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เรื่อง "DPU International Conference on Business Innovation and Social Sciences 2021  

(DPU ICBISS 2021)" 

วันท่ี 21 พฤษภาคม 2564 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 

 

กําหนดการของการประชุมวิชาการระดับชาติ (บทความฉบับภาษาไทย) 

 

Online presentation 9.00 – 16.30 น. 

Platform เวลา กิจกรรม 

Zoom 1 9.00 – 10.00 น. Keynote Speech 

Mr.Louis Moser 

Area Manager, IATA 

Topic: Digital Contactless Travel 

พิธีกร ผศ.ดร.กัลยา สวางคง 

Zoom 1 13.00 – 16.30 น. หองประชุม 1: สาขา การตลาด 

ผูดําเนินรายการ ผศ.ไพรินทร  ชลไพศาล 

Zoom 2 13.00 – 16.30 น. หองประชุม 2: สาขา การเงิน / การบัญชี / การ

บริหารงานบุคคล 

ผูดําเนินรายการ ผศ.ดร.รชัดาภรณ เสมาขันธ 

Zoom 3 13.00 – 16.30 น. หองประชุม 3: สาขา การจัดการ 

ผูดําเนินรายการ ผศ.ดร.สมพร โกมารทัต 

Zoom 4 13.00 – 16.30 น. หองประชุม 4: สาขา การทองเท่ียวและการ

โรงแรม / ศิลปศาสตร / นิเทศศาสตร 

ผูดําเนินรายการ ผศ.ดร.กัลยา สวางคง 

Zoom 5 13.00 – 16.30 น. หองประชุม 5: สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผูดําเนินรายการ ผศ.ดร.ณรงคเดช กีรติพรานนท 
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รายช่ือคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒิุ 

รองศาสตราจารย ์ดร.ธนิดา จติรน้์อมรตัน์ มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์

รองศาสตราจารย ์ดร.ชยัวฒัน์ คงสม  มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช 

รองศาสตราจารย ์ทศันีย ์สงิหเ์จรญิ  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรตันโกสนิทร ์ 

วทิยาเขตวงัไกลกงัวล 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.นพ.กฤษณ์ พงศพ์ริฬุห ์ มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สมพร โกมารทตั มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุฏกิา รกัประสตู ิ มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์

ผูช่้วยศาสตราจารย ์นพ.พนัธศ์กัดิ ์ศุกระฤกษ ์ มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์

ผูช่้วยศาสตราจารย ์วญิ� ูนิรนาทลํ้าพงศ์ มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.กลัยา สว่างคง มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.มณฑล นาวงษ์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุร ี

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.รชัดาภรณ์ เสมาขนัธ ์ มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ศวิะนนัท ์ศวิพทิกัษ์ มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์

ผูช่้วยศาสตราจารย ์นิตพิล ธาระรปู มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ณรงคเ์ดช กรีตพิรานนท ์ มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เน่ืองวงศ ์ทวยเจรญิ มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ปิยะวทิย ์ทพิรส มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อํานาจ ผดุงศลิป์ มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ธฏิริตัน์ เมฆบณัฑติกุล มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ศริตัน์ แจง้รกัษ์สกุล มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อดลิล่า พงศย์ีห่ลา้ มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ผกาเกษ วตัถุยา  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.พชัราภา ตนัตชิเูวช  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.กติตชิยั อธกุิลรตัน์  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ชชัพล ทรงสุนทรวงศ ์ มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุรยี ์ เขม็ทอง มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช 
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ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.นาลนั แป้นปลืม้  มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ธญัธชั วภิตัภิมูปิระเทศ  สถาบนัเทคโนโลยปีทุมวนั 

ดร.การดา รว่มพุ่ม มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์

ดร.โชตกิานต ์ใจบุญ มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์

ดร.พงษ์ภญิโญ แมน้โกศล มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์

ดร.รชต ขาํบุญ มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์

ดร.สุรว ีศุนาลยั มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์

ดร.เสน่ห ์เดชะวงศ ์ มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์

ดร.อนนัต ์เชีย่วชาญกจิการ มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์

ดร.เกยีรตอินนัต ์ลว้นแกว้  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

ดร.กนกวรรณ วตักนิส ์ มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์

ดร.ชนิสรา แกว้สวรรค ์ มหาวทิยาลยับรูพา 

ดร.อรญัญา นาคหล่อ มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์

ดร.อาทร จติสุนทรชยักุล มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์
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การพัฒนาโปรแกรมบริหารจัดการครุภัณฑ์ เพื่อส�านักงานศาลยุติธรรม 1 

 เสาวลักษณ์ ขวัญซ้าย, วิญญู นิรนาทล�้าพงศ์,วราพร จิระพันธุ์ทอง

การพัฒนาโปรแกรมทะเบียนทรัพย์สินส�านักงานศาลยุติธรรม 11

 อ�าไพ พูนชัยภูมิ, ชัยชนะ จารุวรรณากร, กรุณา แย้มพราย, วราพร จิระพันธุ์ทอง

ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการออมของพนักงาน Generation Z   21

 Yang Zhengsen, ดร.สุรวี ศุนาลัย 

การวางแผนเส้นทางเดินรถโดยใช้เซฟวิ่งอัลกอริทึมและปัญหาการเดินทางของพนักงานขาย  30

กรณีศึกษา บริษัท อีริคสัน (ประเทศไทย) จ�ากัด

 ปิยะนาถ วงษ์จ�าปา, ศุภรัชชัย วรรัตน์

ความคิดเห็นของนักศึกษาชาวจีนที่มีต่อการเพิ่มพูนสมรรถนะการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม 39

และการพัฒนาการสื่อสารภาษาไทยธุรกิจ

 ดร.ไพทยา มีสัตย์, ดร.ศศิธร อนันตโสภณ, ดร.อุทมพร ภักดีวงศ์ 

การประยุกต์ใช้ AHP และ TOPSIS ในการคัดเลือกแบตเตอรี่ส�าหรับชุมสาย : กรณีศึกษา  53

ชุมสายบริษัทผู้ให้บริการด้านโครงข่าย

 พงษ์พันธุ์ พันธุมจินดา, ศุภรัชชัย วรรัตน์

การพิจารณาเลือกใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรของคลังสินค้าตามวิธี เอเอชพี ด้วยโปรแกรมส�าเร็จรูป  68

Expert Choice กรณีศึกษา บริษัท โคโนอิเกะ เอเซีย (ประเทศไทย) จ�ากัด

 วัชริศน์ วิศิษฎ์วงศ์,ศุภรัชชัย วรรัตน์ 

การปรับปรุงคุณภาพและลดของเสียในกระบวนการผลิตแผงวงจรพิมพ์ 78

 สิริกัญญา เจริญฉ�่า, ศุภรัชชัย วรรัตน์

การปรับปรุงระบบสินค้าคงคลัง กรณีศึกษา บริษัท เอส.คิว. เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด 88

 เบญจพล กมลเสถียร, ศุภรัชชัย วรรัตน์

การบริหารจัดการงานซ่อมบ�ารุงระบบภายในอาคารเชิงป้องกัน  101

กรณีศึกษาอาคารศูนย์ข้อมูลแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร

 ธรรมรัตน์ สมพืช, ศุภรัชชัย วรรัตน์

ปรับปรุงลีดเฟรมดีไซน์เพื่อแก้ปัญหาโพรงอากาศที่แพ็กเกจ 64L TQFP 10X10 112

 นฤพล อุปพงษ์, ศุภรัชชัย วรรัตน์ 

ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การมีความสัมพันธ์กับความสามารถในการท�าก�าไร ของบริษัทจดทะเบียน 122

ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (จังหวัดระยอง) โดยวัดค่าจากการท�ากิจกรรมซีเอสอาร์

 ดวงหทัย สิทธิเวช, เนตรดาว ชัยเขต, บริบูรณ์ ปิ่นประยงค์

การวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ของโฮมสเตย์ในประเทศไทย 137

 ระพีพรรณ พยัคฆพันธ์, อภิญญา ชื่นข�า, พุฒธันดรณ์ธาดา คชาเกตุอยู่เย็น, ยูกะ นากาชี่ม่า

การวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ของธุรกิจศูนย์ประชุมระดับชาติในประเทศไทย 149

 รนิภา หงษ์โม่, ศิวัช คงทอง, วิรุฬห์ บุญอ่อน, Shu Shi

สารบัญ
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การวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ของร้านอาหารมิชลินสตาร์ระดับหนึ่งดาว ประเทศไทย 165
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ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานที่ปฏิบัติงานในสถานประกอบการประเภทร้านอาหารในเขตพื้นที่ลาดพร้าว 190
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 พิชชากร  อุชชิน, รองศาสตราจารย์ ดร.ศิรภัสสรศ์ วงศ์ทองดี

อิทธิพลของภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานในบริษัทยานยนต์แห่งหนึ่ง 202

ในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง

 ธนภัทร เอมอินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมบูรณ์ สาระพัด

อิทธิพลของลักษณะโครงสร้างการถือหุ้นต่อคุณภาพก�าไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 212

กลุ่ม SET100

 ชนิกานต์ วิตตินานนท์, สมบูรณ์ สาระพัด

ผลกระทบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเปรียบเทียบระหว่างป่าชุมชนแม่กลางหลวงและป่ากิ่วแม่ปาน ดอยอินทนนท์  224

จังหวัดเชียงใหม่

 กรรณณิกา  ผลเจริญ, วิทูร แจ่มจ�ารัส

การวิเคราะห์ความคิดเห็น Online ของนักท่องเที่ยว ต่อแหล่งท่องเที่ยวมรดกโลกพระนครศรีอยุธยา  237

: แนวทางการส่งเสริมการตลาด

 ธนกร จันทรมณี, รจนกร ทรัพย์ประเสริฐ, ชญาดา สุวรรณศรี, ณัฐพงษ์ มูลมงคล, วรพจน์ ศรีเงิน 

การศึกษาภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดนครราชสีมาผ่านมุมมองของนักท่องเที่ยวชาวไทย 252

 รามณรงค์ นิลก�าแหง  

ผลกระทบของอัตราส่วนทางการเงินต่อความสามารถในการท�าก�าไรของกลุ่มธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียน 263

ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 อาริยา มาศศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมบูรณ์ สาระพัด

การตัดสินใจเลือกเรียนที่มหาวิทยาลัยไทยของนักศึกษาจีนในช่วงโควิด-19  274

 Ding Jia Li, สุรวี ศุนาลัย

การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคและปัจจัยส่วนประสมการตลาดของผลิตภัณฑ์ผักไมโครกรีนในเขตกรุงเทพมหานคร   284

 เพ็ญพิชชา พรรณสวัสดิ์,  โสภณ แย้มกลิ่น, ม.ล.กุณฑลรัตน์ ทวีวงศ์

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องส�าอางเคาน์เตอร์แบรนด์ทางออนไลน์  294

ของผู้หญิงวัยท�างานในเขตกรุงเทพมหานคร

 กานติมา เรืองรองสรไกร, ดร.ศิวะนันท์ ศิวพิทักษ์, สุจารีย์ หิรัญศิริวัฒน์, วิชุดา สร้อยมี

ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ ค่านิยมเชิงสุขภาพ และส่วนประสมทางการตลาดที่มีต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ 309

สารเสริมอาหารของผู้บริโภคในจังหวัดนนทบุรี

 สิทธิพล  ชุนเกาะ, ดร.ปิยะวิทย์ ทิพรส, อ.ภัทรา พลับเจริญสุข, อ.นภนัย ปานเอี่ยม, อ.รมิตา ศรัทธาทิพย์กุล

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารคีโตเจนิคของผู้บริโภคในประเทศไทย 323

 เปมิกา สิทธิพุทธากุล, ดร.รชฏ ข�าบุญ, สมพร พัฒนศรีกุลกิจ, นภนัย ปานเอี่ยม 

ระดับการเปิดเผยข้อมูลสิ่งแวดล้อมของอุตสาหกรรมในประเทศไทยตามกรอบรายงานความยั่งยืน  337

 กังสดาล วังศรีสมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมบูรณ์ สาระพัด

ผลกระทบของคุณภาพสารสนเทศทางการบัญชีต่อการจัดการอุตสาหกรรมในจังหวัดชลบุรี 350

 เสาวลักษณ์  ไชยรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมบูรณ์ สาระพัด
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การศึกษากลวิธีการแปลค�าหยาบที่ปรากฏในภาพยนตร์เมย์ไหนไฟแรงเฟร่อ 361

 Wan Shiyu 

โฟนีโม : แอปพลิเคชันส�าหรับฝึกพูดเสียงสระในภาษาอังกฤษตามหลักสัทศาสตร์ 373

 ธนพัฒน์  ศรลัมพ์, พนมพร ดอกประโคน, ภาณุ บุณยรัตพันธุ์, อรวรรณ อิ่มสมบัติ

การค้นหาแนวทางพัฒนาระบบการจัดการพลังงานภาคบังคับในประเทศไทย 383

 ปัญญวัฒน์ โกมุทบุตร, ปิยะวิทย์ ทิพรส

การส่งเสริมและเปรียบเทียบการลงทุนในกองทุนรวมผ่านแอปพลิเคชัน 395

 ตริตราภรณ์ นิตย์แสวง, บัญญพนต์ พูลสวัสดิ์, วิลาวัลย์ อินทร์ช�านาญ

แรงจูงใจในการท่องเที่ยวและภาพลักษณ์การท่องเที่ยว ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย  404

ในการมาเยือนจังหวัดตรัง

 วิลาสินี ชนะสุด

ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของอ�าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ในมุมมองของนักท่องเที่ยวชาวไทย 416

 อนันต์ ดวงปา

ปฏิวัติกระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรในธุรกิจบริการด้วยปัญญาประดิษฐ์ 427

 ลลิตา ชื่นสายชล

การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันส�าหรับการจองห้อง และการยืมอุปกรณ์ 436

 ภัทรา  รัตนโมรานนท์, วิชชา เจริญสุข, อรรวรรณ อิ่มสมบัติ

การรับรู้องค์ประกอบของการท่องเที่ยวอ�าเภอปราณบุรี-สามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  446

ของนักท่องเที่ยวชาวไทย

 สิรินดา  แฮวอู

การบริหารจัดการ การป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรนา-2019 (โควิด-19) ของหน่วยงานภาครัฐ  457

กรณีศึกษาเทศบาลนครนนทบุรี

 ณัฐพล คนซื่อ, รองศาสตราจารย์พิพัฒน์  ไทยอารี

อิทธิพลของการจัดการแปลงนาที่มีต่อความส�าเร็จของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในอ�าเภอบางปะหัน  470

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 นุชจรีย์  ณ พัทลุง, โสภณ แย้มกลิ่น, สุวรรณา สายรวมญาติ

ผลกระทบจากสถานการณ์โรคไวรัสโคโรนา 2019 ต่อพฤติกรรมการปรับตัวการท�างานของพนักงาน  481

ส�านักการช่าง เทศบาลนครนนทบุรี

 กนกวรรณ กาญจนศุภร, รองศาสตราจารย์พิพัฒน์ ไทยอารี 

คุณภาพการบริการรถเช่าในประเทศไทย 494

 ฉัตรชัย โคตถา

คุณลักษณะการบริการที่ใช้ร่วมกัน (Shared Service) ในมุมมองกรอบแนวคิด 7S Framework ของ McKinsey 505

 ณภัทร์พร รอดชะ, ศิวะนันท์ ศิวพิทักษ์

คุณภาพแพลตฟอร์มของการซื้อขายสินค้าออนไลน์ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อของผู้บริโภคในประเทศไทย 516

 อภิญญา อิ่มพราหมณ์, กฤษฎา อัศวสกุลเกียรติ
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การพฒันาโปรแกรมบริหารจดัการครภุณัฑ ์เพ่ือส านักงานศาลยติุธรรม 
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1,2,3วทิยาลยัครเีอทฟีดไีซน์ แอนด ์เอน็เตอรเ์ทนเมน้เทคโนโลย ี
มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์

