๑หรือไมํ 
  2.ผู๎ประกอบการสามารถนําผลการศึกษานี้ไปใช๎เป็นข๎อมูลในการนําเสนอสื่อให๎
เหมาะสมกับความต๎องการของผู๎บริโภคหรือบุคคลทั่วไปได๎ 

 
วิธีการศึกษา 
ประชากรและกลุํมตัวอยําง 
 การวิจัยนี้ เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซึ่งมีการกําหนดประชากรที่ใช๎
ในการศึกษางานวิจัยครั้งนี้ คือ กลุํมผู๎ใช๎เว็บไซต๑ในการรับชมภาพยนตร๑ทางออนไลน๑ 
 
เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย 
 ผู๎วิจัยใช๎แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข๎อมูลและจําแนกแบบสอบถาม
ออกเป็น 5 สํวนเพื่อศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยที่สํงผลตํอกระบวนการตัดสินใจเลือกชมภาพยนตร๑
ออนไลน๑บนเว็บไซต๑ ดังนี้   
 สํวนที่ 1 :  ข๎อมูลด๎านปัจจัยสํวนบุคคลของผู๎ตอบแบบสอบถาม 
 สํวนที่ 2 :  ข๎อมูลด๎านพฤติกรรมการเลือกชมภาพยนตร๑ออนไลน๑บนเว็บไซต๑ของผู๎ตอบ
แบบสอบถาม 
 สํวนที่ 3 :  ข๎อมูลด๎านปัจจัยทางจิตวิทยาที่สํงผลตํอกระบวนการตัดสินใจเลือกชม
ภาพยนตร๑ออนไลน๑บนเว็บไซต๑ 
 สํวนที่ 4 :  ข๎อมูลด๎านปัจจัยทางการตลาดที่สํงผลตํอกระบวนการตัดสินใจเลือกชม
ภาพยนตร๑ออนไลน๑บนเว็บไซต๑ 
 สํวนที่ 5 :  ข๎อมูลด๎านกระบวนการตัดสินใจเลือกชมภาพยนตร๑ออนไลน๑บนเว็บไซต๑  
  
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1.แหลํงข๎อมูลปฐมภูมิ(Primary Data) คือ เป็นแหลํงข๎อมูลจากการแจกแบบสอบถามทาง
ออนไลน๑ให๎แกํ ผู๎ที่เคยใช๎บริการชมภาพยนตร๑ออนไลน๑บนเว็บไซต๑ จํานวน 400 ชุด ผู๎วิจัยได๎ทําการ
เก็บรวยรวมแบบสอบถาม ตั้งแตํ เดือน มีนาคม 2561 ถึง พฤษภาคม 2561 
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 2.แหลํงข๎อมูลทุติยภูมิ(Secondary Data) คือ แหลํงข๎อมูลที่ผู๎วิจัยได๎จากการศึกษา หนังสือ 
งานวิจัย ข๎อมูลทางอินเทอร๑เน็ต ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องเพ่ือเป็นข๎อมูลพื้นฐานในการศึกษา 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ข๎อมูลด๎านปัจจัยสํวนบุคคลและพฤติกรรมการเลือกชมภาพยนตร๑ออนไลน๑บนเว็บไซต๑ใช๎การ
วิเคราะห๑ด๎วยคําสิถิติเชิงพรรณนา(Descriptive Statistics) ได๎แกํ การหาความถ่ี ร๎อยละ 
 การวิเคราะห๑ปัจจัยด๎านจิตวิทยา ปัจจัยสํวนบุคคลและปัจจัยด๎านสํวนประสมทางการตลาดที่
สํงผลตํอกระบวนการตัดสินใจเลือกชมภาพยนตร๑ออนไลน๑บนเว็บไซต๑ ใช๎วิธีการการวิเคราะห๑ถดถอย
อยํางงําย(Simple Regression) 
 
ผลการวิจัย 
1.ข๎อมูลด๎านปัจจัยสํวนบุคคลและพฤติกรรมการเลือกชมภาพยนตร๑ออนไลน๑บนเว็บไซต๑  
 จากการวิเคราะห๑ข๎อมูลด๎านปัจจัยสํวนบุคคลและพฤติกรรมการเลือกชมภาพยนตร๑ออนไลน๑
บนเว็บไซต๑โดยใช๎สถิติเชิงพรรณนา พบวําจากข๎อมูลกลุํมตัวอยําง 400 คน แบํงออกเป็นเพศหญิง ร๎อย
ละ 54 เพศชาย ร๎อยละ 46 มีชํวงอายุน๎อยกวํา 20 ปี ร๎อยละ 21 อายุระหวําง 20-30 ปี ร๎อยละ 63 
อายุระหวําง 31-40 ปี ร๎อยละ 6 อายุระหวําง 41-50 ปี ร๎อยละ 9 อายุมากกวํา 51 ปี ร๎อยละ 1 มี
สถานภาพเป็นโสด ร๎อยละ 83 สมรส/อยูํด๎วยกัน ร๎อยละ 11 หม๎าย/อยําร๎าง/แยกกันอยูํ ร๎อยละ 6 
แบํงเป็นกลุํมที่มีอาชีพเป็น นักเรียน/นักศึกษา ร๎อยละ 61 รับจ๎างทั่วไป ร๎อยละ 9 พนักงาน
บริษัทเอกชน ร๎อยละ 15 รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ ร๎อยละ 5 ธุรกิจสํวนตัว/ค๎าขาย/แมํบ๎าน ร๎อยละ 10 
ที่มีรายได๎เฉลี่ย 1) น๎อยกวําหรือเทํากับ 10,000 บาท ร๎อยละ 60 2) 10,001-30,000 บาท ร๎อยละ 
27 3) 30,001-50,000 บาท ร๎อยละ 7 4) 50,000 บาทขึ้นไป ร๎อยละ 6 พฤติกรรมการเลือกชม
ภาพยนตร๑ออนไลน๑บนเว็บไซต๑ประเภท แอคชั่น ร๎อยละ 26 ผจญภัย ร๎อยละ 22 สงคราม/
อาชญากรรมร๎อยละ 17 ดรามํา/ตลก ร๎อยละ 22 วิทยาศาสตร๑/สารคดี ร๎อยละ 4 ครอบครัว ร๎อยละ 
2 ระทึกขวัญ ร๎อยละ 7 โดยดูผําน Netflix ร๎อยละ 17 Youtube ร๎อยละ 53 Line TV ร๎อยละ 13 
Facebook ร๎อยละ 3 อ่ืนๆ ร๎อยละ 14 ที่มีคําใช๎จํายเฉลี่ยตํอปี 1) ฟรี ไมํเสียคําใช๎จําย ร๎อยละ 59 2) 
น๎อยกวํา 500 บาท ร๎อยละ 27 3) 500-1,500 บาท ร๎อยละ 12 4)1,500 บาทขึ้นไป ร๎อยละ 2 โดยมี
ความถี่ในการเข๎าชมภาพยนตร๑ทางออนไลน๑เป็นเรื่องหรือตอนตํอสัปดาห๑  1) 1-5 เรื่องหรือตอนตํอ
สัปดาห๑ร๎อยละ  61 2) 6-10 เรื่องหรือตอนตํอสัปดาห๑ ร๎อยละ 16 3) 11-15 เรื่องหรือตอนตํอสัปดาห๑ 
ร๎อยละ 14 4) 16 เรื่องหรือตอนขึ้นไป ร๎อยละ 9 
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2.ปัจจัยที่สํงผลตํอกระบวนการตัดสินใจเลือกชมภาพยนตร๑ออนไลน๑บนเว็บไซต๑ 
ตารางท่ี 1 Model Summary ของปัจจัยด้านจิตวิทยา 
Model Summary 

Mode
l 

R R Square Adjusted R 
Square 

Std. Error of 
the Estimate 

1 .833a .694 .691 .40925 

 
ตารางท่ี 2 ANOVAa ของปัจจัยด้านจิตวิทยา 
ANOVAa 

Model Sum of 
Squares 

df Mean 
Square 

F Sig. 

1 

Regression 37.258 1 37.258 222.456 .000b 

Residual 16.413 98 .167   

Total 53.671 99    

  
 จากตารางข๎างต๎น  การวิเคราะห๑การถดถอยอยํางงําย (Simple Regression) เพ่ือศึกษา
ปัจจัยด๎านจิตวิทยา(X1) สํงผลตํอกระบวนการตัดสินใจเลือกชมภาพยนตร๑ออนไลน๑บนเว็บไซต๑(Y) ผล
การทดสอบสมมติฐานการวิจัย พบวํา ปัจจัยด๎านจิตวิทยาสํงผลทางบวกกับกระบวนการตัดสินใจเลือก
ชมภาพยนตร๑ออนไลน๑บนเว็บไซต๑ หมายความวํา ระดับปัจจัยด๎านจิตวิทยา 1 หนํวยสํงผ ลให๎
กระบวนการตัดสินใจเลือกชมภาพยนตร๑ออนไลน๑บนเว็บไซต๑ จะเพ่ิมขึ้น 0.86 โดยที่คํา Adjusted R 
Square  = 0.691 ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 ดังนั้นปัจจัยด๎านจิตวิทยาสํงผลตํอกระบวนการตัดสินใจ
เลือกชมภาพยนตร๑ออนไลน๑บนเว็บไซต๑ จะได๎สมการดังนี้ 
 

Y=0.531 +0.86X1 
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ตารางท่ี 3 Model Summary  ของปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด 
Model Summary 

Mode
l 

R R Square Adjusted R 
Square 

Std. Error of 
the Estimate 

1 .873a .762 .760 .36086 

 
ตารางท่ี 4 ANOVAa ของปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด 
 
ANOVAa 

Model Sum of 
Squares 

df Mean 
Square 

F Sig. 

1 

Regression 40.909 1 40.909 314.145 .000b 

Residual 12.762 98 .130   

Total 53.671 99    

  
 จากตารางข๎างต๎น การวิเคราะห๑การถดถอยอยํางงําย(Simple Regression) เพ่ือศึกษา
ปัจจัยด๎านสํวนประสมทางการตลาด(X2)  สํงผลตํอกระบวนการตัดสินใจเลือกชมภาพยนตร๑ออนไลน๑
บนเว็บไซต๑(Y) ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยพบวํา ปัจจัยด๎านสํวนประสมทางการตลาดสํงผล
ทางบวกกับกระบวนการตัดสินใจเลือกชมภาพยนตร๑ออนไลน๑บนเว็บไซต๑ หมายความวํา ระดับปัจจัย
ด๎านสํวนประสมทางการตลาด 1 หนํวยสํงผลให๎กระบวนการตัดสินใจเลือกชมภาพยนตร๑ออนไลน๑บน
เว็บไซต๑จะเพ่ิมขึ้น 0.921 โดยที่คํา Adjusted R Square = 0.760 ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 ดังนั้น
ปัจจัยด๎านสํวนประสมทางการตลาดสํงผลตํอกระบวนการตัดสินใจเลือกชมภาพยนตร๑ออนไลน๑บน
เว็บไซต๑ จะได๎สมการดังนี้ 

Y=0.236 +0.921X2 
 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัยพบวํา ปัจจัยทางด๎านจิตวิทยา 1 หนํวยนั้นสามารถเพ่ิมให๎มีกระบวนการ
ตัดสินใจเลือกชมภาพยนตร๑ออนไลน๑บนเว็บไซต๑เพ่ิมขึ้น 0.691 หนํวยและปัจจัยทางด๎านสํวนประสม
ทางการตลาด 1 หนํวยนั้นสามารถเพ่ิมให๎มีกระบวนการตัดสินใจเลือกชมภาพยนตร๑ออนไลน๑บน
เว็บไซต๑เพ่ิมขึ้น 0.921 หนํวย ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 และจากพฤติกรรมการชมภาพยนตร๑ออนไลน๑
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ของกลุํมตัวอยําง 400 คนทําให๎ทราบวําสํวนประสมทางการตลาดมีผลมากตํอการตัดสินใจรับชม
ภาพยนตร๑ออนไลน๑บนเว็บไซต๑ คือ ด๎านราคา มากที่สุด 
 ปัจจัยด๎านจิตวิทยาสํงผลตํอกระบวนการตัดสินใจเลือกชมภาพยนตร๑ออนไลน๑บนเว็บไซต๑ซึ่ง
สอดคล๎องกับงานวิจัยของกมลมาศ บุญศิริเสริมสุข (2558) ได๎ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่สํงผลตํอ
พฤติกรรมในการตัดสินใจเลือกซื้อขนมไทยของผู๎บริโภคเจเนอเรชั่นวาย :กรณีศึกษาบ๎านขนมนันทวัน 
จังหวัดเพชรบุรี พบวํา ปัจจัยด๎านจิตวิทยาสํงผลตํอพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อขนมไทยมากที่สุด 
คือ ด๎านแรงจูงใจ ด๎านการเรียนรู๎ ด๎านทัศนคติและด๎านการรับรู๎ ตามลําดับ 
 ปัจจัยด๎านสํวนประสมทางการตลาดสํงผลตํอกระบวนการตัดสินใจเลือกชมภาพยนตร๑
ออนไลน๑บนเว็บไซต๑ซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัยของวรวิทย๑ พิมลรัตน๑ (2558) ได๎ศึกษาการตัดสินใจเลือก
ซื้อแพ็คเกจระบบดูหนังออนไลน๑ของคน Gen C พบวําผู๎ตอบสํวนใหญํเป็นเพศหญิง อายุ 18-24 ปี
รายได๎เฉลี่ย 0-3,000 บาทตํอเดือนโดยกลุํมเปูาหมายสํวนใหญํไมํเคยซื้อแพ็คเกจดูหนังออนไลน๑ มี
พฤติกรรมดูหนังออนไลน๑เฉลี่ยอาทิตย๑ละ 1 เรื่องโดยสํวนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ๑กันใน
ระดับปานกลางกับกระบวนการตัดสินใจ   
 
ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 
 1.ปัจจัยด๎านจิตวิทยาสํงผลตํอกระบวนการตัดสินใจเลือกชมภาพยนตร๑ออนไลน๑บนเว็บไซต๑ 
ดังนั้น การเสนอสื่อหรือข๎อมูลที่ดีและสร๎างสรรค๑เป็นสิ่งที่สําคัญสําหรับการบอกกลําวถึงบุคคลทั่วไปได๎
ทราบถึงข๎อมูล มีการดึงดูดให๎ใช๎และมีการเปลี่ยนมุมมองของบุคคลเพ่ือให๎มีการตัดสินใจหาข๎อมูล 
ประเมินและเลือกใช๎  
 2.ปัจจัยด๎านสํวนประสมทางการตลาดสํงผลตํอกระบวนการตัดสินใจเลือกชมภาพยนตร๑
ออนไลน๑บนเว็บไซต๑ ซึ่งในการประเมิณทางเลือกถือเป็นขั้นตอนที่สําคัญสําหรับการตัดสินใจเลือกใช๎ 
ดังนั้น ผู๎ประกอบการควรมีการนําเสนอเว็บไซต๑หรือการใช๎งานที่แตกตําง ทันสมัยและมีความรวดเร็ว
ในการเปิดใช๎งานเพ่ือที่จะสามารถตอบสนองถึงความต๎องการของบุคคลทั่วไปได๎ 
 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 1.เนื่องในการวิจัยครั้งนี้ผู๎วิจัยได๎ศึกษาเฉพาะปัจจัยด๎านจิตวิทยา ปัจจัยสํวนบุคคลและปัจจัย
ทางด๎านสํวนประสมทางการตลาด 4Ps ในโอกาสตํอไปอาจทําการศึกษาในปัจจัยด๎านอ่ืนๆ เชํน สํวน
ประสมทางการตลาด 7Ps ที่เน๎นทางด๎านการนําเสนอสื่อทางออนไลน๑หรือปัจจัยทางด๎านสังคม เป็น
ต๎น 
 2.การวิจัยครั้งนี้เนื่องด๎วยไมํทราบคําประชากรที่แนํชัดในโอกาสตํอไปอาจทําการศึกษาใน
กลุํมตัวอยํางท่ีเฉพาะเจาะจง เชํน กลุํม Gen X , Gen Y เป็นต๎น 
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Tourism Development of Nakornthai District to be Eco-Tourism 
Destination With the Participation of Community 
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บทคัดย่อ 

 การศึกษา การพัฒนาการทํองเที่ยวของอําเภอนครไทยเพ่ือพัฒนาให๎เป็นทํองเที่ยวเชิงนิเวศ
โดยการมีสํวนรํวมของชุมชน  โดยมีวัตถุประสงค๑เพ่ือศึกษารูปแบบการทํองเที่ยวเชิงนิเวศที่เหมาะสม  
ศึกษากระบวนการเรียนรู๎รํวมกันโดยสํงเสริมกระบวนการมีสํวนรํวมของชุมชนในการจัดการการ
ทํองเที่ยว จัดทําฐานข๎อมูลด๎านการทํองเที่ยวเชิงนิเวศในพ้ืนที่อําเภอนครไทย เชํน แหลํงทํองเที่ยวเชิง
นิเวศ สิ่งอํานวยความสะดวก รวมถึง แนวทางในการพัฒนาการทํองเที่ยวเชิงนิเวศที่มีความเหมาะสม
และเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาการทํองเที่ยวของภาครัฐ โดยใช๎ วิ ธี การศึกษาถึ งแนวคิดการจัดการ
ทํองเที่ยวเชิงนิเวศ  การมีสํวนรํวมของชุมชน การสํารวจศักยภาพแหลํงทํองเที่ยวและความคิดเห็น
ของชุมชน  เพ่ือหาแนวทางที่เหมาะสมในการจัดการทํองเที่ยวเชิงนิเวศในพ้ืนที่ โดยใช๎แบบสอบถาม  
และแบบประเมินมาตรฐานคุณภาพแหลํงทํองเที่ยวเชิงนิเวศ ของสํานักพัฒนาการทํองเที่ยว กระทรวง
การทํองเที่ยวและกีฬา เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข๎อมูล 
 ผลการศึกษาพบวํา  อุทยานแหํงชาติภูหินรํองกล๎า เขาผาประตูเมือง  มีศักยภาพในระดับดี
เยี่ยม ในการพัฒนาให๎เป็นแหลํงทํองเที่ยวเชิงนิเวศ เหมาะสําหรับนักทํองเที่ยวเชิงนิเวศ  แพเจ็ดคต
และน้ําตกแกํงทุํง-แกํงโตนมีศักยภาพในระดับปานกลางเหมาะสมในการพัฒนาให๎เป็นแหลํงทํองเที่ยว
แบบอ่ืน เชํน  กิจกรรมนันทนาการในแหลํงทํองเที่ยว และ การทํองเที่ยวแบบผจญภัย เป็นต๎น  การมี
สํวนรํวมของชุมชนในแหลํงทํองเที่ยวเชิงนิเวศพบวํา ชุมชนมีสํวนรํวมกับหนํวยงานภาครัฐในการ
จัดการแหลํงทํองเที่ยว เพราะเล็งเห็นถึงความสําคัญ ในการรํวมรับผลประโยชน๑ที่เกิดขึ้นจากการ
ทํองเที่ยว  นอกจากนี้ เพ่ือให๎การพัฒนาการทํองเที่ยวเชิงนิเวศเกิดประสิทธิภาพและพัฒนาไปสูํการ
ทํองเที่ยวที่ยั่งยืน ชุมชนมีความต๎องการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกให๎ดียิ่งขึ้น เชื่อมโยงแหลํง
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ทํองเที่ยวในพ้ืนที่ชุมชนใกล๎เคียง พัฒนาความรู๎ทางด๎านการอนุรักษ๑และการใช๎ภาษาอังกฤษในการ
สื่อสารกับนักทํองเที่ยวชาวตํางชาติ 
ค าส าคัญ:  การพัฒนาการทํองเที่ยว  การทํองเที่ยวเชิงนิเวศ  การมีสํวนรํวมของชุมชน  
 