1 Saowaluk@dpu.ac.th 2winyr.nir@dpu.ac.th 3*waraporn.jir@dpu.ac.th 

บทคดัย่อ 

ปัจจุบนัส านักงานศาลยุตธิรรมได้มกีารพฒันาระบบทะเบยีนทรพัยส์นิให้หน่วยงานศาล
ยุตธิรรมเพื่อใช้งานในการตรวจสอบครุภณัฑ์ชนิดต่าง ๆ และไว้ส าหรบัในการค านวณค่าเสื่อม
ครุภณัฑต์ามที่กรมบญัชกีลางก าหนดไว้ หน่วยงานแต่ละที่จะสามารถกรอกขอ้มูลครุภณัฑ์ที่ได้มา
จากการจดัซื้อเอง และสามารถรบัโอนจากการจดัสรรจากหน่วยงานส่วนกลางได้เพื่อลงรบัเป็น
ครุภณัฑห์น่วยงานของตวัเอง พรอ้มสามารถตรวจสอบครุภณัฑแ์ต่ละชนิดของหน่วยงานตนเองได้
ตามงบประมาณประจ าปี การขายทอดตลาด สามารถก าหนดราคาหรอืตดัจ าหน่ายครุภณัฑไ์ด้ และ
ระบบดงักล่าวสามารถใช้งานผ่านระบบ Intranet ของส านักงานศาลยุตธิรรมซึ่งพฒันาในรูปแบบ 
Web Application 

บทความนี้น าเสนอการพฒันาโปรแกรมทะเบียนทรพัย์สินในรูปแบบโมบายแอปพลิเค
ชนัชื่อโปรแกรมบรหิารจดัการครุภณัฑ์ อนัได้แก่ คอมพวิเตอร ์เครื่องพมิพ์ เครื่องถ่ายเอกสาร เป็น
ต้น เพื่อสนับสนุนการปฏบิตังิาน และการบรหิารจดัการข้อมูลให้เป็นไปด้วยความสะดวก แม่นย า 
รวดเรว็ มปีระสทิธิภาพ และได้เชื่อมโยงข้อมูลค าของบประมาณในการจดัหาครุภณัฑค์อมพวิเตอร์
ประจ าปีได้ และสอดคล้องกับนโยบายของส านักงานศาลยุติธรรมที่เน้นให้ความส าคัญในการน า
เทคโนโลยีที่ทันสมยัและเหมาะสมมาใช้เพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพในการท างานและเสริมสร้างระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศของหน่วยงาน โดยใช้เทคโนโลยแีบบ Restful webservice เพื่อเรยีกใช้ขอ้มูลที่
ตอ้งการมาแสดงไดอ้ยา่งถูกตอ้ง แมน่ย า และมปีระสทิธภิาพมากขึน้ 

ค าส าคญั: โมบายแอปพลิเคชนั, Json, Xcode, Swift UI, Restful webservice 

1. บทน า
ในปัจจุบนัส านักงานศาลยุตธิรรมมกีารพฒันาโปรแกรมทะเบยีนทรพัยส์นิจากเดมิที่เคยใช้งาน

ของกรมบญัชกีลางซึ่งเป็นโปรแกรม Client เป็นแบบสแตนอโลนไม่ได้เชื่อมโยงกนัและไม่สามารถ
เรยีกขอ้มูลในภาพรวมได้ ทัง้นี้ขอ้มูลครุภณัฑข์องส านักงานฯมจี านวนมากกว่าหนึ่งหมื่นรายการ 

1
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ในขณะที่การพจิารณาอนุมตัแิละตรวจสอบครุภณัฑด์ าเนินการโดยผู้บรหิารที่จ าเป็นใช้เวลาในการ
พจิารณาตรวจสอบอย่างมปีระสทิธภิาพ กลุ่มผู้ใช้เป็นผู้บรหิารที่มจี านวนไม่เกนิ 10 คน จงึมแีนวคดิ
พฒันาโปรแกรมทะเบยีนทรพัยส์นิในรูปแบบ Web Application ผ่านระบบเครอืข่าย Intranet ของ
ส านักงานศาลยุตธิรรม สามารถใช้งานในการตรวจสอบครุภณัฑช์นิดต่าง ๆ การค านวณค่าเสื่อม
ครุภณัฑ ์การโอนครุภณัฑร์ะหว่างหน่วยงาน หรอืเมื่อมกีารจดัซื้อจา้งเรยีบรอ้ยสามารถโอนให้
หน่วยงานปลายทางรบัโอนครุภณัฑไ์ด้ และมเีมนูส าหรบัการขายทอดตลาด รวมถงึการบนัทกึค่าซ่อม
ของอุปกรณ์ เป็นต้น แต่ทัง้นี้ในการจดัท างบประมาณหรอืท าค าของบประมาณเพื่อขอเงนิล่วงหน้า 1 
ปี ยงัต้องท าในรูปแบบการ export ไฟล์ออกมาเป็น excel หรอืต้องรอผู ้ดูแลระบบจดัท ารายงาน
เฉพาะให้ แต่ส่วนใหญ่ไฟล์ที่ไดม้าจะเป็น excel ไฟล์เสยีส่วนใหญ่ซึ่งท าการจดัท ารายงานหรอืสรุป
ขอ้มูลจะใช้ฟังก์ชัน่ของ excel มาช่วยในการแยกขอ้มูลที่ไดม้าแต่ละประเภท และรวบรวมเพื่อให้
น าเสนอผู้บรหิารในการจดัท างบประมาณ โดยต้องแยกขอ้มูลในแต่ละปีของแต่ละหน่วยงานออกมาให้
เหน็ชดัเจน เพื่อง่ายต่อการจดัสรร และในการตอบค าถามของผูบ้รหิารในบ้างครัง้ต้องการขอ้มลูด่วน 
กรณีที่มกีารไปตรวจราชการแบบเร่งด่วน ในบางครัง้ไฟลท์ี่ไดจ้ดัท าไปแล้ว บางครัง้ไม่ได้จดัเก็บในที่
เดยีวกนัหรอืไม่มกีารอปัเดตขอ้มูลหรอือปัเดตแล้วมกีารตัง้ชื่อไม่สื่อ จงึท าให้เกดิขอ้มูลผดิพลาด
เกดิขึน้ ท าให้เกดิแนวคดิพฒันาโปรแกรมบรหิารจดัการครุภณัฑค์อมพวิเตอรผ์่านระบบสมาร์ทโฟน
เพื่ออ านวยความสะดวกในการค านวณครุภณัฑค์อมพวิเตอร ์และอุปกรณ์ต่อพ่วงได้ทนัท่วงท ีง่ายต่อ
การค้นหา และสามารถสรุปในภาพรวมแต่ละอุปกรณ์ตามประเภท ตามปี โดยพฒันาเชื่อมโยงกับ
ระบบทะเบ ียนทรพัย์ส ินโดยม ีการด ึงข ้อมูลของแต่ละหน่วยงานมาจดัเก็บเป็นมาตรฐานและ
สามารถตรวจสอบ ค้นหา และสามารถจดัท ารายงานเสนอผู้บรหิารได้ และผู ้บรหิารสามารถ
ค้นหาข้อมูลได้ โดยจะมกีารพัฒนาเพิ่มเติมให้รองรบัสมาร์ทโฟนเพื่อสะดวกในการใช้งาน  
 บทความนี้น าเสนอการด าเนินการพฒันาโปรแกรมบรหิารจดัการครุภณัฑค์อมพวิเตอร ์(ซพีเีอม็
เอส) ให้อยู่ในรูปแบบสมาร์ทโฟนเพื่อสนับสนุนการปฏบิตังิาน และการบรหิารจดัการข้อมูลสามารถ
เชื่อมโยงกบั ระบบทะเบยีนทรพัยส์นิทีม่อียู่ในรปูแบบ Web Service ไดด้ว้ยความสะดวก แม่นย า รวดเรว็ 
มปีระสทิธภิาพ สามารถน าข้อมูลที่ได้ไปจดัท าค าของบประมาณในการจดัหาครุภณัฑค์อมพวิเตอร์
ประจ าปีได้ และสอดคล้องกับนโยบายของส านักงานศาลยุติธรรมที่เน้นให้ความส าคัญในการน า
เทคโนโลยทีี่ทนัสมยั และเหมาะสมมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน และเสรมิสร้างระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศของหน่วยงาน 