Abstract 
 The study of Tourism Development of Nakornthai District to Be Eco-Tourism 
Destination with the Participation of Community had purposes to study the suitable 
model of Eco-Tourism, inquire the process of cooperative learning by supporting the 
process of community cooperation for tourism management, set the Eco-Tourism 
database in the area of Nakornthai District such as ecotourism attractions, facilities, 
including guidelines to develop suitable and linkable ecotourism to government 
tourism development plan using the method of  studying the concept of ecotourism, 
the community’s cooperation, the survey of tourist attractions potential, and the 
community’s opinions to find the suitable guidelines for ecotourism management in 
the area.The instruments for data collecting were questionnaires, Ecotourism 
Attractions Quality Standard Evaluation forms of Department of Tourism, Ministry of 
Tourism and Sports. 
 The  result of the study were as follow; Phuhinrongkla National Park  and 
Khao Pa Pratumuang have the excellent potential to develop to be ecotourism 
attractions  and it suits to Eco- tourists, Paejedkotand KanegThung - Kaeng Ton 
Waterfall have the fair potential as suit to  a one day trip tourist attractions and 
adventure destinations for nature tourism activities.The tourist attractions 
management has been cooperated by the community and the government sectors 
since they realized the importance of sharing profit from tourism. In addition, for an 
effective and sustainable development of ecotourism, community need to develop 
more for having better facilities, connect tourist attractions with the community 
nearby, develop knowledge of conservation and English language for communicating 
with foreigner tourists. 
Keywords: Tourism Development, Eco-Tourism, People Participation  
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บทน า 
 การทํองเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่มีความสําคัญตํอเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ของ
ประเทศไทยอยํางมาก โดยได๎มีการกําหนดไว๎ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติฉบับที่ 10 ซึ่ง
ได๎มีการกําหนดแผนแมํบทการพัฒนาอุตสาหกรรมการทํองเที่ยวของประเทศไทย (สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ,2554)  โดยมีนโยบายเชิงรุกของแผนอุตสาหกรรม
การทํองเที่ยวที่กลําวไว๎ ได๎แกํ การพัฒนาประเทศไทยคงความเป็นผู๎นําทางการทํองเที่ยวในภูมิภาค
เอเชียอยํางตํอเนื่อง การพัฒนาการทํองเที่ยวของไทยให๎เป็นสาขาหลักทางเศรษฐกิจที่มีความสําคัญ
ควบคูํกับสาขาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม การเรํงรัดให๎เกิดการกระจายตัวของนักทํองเที่ยวและ
รายได๎จากทํองเที่ยวสูํภูมิภาคอ่ืน ๆ นอกเหนือจากเมืองทํองเที่ยวหลักในปัจจุบัน การปรับปรุง
โครงสร๎างอุตสาหกรรมทํองเที่ยวให๎ทันสมัยเพ่ือให๎ผู๎ประกอบการมีความพร๎อมในการแขํงขันเพ่ือ
รองรับระบบตลาดเสรีทางการค๎า  การสนับสนุนให๎องค๑กรการปกครองสํวนท๎องถิ่นให๎มีความพร๎อม
และเข๎มแข็งในการบริหารจัดการทํองเที่ยว และ การอนุรักษ๑ทรัพยากรการทํองเที่ยวให๎คงความเป็น
ธรรมชาติที่สมบูรณ๑และสะท๎อนถึงความเป็นเอกลักษณ๑วัฒนธรรมไทยชัดเจนที่สุด  
  แตํอยํางไรก็ตาม ในรอบหลายทศวรรษที่ผํานมา ประเทศไทยมีการพัฒนาการทํองเที่ยว
อยํางรวดเร็ว ทั้งจํานวนรายได๎ และจํานวนนักทํองเที่ยวตํางเพ่ิมสูงขึ้นเป็นลําดับ เชํน ในปี 2550 กอง
สถิติการทํองเที่ยวแหํงประเทศ (2550) ได๎รายงานวํา ในปี พ.ศ. 2550 ประเทศไทยมีรายได๎จากการ
ทํองเที่ยว 928,199 ล๎านบาท  ทั้งนี้ มูลคําทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นมานั้น ยํอมแลกมาด๎วยความเสื่อม
โทรมของทรัพยากรธรรมชาติ ประเพณี วัฒนธรรมและวิถีชีวิต ดังนั้น บทเรียนที่ผํานมา จึงได๎พบวํา 
การทํองเที่ยวเชิงนิเวศ จะเป็นการทํองเที่ยวอีกรูปแบบหนึ่งที่มุํงเน๎น การักษาสิ่งแวดล๎อม เป็นสําคัญ 
ซึ่งจะมีความแตกตํางจากการทํองเที่ยวแบบเดิม หรือ แบบมวลชน (Mass Tourism)   และกลายมา
เป็นการทํองเที่ยวแบบทางเลือก (Alternative Tourism) ดังนั้น ภาครัฐจึงได๎มีการกําหนดเปูาหมาย
ของนโยบายพัฒนาการทํองเที่ยวเชิงนิเวศของประเทศไทยในระยะ 10 ปี ซึ่งมีหลักสําคัญ อาทิ มีการ
กําหนดพ้ืนที่เปูาหมายการทํองเที่ยวเชิงนิเวศที่ชัดเจน อบรมความรู๎นักทํองเที่ยวและกระจายรายได๎สูํ
ภาคท๎องถิ่นอยํางทั่วถึง ซึ่งการกําหนดนโยบายดังกลําวเป็นสะท๎อนถึงแนวโน๎มการพัฒนาการ
ทํองเที่ยวเชิงนิเวศท่ีจะเกิดข้ึนอยํางเต็มรูปแบบในประเทศไทย 
 จังหวัดพิษณุโลกเป็นอีกจังหวัดที่ให๎ความสําคัญตํอการพัฒนาการทํองเที่ยวโดยหวังที่จะให๎
การพัฒนาการทํองเที่ยวกํอให๎เกิดรายได๎ ซึ่งสามารถนําไปพัฒนาจังหวัดและกระจายไปสูํภาค
ประชาชนอยํางทั่ว โดยอาศัยฐานทรัพยากรที่มีอยูํอยํางหลากหลายทั้งทางด๎านประวัติศาสตร๑ 
ธรรมชาติ ภูมิปัญญาท๎องถิ่น และวิถีชีวิต  ดังนั้นในแผนพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก 2551 -2554 ในกลุํม
ยุทธศาสตร๑กลุํมจังหวัดภาคเหนือตอนลําง กลุํมที่ 1  กําหนดให๎ จังหวัดพิษณุโลก พัฒนาไปสูํ
ศูนย๑กลางบริการแยกอินโดจีนแหํงเศรษฐกิจและการทํองเที่ยว โดยมีนโยบายในการสํงเสริมการ
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ทํองเที่ยว  โดยมีนโยบายในการสํงเสริมการทํองเที่ยว ด๎านวัฒนธรรม ประเพณี และทํองเที่ยวเชิง
นิเวศ จัดให๎มีฤดูกาลทํองเที่ยวตลอดปี เพ่ือสร๎างกิจกรรมด๎านการทํองเที่ยว เพ่ิมจํานวนนักทํองเที่ยว
และกระจายรายได๎ไปสูํภาคถ่ินมากที่สุด (www.phitsanulok.go.th)  
 อําเภอนครไทยเป็นหนึ่งในเก๎าอําเภอของจังหวัดพิษณุโลก มีพ้ืนทีประมาณ 2,220.37  
ตารางกิโลเมตร อยูํหํางจากตัวเมืองพิษณุโลกประมาณ 90 กิโลเมตร อําเภอนครไทยนั้น เดิม คือ บาง
ยาง ซึ่งมีความสําคัญด๎านประวัติศาสตร๑ในการกํอกําเนิดอาณาจักรสุโขทัย โดยเคยตกเป็นสถานที่
ประทับของพํอขุนบางกลางหาว ซึ่งตํอมาได๎ปราบดาภิเษกเป็นพํอขุนศรีอินทราทิตย๑ ปฐมกษัตริย๑แหํง
ราชวงศ๑พระรํวง นอกจากนี้แล๎ว อําเภอนครไทย ยังมีความอุดมสมบูรณ๑ของปุาไม๎ จึงทําให๎มีแหลํง
ทํองเที่ยวด๎านธรรมชาติ โดยเฉพาะประเภทน้ําตกและอุทยานแหํงชาติ   กระจายในพ้ืนที่เป็นจํานวน
มาก และกอร๑ปกับกระแสการพัฒนาแหลํงทํองเที่ยวจากภาครัฐทั้งสํวนกลางและท๎องถิ่น ที่เล็งเห็นถึง
การใช๎การทํองเที่ยวเป็นเครื่องมือในการกระจายรายได๎สูํประชาชนระดับฐานราก อีกทั้งยังสอดคล๎อง
กับแนวโน๎มทางเลือก อาทิการทํองเที่ยวเชิงนิเวศ ที่จะขยายตัวในอนาคตและการตระหนักถึง 
ความสําคัญของการรักษาสิ่งแวดล๎อม รวมถึงการกระจายอํานาจสิทธิเสรีภาพไปยังประชาชนเจ๎าของ
พ้ืนที่ มุํงสํงเสริมกระบวนการมีสํวนรํวมของชุมชนโดยรอบแหลํงทํองเที่ยว 
 จากเหตุผลดังกลําวนี้ ผู๎วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาการพัฒนาการทํองเที่ยวของอําเภอนครไทย
เพ่ือพัฒนาเป็นทํองเที่ยวเชิงนิเวศโดยการมีสํวนรํวมของชุมชน ซึ่งผลสําเร็จของโครงการจะทําให๎เกิด
การเรียนรู๎ระหวํางชุมชน ภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา สํงเสริมให๎ประชาชนในพ้ืนที่ได๎เข๎าใจ
ถึงกับกระบวนการมีสํวนรํวมและสามารถนําเหลักการจัดการทํองเที่ยวเชิงนิเวศ สามารถนํารายได๎สูํ
ชุมชน และเป็นหนึ่งเครื่องมือที่สามารถอนุรักษ๑ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม ที่มีอยูํให๎มีความ
อุดมสมบูรณ๑และสํงตํอเป็นมรดกด๎านธรรมชาติสูํอนุชนรุํนหลังตํอไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 1. เพ่ือศึกษาศักยภาพเพ่ือเป็นแหลํงทํองเที่ยวเชิงนิเวศของอําเภอนครไทย 

 2. เพ่ือเสริมสร๎างกระบวนการเรียนรู๎การจัดการทํองเที่ยวโดยกระบวนการมีสํวนรํวมของ
ชุมชน 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย  
 การพัฒนาการทํองเที่ยวของอําเภอนครไทยเพ่ือพัฒนาเป็นแหลํงทํองเที่ยวเชิงนิเวศโดยการมี
สํวนรํวมของชุมชน ผู๎ศึกษาได๎ใช๎วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพ่ือให๎สามารถ
บรรลุวัตถุประสงค๑ตามที่กําหนดไว๎ โดยมีการศึกษาบริบทที่เกี่ยวข๎องในพ้ืนที่อําเภอนครไทย  จังหวัด
พิษณุโลก อาทิ ทรัพยากรการทํองเที่ยว สิ่งอํานวยความสะดวกด๎านการทํองเที่ยว การมีสํวนรํวมของ
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ประชาชน และนโยบายการสํงเสริมการทํองเที่ยวจากภาครัฐ เป็นต๎น โดยผู๎วิจัยมีการดําเนินการเป็น 
ขั้นตอนดังนี้  
 1.  ขอบเขตด๎านพ้ืนที่ในการศึกษา 
     พ้ืนที่ในเขตอําเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก  
 2.  ขอบเขตด๎านประชากร  

2.1  กลุํมนักทํองเที่ยว จํานวน 1,000 คนโดยกําหนดคําความเชื่อมั่นที่ร๎อยละ 95 จะได๎
กลุํมตัวอยํางท่ีนําเชื่อถือที่ 277 คน (Darwin Hendel (1977) อ๎างใน มนัส สุวรรณ , 2544) 

2.2  กลุํมตัวแทนประชาชนในพื้นท่ี  ของอําเภอนครไทย  จํานวน 20 คน  
2.3  กลุํมตัวแทนจากภาครัฐ จํานวน 20 คน ได๎แกํ การทํองเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก 

ประชาสัมพันธ๑จังหวัดพิษณุโลก สํานักพัฒนาการทํองเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก องค๑บริหารสํวนตําบลใน
เขตอําเภอนครไทย   และพัฒนาชุมชนอําเภอนครไทย 

2.4  กลุํมตัวแทนภาคธุรกิจด๎านการทํองเที่ยว จํานวน 20 คน ได๎แกํ ธุรกิจนําเที่ยวและที่
พัก ธุรกิจร๎านอาหารและภัตตาคาร ธุรกิจการขนสํง และธุรกิจร๎านขายของที่ระลึกในพ้ืนที่อําเภอนคร
ไทยและใกล๎เคียง  
 3.  ขอบเขตด๎านเนื้อหา 
           ศึกษาบริบท ประวัติความเป็นมา เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม อําเภอนครไทย
เอกสารที่เกี่ยวข๎องกับองค๑ประกอบด๎าน การพัฒนาแหลํงทํองเที่ยว การทํองเที่ยวเชิงนิเวศ การมีสํวน
รํวมของชุมชน และหลักเกณฑ๑การคัดเลือกแหลํงทํองเที่ยว เพ่ือศึกษาความเป็นไปได๎ในการจัดสิ่ง
อํานวยความสะดวกข้ันต๎น รวมถึงศักยภาพและรูปแบบการจัดการทํองเที่ยวที่เหมาะสม สําหรับแหลํง
ทํองเที่ยวเชิงนิเวศ ที่กําหนดการรวบรวมแนวคิดที่เก่ียวข๎อง และแหลํงทํองเที่ยวที่มีความใกล๎เคียงกัน 
เพ่ือเป็นแบบอยํางในการศึกษาตํอไป 
 4. เครื่องมือที่ใช๎ในการศึกษา  
                     4.1  ผู๎วิจัยได๎ใช๎แบบประเมินมาตรฐานคุณภาพแหลํงทํองเที่ยวเชิงนิ เวศ โครงการ
ศึกษาและกําหนดดัชนีชี้วัดมาตรฐานคุณภาพแหลํงทํองเที่ยวเชิงนิเวศ โดยสํานักพัฒนาการทํองเที่ยว 
กระทรวงการทํองเที่ยวและกีฬา รํวมกับ สถาบันวิจัยสภาวะแวดล๎อม จุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย ซึ่งมี
เกณฑ๑การประเมินแหลํงทํองเที่ยวเชิงนิเวศ ได๎แกํ ด๎านศักยภาพในการเป็นแหลํงทํองเที่ยวเชิงนิเวศ 
ด๎านการจัดการด๎านการใช๎ประโยชน๑ของพ้ืนที่เพ่ือให๎เกิดความยั่งยืน ด๎านการจัดการด๎านการให๎ความรู๎
และสร๎างจิตสํานึก และด๎านการมีสํวนรํวมของชุมชนในกิจกรรมการทํองเที่ยว  
  4.2  แบบนําสัมภาษณ๑ (Interview Guide) เพ่ือใช๎ประกอบการสัมภาษณ๑ กลุํม
ตัวแทนภาคประชาชน กลุํมตัวแทนภาครัฐ และกลุํมตัวแทนภาคธุรกิจด๎านการทํองเที่ยวที่เกี่ยวข๎อง 
ซึ่งใช๎ในการสํารวจความคิดเห็นด๎านการจัดการการทํองเที่ยวของหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง อุปสรรคและ
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โอกาส รวมถึงข๎อเสนอแนะตํางๆ ด๎านการจัดการทํองเที่ยวสําหรับอําเภอเนินมะปราง โดยคณะผู๎วิจัย
ได๎กําหนดหัวข๎อและรายการตําง ๆ ที่ต๎องการจะศึกษา โดยใช๎แบบสัมภาษณ๑แบบปลายเปิด (Open-
Ended Questions) โดยให๎ผู๎ถูกสัมภาษณ๑มีโอกาสแสดงความคิดเห็น และให๎ตอบคําถามด๎วยตนเอง 
มีอิสรภาพ ภายใต๎หัวข๎อคําถามท่ีกําหนด  
  4.3  การวิเคราะห๑ข๎อมูล 
นําข๎อมูลที่ได๎มาวิเคราะห๑  ให๎ได๎ข๎อมูล เพ่ือนําเสนอ รูปแบบและกิจกรรมการทํองเที่ยวเชิงนิเวศ ที่
เหมาะสมกับบริบทด๎านการทํองเที่ยวของอําเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก นําเสนอเส๎นทางการ
ทํองเที่ยวเชิงนิเวศที่เหมาะสมกับความต๎องการของนักทํองเที่ยว ผู๎ประกอบการ และ ประชาชนใน
ท๎องถิ่น 
 
ผลการวิจัย  
 การวิจัยเพื่อการศึกษารูปแบบการทํองเที่ยวเชิงนิเวศท่ีเหมาะสมกับบริบทของอําเภอนครไทย   
ผู๎ศึกษาได๎ใช๎ แนวคิดทางด๎านการทํองเที่ยวเชิงนิเวศ การมีสํวนรํวมของชุมชน  งานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง 
การสํารวจศักยภาพของแหลํงทํองเที่ยว และความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนที่  โดยมีผลการศึกษา 
ดังนี้  
 1.การศึกษาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อ าเภอนครไทย  จังหวัดพิษณุโลก 
 การศึกษาศักยภาพแหลํงทํองเที่ยวเชิงนิเวศ ในเขตพ้ืนที่ อําเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลกผู๎
ศึกษาได๎ใช๎คูํมือการประเมินมาตรฐานคุณภาพแหลํงทํองเที่ยวเชิงนิเวศ โครงการศึกษาและกําหนด
ตัวชี้วัดมาตรฐานคุณภาพแหลํงทํองเที่ยวเชิงนิเวศ โดยสํานักพัฒนาการทํองเที่ยว กระทรวงการ
ทํองเที่ยวและกีฬา รํวมกับ สถาบันวิจัยสภาวะแวดล๎อม จุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย โดยมีองค๑ประกอบ
ที่ใช๎ในการศึกษา 4  ด๎าน ได๎แกํ 
 องค์ประกอบท่ี 1 ศักยภาพในการในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
 มีหลักเกณฑ๑ในการพิจารณา 4 ด๎าน ได๎แกํ  
 1.1  จุดดึงดูดด๎านการทํองเที่ยวและเรียนรู๎แหลํงทํองเที่ยว โดยเป็นการพิจารณาแหลํง
ธรรมชาติที่จะจัดการทํองเที่ยวเชิงนิเวศต๎องมีสิ่งที่สามารถดึงดูดนักทํองเที่ยวให๎เข๎าไปเที่ยวชมได๎เป็น
อยํางดี และจุดดึงดูดดังกลําวต๎องกํอให๎เกิดการเรียนรู๎ในเรื่องระบบนิเวศ สร๎างความภาคภูมิใจ ความ
หวงแหน และจิตสํานึกในการที่จะรักษาสิ่งนั้นให๎คงอยูํตลอดไป เชํน การมีสัตว๑หรือพืชที่มีลักษณะโดด
เดํน หายาก ใกล๎สูญพันธุ๑ เป็นต๎น  
 1.2  ความอุดมสมบูรณ๑ของแหลํงธรรมชาติ หลักในการพิจารณา คือ แหลํงธรรมชาติควรที่
จะคงสภาพความเป็นธรรมชาติดั้งเดิมไว๎มากที่สุด และมีการรบกวนโดยมนุษย๑น๎อยที่สุด แหลํง
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ธรรมชาติที่ถูกบุกรุกหรือทําลายโดยมนุษย๑จนไมํเหลือสภาพเดิมจะทําให๎การเรียนรู๎ระบบนิเวศและ
การสร๎างจิตสํานึกในการอนุรักษ๑ลดลงไปด๎วย  
 1.3 ความเกี่ยวข๎องของวัฒนธรรมท๎องถิ่นกับแหลํงธรรมชาติ หลักในการพิจารณา คือ ความ
เกี่ยวข๎องกับวัฒนธรรมท๎องถิ่นจะมีสํวนสนับสนุนให๎นักทํองเที่ยวได๎เรียนรู๎วิถีชีวิตของชุมชนในการอยูํ
รํวมกับธรรมชาติ ซึ่งชุมชนควรมีลักษณะเป็นชุมชนดั้งเดิมที่อาศัยอยูํในแหลํงธรรมชาติ และยังรักษา
แหลํงวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิมไว๎ได๎ เชํน ชุมชนผีตองเหลือง หรือ ชุนชนชาวเขาเผํา
เล็ก ๆ หรือแหลํงธรรมชาตินั้นอาจมีหลักฐานชัดเจนที่แสดงถึงการตั้งถิ่นฐานและการเป็นแหลํง
วัฒนธรรมในอดีต เชํน ภาพเขียนฝาผนังถ้ําหรือบริเวณหน๎าผา เป็นต๎น  
 1.4  ความปลอดภัยของแหลํงธรรมชาติในการทํองเที่ยว โดยพิจารณาจากโอกาสที่จะเกิด
อันตรายจากตัวพ้ืนที่เองในบริเวณเส๎นทางทํองเที่ยว เชํน แผํนดินไหว สึนามิ น้ําปุา ดินถลํม หน๎าผา
สูงชัน กระแสน้ํารุนแรง สัตว๑ดุร๎าย มาลาเรีย และปัจจัยภายนอก เชํน ภัยจากโจรผู๎ร๎าย และ โรค
ระบาดอ่ืน ๆ เป็นต๎น  
 องค์ประกอบท่ี 2 การจัดการด้านการใช้ประโยชน์ของพื้นที่ให้เกิดความย่ังยืน  
 มีหลักเกณฑ๑ในการพิจารณา 4 ด๎าน ได๎แกํ 
 2.1  การจัดการด๎านการใช๎ประโยชน๑ของตัวแหลํงทํองเที่ยว โดยการพิจารณาจะประกอบไป
ด๎วยด๎านตําง ๆ ได๎แกํ  การกําหนดเขตการใช๎ประโยชน๑พ้ืนที่เพ่ือการทํองเที่ยว เชํน มีการแบํงพ้ืนที่
สงวน พ้ืนที่นันทนาการและพ้ืนที่พักอาศัย  มีการกําหนดชํวงเวลาในในการเข๎าพ้ืนที่ที่เหมาะสมตาม
ชํวงเวลาของวันและฤดูกาล  มีการจํากัดจํานวนนักทํองเที่ยว ให๎พอเหมาะกับศักยภาพของพ้ืนที่และ
การบริการ  
 2.2  การจัดการด๎านการบริการนักทํองเที่ยว โดยมีการประเมินในดัชนีนี้จะพิจารณาจากการ
ดําเนินงานด๎านการให๎บริการข้ันพื้นฐานแกํนักทํองเที่ยว โดยมีการจัดการที่เหมาะสมให๎นักทํองเที่ยวมี
ความพึงพอใจในการได๎รับบริการที่ค๎ุมคํากับการมาทํองเที่ยว 
 2.3  การจัดการด๎านกิจกรรมการทํองเที่ยว โดยมีการจัดกิจกรรมการทํองเที่ยวที่ไมํกระทบ
ตํอพ้ืนที่ที่มีเปราะบาง และไมํทําให๎แหลํงธรรมชาติเกิดความเสื่อมโทรม  
 2.4  การจัดการด๎านการติดตามและการประเมินการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่อันเนื่องมาจาก
การทํองเที่ยว โดยพิจารณาจากการที่แหลํงทํองเที่ยวมีแผนการดําเนินงาน ติดตามความเสี่ยง 
ประเมินการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่ และมีการวิเคราะห๑ผลกระทบเพ่ือนําผลที่ได๎มาปรับปรุงให๎ดีขึ้น  
 องค์ประกอบท่ี 3 การบริหารจัดการด้านการให้ความรู้และสร้างจิตส านึก 

มีหลักเกณฑ๑ในการพิจารณา 4 ด๎าน ได๎แกํ  
 3.1  มีศูนย๑บริการที่ให๎ข๎อมูลแหลํงทํองเที่ยวและความสะดวกแกํนักทํองเที่ยว โดยพิจารณา
จาก การมีศูนย๑บริหารหรือมีการกําหนดพ้ืนที่ เพ่ือเป็นศูนย๑บริการอยํางชัดเจนและประจํา มีสื่อ
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หลากหลายประเภทในการให๎ข๎อมูล ขําวสาร ในศูนย๑บริการแกํนักทํองเที่ยว กํอนการทํองเที่ยวใน
แหลํงธรรมชาติ สื่อมีความนําสนใจและมีความเป็นปัจจุบัน รวมถึงมีการเผยแพรํทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 
 3.2  มีการให๎ความรู๎แกํนักทํองเที่ยวในด๎านการประหยัดพลังงานและการกําจัดของเสียอยําง
ถูกวิธี โดย มีสื่อในการรณรงค๑ให๎นักทํองเที่ยวชํวยกันประหยัดน้ําและพลังงาน มีสื่อให๎นักทํองเที่ยว
เกิดจิตสํานึกที่ไมํทําให๎นักทํองเที่ยวทิ้งขยะในแหลํงธรรมชาติ มีการจัดระบบการทิ้งขยะที่มีการแยก
ประเภท มีการรณรงค๑ให๎นักทํองเที่ยวมีสํวนรํวมในการเก็บและนําขยะออกจากพ้ืนที่  
 3.3  มีการให๎ความรู๎ถึงคุณคําของทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ๑กับพนักงานนําเที่ยว 
นักทํองเที่ยว และชุมชนที่อยูํโดยรอบพ้ืนที่  โดยมีการจัดอบรมพนักงาน ผู๎ประกอบการ และชุมชนที่
เกี่ยวข๎องกับคุณคําของทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ๑เป็นระยะ ๆ ตามความเหมาะสม มีการจัด
เส๎นทางศึกษาธรรมชาติและปูายสื่อความหมายบนเส๎นทางธรรมชาติเพ่ือให๎ความรู๎แกํนักทํองเที่ยว 
เป็นต๎น  
 3.4  มีบุคลากรที่มีความรู๎ เรื่องระบบนิเวศ และการอนุรักษ๑ให๎บริการด๎านความรู๎แกํ
นักทํองเที่ยว ผู๎ประกอบการ และชุมชน โดยบุคลากรที่ให๎ความรู๎แกํนักทํองเที่ยวควรที่จะมีความรู๎ใน
เรื่องระบบนิเวศ สิ่งแวดล๎อม และการอนุรักษ๑ ซึ่งอาจได๎รับความรู๎มาจากประสบการณ๑ การบอกเลํา 
การศึกษาค๎นคว๎าด๎วยตนเอง การฝึกอบรม หรือการศึกษาในระดับปริญญาด๎านสิ่งแวดล๎อม 
นิเวศวิทยา ทั้งนี้บุคลากรให๎บริการด๎านความรู๎ควรที่จะสื่อสารได๎ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 องค์ประกอบท่ี 4 การมีส่วนร่วมของชุมชนในกิจกรรมการท่องเที่ยว 
 มีหลักเกณฑ๑ในการพิจารณา 2 ด๎าน ได๎แกํ  
 4.1  ชุมชนท๎องถิ่นได๎มีสํวนรํวมในการบริหารจัดการการทํองเที่ยว ได๎แกํ  มีตัวแทนของ
ชุมชนในการวางแผนหรือบริหารจัดการการทํองเที่ยวเชิงนิเวศ การมีสํวนรํวมของชุมชนในการดูแล
และรักษาทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่ทํองเที่ยว ชุมชนมีสํวนรํวมในการรักษาวัฒนธรรมท๎องถิ่น 
กิจกรรมการทํองเที่ยวเป็นที่ยอมรับของคนในท๎องถิ่น และมีการกํอตั้งองค๑กรหรือโครงการอนุรักษ๑ตําง 
ๆ ที่เกิดจากท๎องถิ่น ซึ่งมีบทบาทตํอการจัดการการทํองเที่ยวเชิงนิเวศ 
 4.2  ชุมชนมีรายได๎จากการทํองเที่ยว  โดยพิจารณาจาก ชุมชนมีรายได๎จากการขายอาหาร
และสินค๎าพ้ืนเมือง ชุมชนมีรายได๎จากการนําเที่ยวและให๎บริการในกิจกรรมการทํองเที่ยว ชุมชนมี
รายได๎หรือเงินเดือนจากการถูกจ๎างงานโดยบริษัทนําเที่ยวหรือเจ๎าของพ้ืนที่ ชุมชนมีรายได๎จากการ
ให๎บริการด๎านที่พัก เชํน การจัดโฮมสเตย๑ และ ชุมชนมีรายได๎จากการแสดงศิลปะพ้ืนเมือง เป็นต๎น  
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ผลการประเมินมาตรฐานคุณภาพพ้ืนที่เพ่ือเป็นแหลํงทํองเที่ยวเชิงนิเวศ  ซึ่งใช๎แบบประเมิน
มาตรฐานแหลํงทํองเที่ยวเชิงนิเวศ  โดย กลุํมตัวแทนภาครัฐ  สถานประกอบการด๎านการทํองเที่ยว  
นักทํองเที่ยว และประชาชนในพื้นท่ี มีผลการประเมินดังตารางตํอไปนี้    

  

 
องค๑ประกอบ 

 
คะแนน 

คะแนนจากการประเมินแหลํงทํองเที่ยว 

อุทยาน
แหํงชาติ 
ภูหินรํอง

กล๎า 

ผาประตู
เมือง 

แพ
เจ็ดคต 

น้ําตก 
แกํงทุํง-แกํง

โตน 

1. ศักยภาพในการเป็นแหลํ ง
ทํองเที่ยวเชิงนิเวศ 

40 38 37 21 22 

2. การจัดการด๎านใช๎ประโยชน๑
ของพ้ืนที่เพ่ือให๎เกิดความยั่งยืน 

20 20 18 13 14 

3. การจัดการด๎านการใช๎ความรู๎
และการสร๎างจิตสํานึก 

20 15 13 12 12 

4. การมีสํวนรํวมของชุมชนใน
กิจกรรมการทํองเที่ยว  

20 14 13 12 11 

รวม 100 87 81 58 55 

ระดับมาตรฐาน ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ปาน
กลาง 

ปานกลาง 

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

 
2.การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาและการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อ าเภอนคร

ไทย สามารถสรุปได้ดังนี้  
2.1 ชุมชนมีการรํวมกันประชุมหารือกับเจ๎าหน๎าที่ของภาครัฐ เพ่ือหาแนวทางแก๎ไข

ปัญหาหรือปรับปรุงวิธีการดําเนินการจัดการด๎านการทํองเที่ยวให๎ดียิ่งขึ้น 
2.2 รํวมกันรักษาความสะอาดบริเวณชุมชน ห๎างร๎าน แผงลอย ของตนเอง ที่อยูํใน

แหลํงทํองเที่ยว  
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 2.3 มีสํวนรํวมในการอนุรักษ๑ปุาไม๎ เพราะเห็นวํา ปุาไม๎เป็นทรัพยากรสําคัญ เป็น
แหลํงรายได๎ของชุมชน โดย รํวมกันปลูกต๎นไม๎  ไมํเผาทําลายปุา ทําการเกษตรในพ้ืนที่ ที่กําหนด เป็น
ต๎น  

2.4 รํวมกับเจ๎าหน๎าที่ และหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องในการประชาสัมพันธ๑แหลํง
ทํองเที่ยว โดยการเป็นเจ๎าบ๎านที่ดี  

2.5 รํวมกับชุมชนในการอนุรักษ๑ศิลปวัฒนธรรมประจําเผํา ซึ่งถือวําเป็นสิ่งดึงดูด
ทางด๎านการทํองเที่ยวและสามารถสร๎างมูลคําเพ่ิมในอนาคตได๎ 

 
3. ข้อจ ากัดและอุปสรรคในการพัฒนาอ าเภอนครไทยอให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
 3.1  ด๎านบุคลากร  อําเภอนครไทย ยังมีความจําเป็นในการพัฒนาบุคลากรให๎มี

ความรู๎ด๎านการทํองเที่ยวเชิงนิเวศ ทักษะการนําเที่ยว การจัดกิจกรรมด๎านทํองเที่ยว ความสามารถใน
การสื่อสารทางด๎านภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  รวมถึงจํานวนของบุคลากรให๎มีความเพียงพอตํอ
ความต๎องการในชํวงฤดูกาลทํองเที่ยว  

 3. 2  ความสามารถในการรองรับของพ้ืนที่   อุทยานภูหินรํองกล๎ามีข๎อจํากัดในการ
รองรับนักทํองเที่ยวจํานวนมาก โดยเฉพาะในชํวงฤดูกาลทํองเที่ยว เชํน ชํวงวันหยุดยาวสิ้นปี ทําให๎มี
ข๎อจํากัดในการใช๎พ้ืนที่สาธารณะรํวมกัน อาทิ ลานกางเต๎นท๑  สถานที่จอดรถ  ห๎องน้ํา  ร๎านอาหาร 
รวมถึง สถานที่ทํองเที่ยวด๎วย ทําให๎เกิดความแออัด และสํงผลเสียตํอความรู๎สึกของนักทํองเที่ยว และ
ผลกระทบตํอแหลํงทํองเที่ยว โดยเฉพาะปัญหาการจัดการด๎านขยะ ดังนั้น คว รมีการศึกษา
ความสามารถในการรองรับ (Carrying Capacity)  ของพ้ืนที่ ซึ่งแบํงออกเป็น  

                 3.2.1 ความสามารถในการรองรับด๎านเศรษฐกิจ (Economic Carrying 
Capacity) พิจารณาความสามารถในการรองรับของพ้ืนที่ วําควรใช๎พ้ืนที่ในระดับความเข๎มข๎นเทําใด 
จึงจะใหผ๎ลประโยชน๑สูงสุดด๎านเศรษฐกิจ เชํน จํานวนแรงงานจากภายนอกตํอจํานวนแรงงานใน เป็น
ต๎น 