 
2. การทบทวนวรรณกรรม 
2.1. การรบัส่งขอ้มลูจากหน้าจอกบัเซริฟ์เวอรแ์บบ JSON [1] 

หลกัการท างานของแอปพลเิคชนัจะเริม่จากการรอ้งขอการเชื่อมต่อจากฝัง่ไคลเอนทไ์ปยงัเซริฟ์เวอร ์
ผ่าน JSON หรอื Java Script Object Notation เป็นวธิกีารทีท่ าให ้ JavaScript แลกเปลีย่นขอ้มลูกบั 
Server ได ้ รปูแบบเป็นประโยคกค็อื JSON ถูกสรา้งขึน้จากชุดขอ้มลูของ literal object notation ซึง่มี
โครงสรา้งใกลเ้คยีงกบัภาษาจาวา   
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2.2 ซอฟตแ์วรใ์นการพฒันา Xcode [2] 
Xcode เป็นเครือ่งมอืพฒันาแอปพลเิคชนัส าหรบัเครือ่ง Mac, iPhone และ iPad การพฒันา

จ าเป็นตอ้งอยูภ่ายใต ้ Xcode IDE คอื สภาพแวดลอ้มในการพฒันาแอปพลเิคชนั ประกอบดว้ยพืน้ที่
ท างานส าหรบัเขยีน code  พืน้ทีส่ าหรบัออกแบบหน้าจอ user interface (Interface builder) คอมไพล์
เลอร ์(LLVM Compiler 2.0) ระบบตรวจสอบโคด้ Version Editor Debugger Engine (LLDB) Source 
Control และ SDK ซึง่เป็น Class Library ส าหรบั Mac OS X และ iOS ส าหรบัใชพ้ฒันาแอปพลเิคชนั  
2.3 ภาษา Swift [3] 

Swift เป็นภาษาโปรแกรมเพื่อใชพ้ฒันาโปรแกรมบน Mac OS X และ IOS จุดเด่นของภาษา Swift 
ถูกออกแบบใหม้คีวามปลอดภยัในการเขยีนโปรแกรมมากขึน้ ลดขอ้ผดิพลาดของโปรแกรมทีพ่ฒันาขึน้ 
โดย Swift เวอรช์นัที ่5 ในการพฒันาเพื่อใหร้องรบักบั Xcode เวอรช์นั 11 ทีเ่ป็นเครื่องมอืในการพฒันา
ระบบ และ SwiftUI เป็นเครื่องมอืการสร้าง User Interface ในทุกแพลตฟอร์มของ Apple ได้แก่ iOS, 
iPadOS, watchOS, macOS และ tvOS นักพฒันาสามารถเขยีนโคด้แบบ Declarative ทีส่ามารถเขา้ใจ
โค้ดและเขยีนโค้ดได้ง่าย ประหยดัระยะเวลาในการพฒันาแอปพลิเคชนั คุณสมบตัิการท างานแบบ
อตัโนมตั ิประกอบดว้ย Layout ส าหรบั Interface, Dark Mode, การช่วยการเขา้ถงึ การสนบัสนุนส าหรบั
ภาษาทีเ่ขยีนจากขวามาซา้ย และการท าใหเ้ป็นสากล 
2.4. Restful webservice [4] 

RESTful หรอื REST (Representational state transfer) คอื การสรา้ง Webservice ทีใ่ชส้ื่อสารกนั
บนอินเทอร์เน็ต ใช้หลักการแบบ stateless  คือไม่มี session ซึ่งต่างจาก webservice แบบอื่น
เช่น WSDL และ SOAP การท างานของ  RESTful Webservice  จะอาศยั URI/URL ของ request เพื่อ
ค้นหา และประมวลผลแล้วตอบกลบัไปในรูป XML, HTML, JSON โดย response ที่ตอบกลบัจะเป็น
การยนืยนัผลของค าสัง่ทีส่่งมา และสามารถพฒันาดว้ยภาษา programming ไดห้ลากหลาย REST เป็น 
API ซึ่งรองรบัทุกระบบทัง้แบบ image, video, web page  ท าให้สามารถส่งรบัขอ้มูลที่รองรบัรูปแบบ
ทางธรกุจิ  
2.5. บญัชมีาตรฐานครุภณัฑ ์[5] 

ส านกังานศาลยตุธิรรม ส านักบรหิารทรพัยส์นิ : ตามหนังสอืที ่ว 78(ป) ลว 2 ธ.ค.58 ก าหนด
หมายเลขทะเบยีนคุมทรพัยส์นิ และวสัดุคงทนถาวร  
 
3. วิธีด าเนินการวิจยั 
3.1 สถาปัตยกรรมของระบบ (System Architecture) 

จากการวเิคราะห์และออกแบบเพื่อให้สอดคล้องกบัการท างานและข้อมูลตามความต้องการของ
ผู้ใช้งาน ได้ออกแบบเป็นสถาปัตยกรรมของระบบโดยรวมได้แบบดงัภาพที่ 1 สถาปัตยกรรมของ
โปรแกรมบรหิารจดัการครุภณัฑค์อมพวิเตอรม์อีงคป์ระกอบดงันี้ 

1. Web Server ซึง่ประมวลผลเวบ็เซอรว์สิทีเ่รยีกใชง้าน และเวบ็แอปพลเิคชนัส าหรบัผูด้แูลระบบ 
2. Database Server ส าหรบัจดัการเกบ็ขอ้มลูทีใ่ชภ้ายในระบบ 
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3. Mobile Application ส าหรบัผูใ้ชง้านทัว่ไป และผูบ้รหิาร 

 
ภาพท่ี 1 สถาปัตยกรรมของระบบ  
 
3.2. การออกแบบตาม Use Case  

การวเิคราะหก์ารท างานภายในระบบ กลุ่มผูใ้ชห้ลกัทีม่ ี3 กลุ่ม ในการท างานภายในตวัระบบเองก็
จ าเป็นจะต้องม ีProcess ภายในเพื่อจดัการใหร้ะบบสามารถท างานไดอ้ย่างอตัโนมตั ิจงึท าใหม้ผีูใ้ชง้าน
เพิม่ขึน้มาเป็น Actor อกีหนึ่งในระบบนัน้คอืตวั Process ภายในระบบเอง ท าใหส้ามารถแสดงเป็น Use 
Case Diagram ไดด้งัภาพที ่2   

 
ภาพท่ี 2 Use Case Diagram ส าหรบัแอปพลเิคชนัส าหรบัผูใ้ชท้ัว่ไปและผูบ้รหิาร 

 
3.3 การออกแบบฐานขอ้มลู 

การวเิคราะห์และออกแบบฐานขอ้มูลส าหรบั Web Service มาใช้โดยใช้ฐานขอ้มูล AssetDB และ
ฐานขอ้มลู RssDB ดงัแสดงไดต้ามภาพ 
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ภาพท่ี 3 E-R Diagram ส าหรบัฐานขอ้มลู 
3.4 แผนผงัแอปพลเิคชนัทีท่ างานภายในระบบ  

จากการศกึษาปัญหา และความตอ้งการของระบบการออกแบบโครงสรา้งระบบท าโดยพจิารณาจาก
สภาพการใชง้านระบบจรงิ ซึง่แบ่งตามบทบาทของผูใ้ชไ้ดด้งันี้ 
ก. แผนผงัแอปพลเิคชนั ส าหรบัผูใ้ชง้านทัว่ไป 

จากภาพแสดงแผนผงั Mockup แอปพลเิคชนั ส าหรบัผู้ใช้งาน แสดงแผนผงัของระบบที่ผู้ใช้งาน
สามารถเข้าใช้งานได้ ซึ่งประกอบด้วย การ login โดยมกีารก าหนดสิทธิก์ารเข้าถึง การเลอืกหมวด
ครุภณัฑข์องหน่วยงาน การเลอืกปีทีต่อ้งการจดัหาของครุภณัฑ ์การเลอืกปีค าขอครุภณัฑ ์การแสดงผล
การวเิคราะหค์ าขอครภุณัฑข์องหน่วยงานทีข่อไป 
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ภาพท่ี 4 Mockup แผนผงัแอปพลเิคชนัส าหรบัผูใ้ชง้านส าหรบัครภุณัฑ์ 
 