                 3.2.2  ความสามารถในการรองรับด๎านกายภาพ (Physical Carrying 
Capacity) เป็น ขีดจํากัดที่กําหนดได๎คํอนข๎างชัดเจนมากกวําการพิจารณาในแงํอ่ืนๆ เชํน ขนาดของ
พ้ืนที่แหลํงทํองเที่ยว ซึ่งมีอยูํแนํนอนตายตัว ยํอมเป็นตัวกําหนดวําจะสามารถสร๎างอาคารหรือ
สิ่งกํอสร๎างได๎จํานวนมากน๎อย เพียงใด เชํน ระยะทางและเวลาเฉลี่ยจนถึงปลายทางตํอนักทํองเที่ยว 
จํานวนประชากรตํอพ้ืนที่เป็นต๎น 
                            3.2.3 ความสามารถในการรองรับด๎านนิเวศวิทยา (Ecological Carrying 
Capacity)  คือ ระดับการใช๎ประโยชน๑สูงสุดของพ้ืนที่ที่ระบบนิเวศจะแบกรับได๎ กํอน สภาพแวดล๎อม
จะเสื่อมโทรมลงจน ยากท่ีจะแก๎ไขให๎กลับคืนสูํสภาวะเดิมที่เคยเป็น เชํน อัตราสํวนของปริมาณน้ําเสีย
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ในฤดูการทํองเที่ยวตํอความสามารถในการรองรับของ ระบบบําบัดน้ําเสีย ปริมาณการเกิดขยะตํอ
ความสามารถในการจัดเก็บและรวบรวมขยะ คําเฉลี่ยของระดับเสียงตํอวันที่เกินมาตรฐานมลพิษทาง
เสียงในชํวงฤดูการทํองเที่ยว 
                            3.2.4 ความสามารถในการรองรับทางความรู๎สึก (Perceptual Carrying 
Capacity)พิจารณาขีดความสามารถในการรองรับทางความรู๎สึก จะวัดจากความพึงพอใจของผู๎ที่มาใช๎
บริการในสถานที่นั้นๆ เป็นตัวกําหนด  เชํน จํานวนเรื่องร๎องเรียน เป็นต๎น 
  
สรุปและอภิปรายผล 
 สรุปผลการวิจัย  

การศึกษาศักยภาพของพ้ืนที่เพ่ือการพัฒนาเป็นแหลํงทํองเที่ยวเชิงนิเวศที่เหมาะสมกับบริบท
ของอําเภอนครไทย  พบวํา อุทยานแหํงชาติภูหินรํองกล๎าและผาประตูเมืองในตําบลบ๎านแยง  มี
ศักยภาพในระดับดีเยี่ยม ในการพัฒนาให๎เป็นแหลํงทํองเที่ยวเชิงนิเวศ เหมาะสําหรับนักทํองเที่ยวเชิง
อนุรักษ๑ สามารถพัฒนารูปแบบกิจกรรมการทํองเที่ยวเชิงนิเวศภายในพ้ืนที่  เชํน การเดินเส๎นทาง
ธรรมชาติ  การสํองสัตว๑ หรือ ดูนก  การปีนเขา  การปั่นจักรยานชมภูมิประเทศ และการกางเต็นท๑
นอนพักแรม ในสํวนของผาประตูเมืองนั้นเน๎นในศึกษาปุาไม๎ พันธุ๑พืช นก และหินรูปรํางแปลกตา
หลายร๎อยก๎อน ซึ่งตั้งอยูํบนยอดเขาผาประตูเมือง ระหวํางทางที่เดินไปนักทํองเที่ยวจะได๎ชมยอดเขา
และวิวของตัวอําเภอดํานซ๎าย จังหวัดเลย และอําเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก แพเจ็ดคต ในตําบล
หนองกระท๎าว มีศักยภาพในระดับปานกลาง เหมาะสําหรับการเป็นแหลํงทํองเที่ยวแบบเช๎าไป เย็น
กลับ เหมาะสมในการจัดกิจกรรมนันทนาการทางน้ํา อาทิ การลํองแพรับประทานอาหาร และ ตก
ปลา  น้ําตกแกํงทุํง-แกํงโตน ในตําบลบํอโพธิ์ มีศักยภาพในระดับปานกลาง  สามารถพัฒนาให๎เป็น
แหลํงทํองเที่ยวแบบผจญภัย เชํน การลํองแกํง  
             การเสริมสร๎างกระบวนการเรียนรู๎การจัดการทํองเที่ยวโดยกระบวนการมีสํวนรํวมของ
ชุมชน  ผลการศึกษาพบวํา ชุมชนมีสํวนรํวมกับหนํวยงานภาครัฐในการจัดการแหลํงทํองเที่ยว เพราะ
เล็งเห็นถึงความสําคัญ ในการรํวมรับผลประโยชน๑ที่เกิดขึ้นจากการทํองเที่ยว  ชุมชนมีบทบาทในการ
รํวมอนุรักษ๑ทรัพยากรธรรมชาติ วิถีชีวิตชุมชน การเป็นเจ๎าบ๎านที่ดี และพร๎อมสํงตํอวิธีคิด ไปสูํอนุชน
รุํนตํอไป   
 อภิปรายผลการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาการทํองเที่ยวของอําเภอนครไทยเพ่ือให๎เป็นทํองเที่ยวเชิงนิเวศ
โดยการมีสํวนรํวมของชุมชน  ซึ่งได๎อภิปรายผลตามวัตถุประสงค๑ของการศึกษาโดยใช๎แนวคิด ทฤษฎี 
และงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง ทั้งนี้สามารถอภิปรายผลการศึกษาได๎ดังตํอไปนี้  
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 แนวทางในการพัฒนาศักยภาพแหล่งธรรมชาติ  ในพื้นที่อ าเภอนครไทย สามารถพัฒนา
ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ได้  
 จากผลการศึกษาสามารถสรุปได๎วํา อุทยานแหํงชาติภูหินรํองกล๎า มีศักยภาพในการพัฒนาให๎
เป็นแหลํงทํองเที่ยวเชิงนิเวศ ที่มีองค๑ประกอบโดยรวม  โดยมีความสอดคล๎องกับ  การทํองเที่ยวแหํง
ประเทศไทย (2544) อ๎างใน (บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา, 2549)  ที่ได๎ กําหนดองค๑ประกอบที่สําคัญของการ
ทํองเที่ยวเชิงนิเวศ โดยสามารถจําแนกออกได๎เป็น 4 ประการ ประกอบด๎วย  
 1.  องค๑ประกอบด๎านพ้ืนที่ เป็นการทํองเที่ยวในแหลํงทํองเที่ยว ที่เกี่ ยวเนื่องกับแหลํง
ธรรมชาติที่มีเอกลักษณ๑เฉพาะถิ่น ทั้งนี้รวมไปถึงแหลํงวัฒนธรรมและประวัติศาสตร๑ที่เกี่ยวเนื่องกับ
ระบบนิเวศในพ้ืนที่นั้น ๆ ดังนั้นองค๑ประกอบด๎านพ้ืนที่ จึงเป็นการทํองเที่ยวที่มีพ้ืนฐานอยูํกับ
ธรรมชาติ   
 2.  องค๑ประกอบด๎านการจัดการ เป็นการทํองเที่ยวที่มีความรับผิดชอบโดยไมํกํอให๎เกิด
ผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อมและสังคม มีการจัดการที่ยั่งยืน ครอบคลุมไปถึงการอนุรักษ๑ทรัพยากร การ
จัดการสิ่งแวดลอม การปูองกันและกําจัดมลพิษ และควบคุมการพัฒนาการทํองเที่ยวอยํางมีขอบเขต 
จึงเป็นการทํองเที่ยวที่มีการจัดการอยํางยั่งยืน เพ่ือให๎เกิดเป็นการทํองเที่ยวที่มีความรับผิดชอบ ไมํมี
ผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อมและสังคม  
 3.  องค๑ประกอบด๎านกิจกรรมและกระบวนการ เป็นการทํองเที่ยวที่มีกระบวยการเรียนรู๎ โดย
ให๎มีการศึกษาเกี่ยวกับสภาพแวดล๎อมและระบบนิเวศของแหลํงทํองเที่ยวเป็นการเพ่ิมพูนความรู๎ 
ประสบการณ๑ ความประทับใจเพ่ือสร๎างความตระหนัก และปลูกจิตสํานึกที่ถูกต๎องตํอนักทํองเที่ยว 
ประชาชนในท๎องถิ่น และผู๎ประกอบการที่เก่ียวข๎อง  
 4.  องค๑ประกอบด๎านการมีสํวนรํวม เป็นการทํองเที่ยวที่มีการคํานึงถึงการมีสํวนรํวมของ
ชุมชนและประชาชนในท๎องถิ่น ในการคิด วางแผน ปฎิบัติตามแผน ได๎รับประโยชน๑ ติดตาม 
ตรวจสอบ ตลอดจนรํวมบํารุงรักษาทรัพยากรการทํองเที่ยว อันจะกํอให๎เกิดผลประโยชน๑ในท๎องถิ่น 
ทั้งการกระจายรายได๎ การยกระดับคุณภาพชีวิต และการได๎รับผลตอบแทน เพ่ือกลับมาบํารุงรักษา
และจัดการแหลํงทํองเที่ยว และในที่สุดแล๎วท๎องถิ่นมีสํวนรํวมในการควบคุมพัฒนาการทํองเที่ยวอยําง
มีคุณภาพ  
 โดยอุทยานแหํงชาติภูหินรํองกล๎า ผาประตูเมือง มีผลการประเมินศักยภาพในระดับดีเยี่ยม
และมีองค๑ประกอบ ด๎านพ้ืนที่ที่มีความพร๎อม มีการจัดการอยํางเป็นระบบ มีการพัฒนารูปแบบ
กิจกรรมที่เหมาะสมกับการเรียนรู๎ที่หลากหลาย และ ชุมชนในพ้ืนที่มีสํวนรํวมในการบริหารจัดการ
แหลํงทํองเที่ยวเพราะเล็งเห็นถึงความสําคัญของการพัฒนาการทํองเที่ยวในพื้นที่  
 นอกจากความพร๎อมด๎านองค๑ประกอบแล๎ว ด๎านศักยภาพของพ้ืนที่และการใช๎เกณฑ๑
มาตรฐานประเมินแหลํงทํองเที่ยวเดียวกัน ยังมีความสอดคล๎องกับ  สุดารัตน๑  แสงจันทร๑ (2553)  กับ
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การศึกษาวิจัย เรื่อง แนวทางการพัฒนารูปแบบแหลํงทํองเที่ยวตามเกณฑ๑มาตรฐานคุณภาพแหลํง
ทํองเที่ยวเชิงนิเวศ กรณีศูนย๑อนุรักษ๑ปุาชายเลนคลองโดน จังหวัดสมุทรสาคร โดยพบวํา ศูนย๑อนุรักษ๑
ปุาชายเลนคลองโดนมีศักยภาพและคุณภาพสูงในทุกด๎าน สามารถเป็นแหลํงทํองเที่ยวเชิงนิเวศ ได๎ 
อาทิ  

1. ประโยชน๑จากการอนุรักษ๑ของชุมชนและการสํงเสริมให๎มีการปลูกปุาชายมีผลทําให๎
แผํนดินงอกเพ่ิมข้ึนทุกปี 
2. จากความอุดมสมบูรณ๑ของปุาชายเลนทําให๎สัตว๑หน๎าดินที่เคยสูญพันธ๑ได๎กลับมาใหมํ และ

มีสัตว๑หน๎าดินเพ่ิมชนิดขึ้นทุกปี  
 3. การเดินทางทํองเที่ยวของนักทํองเที่ยวไมํมีผลในการทําลายแหลํงทํองเที่ยว โดยแหลํง
ธรรมชาติ ยังคงสภาพเดิมและมีรํองรอยการรบกวนโดยมนุษย๑เพียงเล็กน๎อย  

4. แหลํงธรรมชาติมีความสัมพันธ๑กับวิถีชีวิตชุมชนอยํางแท๎จริง  คนในชุมชนยังต๎องพ่ึงพา
แหลํงดังกลําวในการดําเนินชีวิต   

5.  เป็นแหลํงทํองเที่ยวที่มีความปลอดภัยสูงมาก 
 

 การเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้การจัดการท่องเที่ยวโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน   เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่จะทําให๎การพัฒนาการทํองเที่ยวที่เกี่ยวข๎องประสบความสําเร็จ โดยผล
การศึกษาพบวํา ประชาชนในพื้นท่ีมีสํวนรํวมในการจัดการด๎านการทํองเที่ยวเป็นไปตามองค๑ประกอบ
ของกระบวนการมีสํวนรํวมทางการทํองเที่ยว ซึ่งสอดคล๎องกับ แนวคิดของ  สุรีพร พงษ๑พาณิช 
(2549)   ที่กลําววํา การมีสํวนรํวมของประชาชนด๎านการทํองเที่ยวจะต๎องมีองค๑ประกอบ 5 ประการ 
ที่สําคัญ คือ  
 1.  รํวมกันวางแผน   เป็นการรํวมคิดรํวมวางแผนจัดการเตรียมความพร๎อมและสิ่งอํานวย
ความสะดวกในชุมชน รํวมประชุมและลงความเห็นวํา แผนพัฒนาการทํองเที่ยวที่ภาคราชการนําเสนอ
นั้น ประชาชนเห็นด๎วยหรือไมํ ในขั้นตอนนี้ หากประชาชนไมํเห็นด๎วยและมีข๎อเสนอแนะ หนํวยงานที่
เกี่ยวข๎องควรหาทางแก๎ไขอยํางไรบ๎าง สําหรับท๎องถิ่นที่ยังไมํมีแหลํงทํองเที่ยว แตํประชาชนในพ้ืนที่
ต๎องการให๎เกิดแหลํงทํองเที่ยวภายในชุมชน ประชาชนในท๎องถิ่นนั้นต๎องรํวมกันคิดวําชุมชนของ
ตนเองมีอะไรที่นําสนใจ มีความแตกตํางจากชุมชนอื่นที่สามารถเป็นสิ่งดึงดูดใจสําหรับนักทํองเที่ยวได๎
และควรมีการแบํงงานกันทํา และจัดรูปแบบการแบํงปันผลประโยชน๑อันเกิดขึ้นให๎ลงตัว  
 2.  รํวมกันปฎิบัติตามแผน เมื่อมีการวางแผนแล๎วสมาชิกในชุมชนต๎องรํวมกันปฎิบัติหน๎าที่ที่
ตกลงกันไว๎ เชํน การสร๎างที่พักสําหรับนักทํองเที่ยวให๎ได๎ 1 หลัง ภายใน 1 ปี  
 3.  รํวมกันใช๎ประโยชน๑ สมาชิกทุกคนจะต๎องมีสิทธิใช๎ประโยชน๑จากทรัพยากรทํองเที่ยวใน
ท๎องถิ่น จะต๎องมีการจัดการผลประโยชน๑ทั้งที่เป็นตัวเงินและวัตถุให๎ประชาชนในท๎องถิ่นอยํางทั่วถึง
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และเหมาะสมโดยคํานึงถึงความยุติธรรมและความเทําเทียมกันเป็นหลัก ทั้งนี้ เมื่อทุกคนได๎รับ
ผลประโยชน๑อยํางเหมาะสม ซึ่งหมายถึง การลงทุนลงแรงมากก็จะได๎รับผลประโยชน๑มาก สิ่งนี้จะชํวย
กระตุ๎นให๎กิจกรรมการทํองเที่ยวในท๎องถิ่นดําเนินตํอไปได๎ 
 4.  รํวมติดตามและประเมินผลเมื่อมีการดําเนินการแล๎วยํอมจะมีปัญหาความไมํเข๎าใจตําง ๆ 
เกิดข้ึน จึงต๎องรํวมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ถํายทอดประสบการณ๑และรํวมกันประชุมหาวิธีการแก๎ไข
ปัญหาเหลํานั้น  
 5.  รํวมบํารุงรักษา เมื่อมีการใช๎ประโยชน๑จากทรัพยากรแล๎ว ทุกคนต๎องรํวมกันบํารุ งรักษา
หากปลํอยปละละเลยให๎ทรัพยากรที่มีอยูํเสื่อมโทรม นักทํองเที่ยวก็จะไมํมาเยี่ยมเยือนผลประโยชน๑ที่
ได๎รับก็จะหมดลงไปเชํนกัน 
 ดังนั้น การมีสํวนรํวมของประชาชนในการพัฒนาการทํองเที่ยวและเล็งเห็นความสําคัญของ
การทํองเที่ยวซึ่งเป็นการเสริมสร๎างรายได๎ให๎มากขึ้น  โดยจากผลการวิจัยนี้ มีความสอดคล๎องกับ  
จริยาวัฒน๑  โลหะพูนตระกูล (2553)  ซึ่งทําการวิจัย เรื่อง การพัฒนาและแก๎ไขปัญหาชุมชนด๎วยการ
พัฒนาแหลํงทํองเที่ยวโดยชุมชน กรณีศึกษา ตลาดน้ําบางน้ําผึ้ง อําเภอพระประแดง จังหวัด
สมุทรปราการ  พบวํา  การพัฒนาการทํองเที่ยวนั้น สามารถแก๎ไขปัญหาให๎แกํชุมชนเรื่องผลผลิตทาง
การเกษตรได๎ เพราะเป็นการสร๎างอาชีพและรายได๎ให๎แกํประชาชนในพ้ืนที่ โดยมีปัจจัยความสําเร็จมา
จาก การสํงเสริมการทํองเที่ยวในพ้ืนที่ของภาครัฐ และชุมชนมีพ้ืนที่ที่เป็นแหลํงดึงดูดทางด๎านการ
ทํองเที่ยวและสามารถเชื่อมโยงกับแหลํงทํองเที่ยวอ่ืน ๆ ได๎ นอกจากนี้ยังพบวํา ชุมชนควรมีการ
พัฒนาด๎านการมีสํวนรํวม โดยการสร๎างเครือขํายความรํวมมือในการพัฒนาแหลํงทํองเที่ยวกับพ้ืนที่ 
ในตําบลใกล๎เคียงให๎มากขึ้น 
 
ข้อเสนอแนะ 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาการทํองเที่ยวของอําเภอนครไทยเพ่ือพัฒนาให๎เป็นทํองเที่ยว
เชิงนิเวศโดยการมีสํวนรํวมของชุมชน สามารถนํามาเป็นแนวทางให๎กับหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องทั้งภาครัฐ
และชุมชนตําง ๆ ที่มีความสนใจในการนําหลักการพัฒนาการทํองเที่ยวเป็นเครื่องมือในการเสริมสร๎าง
รายได๎ รวมถึงการอนุรักษ๑ทรัพยากรธรรมชาติ วิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรม ภ ายในชุมชน ทั้งนี้ 
งานวิจัย ได๎พบข๎อเสนอแนะของชุมชน ในกระกวนการการทํางานระหวํางชุมชนกับภาครัฐ คือ 