ข. แผนผงัแอปพลเิคชนั ส าหรบัผูบ้รหิาร 

แผนผงัของระบบผู้บรหิารของสามารถเขา้ใชง้านได ้ซึง่ประกอบดว้ย การ login โดยมกีารก าหนด
สทิธิก์ารเขา้ถงึ การเลอืกหน่วยงานที่ต้องการ การเลอืกหมวดครุภณัฑ ์การเลอืกปีครุภณัฑท์ี่ต้องการ 
การเลอืกค าขอครุภณัฑ ์เลอืกหน่วยงานทีต่้องการดู การเลอืกปีค าขอครุภณัฑข์องหน่วยงาน การเลอืก
รายงานครุภณัฑ ์เลอืกหมวดครุภณัฑ ์เลอืกช่วงระหว่างปี แสดงขอ้มูลเป็นกราฟแสดงจ านวนให้เห็น
ชดัเจน การเลอืกรายงานค าขอครุภณัฑ ์เลอืกปีค าขอครภุณัฑ์ เลอืกช่วงระหว่างปี แสดงขอ้มลูเป็นกราฟ
แสดงจ านวนใหเ้หน็ชดัเจน 

ในการจดัท าระบบส่วนของการพิสูจน์ตัวตน ผู้พัฒนาได้เลือกใช้ Authentication ดึง API จาก
ฐานขอ้มูล AssetDB ในการด าเนินการตรวจสอบสทิธิ ์ ผู้บรหิารสามารถเลอืกเขา้ไปดูรายละเอยีดของ
หน่วยงานเกีย่วกบัครุภณัฑแ์ต่ละประเภทไดร้ะบบจะแสดงขอ้มลูครุภณัฑ ์เช่น คอมพวิเตอร ์เครือ่งพมิพ ์
เป็นตน้ มาแสดงเป็นช่วงปีทีผู่บ้รหิารก าหนดได ้ดงัตวัอยา่งในภาพ 
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ภาพท่ี 5 mockup หน้ารายงานส าหรบัครภุณัฑ ์

 
จากภาพที ่5 ผูบ้รหิารสามารถเลอืกเขา้ไปดูรายละเอยีดของหน่วยงานเกีย่วกบัรายงานครุภณัฑแ์ต่

ละประเภทไดร้ะบบจะแสดงขอ้มลูครุภณัฑ ์เช่น คอมพวิเตอร ์เครื่องพมิพ ์เป็นต้น มาแสดงเป็นช่วงปีที่
ผูบ้รหิารก าหนดได ้และสามารถเลอืกดูรายงานไดห้ลายรปูแบบ เช่น แสดงแบบกราฟ แสดงแบบตาราง 
เป็นตน้ 
 
4. ผลการวิจยั 

ในการพฒันาโปรแกรมฯ ไดป้ระยุกต์ใช้เทคโนโลยแีละเครื่องมอื คอื Json  XCode ภาษา Swift UI 
และ Restful webservice ตวัอยา่งของการพฒันาแอปพลเิคชนั ดงัแสดงในภาพ   

  
ภาพท่ี 6 แสดงไอคอนถูกเรยีกใชง้านในหน้าหลกัเจา้หน้าทีผู่ใ้ชง้าน และหน้า login และหน้าจอครภุณัฑ ์
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ภาพท่ี 7 แสดงเมนูเรยีกใชง้านในหน้าหลกัผูบ้รหิารและแสดงขอ้มลูครภุณัฑแ์ต่ละประเภท 
 

 
ภาพท่ี 8 หน้าจอแสดงรายงานครุภณัฑ ์แบบกราฟ เลอืกช่วงปีตัง้แต่ปีถงึปีและประเภทครุภณัฑ์ 
 

 
ภาพท่ี 9 หน้าจอแสดงรายงานครุภณัฑ ์แบบตาราง เลอืกช่วงปีตัง้แต่ปีถงึปีและประเภทครุภณัฑ์ 
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ผูพ้ฒันาไดด้ าเนินการทดสอบระบบ และประเมนิผลการใชง้านระบบ โดยมผีูท้ดสอบเป็นเจา้หน้าที่
ทัว่ไปและผู้บรหิารจ านวน 10 คน จากตารางที่ 1 แสดงผลการประเมนิความถูกต้องของแอปพลเิคชนั 
และตารางที ่2 ตารางสรปุผลการประเมนิประสทิธภิาพ 
 
ตารางท่ี 1 ตารางประเมินผลความถกูต้องของแอปพลิเคชนั  

 
 
 
 
 
 

 
ตารางท่ี 2 ตารางสรปุผลการประเมนิประสทิธภิาพ 

รายการประเมิน �̅� 
เจา้หน้าที่
ทัว่ไป 

ระดบัความ
คิดเหน็ 

ของเจา้หน้าที่
ทัว่ไป 

�̅� 
ผูบ้รหิาร 

ระดบั
ความ
คิดเหน็ 
ผูบ้รหิาร 

1. ความสะดวกในการใชง้านโปรแกรม 4.30 ด ี 4.30 ด ี
2. ความสามารถในการจดัการขอ้มลู 4.20 ด ี 4.20 ด ี
3. การประมวลผลท าไดส้ะดวก รวดเรว็และ
ถูกตอ้ง 

4.33 ด ี 4.33 ด ี

4. ความครบถว้น ถกูตอ้ง ของโปรแกรมและ
รายงาน 

3.45 ปานกลาง 3.45 ปานกลาง 

5. ความเป็นมาตรฐานเดยีวกนัในการออกแบบ
หน้าจอ 

4.45 ด ี 4.45 ด ี

6. ความปลอดภยัของโปรแกรม 4.25 ด ี 4.25 ด ี
 
5. สรปุ 
 สภาพปัญหาของการด าเนินงานในปัจจุบนัส านักงานศาลยุตธิรรมมกีารพฒันาโปรแกรมทะเบยีน
ทรพัยส์นิจากเดมิที่เคยใช้งานของกรมบญัชกีลางซึ่งเป็นโปรแกรม Client เป็นแบบสแตนอโลนไม่ได้
เชื่อมโยงกนั และไม่สามารถเรยีกขอ้มูลในภาพรวมได้ จงึมแีนวคดิพฒันาโปรแกรมทะเบยีนทรพัยส์นิ
ในรูปแบบ Web Application ผ่านระบบเครอืข่าย intranet ของส านักงานศาลยุตธิรรม สามารถใช้
งานในการตรวจสอบครุภณัฑช์นิดต่างๆ การค านวณค่าเสื่อมครุภณัฑ ์การโอนครุภณัฑร์ะหว่าง
หน่วยงาน หรอืเมื่อมกีารจดัซื้อจา้งเรยีบรอ้ยสามารถโอนให้หน่วยงานปลายทางรบัโอนครุภณัฑไ์ด ้

No. Test Case ID ผลการทดสอบ 
1. TC01 ผ่าน 
2. TC02 ผ่าน 
3. TC03 ผ่าน 
4. TC04 ผ่าน 
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และมเีมนูส าหรบัการขายทอดตลาด รวมถงึการบนัทกึค่าซ่อมของอุปกรณ์ เป็นต้น แต่ทัง้นี้ในการ
จดัท างบประมาณหรอืท าค าของบประมาณเพื่อขอเงนิล่วงหน้า 1 ปี ยงัต้องท าในรูปแบบการ export 
ไฟล์ออกมาเป็น excel หรอืต้องรอผู้ดูแลระบบจดัท ารายงานเฉพาะให้ แต่ส่วนใหญ่ไฟล์ที่ได้มาจะเป็น 
excel ไฟล์เสยีส่วนใหญ่ซึ่งท าการจดัท ารายงานหรอืสรุปขอ้มูลจะใช้ฟังก์ชัน่ของ excel มาช่วยในการ
แยกขอ้มูลที่ได้มาแต่ละประเภทและรวบรวมเพื่อให้น าเสนอผู้บรหิารในการจดัท างบประมาณ   
 จากการศกึษาวจิยั การพฒันาโปรแกรมบรหิารจดัการครุภณัฑค์อมพวิเตอรใ์นครัง้นี้ ท าใหผู้บ้รหิาร
สามารถน าไปใชใ้นการตอบค าถามของหน่วยงานหรอืผูบ้รหิารกนัเองได ้ผูว้จิยัไดค้น้พบประเดน็ทีด่งันี้        

1) ผลการประเมนิความถูกต้องของฟังก์ชนัของแอปพลเิคชนั ส าหรบัผู้บรหิารได้แก่ การเรยีกดู
ขอ้มลูครุภณัฑ ์การเรยีกดูขอ้มลูค าขอ การแสดงรายงานถูกต้อง และส าหรบัเจา้หน้าทีท่ ัว่ไป ไดแ้ก่ การ
เรยีกดขูอ้มลูครภุณัฑ ์การเรยีกดขูอ้มลูค าขอ  

2) ผลการประเมนิความพงึพอใจของผูใ้ชก้ารพฒันาโปรแกรมบรหิารจดัการครุภณัฑค์อมพวิเตอร ์
โดยภาพรวม จากการพจิารณารายด้านความสะดวกในการใช้งานโปรแกรมการประเมนิอยู่ในระดบัดี  
ด้านความสามารถในการจดัการข้อมูลการประเมินอยู่ในระดบัดี ด้านการประมวลผลท าได้สะดวก 
รวดเรว็ และถูกต้องการประเมนิอยู่ในระดบัดี ดา้นความครบถ้วน ถูกต้อง ของโปรแกรม และรายงานการ
ประเมนิอยู่ในระดบัปานกลาง ดา้นความเป็นมาตรฐานเดยีวกนัในการออกแบบหน้าจอการประเมนิอยู่ใน
ระดบัด ีและดา้นความปลอดภยัของโปรแกรมการประเมนิอยูใ่นระดบัด ี
 บทความนี้ไดแ้สดงกระบวนการศกึษาและวจิยั มกีารพฒันาโปรแกรมเพื่อใหบ้รรลุตามวตัถุประสงค์
ของการศกึษา ทัง้นี้ไดแ้สดงใหเ้หน็ถงึผลของการศกึษาทีใ่หผ้ลเชงิบวก ผลการศกึษาสามารถน าไปต่อ
ยอดการศกึษาวจิยัต่อไปได ้
 
การอ้างอิง 
[1] Introduction JSON. Available from: https://www.json.org/json-en.html 
[2] XCode. Available from: https://developer.apple.com/xcode/ 
[3] Swift. Available from: https://developer.apple.com/swift/ 
[4] เวบ็เซอรว์ซิ. https://th.wikipedia.org/wiki/เวบ็เซอรว์ซิ 
[5] ก าหนดหมายเลขทะเบยีนคุมทรพัยส์นิและวสัดุคงทนถาวร, 2563 
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บทคดัย่อ 

บทควำมนี้น ำเสนอกำรพฒันำโปรแกรมทะเบยีนทรพัยส์นิ ส ำนักงำนศำลยุตธิรรม ส ำหรบั
หน่วยงำนในสงักดัส ำนักงำนศำลยุตธิรรมทัว่ประเทศ จ ำนวน 311 หน่วยงำน  เพื่อทดแทนโปรแกรม
ทะเบยีนทรพัยส์นิส ำนักงำนศำลยุตธิรรมเดมิซึ่งใช้งำนมำตัง้แต่ปี พ.ศ.2559 เนื่องจำกระบบเดมิมี
ปรมิำณขอ้มูลเพิม่ขึน้ ท ำให้เกดิปัญหำในกำรประมวลผล ประกอบขัน้ตอนในกำรโอนครุภณัฑ์
ระหว่ำงหน่วยงำนมกีำรบนัทกึขอ้มูลยงัมคีวำมยุ่งยำกและหลำยขัน้ตอน กำรตรวจสอบขอ้มูลครุภณัฑ์
ในภำพรวมยงัมคีวำมยุ่งยำก มฟัีงก์ชนัในกำรจดัเก็บขอ้มูลทะเบยีนทรพัยส์นิ ได้แก่ ที่ดนิ อำคำร สิง่
ปลูกสรำ้ง ครุภณัฑ ์ส ำนักงำน ครุภณัฑร์กัษำควำมปลอดภยั ครุภณัฑค์อมพวิเตอร ์และอุปกรณ์ต่ำง 
ๆ กำรโอนทะเบยีนทรพัยส์นิระหว่ำงหน่วยงำน กำรจ ำหน่ำยขำยทอดตลำด กำรจดัเก็บขอ้มูลกำร
ซ่อมบ ำรุงรกัษำ กำรโอนทรพัยส์นิ กำรประมวลค่ำเสื่อม และจดัพมิพ์รำยงำน โดยเป็นกำรพฒันำใน
รูปแบบเวบ็แอปพลเิคชนัด้วยภำษำ ASP .NET MVC CORE และใช้ Microsoft SQL Server 2017 
Express [1] เป็นระบบจดักำรฐำนขอ้มูล และมกีำรประเมนิกำรใช้งำนระบบด้วยวธิปีระเมนิจำกจำก
กลุ่มผู้ใช้งำนจำกส ำนักเทคโนโลยสีำรสนเทศ ซึ่งผู้ประเมนิมคีวำมเหน็ไปในทศิทำงเดยีวกนัคอืระบบ
สำมำรถกำรจดักำรขอ้มูลทะเบยีนทรพัยส์นิ กำรซ่อมบ ำรุงรกัษำ และกำรเปลี่ยนแปลงทรพัยส์นิไดด้ ี
และมปีระโยชน์ในกำรปฏบิตังิำนด้ำนกำรควบคุมทะเบยีนทรพัยส์นิของหน่วยงำนได้ 

ค ำส ำคญั:  เวบ็แอปพลเิคชนั, โปรแกรมทะเบยีนทรพัยส์นิ, ASP, .NET 

1. บทน า
กำรพฒันำโปรแกรมทะเบยีนทรพัยส์นิ ส ำนักงำนศำลยุตธิรรมเพื่อแก้ปัญหำของระบบเดมิทีม่ี

อยู่ คอื ก) ขำดประสทิธภิำพในกำรใช้งำนและไม่ทนัสมยั ข) ไม่มฐีำนขอ้มูลกลำงในกำรสบืคน้และ
จดักำรทะเบยีนทรพัยส์นิ ค) เครื่องมอืในส ำนักงำนมกีำรเปลี่ยนแปลงไปจำกเดมิ ดงันัน้นักวจิยัจงึมี
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วตัถุประสงค์ในกำรพฒันำโปรแกรมดงักล่ำว คอื ก) เพื่อปรบัปรุงระบบงำนเดิมให้สำมำรถใช้งำน
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและรองรับกับเทคโนโลยสีมยัใหม่   ข) เพื่อใหห้น่วยงำนมโีปรแกรมทีอ่ ำนวย
ควำมสะดวกในกำรบรหิำรจดักำรทะเบียนคุมทรพัย ์ส ินมรีะบบฐำนข้อมูลกลำงทะเบ ียนทรพัย ์ส ิน 
สำมำรถตรวจสอบรำยละเอียดทะเบยีนทรัพย์สนิ  และ ค) เพื่อใชท้รพัยำกรเทคโนโลยสีำรสนเทศทีม่ ี
อยูใ่นองคก์รใหเ้กดิประโยชน์  

โดยประโยชน์ที่คำดหว ังจำกกำรพ ัฒนำโปรแกรมด ังกล่ำวค ือ  ก)  หน่วยงำนในสงักดั
ส ำนักงำนศำลยุติธรรมทัว่ประเทศ จ ำนวน 311 หน่วยงำน มโีปรแกรมระบบจดักำรฐำนข้อมูลทะเบียน
ทรพัยส์นิส ำนักงำนศำลยุตธิรรม  ข) สำมำรถจดัเก็บขอ้มูลไดถู้กต้อง  และเป็นปัจจุบนั และ ค) สำมำรถ
ค้นหำขอ้มูล  และประมวลได้ถูกต้อง ทัง้นี้ขอบเขตของงำน ประกอบด้วย 1) ส่วนกำรจดักำรขอ้มูล
ทะเบียนทรพัย์สิน  รวมถึงกำรจดักำรข้อมูลทะเบียนทรพัย์สิน กำรจดักำรข้อมูลกำรเปลี่ยนแปลง
ทรพัยส์นิ กำรจดักำรขอ้มลูกำรซ่อมบ ำรงุและกำรขอ้มลูกำรโอนทรพัยส์นิ 