 1) ชุมชนมีความต๎องการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกให๎ดียิ่งขึ้น เพ่ือสามารถรองรับ
นักทํองเที่ยวได๎ โดยมีความสอดคล๎องกับ งานวิจัย ของ วรลัญช๑ สัจจาภิรัตน๑ และ กฤช  จริ นโท 
(มปป.)  กับการศึกษาวิจัยเรื่อง  การพัฒนาการทํองเที่ยวเชิงนิเวศ : กรณีศึกษาชุมชนทุํงเพล ตําบล
ฉมัน อําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ซึ่งได๎เสนอ แนวทางการพัฒนาทํองเที่ยวเชิงนิเวศของชุมชนทุํง
เพล ตําบลฉมัน อําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี  ได๎แกํ ควรที่จะพัฒนาการทํองเที่ยวในด๎านสิ่งดึงดูดใจ
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ทางการทํองเที่ยว  สิ่ ง อํานวยความสะดวก การมีสํวนรํวมของชุมชนท๎องถิ่น การตลาด  
การประชาสัมพันธ๑ การจัดสรรบุคลากร การจัดสรรงบประมาณ และแนวทางการแก๎ไขปัญหาการ
ทํองเที่ยว ซึ่งการพัฒนานั้น จะต๎องมีความรู๎ ความเข๎าใจ และยึดหลักการและปรัชญา การทํองเที่ยว
เชิงนิเวศอยํางเครํงครัด เพ่ือนําไปสูํการพัฒนาที่ยั่งยืน  นอกเหนือจากการพัฒนาสิ่งอํานวยความ
สะดวกแล๎ว  

2)  ชุมชนยังมีข๎อเสนอแนะในการเชื่อมโยงแหลํงทํองเที่ยวในพ้ืนที่ชุมชนใกล๎เคียงและพัฒนา
ไปสูํการทํองเที่ยวแบบยั่งยืน โดยมีความสอดคล๎องกับงานวิจัย ของ จริยาวัฒน๑  โลหะพูนตระกูล 
(2553)  ซึ่งทําการวิจัย เรื่อง การพัฒนาและแก๎ไขปัญหาชุมชนด๎วยการพัฒนาแหลํงทํองเที่ยวโดย
ชุมชน กรณีศึกษา ตลาดน้ําบางน้ําผึ้ง อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ  พบวํา  การ
พัฒนาการทํองเที่ยวนั้น สามารถแก๎ไขปัญหาให๎แกํชุมชนเรื่องผลผลิตทางการเกษตรได๎ เพราะเป็นการ
สร๎างอาชีพและรายได๎ให๎แกํประชาชนในพ้ืนที่ โดยมีปัจจัยความสําเร็จมาจาก การสํงเสริมการ
ทํองเที่ยวในพ้ืนที่ของภาครัฐ และชุมชนมีพ้ืนที่ที่เป็นแหลํงดึงดูดทางด๎านการทํองเที่ยวและสามารถ
เชื่อมโยงกับแหลํงทํองเที่ยวอ่ืน ๆ ได๎ นอกจากนี้ยังพบวํา ชุมชนควรมีการพัฒนาด๎านการมีสํวนรํวม 
โดยการสร๎างเครือขํายความรํวมมือในการพัฒนาแหลํงทํองเที่ยวกับพ้ืนที่ ในตําบลใกล๎เคียงให๎มากขึ้น   

3) จากการสํารวจความคิดเห็นของเจ๎าหน๎าที่ภาครัฐและชุมชนโดยรอบพบวํา มีความ
ต๎องการในการพัฒนาความรู๎ทางด๎านการอนุรักษ๑และพัฒนาการใช๎ภาษาอังกฤษในการสื่อสารกับ
นักทํองเที่ยวชาวตํางชาติ โดยมีความสอดคล๎องกับ สุดารัตน๑  แสงจันทร๑ (2553)  กับการศึกษาวิจัย 
เรื่อง แนวทางการพัฒนารูปแบบแหลํงทํองเที่ยวตามเกณฑ๑มาตรฐานคุณภาพแหลํงทํองเที่ยวเชิงนิเวศ 
กรณีศูนย๑อนุรักษ๑ปุาชายเลนคลองโดน จังหวัดสมุทรสาคร ที่เสนอแนวทางในการพัฒนารูปแบบแหลํง
ทํองเที่ยวเชิงนิเวศ ศูนย๑อนุรักษ๑ปุาชายเลนคลองโดน จังหวัดสมุทรสาคร ดังนี้ การพัฒนาบุคลากรใน
แหลํงทํองเที่ยวให๎มีองค๑ความรู๎ด๎านการทํองเที่ยว การพัฒนาแหลํงทํองเที่ยว การบริหารจัดการ อยําง
เป็นระบบ เชํน การให๎ความรู๎แกํคนในชุมชน มีการพัฒนากิจกรรมทํองเที่ยวที่หลากหลาย พัฒนาการ
ใช๎ภาษาอังกฤษเพ่ือรองรับนักทํองเที่ยว เป็นต๎น  และควรจัดทําศูนย๑สํงเสริมการเรียนรู๎ปุาชายเลน
คลองโดน 
 
กิตติกรรมประกาศ  
 ขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม หนํวยงานต๎นสังกัด  และ มหาวิทยาลัยพิษณุโลก 
เครือขํายวิจัยที่มีสํวนขับเคลื่อนการวิจัยให๎ประสบผลสําเร็จ  เครือขํายวิจัยภาคเหนือตอนลําง ในการ
สนับสนุนทุนการศึกษาวิจัย และอําเภอนครไทยที่อํานวยความสะดวกในการเก็บข๎อมูลภาคสนาม การ
ประสานงานกับหนํวยงานภาครัฐและชุมชนในพ้ืนที่ รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ระหวํางภาครัฐ 
สถานประกอบการด๎านการทํองเที่ยว ชุมชน และสถาบันการศึกษา ที่เก่ียวข๎อง  
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Attitudes and Participation of Kolak District Residents in Developing 
Ao Manao Area, Wing 5 Prachuapkhirikhan for Sustainable Tourism 
สุธาทิพย๑  กุลดิลก(Suthatip Kooldilok)1*  ปริญญา  บรรจงมณี(Parinya Bunjongmanee)2 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค๑เพ่ือ 1) ศึกษาทัศนคติของประชนชนตําบลเกาะหลัก ในการพัฒนา
พ้ืนที่อําวมะนาว กองบิน 5 จังหวัดประจวบคีรีขันธ๑ 2) เพื่อศึกษาการมีสํวนรํวมของประชนตําบลเกาะ
หลัก ในการพัฒนาพ้ืนที่อําวมะนาว กองบิน 5 จังหวัดประจวบคีรีขันธ๑ 3) เพ่ือศึกษาแนวทางของการ
พัฒนาพื้นที่อําวมะนาว กองบิน 5 จังหวัดประจวบคีรีขันธ๑ เพ่ือการทํองเที่ยวอยํางยั่งยืน กลุํมตัวอยําง
เป็นประชาชนตําบลเกาะหลัก จังหวัดประจวบคีรีขันธ๑ จํานวน 400 คน เครื่องมือที่ใช๎ในการศึกษา
วิจัย คือ แบบสอบถามมาตราสํวนประมาณคํา Rating Scale สถิติที่ที่ใช๎ในการวิเคราะห๑ข๎อมูล ได๎แกํ 
ความถี่ ร๎อยละ คําเฉลี่ย สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมุติฐานคําทีและคําความแปรปรวนทาง
เดียว การวิเคราะห๑ความแตกตํางเป็นรายคูํด๎วยวิธี LSD และคําสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ๑ตามวิธีของ
เพียร๑สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) 
 ผลการวิจัยพบวํา 
 1. ทัศนคติของประชาชนตําบลเกาะหลักเพ่ือการทํองเที่ยวอยํางยั่งยืนในการพัฒนาพ้ืนที่อําว
มะนาว กองบิน 5 จังหวัดประจวบคีรีขันธ๑ โดยรวมอยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด๎านอันดับแรก 
ได๎แกํ ด๎านอารมณ๑ความรู๎สึก รองลงมา ด๎านความรู๎ความเข๎าใจ และด๎านพฤติกรรม ตามลําดับ 
 2. การมีสํวนรํวมของประชาชนตําบลเกาะหลักเพ่ือการทํองเที่ยวอยํางยั่งยืนในการพัฒนา
พ้ืนที่อําวมะนาว กองบิน 5 จังหวัดประจวบคีรีขันธ๑ โดยรวมอยูํในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาราย
ด๎านอันดับแรก ได๎แกํ การดําเนินการพัฒนาพ้ืนที่ รองลงมาคือ การรับผลประโยชน๑ การมีสํวนรํวมใน
การตัดสินใจ และการติดตามและประเมินผลการพัฒนาพื้นที่ ตามลําดับ 
 3. แนวทางการพัฒนาพ้ืนที่อําวมะนาว กองบิน 5 จังหวัดประจวบคีรีขันธ๑ เพ่ือการทํองเที่ยว
อยํางยั่งยืน ในภาพรวมอยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด๎าน อันดับแรก ได๎แกํ การรักษาและ
สํงเสริมความหลากหลายของธรรมชาติ สังคม วัฒนธรรม ที่มีความสําคัญตํอการทํองเที่ยวระยะยาว 
และอันดับสุดท๎าย ได๎แกํ การพัฒนาบุคลากร 
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 4. ประชาชนตําบลเกาะหลักที่มีอายุ และรายได๎เฉลี่ยตํอเดือนตํางกัน มีทัศนคติตํอแนวทาง
ในการพัฒนาพ้ืนที่อําวมะนาว กองบิน 5 จังหวัดประจวบคีรีขันธ๑ เพ่ือการทํองเที่ยวอยํางยังยืน
แตกตํางกัน อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   
ค าส าคัญ: ศึกษาทัศนคติ  การมีสํวนรํวม  การทํองเที่ยวอยํางยั่งยืน   
 

Abstract 
 This research aims (1) to study attitudes of Kolak District residents in 
developing Ao Manao Area, Wing 5 Prachuapkhirikhan, (2) to study paticipation of 
Kolak District residents in developing Ao Manao Area, Wing 5 Prachuapkhirikhan, (3) to 
study development of Ao Manao Area, Wing 5 Prachuapkhirikhan for sustainable 
tourism. The research sample was 400 residents in Koh Lak district. The research 
instrument was a questionnaire for data collection. Statistics used in this research 
included frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, One-Way ANOVA, 
LSD and Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient. 
 The research found as follows; 
 1.In overall, attitudes of Kolak District residents in developing Ao Manao Area, 
Wing 5 Prachuapkhirikhan is in high level. When it comes to individual component, 
affective component comes first, followed by cognitive component and behavioral 
component, respectively. 
 2. In overall, participation of Kolak District residents in developing Ao Manao 
Area, Wing 5 Prachuapkhirikhan is in average level. When it comes to individual 
component, implementation comes first, followed by benefits, decision making, and 
evaluation, respectively.   
 3. In overall, the development of Ao Manao Area, Wing 5 Prachuapkhirikhan 
for sustainable tourism is in high level. When it comes to individual component, 
maintaining diversity comes first and training staff comes last.   
 4.Kolak District residents who have difference in age and average monthly 
revenue differently view the development of Ao Manao Area, Wing 5 
Prachuapkhirikhan for sustainable tourism at 0.05 statistically significant level.    
Keywords: attitude, participation, sustainable tourism 
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บทน า 
 ในปี 2560 ทาง UNWTO ได๎ประกาศให๎เป็นปีแหํงการทํองเที่ยวยั่งยืน การดําเนินการ
ทํองเที่ยวของไทยทั้งในแผนพัฒนา การทํองเที่ยวแหํงชาติฉบับที่ 2 ได๎ให๎ความสําคัญตํอการทํองเที่ยว 
อยํางยั่งยืน ซึ่งสะท๎อนในยุทธศาสตร๑ยํอยในการพัฒนาทั้งด๎าน อุปสงค๑และอุปทานด๎านการทํองเที่ยว 
นอกจากนี้ไทยยังได๎กําหนดให๎มีแผนยุทธศาสตร๑การทํองเที่ยวโดยชุมชนอยํางยั่งยืน 
 จังหวัดประจวบคีรีขันธ๑เป็นเมืองทํองเที่ยวที่สําคัญแหํงหนึ่งของประเทศ เป็นหนึ่งในสี่จังหวัด
ภายใต๎ การขับเคลื่อนการดําเนินงานตามแผนพัฒนาการทํองเที่ยว 5 ปี (พ.ศ. 2559 - 2563) เขต
พัฒนาการทํองเที่ยวฝั่งทะเลตะวันตก (Royal Coast) ซึ่งประกอบด๎วย 4 จังหวัด คือ จังหวัดเพชรบุรี 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ๑ จังหวัดชุมพร และจังหวัดระนอง ชี้ให๎เห็นวําจังหวัดประจวบคีรีขันธ๑เป็นเมือง
ทํองเที่ยวที่ได๎รับความนิยมอยํางสูง ทั้งจากนักทํองเที่ยวชาวไทยและชาวตํางชาติอยํางมากด๎วย
ปริมาณของนักทํองเที่ยวที่เพ่ิมขึ้นในทุก ๆ ปี รวมทั้งการมีการสร๎างโครงสร๎างพ้ืนฐาน และสิ่งอํานวย
ความสะดวกตําง ๆ เ พ่ือรองรับการเจริญเติบโตของการทํองเที่ยวอยํางตํอเนื่อง จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ๑มีลักษณะภูมิประเทศทางธรรมชาติที่มีความหลากหลายและแตกตําง คือ มีภูมิ
ประเทศที่เป็นเทือกเขาและทะเล นั่นเลยทําให๎จังหวัดประจวบคีรีขันธ๑มีแหลํงทํองเที่ยวทางธรรมชาติ
ที่สวยงามทั้งปุา ภูเขา ถ้ํา น้ําตก ทะเล และเกาะเล็กเกาะน๎อยที่กระจายอยูํในทุกพ้ืนที่ทุกอําเภอทั่วทั้ง
จังหวัด (ระบบฐานข๎อมูลแหลํงทํองเที่ยว : online) 
 พ้ืนที่เขตทหารของทั้ง 3 เหลําทัพนั้นตํางมีแหลํงทํองเที่ยวในเขตพ้ืนที่ทหารที่นําสนใจ
แตกตํางกันไป แตํละแหํงนั้นได๎รับความสนใจและแตกตํางจากแหลํงทํองเที่ยวอ่ืน ๆ เพราะมีความ
หลากหลายทั้งด๎านการอนุรักษ๑สิ่งแวดล๎อม ประวัติศาสตร๑ การผจญภัย และการประกอบกิจกรรมตําง 
ๆ ที่สามารถนํามารวมไว๎ในแหลํงทํองเที่ยวเดียวกัน และการทํองเที่ยวอีกแหํงที่ได๎รับความนิยมนั่นก็
คือ การทํองเที่ยวในคํายทหารแตํละแหํงนั้นจะมีความแตกตํางกันไปตามสภาพที่ตั้ง อีกทั้ง ยังมีความ
ปลอดภัยสูง เนื่องจากมีเจ๎าหน๎าที่ที่มีความชํานาญคอยดูแล ให๎คําแนะนํา พร๎อมทั้งยังมีอุปกรณ๑
ประกอบกิจกรรมที่ได๎มาตรฐาน สํวนแหลํงทํองเที่ยวในกองทัพอากาศที่นําสนใจนั้นมีมากมาย โดย
กองทัพอากาศได๎ปรับปรุงสถานที่ตําง ๆ ให๎มีความสนใจเพ่ือเปิดให๎นักทํองเที่ยวที่สนใจเยี่ยมชมที่
สามารถเปิดให๎นักทํองเที่ยวที่สนใจได๎เข๎าเยี่ยมชมทั้ง     ชาวไทยและชาวตํางชาติ อาทิเชํน พิพิธภัณฑ๑
กองทัพอากาศและการบินแหํงชาติ อุทยานการบินกองทัพอากาศ            เขตดอนเมือง 
กรุงเทพมหานคร พระมหาธาตุ นภเมทนีดล-นภพลภูมิสิริดอยอินทนนท๑ จังหวัดเชียงใหมํ กองบิน 46 
จังหวัดพิษณุโลก โรงเรียนการบิน จังหวัดนครปฐม เป็นต๎น แตํยังมีอีกหนึ่งสถานที่ทํอง เที่ยวของ
กองทัพอากาศที่ได๎รับความนิยมอีกนั้น คือ อําวมะนาว กองบิน 5 จังหวัดประจวบคีรีขันธ๑ เป็นที่รู๎จัก
กันอยํางมากทั้งชาวไทยและชาวตํางชาติ (กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ, 2559)  
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 ดังนั้น ผู๎วิจัยจึงมีความสนใจและเล็งเห็นถึงความจําเป็นในการศึกษาทัศนคติ และการมีสํ วน
รํวมของประชาชนในตําบลเกาะหลักนั้นมีความสําคัญอยํางยิ่งตํอการพัฒนาการทํองเที่ยวอยํางยั่งยืน 
โดยนําแนวคิดทฤษฎีของ Schermerhorn, 2000 แนวคิดการมีสํวนรํวมของ Cohen & Uphoff, 
1981  และแนวการพัฒนาแบบยั่งยืนของ Shirley Eber, 1993    ผลจากการวิจัยครั้งนี้จะนําไปสูํ
การพัฒนาเศรษฐกิจ ด๎านสังคม และวัฒนธรรม พร๎อมทั้งสร๎างจิตสํานึกให๎เกิดความหวงแหน เพ่ือ
นําไปพัฒนาการวางแผน แนวทาง และปรับปรุงพ้ืนที่อําวมะนาว กองบิน 5 จังหวัดประจวบคีรีขันธ๑ 
เพ่ือให๎เกิดผลประโยชน๑ตํอประชาชนตําบลเกาะหลักตํอไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.  ศึกษาทัศนคติของประชนชนตําบลเกาะหลัก ในการพัฒนาพ้ืนที่อําวมะนาว กองบิน 5 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ๑ 
 2.  เพ่ือศึกษาการมีสํวนรํวมของประชนตําบลเกาะหลัก ในการพัฒนาพ้ืนที่อําวมะนาว 
กองบิน 5 จังหวัดประจวบคีรีขันธ๑ 
 3.  เพ่ือศึกษาแนวทางของการพัฒนาพ้ืนที่อําวมะนาว กองบิน 5 จังหวัดประจวบคีรีขันธ๑ 
เพ่ือการทํองเที่ยว อยํางยั่งยืน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 งานวิจัยเรื่องการศึกษาทัศนคติและการมีสํวนรํวมของประชาชนตําบลเกาะหลัก ในการ
พัฒนาพ้ืนที่อําวมะนาว กองบิน 5 จังหวัดประจวบคีรีขันธ๑ เพ่ือการทํองเที่ยวอยํางยั่งยืน ได๎กําหนด
ขอบเขตของการวิจัย ไว๎ดังนี้ 
 1.  ขอบเขตด๎านประชากรและกลุํมตัวอยําง ประชาชนที่อาศัยอยูํในชุมชนในตําบลเกาะหลัก 
อําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ๑ จังหวัดประจวบคีรีขันธ๑ จํานวน 15,031 คน จํานวนตัวอยํางที่ใช๎ใน
งานวิจัยนี้ คือ 400 คน และทําการสุํมแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) 
 2.  ขอบเขตด๎านตัวแปร 
 งานวิจัยนี้ได๎นําได๎นําทฤษฎีของ แนวคิดทฤษฎีของ Schermerhorn, 2000 แนวคิดการมี
สํวนรํวมของ Cohen & Uphoff, 1981  และแนวการพัฒนาแบบยั่งยืนของ Shirley Eber, 1993 มา
กําหนดเป็นกรอบตัวแปร ดังนี้ 
 ตัวแปรต๎น ได๎แกํ  
 - ปัจจัยสํวนบุคคล ประกอบด๎วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และ
รายได๎เฉลี่ยตํอเดือน 
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 - การมีทัศนคติตํอการพัฒนา ประกอบด๎วย ด๎านความรู๎ความเข๎าใจ ด๎านอารมณ๑ความรู๎สึก 
และด๎านพฤติกรรม 
 - การมีสํวนรํวมในการพัฒนา ประกอบด๎วย มีสํวนรํวมในด๎านการตัดสินใจ การดําเนินการ
พัฒนาพื้นที่ การรับผลประโยชน๑ และการติดตามและประเมินผลการพัฒนาพื้นที่ 
 ตัวแปรตาม ได๎แกํ 
 - แนวทางการพัฒนาพ้ืนที่อําวมะนาว กองบิน 5 จังหวัดประจวบคีรีขันธ๑ เพ่ือการทํองเที่ยว
อยํางยั่งยืน ประกอบด๎วย การอนุรักษ๑และใช๎ทรัพยากรอยํางพอดี การลดการบริโภคที่มากเกินจําเป็น
กับการลดของเสีย การรักษาและสํงเสริมความหลากหลายของธรรมชาติ สังคม วัฒนธรรม ที่มี
ความสําคัญตํอการทํองเที่ยวระยะยาว การประสานการพัฒนาทํองเที่ยว การนําทํองเที่ยวที่ขยาย
ฐานเศรษฐกิจท๎องถิ่น การสร๎างเครือขํายพัฒนาการทํองเที่ยวกับท๎องถิ่น การประชุมกับผู๎ที่เกี่ยวข๎องที่
มีผลประโยชน๑รํวมกัน การพัฒนาบุคคลกร การจัดเตรียมข๎อมูลให๎แกํนักทํองเที่ยว และการ
ประเมินผล ตรวจสอบ และวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช๎ในการเก็บรวบรวมข๎อมูล คือ แบบสอบถาม ซึ่งมีที่มาจาก การศึกษาแนวคิด
ทฤษฎี และผลงานการวิจัยที่เกี่ยวข๎อง เนื้อหาในแบบสอบถามนี้แบํงออกเป็น 2 สํวน คือ 
 สํวนที่ 1 ปัจจัยสํวนบุคคล เป็นแบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) จํานวน 6 
ข๎อ ประกอบด๎วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได๎เฉลี่ยตํอเดือน 
 สํวนที่ 2 เกี่ยวกับการมีทัศนคติและการมีสํวนรํวมตํอการพัฒนาพ้ืนที่อําวมะนาว เพ่ือการ
ทํองเที่ยวอยํางยั่งยืน ใน 7 ด๎าน ประกอบด๎วย ด๎านความรู๎ความเข๎าใจ ด๎านอารมณ๑ความรู๎สึก ด๎าน
พฤติกรรม การมีสํวนรํวมในด๎านการตัดสินใจ  การดําเนินการพพัฒนาพ้ืนที่ การรับผลประโยชน๑ และ
การตดิตามและประเมินผลการพัฒนาพ้ืนที่ เป็นแบบสอบถามแบบ มาตรประมาณคํา (Rating scale) 
มี 5 ระดับ และได๎สร๎างข้ึนมาเพ่ือให๎คะแนนตามหลักของลิเคอร๑ทสเกล (Likert Scale) 
 สํวนที่ 3 เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาพ้ืนที่อําวมะนาว กองบิน 5 จังหวัดประจวบคีรีขันธ๑ เพ่ือ
การทํองเที่ยวอยํางยั่งยืน ใน 10 ด๎าน ประกอบด๎วย การอนุรักษ๑และใช๎ทรัพยากรอยําดี การลดการ
บริโภคที่มากเกินจําเป็นกับการลดของเสีย การรักษาและสํงเสริมความหลากหลายของธรรมชาติ 
สังคม วัฒนธรรม ที่มีความสําคัญตํอการทํองเที่ยว การประสานการพัฒนาทํองเที่ยว การนําทํองเที่ยว
ที่ขยายฐานเศรษฐกิจท๎องถิ่น การสร๎สงเครือขํายพัฒนาการทํองเที่ยวกับท๎องถิ่น การประชุมกับผู๎ที่
เกี่ยวข๎องที่มีผลประโยชน๑รํวมกัน การพัฒนาบุคลากร การจัดเตรียมข๎อมูลให๎แกํนักทํองเที่ยว และ           
การประเมินผล ตรวจสอบ และวิจัย เป็นแบบสอบถามแบบ มาตรประมาณคํา (Rating scale) มี 5 
ระดับ และได๎สร๎างข้ึนมาเพ่ือให๎คะแนนตามหลักของลิเคอร๑ทสเกล (Likert Scale) 
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 ดําเนินการตามข้ันตอนเพ่ือสร๎างเครื่องมือวิจัย ดังนี้ 
 1.  ศึกษาเอกสาร โดยการศึกษาแนวคิดทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง เพื่อนํามาเป็น
แนวทางในการสร๎างแบบสอบถาม 
 2.  กําหนดประเด็นและขอบเขตของคําถามให๎สอดคล๎องกับวัตถุประสงค๑ และกรอบแนวคิด
ในการวิจัย 
 3.  สร๎างแบบสอบถามฉบับรําง เสนออาจารย๑ที่ปรึกษาเพ่ือตรวจสอบความ ครอบคลุมของ
เนื้อหาและความถูกต๎องของการใช๎สํานวนภาษาและข๎อเสนอแนะพร๎อมทั้งการปรับปรุง แก๎ไขตาม
คําแนะนํา 
 