2)  ส่วนกำรจดักำรข้อมูล Master รวมถึงรำยละเอียดประเภทครุภัณฑ์ รำยละเอียดชนิด
ครุภณัฑ์รำยละเอียดบรษิัท/หจก รำยละเอียดสถำนที่ตัง้ รำยละเอียดวธิกีำรได้มำ และรำยละเอียด
ประเภทเงนิ 

3) ส่วนกำรจดักำรขอ้มลูผูใ้ชง้ำน รวมถงึผูใ้ชง้ำนและสทิธิใ์นกำรใชง้ำน 
4)  ส่วนรำยงำน ประกอบด้วยรำยงำนมูลค่ำทรพัย์สินสุทธิ รำยงำนทะเบียนคุมทรพัย์สิน 

รำยงำนประวตักิำรซ่อมบ ำรงุรกัษำ 
กำรใช้งำนโปรแกรม สำมำรถรองรบัผูใ้ชซ้ึง่แบ่งออกเป็น 2 ระดบั คือ 1) ผูด้แูลระบบ ไดแ้ก่ 

ส ำนักบริหำรทรัพย์ทรัพย์สิน ส ำนักงำนศำลยุติธรรม สำมำรถจัดกำรข้อมูลทะเบียนทรัพย์สิน 
ประกอบด้วย ขอ้มูลทะเบยีนทรพัยส์นิ ขอ้มูลกำรเปลี่ยนแปลงทรพัยส์นิ ขอ้มูลกำรโอนทรพัยส์นิ และ
ขอ้มลูขอ้มลูกำรซ่อมบ ำรุงรกัษำ จดักำรขอ้มลู Master ประกอบดว้ยขอ้มลูประเภทครุภณัฑ์ ขอ้มลูชนิด
ครุภณัฑ ์ขอ้มูลบรษิทั/หจก. และขอ้มูลสถำนที่ตัง้ จดักำรขอ้มูลผู้ใช้งำน ประกอบด้วยผู้ใช้งำน และ
สทิธิ ์นอกจำกนี้สำมำรถพมิพร์ำยงำน ได้แก่ รำยงำนทะเบยีนคุมทรพัยส์นิ รำยงำนทะเบยีนซ่อมบ ำรุง 
และรำยงำนตรวจสอบครภุณัฑป์ระจ ำปี 

2) เจำ้หน้ำที่พสัดุของแต่ละหน่วยงำน สำมำรถจดักำรขอ้มูลทะเบยีนทรพัยส์นิ ประกอบด้วย
ขอ้มลูทะเบยีนทรพัยส์นิ ขอ้มลูกำรเปลีย่นแปลงทรพัยส์นิ ขอ้มลูกำรโอนทรพัยส์นิ และขอ้มลูขอ้มลูกำร
ซ่อมบ ำรุงรกัษำ นอกจำกนี้สำมำรถพิมพ์รำยงำน ได้แก่ รำยงำนทะเบียนคุมทรพัย์สิน รำยงำน
ทะเบยีนซ่อมบ ำรงุ และรำยงำนตรวจสอบครภุณัฑป์ระจ ำปี 

กำรพฒันำโปรแกรมทะเบยีนทรพัยส์นิ ส ำนักงำนศำลยุตธิรรม ใชซ้อฟต์แวรใ์นกำรพฒันำ คอื  
HTML5, CSS3, .Net Core Version 3 , JavaScript, Bootstrap Version 4, Microsoft SQL Server 
2017 Express, และ Microsoft Visual Studio.NET 2017 C#.NET  

 
2. การทบทวนวรรณกรรม 
2.1  กำรก ำหนดประเภททะเบยีนทรพัยส์นิของส ำนกังำนศำลยตุธิรรม 
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 ทรพัย์สนิของส ำนักงำนศำลยุติธรรม หมำยถึง สิง่ของที่มลีกัษณะคงทนถำวรมอีำยุ กำร
ใชง้ำนยนืนำนสำมำรถจ ำแนกออกเป็นประเภทต่ำง ๆ 18 ประเภท และแต่ละประเภทจะมหีลำยชนิด 
รำยละเอียดตำมหนังสอืส ำนักงำนศำลยุติธรรม ด่วนที่สุด ที่ ศย 015/ว 2 (ป)   ลงวนัที่ 7 มกรำคม 
2553 ที ่ศย 021/ว 572 (ป)  ลงวนัที ่12 ตุลำคม 2553  
 

2.2   หลกัเกณฑก์ำรจดัท ำทะเบยีนคุมทรพัยส์นิตำมเกณฑค์งคำ้งของส ำนกังำนศำลยตุธิรรม พ.ศ. 2546    
เนื่องจำกำรควบคุมทรพัยส์นิถำวรของส่วนรำชกำร เดมิบนัทกึในทะเบยีนคุมครุภณัฑซ์ึง่ม ี

วตัถุประสงค์เพื่อควบคุมตวัทรพัยส์นิเป็นหลกั โดยมไิด้ให้ควำมส ำคญัขอ้มูลที่เกี่ยวกบัมูลค่ำทรพัยส์นิ 
อำทเิช่น รำคำทรพัยส์นิ กำรเสื่อมสภำพของทรพัยส์นิ ผลกำรปฏริปูระบบบญัชภีำครฐัจำกเกณฑเ์งนิสด
เขำ้สู่เกณฑค์งคำ้ง จงึจ ำเป็นต้องตรีำคำทรพัยส์นิถำวรที่มอียู่เดมิเพื่อน ำมำตัง้ยอดในระบบบญัชเีกณฑ์
คงคำ้ง พรอ้มทัง้ปรบัปรุงรปูแบบทะเบยีนทรพัยส์นิใหม้ขีอ้มลูเพื่อสนับสนุนกำรจดัท ำบญัชตีำมเกณฑค์ง
ค้ำงเพื่อให้กำรจดัท ำทะเบยีนคุมทรพัยส์นิของส ำนักงำนศำลยุตธิรรม เป็นแนวทำงเดยีวกนั ส ำนักงำน
ศำลยตุธิรรมจงึก ำหนดหลกัเกณฑก์ำรตรีำคำทรพัยส์นิ  และจดัท ำทะเบยีนคุมทรพัยส์นิดงันี้   
 

 
 
ภาพท่ี  1  กำรค ำนวณค่ำเสื่อมรำคำ [2] 
 
2.3 สถาปัตยกรรมซอฟตแ์วร ์MVC (Model–view–controller) [3] 

สถำปัตยกรรมเอม็วซี ี(MVC : Model-View-Controller) คอื สถำปัตยกรรมซอฟต์แวร์ชนิด
หนึ่ง ซึ่งในขณะนี้ถือว่ำเป็นแบบแผนสถำปัตยกรรม (Architectural pattern) ที่ใช้ในสำขำวิศวกรรม
ซอฟต์แวร ์รปูแบบเอม็วซีใีชเ้พื่อแยกส่วนซอฟต์แวรใ์นส่วนตรรกะเนื้อหำ (Domain logic) ไดแ้ก่ ควำม
เขำ้ใจในระบบของผูใ้ช ้ และส่วนกำรป้อนขอ้มูล และแสดงผล (GUI) ซึง่ช่วยใหก้ำรพฒันำ กำรทดสอบ  
และกำรดแูลรกัษำซอฟตแ์วร ์แยกออกจำกกนั ซึง่สถำปัตยกรรมเอม็วซี ีประกอบดว้ย 