 ทําการเก็บรวบรวมข๎อมูลดังนี้ 
 1.  ผู๎วิจัยดําเนินการแจกแบบสอบถามให๎กับกลุํมตัวอยํางที่อาศัยอยูํในตําบลเกาะหลัก 
อําเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ๑  
 2.  ผู๎วิจัยเก็บรวบรวมแบบสอบถาม ทําการตรวจสอบความสมบูรณ๑ถูกต๎อง เพ่ือนําไป
วิเคราะห๑หาคําทางสถิติ และวิเคราะห๑เนื้อหา 
 
 การวิเคราะห๑ข๎อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผู๎วิจัยได๎ทําการเก็บรวบรวมข๎อมูลทั้งหมดที่ได๎จาก 
แบบสอบถาม พร๎อมกับตรวจสอบความถูกต๎อง จากนั้นนําแบบสอบถามมาลงรหัส (Coding) และ 
ประมวลผลด๎วยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติโดยในการวิเคราะห๑ข๎อมูลที่ได๎จากการเก็บแบบสอบถาม 
ดังนี้ 
 1.  การแจกแจงความถี่ (Frequency) แล๎วสรุปออกมาเป็นคําร๎อยละ (Percentage) ใช๎
วิเคราะห๑ข๎อมูลสํวนบุคคล 
 2.  คําเฉลี่ย (Mean) และคําสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation หรือ S.D.) ใช๎
วิเคราะห๑ทัศนคติและการมีสํวนรํวมของประชาชนตําบลเกาะหลักในการพ้ืนที่อําวมะนาว กองบิน 5 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ๑ เพ่ือการทํองเที่ยวอยํางยั่งยืน 
 3.  คําทดสอบที (t - test) และการวิเคราะห๑ความแปรปรวนทางเดียว (One - Way 
ANOVA) 
 4.  คํา Least Significant Difference (LSD) ใช๎วิเคราะห๑เปรียบเทียบความแตกตํางเป็น
รายคูํ 
  
 
 



 
 695 

การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือขํายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลําปางวจิยั ครั้งที่ 4 

ผลการวิจัย 
ผลการวิจัยเชิงพรรณนา 
 1.  ข๎อมูลปัจจัยสํวนบุคคลพบวํา 
 คุณลักษณะเกี่ยวกับปัจจัยสํวนบุคคลของประชาชนสํวนใหญํเป็นเพศชาย มีอายุต่ํากวํา 30 ปี 
สถานภาพโสด ระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพข๎าราชการ/รัฐวิสาหกิจ และรายได๎
เฉลี่ยตํอเดือน 10,001 – 15,000 บาท 
 2.  การมีทัศนคติของประชาชนตําบลเกาะหลักเพ่ือการทํองเที่ยวอยํางยั่งยืนในการพัฒนา
พ้ืนที่อําวมะนาว กองบิน 5 จังหวัดประจวบคีรีขันธ๑ ในภาพรวมอยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด๎าน 
พบวํา ด๎านที่ประชาชนมีทัศนคติสูงสุด ได๎แกํ ด๎านอารมณ๑ความรู๎สึก รองลงมา คือ ด๎านความรู๎ ความ
เข๎าใจ และด๎านพฤติกรรม ตามลําดับ 
 3.  การมีสํวนรํวมเพ่ือการทํองเที่ยวอยํางยั่งยืนในการพัฒนาพ้ืนที่อําวมะนาว กองบิน 5 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ๑ ในด๎านการมีสํวนรํวมในด๎านการตัดสินใจ ในภาพรวมอยูํในระดับปานกลาง 
เมื่อพิจารณารายข๎อพบวํา ข๎อที่ประชาชนมีสํวนรํวมสูงสุด ได๎แกํ มีสํวนรํวมในการเสนอแนะเกี่ยวกับ
ปัญหาและอุปสรรคที่อาจเกิดข้ึนในพื้นท่ีอําวมะนาว รองลงมา คือ มีสํวนรํวมในการเสนอแนะเกี่ยวกับ
การพัฒนาพ้ืนที่อําวมะนาวกับประชาชน มีสํวนรํวมในการเตรียมความพร๎อมในการพัฒนาพ้ืนที่อําว
มะนาว และมีสํวนรํวมในการให๎ข๎อเสนอแนะเกี่ยวกับโครงการหรือกิจกรรมตําง ๆ ในพ้ืนที่อําวมะนาว 
ตามลําดับ 
 4.  แนวทางการพัฒนาพ้ืนที่อําวมะนาว กองบิน 5 จังหวัดประจวบคีรีขันธ๑ เพ่ือการทํองเที่ยว
อยํางยั่งยืน ในภาพรวมอยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด๎าน พบวํา ข๎อที่มีแนวทางการพัฒนาพ้ืนที่
อําวมะนาวสูงสุด ได๎แกํ การนําทํองเที่ยวที่ขยายฐานเศรษฐกิจท๎องถิ่น รองลงมาคือ การรักษาและ
สํงเสริมความหลากหลายของธรรมชาติ สังคม วัฒนธรรม ที่มีความสําคัญตํอการทํองเที่ยวระยะยาว 
การประสานการพัฒนาทํองเที่ยว การจัดเตรียมข๎อมูลให๎แกํนักทํองเที่ยว การอนุรักษ๑และใช๎ทรัพยากร
อยํางพอดี การประเมินผล ตรวจสอบ และวิจัย การลดการบริโภคที่มากเกินจําเป็นกับการลดของเสีย 
การสร๎างเครือขํายพัฒนาการทํองเที่ยวกับท๎องถิ่น การประชุมกับผู๎ที่เกี่ยวข๎องที่มีผลประโยชน๑รํวมกัน 
และมีการพัฒนาบุคลากร ตามลําดับ 
ผลการศึกษาเชิงอนุมาน 
 ประชาชนที่มีอายุ และรายได๎เฉลี่ยตํอเดือนแตกตํางกัน มีทัศนคติและการมีสํวนรํวมของ
ประชาชนตําบลเกาะหลักในการพัฒนาพ้ืนที่อําวมะนาว กองบิน 5 จังหวัดประจวบคีรีขันธ๑ เพ่ือการ
ทํองเที่ยวอยํางยั่งยืน แตกตํางกันอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0..05 สํวนเพศ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา และอาชีพแตกตํางกัน ทัศนคติและการมีสํวนรํวมของประชาชนตําบลเกาะหลักในการ
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พัฒนาพ้ืนที่อําวมะนาว กองบิน 5 จังหวัดประจวบคีรีขันธ๑ เพ่ือการทํองเที่ยวอยํางยั่งยืน ไมํแตกตําง
กัน 
 สรุปผลการวิจัย 
 ผู๎วิจัยเลือกผลของการวิเคราะห๑คําสัมประสิทธ๑สหสัมพันธ๑ของเพียร๑สัน (Pearson’s Product 
Moment Correlation Coefficient) เนื่องจากสอดคล๎องตามวัตถุประสงค๑ของงานวิจัยที่ต๎องการ
ศึกษาทัศนคติและการมีสํวนรํวมของประชาชนตําบลเกาะหลักและแนวทางการพัฒนาพ้ืนที่อําว
มะนาว กองบิน 5 จังหวัดประจวบคีรีขันธ๑ เพ่ือการทํองเที่ยวอยํางยั่งยืน ซึ่งสามารถสรุปผลในรูปของ
ตารางได๎ดังนี ้
 
ตาราง  1  แสดงระดับคําเฉลี่ย คําเบี่ยงเบนมาตรฐาน การมีทัศนคติของประชาชนตําบลเกาะหลักเพ่ือ
การทํองเที่ยวอยํางยั่งยืนในการพัฒนาพื้นที่อําวมะนาว กองบิน 5 จังหวัดประจวบคีรีขันธ๑  
 

การมีทัศนคติในการพัฒนาพื้นที่อําวมะนาว  
กองบิน 5   S.D. 

1. ด๎านความรู๎ความเข๎าใจ 3.76 0.79 
2. ด๎านอารมณ๑ความรู๎สึก 4.19 0.63 
3. ด๎านพฤติกรรม 3.18 0.98 

รวม 3.71 0.64 

 จากตาราง 1 พบวํา การมีทัศนคติและการมีสํวนรํวมของประชาชนตําบลเกาะหลักเพ่ือการ
ทํองเที่ยวอยํางยั่งยืนในการพัฒนาพื้นที่อําวมะนาว กองบิน 5 จังหวัดประจวบคีรีขันธ๑ อยูํในระดับมาก 
มีคําเฉลี่ยเทํากับ 3.71 เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎าน พบวํา ด๎านอารมณ๑ความรู๎สึก มาเป็นอันดับแรก มี
คําเฉลี่ยเทํากับ 4.19 รองลงมา คือ ด๎านความรู๎ความเข๎าใจ  มีคําเฉลี่ยเทํากับ 3.76 และด๎าน
พฤติกรรม มีคําเฉลี่ยเทํากับ 3.18 ตามลําดับ 
 
ตาราง  2  แสดงระดับคําเฉลี่ย คําเบี่ยงเบนมาตรฐาน การมีสํวนรํวมของประชาชนตําบลเกาะหลัก
เพ่ือการทํองเที่ยวอยํางยั่งยืนในการพัฒนาพื้นที่อําวมะนาว กองบิน 5 จังหวัดประจวบคีรีขันธ๑      
 

การมีสํวนรํวมในการพัฒนาพื้นที่อําวมะนาว กองบิน 5   S.D. 
1. การมีสํวนรํวมในการตัดสินใจ 2.91 1.09 
2. การดําเนินการพัฒนาพื้นที่ 3.35 0.97 
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3. การรับผลประโยชน๑ 3.14 0.95 
4. การติดตามประเมินผลการพัฒนาพื้นที่ 2.84 1.09 

รวม 3.06 0.90 

 
 จากตาราง 2 พบวํา ในภาพรวมการมีสํวนรํวมของประชาชนตําบลเกาะหลักเพ่ือการ
ทํองเที่ยวอยํางยั่งยืนในการพัฒนาพ้ืนที่อําวมะนาว กองบิน 5 จังหวัดประจวบคีรีขันธ๑ อยูํในระดับ
ปานกลาง มีคําเฉลี่ยเทํากับ 3.06 เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎าน พบวํา การดําเนินการพัฒนาพ้ืนที่ มาเป็น
อันดับแรก มีคําเฉลี่ยเทํากับ 3.35 รองลงมา คือ การรับผลประโยชน๑ มีคําเฉลี่ยเทํากับ 3.14 การมี
สํวนรํวมในการตัดสินใจ มีคําเฉลี่ยเทํากับ 2.91 และการติดตามประเมินผลการพัฒนาพ้ืนที่ มีคําเฉลี่ย
เทํากับ 2.84 ตามลําดับ               
 
ตาราง 3  แสดงระดับคําเฉลี่ย คําเบี่ยงเบนมาตรฐาน แนวทางการพัฒนาพ้ืนที่อําวมะนาว  กองบิน 5 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ๑ เพ่ือการทํองเที่ยวอยํางยั่งยืนตามกรอบแนวคิด 
 

ข๎อ 
แนวทางการพัฒนาพื้นที่อําวมะนาว กองบิน 5 จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ๑       เพ่ือการทํองเที่ยวอยํางยั่งยืน   S.D. 

1. การอนุรักษ๑และใช๎ทรัพยากรอยํางพอดี 3.73 0.69 
2. การลดการบริโภคท่ีมากเกินจําเป็นกับการลดของเสีย 3.66 0.66 
3. การรักษาและสํงเสริมความหลากหลายของธรรมชาติ สังคม 

วัฒนธรรม          ที่มีความสําคัญตํอการทํองเที่ยวระยะยาว  
3.92 0.74 

4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 

การประสานการพัฒนาทํองเที่ยว 
การนําทํองเที่ยวที่ขยายฐานเศรษฐกิจท๎องถิ่น 
การสร๎างเครือขํายพัฒนาการทํองเที่ยวกับท๎องถิ่น 
การประชุมกับผู๎ที่เก่ียวข๎องที่มีผลประโยชน๑รํวมกัน 
การพัฒนาบุคลากร 
การจัดเตรียมข๎อมูลให๎แกํนักทํองเที่ยว 
การประเมินผล ตรวจสอบ และวิจัย 

3.82 
3.92 
3.59 
3.55 
3.43 
3.81 
3.67 

0.79 
0.88 
1.01 
0.74 
0.68 
0.79 
0.80 

 รวม 3.71 0.57 
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 จากตาราง 3 พบวํา แนวทางการพัฒนาพ้ืนที่อําวมะนาว กองบิน 5 จังหวัดประจวบคีรีขันธ๑ 
เพ่ือการทํองเที่ยวอยํางยั่งยืน ทั้ง 10 ด๎าน อยูํในระดับมาก มีคําเฉลี่ยเทํากับ 3.71 เมื่อพิจารณาเป็น
รายข๎อ พบวํา การรักษาและสํงเสริมความหลากหลายของธรรมชาติ สังคม วัฒนธรรม ที่มี
ความสําคัญตํอการทํองเที่ยวระยะยาว มาเป็นอันดับแรก มีคําเฉลี่ยเทํากับ 3.92 รองลงมา คือ การนํา
ทํองเที่ยวที่ขยายฐานเศรษฐกิจท๎องถิ่น มีคําเฉลี่ยเทํากับ 3.92 การประสานการพัฒนาทํองเที่ยว มี
คําเฉลี่ยเทํากับ 3.82 การจัดเตรียมข๎อมูลให๎แกํนักทํองเที่ยว มีคําเฉลี่ยเทํากับ 3.81 การอนุรักษ๑และ
ใช๎ทรัพยากรอยํางพอดี มีคําเฉลี่ยเทํากับ 3.73 การประเมินผล ตรวจสอบ และวิจัย  มีคําเฉลี่ยเทํากับ 
3.67 การลดการบริโภคท่ีมากเกินจําเป็นกับการลดของเสีย มีคําเฉลี่ยเทํากับ 3.66 การสร๎างเครือขําย
พัฒนาการทํองเที่ยวกับท๎องถิ่น มีคําเฉลี่ยเทํากับ 3.59 การประชุมกับผู๎ที่เกี่ยวข๎องที่มีผลประโยชน๑
รํวมกัน มีคําเฉลี่ยเทํากับ 3.55 และมีการพัฒนาบุคลากร มีคําเฉลี่ยเทํากับ 3.43 ตามลําดับ 
 
ตาราง 5  ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน   

สมมติฐานในการวิจัย 
ผลการทดสอบสมมติฐาน 

Sig 
ยอมรับ ปฏิเสธ 

1. ปัจจัยสํวนบุคคลแตกตํางกัน มีผลตํอทัศนคติการพัฒนาพ้ืนที่อําวมะนาว กองบิน 5 จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ๑ เพ่ือการทํองเที่ยวอยํางยั่งยืน แตกตํางกัน 
จําแนกตามเพศ  √ 0.15 
จําแนกตามอายุ √  0.03 
จําแนกตามสถานภาพ  √ 0.37 
จําแนกตามระดับการศึกษา  √ 0.37 
จําแนกตามอาชีพ  √ 0.52 
จําแนกตามรายเฉลี่ยได๎ตํอเดือน √  0.00 
 
สรุปและอภิปรายผล 
 การศึกษาทัศนคติและการมีสํวนรํวมของประชาชนตําบลเกาะหลัก ในการพัฒนาพ้ืนที่อําว
มะนาว กองบิน 5 จังหวัดประจวบคีรีขันธ๑ เพ่ือการทํองเที่ยวอยํางยั่งยืน มีวัตถุประสงค๑ 1.) ศึกษา
ทัศนคติของประชนชนตําบลเกาะหลัก     ในการพัฒนาพ้ืนที่อําวมะนาว กองบิน 5 จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ๑ 2.) เพ่ือศึกษาการมีสํวนรํวมของประชนตําบลเกาะหลัก ในการพัฒนาพ้ืนที่อําว
มะนาว กองบิน 5 จังหวัดประจวบคีรีขันธ๑ 3.) เพ่ือศึกษาแนวทางของการพัฒนาพ้ืนที่อําวมะนาว 
กองบิน 5 จังหวัดประจวบคีรีขันธ๑ เพ่ือการทํองเที่ยวอยํางยั่งยืน กลุํมตัวอยําง คือ ประชาชนที่อาศัย
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อยูํในชุมชนในตําบลเกาะหลัก อําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ๑ จังหวัดประจวบคีรีขันธ๑ จํานวน 400 คน 
ใช๎วิธีการกําหนดขนาดกลุํมตัวอยํางโดยใช๎สูตรในการคํานวณของทาโรํ ยามาเนํ (Taro Yamane, 
1973) เครื่องมือที่ใช๎ในการศึกษา เป็นแบบสอบถาม มาตรประมาณคํา (Rating scale) สถิติที่ใช๎ใน
การวิเคราะห๑ คือ สถิติบรรยาย (Descriptive Statistic) ได๎แกํ คําความถี่ (Frequency) คําร๎อยละ 
(Percentage) คําเฉลี่ย (Mean) และคําสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation หรือ S.D.) 
และสถิติอ๎างอิง (Inferential Statistics) ได๎แกํ คําทดสอบที (t - test) การวิเคราะห๑ความแปรปรวน
ทางเดียว (One - Way ANOVA) คํา Least Significant Difference (LSD) ผู๎วิจัยได๎นําเสนอ การ
อภิปรายผลการวิจัย และข๎อเสนอแนะตามรายละเอียดดังนี้ 
 
อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยผู๎วิจัยนําผลการวิจัยมาอภิปรายผลตามวัตถุประสงค๑ ดังนี้ 
 การมีทัศนคติของประชาชนตําบลเกาะหลักมีความสัมพันธ๑กับแนวทางการพัฒนาพ้ืนที่อําว
มะนาว กองบิน 5 จังหวัดประจวบคีรีขันธ๑ เพ่ือการทํองเที่ยวอยํางยั่งยืน ในด๎านการทํองเที่ยวทําให๎
เกิดอาชีพที่หลากหลาย เชํน ร๎านอาหาร ร๎านขายของที่ระลึก ซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัยของเพ่ิมขึ้น ซึ่ง
สอดคล๎องกับงานวิจัยของสุวภาพ ประภาสวัสดิ์ (2554) ได๎ศึกษาเรื่องทัศนคติและความพึงพอใจของ
นักทํองเที่ยวที่มีตํอการทํองเที่ยวแบบวันเดียว ณ หาดบางเสน จังหวัดชลบุรี ของประชากรเขต
กรุงเทพมหานคร พบวํา ทัศนคติของนักทํองเที่ยวเขตกรุงเทพมหานครที่มีตํอหาดบางแสนจังหวัด
ชลบุรี คิดวํามีความโดดเดํนและดึงดูดใจในเรื่องสะดวกสบายในการเดินทางมากที่สุด และคิดวํา
พัฒนาการของหาดบางแสนมีการพัฒนาเพียงบางด๎าน จากการศึกษาครั้งนี้ทําให๎ทราบวํา เมื่อมีการ
พัฒนาพื้นที่อําวมะนาวเพ่ือการทํองเที่ยวอยํางยั่งยืนนั้น สามารถทําให๎เกิดอาชีพที่หลากหลาย และยัง
สามารถสร๎างอาชีพ เพ่ิมรายได๎ให๎กับประชนชนในตําบลเกาะหลักได๎อีกทางหนึ่ง 
 การมีสํวนรํวมของประชาชนตําบลเกาะหลักมีความสัมพันธ๑กับแนวทางการพัฒนาพ้ืนที่อําว
มะนาว กองบิน 5 จังหวัดประจวบคีรีขันธ๑ เพ่ือการทํองเที่ยวอยํางยั่งยืน ในด๎านการดําเนินการพัฒนา
พ้ืนที่ ซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัยของ      กุลจิรา  เสาวลักษณ๑จินดา (2555) ได๎ศึกษาเรื่องการมีสํวน
รํวมของชุมชนตํอการจัดการแหลํงทํองเที่ยว : กรณีศึกษา   อําเภออินทร๑บุรี จังหวัดสิงห๑บุรี โดย
สรุปผลวํา ประชาชนมีสํวนรํวมในการจัดการแหลํงทํองเที่ยวอยูํในระดับปานกลาง  ด๎านการ
ปฏิบัติการประชาชนได๎มีสํวนรํวมมากที่สุด รองลงมาได๎แกํ ด๎านการเสนอความคิด การวางแผน และ
การและการติดตามประเมินผลการพัฒนาพ้ืนที่ ซึ่งผลวิจัยนี้คล๎ายกับกุลจิรา เสาวลักษณ๑จินดา (2555) 
ได๎ศึกษาเรื่องการมีสํวนรํวมของชุมชนตํอการจัดการแหลํงทํองเที่ยว : กรณีศึกษา อําเภออินทร๑บุรี 
จังหวัดสิงห๑บุรี พบวํา ประชาชนมีสํวนรํวมในการจัดการแหลํงทํองเที่ ยวอยูํในระดับปานกลาง ด๎าน
การปฏิบัติการประชาชนได๎มีสํวนรํวมมากที่สุด รองลงมาได๎แกํ ด๎านการเสนอความคิด การวางแผน 
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และการตัดสินใจ ด๎านการแบํงผลประโยชน๑ ด๎านการติดตามและประเมินผล  จากการศึกษาครั้งนี้ทํา
ให๎ทราบวํา ประชาชนตําบลเกาะหลักได๎มีสํวนรํวมในการพัฒนาพ้ืนที่ทั้งมีสํวนรํวมเสนอโครงการ การ
อนุรักษ๑ธรรมชาติ สิ่งแวดล๎อม และผลประโยชน๑จากการดําเนินการในด๎านตําง ๆ มากน๎องเพียงใด 
 แนวทางการพัฒนาพ้ืนที่อําวมะนาว กองบิน 5 จังหวัดประจวบคีรีขันธ๑ เพ่ือการทํองเที่ยว
อยํางยั่งยืน การอนุรักษ๑และใช๎ทรัพยากรอยํางพอดี ซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัยของสุถี เสริฐศรี (2558) 
ได๎ศึกษาเรื่อง แนวทางการจัดการทํองเที่ยวอยํางยั่งยืนในชุมชนคลองโคน อําเภอเมือง จังหวัด
สมุทรสงคราม พบวํา อัตลักษณ๑องชุมชนคลองโคนมี 3 ประการ ได๎แกํ มีประวัติศาสตร๑ประวัติความ
เป็นมาช๎านานที่เกําแกํ มีวิถีชีวิตริมน้ํา และมีปุาชายเลนที่อุดมสมบูรณ๑ มีกระบวนการจัดการการ
ทํองเที่ยวและกิจกรรมการทํองเที่ยวที่เหมาะสม ได๎แกํ ขีดความสามารถในการรับรองพ้ืนที่ และ
สํงเสริมให๎ชุมชนคลองโคนเป็นศูนย๑การเรียนรู๎ผํานกิจกรรมทางการทํองเที่ยว กิจกรรมทางการ
ทํองเที่ยว ได๎แกํ กิจกรรมปลูกปุาชายเลน กิจกรรมนั่งเรือชมวิถีชีวิตริมน้ํา กิจกรรมพายเรือคายัค และ
อ่ืน ๆ สํวนทางด๎านแนวทางการพัฒนาการจัดการทํองเที่ยวของชุมชนคลองโคน ได๎แกํ ให๎ความสําคัญ
ในการอนุรักษ๑ปุาชายเลนของชุมชน ปลูกฝังชาวบ๎านให๎มีจิตสํานึกในการอนุรักษ๑ นําหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช๎ในการดําเนินชีวิตของคนในชุมชนให๎มีความสุข จากการศึกษาครั้งนี้ทําให๎
ทราบวํา เมื่อมีการอนุรักษ๑แลใช๎ทรัพยากรอยํางพอดีนั้น ทําให๎ชํวยลด ใช๎ และประหยัดอยํางมี
ประสิทธิภาพ 
 แนวทางการพัฒนาพ้ืนที่อําวมะนาว กองบิน 5 จังหวัดประจวบคีรีขันธ๑ เพ่ือการทํองเที่ยว
อยํางยั่งยืน การลดการบริโภคที่มากเกินจําเป็นกับการลดของเสีย ซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัยของปเนต 
มโนมัยวิบูลย๑ (2557) ได๎ศึกษาเรื่อง การให๎บริการด๎านสิ่วแวดล๎อมเพ่ือรองรับกิจกรรมที่เกี่ยวข๎องกับ
การทํองเที่ยว : กรณีการจัดการขยะมูลฝอยและน้ําเสียในอําเภอเชียงของและอําเภอเชียงแสน 
จังหวัดเชียงราย พบวํา การพัฒนาทางเศรษฐกิจที่ผํานมายังไมํได๎คํานึงถึงความพร๎อมและระดับการ
ให๎บริการด๎านสิ่งแวดล๎อมอยํางเพียงพอ ในขณะที่กิจกรรมการทํองเที่ยวเป็นแหลํงกําเนิดที่สําคัญของ
น้ําเสียและขยะมูลฝอย อัตราการเกิดขยะมูลฝอยจากการเข๎าพักของนําทํองเที่ยวสูงถึง 1.7 กิโลกรัม
ตํอคนตํอคืน ท๎องถิ่นยังขาดระบบบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน จากการศึกษาครั้งนี้ทําให๎ทราบวํา การ
มีระบบการกําจัดของเสียไมํวําจะเป็นการกําจัดขยะมูลฝอยหรือระบบน้ําเสียนั้น มีความจําเป็นอยําง
มากตํอการพัฒนาพื้นที่ 
 แนวทางการพัฒนาพ้ืนที่อําวมะนาว กองบิน 5 จังหวัดประจวบคีรีขันธ๑ เพ่ือการทํองเที่ยว
อยํางยั่งยืน การรักษาและสํงเสริมความหลากหลายของธรรมชาติ สังคม วัฒนธรรม ที่มีความสําคัญ
ตํอการทํองเที่ยวระยะยาว ซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัยของวิระพล ทองมา และคณะ (2556) ได๎ศึกษา
เรื่อง กลยุทธ๑การพัฒนาการทํองเที่ยวอยํางยั่งยืนในพ้ืนที่ ตําบลโปุงแยง อําเภอแมํริม จังหวัดเชียงใหมํ 
พบวํา คนภายในชุมชนต๎องการมีการเรียนรู๎เข๎าใจตนเองหรือชุมชน รวมทั้งมีความรู๎และเข๎าใจกระแส
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ของโลกภายนอกด๎วยเชํนกัน โดยที่ กระบวนการภายในนั้นควรมุํ ง เน๎นเรื่องการอนุรักษ๑
ทรัพยากรธรรมชาติ สังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล๎อม จากการศึกษาครั้งนี้ทําให๎ทราบวํา การทําการ
รักษาและสํงเสริมความหลากหลายนั้น จะต๎องเริ่มจากประชาชนในพ้ืนที่ มีการเพ่ิมความรู๎ความใจตํอ
การเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก โดยมุํงเน๎นเรื่องเรื่องการอนุรักษ๑ทรัพยากรธรรมชาติ สังคม 
เศรษฐกิจและสิ่งแวดล๎อม ควบคูํกันไป 
 แนวทางการพัฒนาพ้ืนที่อําวมะนาว กองบิน 5 จังหวัดประจวบคีรีขันธ๑ เพ่ือการทํองเที่ยว
อยํางยั่งยืน การประสานการพัฒนาทํองเที่ยว ซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัยของรัศมี อํอนปรีดา (2558) ได๎
ศึกษาเรื่อง การพัฒนาการทํองเที่ยวอยําวยั่งยืนของจังหวัดราชบุรี และสมุทรสงคราม พบวํา การ
สํงเสริมความรํวมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนในลักษณะเครือขํายเพ่ือการกําหนดนโยบาย
ไปปฏิบัติที่มีลักษณะรวมศูนย๑ การบูรณาการด๎านรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย๑สินของ
นักทํองเที่ยว ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข๎องกับการทํองเที่ยวให๎สอดคล๎อง และเอ้ือตํอการบริหาร  จาก
การศึกษาครั้งนี้ทําให๎ทราบวํา การประสานการพัฒนาทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดนั้น สามารถชํวย
ขยาย สํงเสริมการพัฒนาพ้ืนที่ได๎มากยิ่งขึ้น 
 แนวทางการพัฒนาพ้ืนที่อําวมะนาว กองบิน 5 จังหวัดประจวบคีรีขันธ๑ เพ่ือการทํองเที่ยว
อยํางยั่งยืน การนําทํองเที่ยวที่ขยายฐานเศรษฐกิจท๎องถิ่น ซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัยของธรรมรัตน๑ มี
ประเสริฐ (2551) ได๎ศึกษาเรื่อง การพัฒนาเครือขํายในการจัดการสิ่งแวดล๎อมเพ่ือการทํองเที่ยวอยําง
ยั่งยืนตลาดน้ําอัมพวา อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม พบวํา การพัฒนาเครือขํายในการจัดการ
สิ่งแวดล๎อมในชุมชนตลาดน้ําอัมพวาเป็นระยะเริ่มต๎นของการเกิดเครือขํายยังไมํมีการดําเนินงานอยําง
เป็นรูปธรรมลักษณะตํางคนตํางทํากันเองในชุมชนของตน หรือเพียงในกลุํมของตนเทํานั้น ไมํมีการ
เชื่อมโยงกันเป็นเครือขํายกับกลุํมองค๑กรอื่น ๆ ซึ่งเป็นผลทําให๎การบริหารจัดการยังไมํสัมฤทธิ์ผลไปใน
ทิศทางเดียวกัน จากการศึกษาครั้งนี้ทําให๎ทราบวํา เมื่อมีการพัฒนาพ้ืนที่เพ่ือการทํองเที่ยวอยํางยั่งยืน
นั้น สามารถชํวยขยายฐานเศรษฐกิจท๎องถิ่น โดยสรรหาความโดดเดํนในของทรัพยากรนําไป
ประชาสัมพันธ๑ และสํงเสริมการขายการทํองเที่ยวเพ่ือให๎นักทํองเที่ยวมาเที่ยวเพ่ิมมากขึ้นเป็นการ
กระจายสูํท๎องถิ่น 
 แนวทางการพัฒนาพ้ืนที่อําวมะนาว กองบิน 5 จังหวัดประจวบคีรีขันธ๑ เพ่ือการทํองเที่ยว
อยํางยั่งยืน การสร๎างเครือขํายพัฒนาการทํองเที่ยวกับท๎องถิ่น ซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัยของปสุตา โพธิ์
งาม (2555) ได๎ศึกษาเรื่อง การพัฒนาการทํองเที่ยวเชิงอาสาสมัคร : กรณีศึกษามูลนิ ธิอิสระ จังหวัด
หนองคาย ประเทศไทย พบวํา นักทํองเที่ยวเชิงอาสาสมัคร  สนใจในกิจกรรมของมูลนิธิอิสระ 
นักทํองเที่ยวเชิงอาสาสมัครได๎แลกเปลี่ยนประสบการณ๑ โดยเฉพราะการพัฒนาตนเอง        และกํอ
เกิดสํานึกและความรับผิดชอบตํอสังคม ทั้งนี้ปัญหาหลักของกิจกรรมเชิงอาสาสมัครของมูลนิธิอิสระ
คือ การฝึกอบรมที่เพียงพอและขาดเงินทุน จากการศึกษาครั้งนี้ทําให๎ทราบวํา การรํวมทํางานกับ
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ท๎องถิ่นแบบเป็นองค๑กรรวม เชํน รํวมทํากิจกรรมสาธารณะประโยชน๑  หรือแก๎ไขปัญหา และยังต๎อง
ประสานเครือขํายระหวํางองค๑กรและท๎องถิ่น เพ่ือยกระดับคุณภาพของการจัดการการทํองเที่ยวใน
ท๎องถิ่น 
 แนวทางการพัฒนาพ้ืนที่อําวมะนาว กองบิน 5 จังหวัดประจวบคีรีขันธ๑ เพ่ือการทํองเที่ยว
อยํางยั่งยืน การประชุมกับผู๎ที่เก่ียวข๎องที่มีผลประโยชน๑รํวมกัน ซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัยของประมาณ 
เทพสงเคราะห๑ (2554) ได๎ศึกษาเรื่อง การพัฒนาการทํองเที่ยวอยํางยั่งยืนของชุมชนลุํมน้ําทะเลสาบ
สงขลาฝั่งตะวันตก พบวํา การเสริมสร๎างเครือขํายการเรียนรู๎และเสริมความรู๎ของชุมชนเพ่ือการ
ทํองเที่ยวบริเวณพ้ืนที่ลุํมน้ําทะเลสาบสงขลาฝั่งตะวันตกรวมทั้งพ้ืนที่โดยรอบลุํมน้ําทะเลสาบสงขลา 
ต๎องการให๎มีศูนย๑ประสานงานเครือขํายจากนักวิจัยของสถาบันการศึกษาด๎านการทํองเที่ยวเป็น
ศูนย๑กลางการจัดกิจกรรมให๎แตํละชุมชนได๎พบกันและรํวมประชุมกับสมาชิกเครือขํายชุมชนด๎านการ
ทํองเที่ยว จากการศึกษาครั้งนี้ทําให๎ทราบวํา การประสานกับประชาคมในพ้ืนที่ เชํน 
สถาบันการศึกษา หนํวยงานราชการ รํวมประชุมหารือทั้งการเพ่ิมศักยภาพให๎กับแหลํงทํองเที่ยว การ
ประเมินผลกระทบการทํองเที่ยว การแก๎ไขปัญหา โดยจัดการประชุมกันอยํางสม่ําเสมอ  เป็นการลด
ข๎อขัดแย๎งในด๎านผลประโยชน๑ที่ตํางกัน 
 แนวทางการพัฒนาพ้ืนที่อําวมะนาว กองบิน 5 จังหวัดประจวบคีรีขันธ๑ เพ่ือการทํองเที่ยว
อยํางยั่งยืน การพัฒนาบุคคลกร ซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัยของจันทร๑จิรา สุขบรรจง (2559) ได๎ศึกษา
เรื่อง การพัฒนาการทํองเที่ยวอยํางยั่งยืนของหนานมดแดง อําเภอปุาพะยอม จังหวัดพัทลุง พบวํา 
การแก๎ปัญหาห๎องพักและที่จอดรถไมํเพียงพอ ควรมีกิจกรรมทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ๑ อ่ืน ๆ เพ่ิมเติม เชํน 
ตลาดนัดย๎อนยุค เกษตรแนวใหมํ ถึงแม๎ผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียสํวนใหญํชํวยกันอนุรักษ๑สิ่งแวดล๎อมของ
หนานมมดแดงอยํางเต็มที่ แตํบุคลากรในท๎องถิ่นสํวนใหญํยังขาดความรู๎เรื่องการทํองเที่ยวอยํางยั่งยืน 
หนํวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนควรจัดสรรบุคลากรเข๎ามาให๎ความรู๎ จากการศึกษาครั้งนี้ทําให๎ทราบวํา 
การสํงเสริมและสนับสนุนให๎ความรู๎ การฝึกอบรม การสํงเจ๎าหน๎าที่ดูงานอยํางสม่ําเสมอให๎มีความรู๎  
เพ่ือเป็นการชํวยยกระดับมาตรฐานการบริการการทํองเที่ยว 
 แนวทางการพัฒนาพ้ืนที่อําวมะนาว กองบิน 5 จังหวัดประจวบคีรีขันธ๑ เพ่ือการทํองเที่ยว
อยํางยั่งยืน การจัดเตรียมข๎อมูลให๎แกํนักทํองเที่ยว ซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัยของวีรวรรณ แซํจ๐าว 
(2558) ได๎ศึกษาเรื่อง อิทธิพลของทัศนคติและความพึงพอใจในการเปิดรับขําวสารจากสื่อ
ประชาสัมพันธ๑การทํองเที่ยวผํานสื่ออินเทอร๑เน็ตที่มีตํอพฤติกรรมการตัดสินใจวางแผนการทํองเที่ยว 
พบวํา สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ๑มีอิทธิพลกับพฤติกรรมการวางแผนการตัดสินใจทํองเที่ยว โดยการ
ประชาสัมพันธ๑ผํานภาพเสมือนนั้นมีคําอิทธิพลพฤติกรรมวางแผนการตัดสินใจทํองเที่ยวมากที่สุด 
รองลงมาคือ การประชาสัมพันธ๑ผํานบุคคลที่มีอิทธิพลด๎านการทํองเที่ยว และการประชาสัมพันธ๑ผําน
คนดังข๎ามคืน สํวนในด๎านความรูสึกพึงพอใจจากากรเปิดการรับรู๎สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ๑ผํานทางสื่อ
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สังคมออนไลน๑ มีอิทธิพลกับพฤติกรรมการวางแผนการตัดสินใจทํองเที่ยว  จากการศึกษาครั้งนี้ทําให๎
ทราบวํา การจัดเตรียมข๎อมูลขําวสารการทํองเที่ยว ขําวสารการบริการให๎พร๎อมและเพียงพอตํอการ
เผยแพรํ เชํน คูํมือการทํองเที่ยว คูํมือการตลาดการทํองเที่ยวในรูปเอกสาร  เพ่ือเป็นเพ่ิมพูนความรู๎ 
หรือข๎อมูลขําวสารให๎แก๎นักทํองเที่ยว 
 แนวทางการพัฒนาพ้ืนที่อําวมะนาว กองบิน 5 จังหวัดประจวบคีรีขันธ๑ เพ่ือการทํองเที่ย ว
อยํางยั่งยืน การประเมินผล ตรวจสอบ และวิจัย ซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัยของทิพาพร ไตรบรรณ๑ 
(2557) ได๎ศึกษาเรื่อง แนวทางการพัฒนาศักยภาพการทํองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร๑ : กรณีศึกษา
หมูํบ๎านอรัญญิก จังหวัดประนครศรีอยุธยา พบวํา นักทํองเที่ยวสํวนใหญํแล๎วมีทัศนคติเชิงบวกตํอ
ปัจจัยด๎านตําง ๆ ได๎แกํ ด๎านการเดินทาง  ด๎านความสะอาดและการกําจัดขยะ และด๎านผลิตภัณฑ๑
ของที่ระลึก แตํในสํวนนักทํองเที่ยวมีทัศนคติวําควรปรับปรุงเพ่ิมเติม ได๎แกํ ด๎านความปลอดภัย ด๎าน
สิ่งอํานวยความสะดวกแกํนักทํองเที่ยว ด๎านอาหารและเครื่องดื่ม ด๎านการบริการการทํองเที่ยว จาก
การศึกษาครั้งนี้ทําให๎ทราบวํา การแก๎ปัญหาและเพ่ิมคุณคําคุณภาพของแหํงทํองเที่ยวโดยจะต๎องมี
การประเมินผลการตรวจสอบผลกระทบ และการศึกษาวิจัยอยํางสม่ําเสมอโดย  เพ่ือนําผลของการ
บริการนํามาปรับปรุงและแก๎ไขการจัดการการบริการอยํางมี ประสิทธิภาพ เพ่ือความประทับใจและ
ความพึงพอใจของนักทํองเที่ยว 
 ประชาชนที่มี เพศ สถานภาพตํางกัน ระดับการศึกษา และอาชีพตํางกัน มีความคิดเห็นตํอ
แนวทางการพัฒนาการทํองเที่ยวอยํางยั่งยืนไมํแตกตํางกัน และประชาชนที่มีอายุ และรายได๎เฉลี่ยตํอ
เดือนตํางกัน มีความคิดเห็นตํอการพัฒนาพ้ืนที่อําวมะนาว กองบิน 5 เพ่ือการทํองเที่ยวอยํางยั่งยืน
แตกตํางกันมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัยของธนา สุขคีรี (2559) ได๎ทําการศึกษา
เรื่อง แรงจูงใจและทัศนคติของนักทํองเที่ยวชาวไทยตํอคุณลักษณะด๎านสภาพแวดล๎อมและการจัดการ
ทํองเที่ยวในอุทยานประวัติศาสตร๑พิมาย อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา พบวํา คุณลักษณะด๎าน
ประชากรที่แตกตํางกันของนักทํองเที่ยวที่มีแรงจูงใจในด๎านการเรียนรู๎ทางวัฒนธรรมตํางกัน ได๎แกํ 
อายุ อาชีพ สถานภาพและรายได๎มีแรงจูงใจแตกตํางกัน  จากการศึกษาครั้งนี้ทําให๎ทราบวํา เมื่อ
ประชาชนที่มีสํวนรํวมในการพัฒนาที่มีอายุ หรือ สถานภาพที่แตกตํางกัน จะทําให๎มีความคิดเห็นตํอ
การพัฒนาการทํองเที่ยวอยํางอยํางยั่งยืนที่แตกตํางกัน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยผู๎ศึกษาวิจัยมีข๎อเสนอแนะอันเป็นประโยชน๑ตํอการพัฒนาพ้ืนที่อําวมะนาว 
กองบิน 5 เพ่ือการทํองเที่ยวอยํางยั่งยืน ที่มีกองบิน 5 ดังนี้ 
 1.  การอนุรักษ๑และใช๎ทรัพยากรอยํางพอดี ควรมีแนวทางในการจัดทําแผนงาน โครงการการ
อนุรักษ๑และการใช๎ทรัพยากรธรรมชาติ  
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 2.  การลดการบริโภคที่มากเกินจําเป็นกับการลดของเสีย ควรมีแนวทางในการจัดหา
ทรัพยากรอ่ืน ๆ มาใช๎ทดแทน อาทิเชํน พลังงานแสงอาทิตย๑ 
 3.  การรักษาและสํงเสริมความหลากหลายของธรรมชาติ สังคม วัฒนธรรม ที่มีความสําคัญ
ตํอการทํองเที่ยวระยะยาว ควรมีแนวทางในการสํงเสริมความหลากหลายในพ้ืนที่อําวมะนาว กองบิน 
5 ทั้งทางด๎านกิจกรรม การบริการให๎เพ่ิมมากข้ึน 
 4.  การประสานการพัฒนาทํองเที่ยว ควรควรเปิดโอกาสให๎ชุมชนมีแนวทางในการประสาน
แผนการพัฒนาในตําบล 
 5.  การนําทํองเที่ยวที่ขยายฐานเศรษฐกิจท๎องถิ่น ควรเปิดโอกาสให๎ชุมชน ผู๎นําท๎องถิ่น หรือผู๎
ที่มีสํวนได๎สํวนเสียรับรู๎ถึงการกระจายรายได๎สูํประชาชน 
 6.  การสร๎างเครือขํายพัฒนาการทํองเที่ยวกับท๎องถิ่น ควรเปิดโอกาสให๎ชุมชน ผู๎นําท๎องถิ่น 
หรือผู๎ที่มีสํวนได ๎สํวนเสีย ได๎มีสํวนรํวมในการทํางานเพ่ือพัฒนาพ๎นที่อําวมะนาว กองบิน 5 
 7.  การประชุมกับผู๎ที่เกี่ยวข๎องที่มีผลประโยชน๑รํวมกัน ควรให๎ความรู๎แกํชุมชนในเรื่องการ
ประชุม รวมถึงผลกระทบที่เกิดจากการทํองเที่ยวเพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก๎ไขตํอไป 
 8.  การพัฒนาบุคลากร ควรสํงเสริมผู๎ประกอบการ หรือผู๎ที่มีสํวนได๎สํวนเสีย ได๎มีสํวนรํวมใน
การพัฒนา ศึกษา   ดูงาน เพื่อนํามาประยุกต๑ใช๎ในการพัฒนาพื้นที่อําวมะนาว กองบิน 5 
 9.  การจัดเตรียมข๎อมูลให๎แกํนักทํองเที่ยว ควรมีการจัดทําเอกสารเผยแพรํการทํองเที่ยว 
อาทิเชํน แผํนพับ การโฆษณา เพ่ือประชาสัมพันธ๑พ้ืนที่อําวมะนาว กองบิน 5 เพ่ือการทํองเที่ยวอยําง
ยั่งยืน 
 10.  การประเมินผล ตรวจสอบ และวิจัย ควรให๎ความสําคัญถึงการวิจัยทางการตลาด เพ่ือให๎
พ้ืนทีอําวมะนาว กองบิน 5 เป็นแหลํงทํองเที่ยวที่ยั่งยืน 
 
 ข๎อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตํอไป 
 1.  ควรทําการศึกษาถึงความต๎องการ รวมถึงการรองรับนักทํองเที่ยวของพ้ืนที่ อําวมะนาว 
กองบิน 5 เพ่ือที่จะได๎ทราบถึงสถาพในปัจจุบัน และแนวทางในการพัฒนาพ้ืนที่อําวมะนาว กองบิน 5 
ให๎เป็นแหลํงทํองเที่ยวที่มีศักยภาพสูงขึ้นตํอไป  
 2.  ควรทําการศึกษาเกี่ยวกับทางการตลาด เพ่ือจะได๎มีความเข๎าใจถึงความต๎องการ และ
พฤติกรรม เพ่ือนําไปใช๎ประกอบการกําหนดทิศทางของการบริการให๎สอดคล๎องกับความต๎องการของ
นักทํองเที่ยว 
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กิตติกรรมประกาศ  
 วิทยานิพนธ๑ฉบับนี้สําเร็จลงได๎ ด๎วยความอนุเคราะห๑อยํางดียิ่งจาก ดร.ปริญญา  บรรจงมณี
อาจารย๑ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ๑ ที่กรุณาให๎ความรู๎ คําปรึกษา คําแนะนํา ตลอดจนตรวจแก๎ไข
ข๎อบกพรํองตําง ๆ ด๎วยความเอาใจใสํเป็นอยํางยิ่ง จนวิทยานิพนธ๑ฉบับนี้สําเร็จสมบูรณ๑ได๎ ผู๎ศึกษาขอก
ราบขอบพระคุณเป็นอยํางสูงไว๎ ณ ที่นี่ 
 ขอกราบขอบพระคุณ ผศ.ดร.สะอาด บรรเจิดฤทธิ์ ดร.สุเมธ ธุวดาราตระกูล น.อ. สรวิชญ๑ สุร
กุล ผู๎เชี่ยวชาญที่ให๎ความอนุเคราะห๑เป็นผู๎เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ ในการทําวิจัยครั้งนี้ ที่กรุณา
ให๎คําแนะนํา แก๎ไขและตรวจสอบเนื้อหา เครื่องมือที่ใช๎ในการเก็บรวบรวมข๎อมูล เครื่ องมือด๎านสถิติ 
จนทําให๎การศึกษาค๎นคว๎าครั้งนี้สมบูรณ๑ ขอขอบพระคุณอาจารย๑และเจ๎าของงานวิชาการตําง ๆ ที่ผู๎
ศึกษาได๎อ๎างถึง ผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องทุกทํานที่ได๎ให๎ความอนุเคราะห๑อํานวยความสะดวกและให๎ความ
รํวมมือเป็นอยํางยิ่งในการเก็บข๎อมูลแบบสอบถามเป็นอยํางดี  
 ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา ครอบครัว และเพ่ือนทุกคนที่ให๎คําแนะนําและให๎ความ
ชํวยเหลือ รวมถึงประชากรตําบลเกาะหลัก จังหวัดประจวบคีรีขันธ๑ ที่ให๎ความอนุเคราะห๑ในการตอบ
แบบสอบถามซึ่งทําให๎วิทยานิพนธ๑เลํมนี้เสร็จสมบูรณ๑ และผู๎วิจัยหวังวําวิทยานิพนธ๑เลํมนี้คงเป็น
ประโยชน๑ในการนําข๎อมูลไปพัฒนาพ้ืนที่อําวมะนาว กองบิน 5 จังหวัดประจวบคีรีขันธ๑ เพ่ือการ
ทํองเที่ยวอยํางยั่งยืน ตํอไป 
 คุณคําและประโยชน๑อันพึงมีจากการศึกษาค๎นคว๎าฉบับนี้ ผู๎ศึกษาค๎นคว๎าขอมอบความดีให๎แดํ
ผู๎มีพระคุณทุกทําน 
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