1. โมเดล (Model) หมำยถงึ ส่วนของซอฟตแ์วรท์ีใ่ชใ้นกำรแปลกำรท ำงำนของระบบ 
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ไปสู่สิ่งที่ระบบซอฟต์แวร์ได้ถูกออกแบบเอำไว้ ตรรกะเนื้อหำใช้เพื่อให้ควำมหมำยแก่ข้อมูลดิบ 
ยกตวัอย่ำง เช่น กำรค ำนวณว่ำวนันี้เป็นวนัเกิดของผู้ใช้หรอืไม่ หรอืจ ำนวนเงนิรวมภำษี  และค่ำส่ง
สนิคำ้ในตะกรำ้สนิค้ำ เมื่อโมเดลมกีำรเปลี่ยนแปลง จะมกีำรส่งค ำเตอืนให้แก่ววิทีเ่กี่ยวขอ้งเพื่อปรบัค่ำ
ระบบซอฟต์แวรห์ลำยระบบใช้กำรเก็บขอ้มูลถำวร เช่น ฐำนขอ้มูล เพื่อเก็บขอ้มูลเหล่ ำนี้ เอ็มวซีไีม่ได้
ก ำหนด ถงึระดบักำรเข้ำถึงขอ้มูล เพรำะเป็นที่เข้ำใจกนัว่ำส่วนนี้จะอยู่ภำยใต้ หรอืถูกครอบคลุมด้วย
โมเดล  

2. ววิ (View) หมำยถึง ส่วนของซอฟต์แวร์ที่ใช้แสดงผลของค่ำข้อมูลในโมเดล ใน
รปูแบบทีเ่หมำะสมต่อกำรปฏสิมัพนัธก์บัผูใ้ช ้ในแต่ละโมเดลสำมำรถมวีวิได้หลำยรปูแบบ เพื่อใหส้ำมำรถ
น ำไปใชใ้นวตัถุประสงคท์ีต่่ำงกนั  

3. คอนโทรลเลอร ์(Controller) หมำยถงึ ส่วนของซอฟตแ์วรท์ีใ่ชร้บัค่ำขอ้มลู เขำ้มำและท ำ
กำรตอบสนองโดยเรยีกใชอ้อบเจก็ตท์ีอ่ยูใ่นโมเดล  

 
 

ภาพท่ี 2  แสดงกำรท ำงำนของสถำปัตยกรรมซอฟตแ์วร ์MVC (Model–view–controller) 
ท่ีมา:  https://th.wikipedia.org/wiki/โมเดล-ววิ-คอนโทรลเลอร ์
 
2.4  Microsoft Visual Studio.NET 2017 C#.NET [4] 

คอื เครื่องมอืส ำหรบัพฒันำโปรแกรม เป็นภำษำหนึ่งในกลุ่มไมโครซอฟทว์ชิวลสตูดโิอ ดอท
เน็ต (Microsoft Visual Studio .NET) เป็นกำรพฒันำโปรแกรมที่มสีภำพแวดล้อมแบบกรำฟิกส ำหรบั
ระบบปฏบิตักิำรวนิโดว์ (Windows Operating System) โดยมรีำกฐำนภำษำมำจำกภำษำเบสกิ  และ
ท ำงำนบนดอทเน็ตเฟรมเวริ์ค (Dotnet Framework) ถูกออกแบบให้มคีวำมสำมำรถ   ในกำรพฒันำ
โปรแกรมเชงิวตัถุ และรองรบักำรออกแบบดว้ยยเูอม็แอล (UML = Unified Modeling Language) เป็นกำร
รวมเครื่องมือที่จ ำเ ป็นต่อกำรพัฒนำโปรแกรมอย่ำงครบถ้วน ( IDE = Integrated Development 
Environment) ข้อดีคือ กำรปรบัเปลี่ยนภำษำเป็นลกัษณะ OOP (Object Oriented Programming) ใน 
.NET เป็นภำษำที่ถูกผนวกเข้ำกบัโปรแกรมอื่น ๆ ของไมโครซอฟท์ เช่น Microsoft Access Excel Word 
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เป็นตน้ เพื่อใชเ้ขยีนโปรแกรมลกัษณะสครปิต ์(Script) หรอืมำโคร (macro) ถอืเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องมอื
พฒันำในชุดโปรแกรม Visual Studio.NET สถำปัตยกรรม .NET Framework .NET เป็นรำกฐำนในกำร
พฒันำแอปพลเิคชนั .NET สำมำรถพฒันำโปรแกรมดว้ยภำษำใด ๆ ได ้ทีส่นับสนุนs .NET Framework 
จะมีเครื่องมือที่เรียกว่ำ Visual Studio .NET ซึ่งถือเป็น Integrated Development Environment (IDE) 
ส ำหรบักำรพฒันำโปรแกรมทะเบยีนทรพัยส์นิส ำนกังำนศำลยตุธิรรม ดงัทีแ่สดงในภำพที ่3 

 
ภาพท่ี 3  สถำปัตยกรรม .NET Framework 
ท่ีมา: https://www.slideshare.net/uthen/vbnet-1231165 
 
3. วิธีด าเนินการวิจยั 
3.1 กำรออกแบบของระบบ 
 มกีำรพฒันำโปรแกรมตำมโครงสรำ้งสถำปัตยกรรม .NET Framework ตำมภำพที ่3 โดยออกแบบ
ให้ระบบสำมำรถใช้งำนผ่ำน web browser บนเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือผ่ำน  browser ในอุปกรณ์
เคลื่อนที่พกพำได้ กำรออกแบบระบบแสดงด้วยแผนภำพยูสเคส (Use Case Diagram) ดังภำพที่ 4  
ประกอบดว้ย 2 actors คอื เจำ้หน้ำทีพ่สัดุของหน่วยงำน และผูด้แูลระบบ 
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ภาพท่ี 4  ภำพรวมของระบบ (Use Case Diagram)  

 
3.2  กำรออกแบบฐำนขอ้มลู 

หลงัจำกศึกษำวเิครำะห์ระบบงำนโดยใช้ Use case Diagram กำรออกแบบฐำนข้อมูล
ด ำเนินกำรออกแบบฐำนขอ้มลูตำมขัน้ตอนไดด้งัภำพที ่5 
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ภาพท่ี 5  ER-Diagram โปรแกรมทะเบยีนทรพัยส์นิส ำนักงำนศำลยตุธิรรม 
 
4. ผลการวิจยั 

กำรจดัท ำโปรแกรมทะเบียนทรพัย์สินส ำนักงำนศำลยุติธรรม ผู้พฒันำได้ใช้ภำษำ .NET CORE 
WEB API เชื่อมต่อกับฐำนข้อมูล Microsoft SQL Server 2017 Express โดยมี Internet Information 
Services (IIS) เป็นตวัจดักำรเวบ็ไซต์ โดยระบบแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คอื ส่วนของผูดู้แลระบบ และส่วน
ของผูใ้ชง้ำน (เจำ้หน้ำทีพ่สัดุของหน่วยงำน) โดยเมือ่เขำ้ link โปรแกรม จะแสดงขอ้มลู ดงัภำพที ่6 
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ภาพท่ี 6  หน้ำจอเขำ้ระบบ 
 

 
 
ภาพท่ี  7  แสดงภำพหน้ำจอหลกัโปรแกรม 
 

จำกผลกำรส ำรวจทีไ่ดจ้ำกผูใ้ชง้ำนส่วนสนบัสนุน  และใหบ้รกิำรระบบงำนคอมพวิเตอร ์ส ำนกั
ส ำนักเทคโนโลย ีส ำนักงำนศำลยุตธิรรม จ ำนวน 4 คน พบว่ำผูต้อบแบบสอบถำมเป็นผู้รบัผดิชอบงำน
ด้ำนบรหิำรจดักำรครุภณัฑค์อมพวิเตอร ์ผู้ทดสอบเป็นเจำ้หน้ำที่จ ำนวน 4 คน และผู้บรหิำรจ ำนวน 1 
คน ไดท้ดสอบกำรใชง้ำนโปรแกรมทะเบยีนทรพัยส์นิส ำนักงำนศำลยุตธิรรม และมคีวำมคดิเหน็ต่อกำร
พฒันำโปรแกรมทะเบยีนทรพัยส์นิส ำนกังำนศำลยตุธิรรม ดงัแสดงในตำรำงที ่1 ดำ้นควำมสะดวกในกำร
ใช้งำน คดิเป็น 5 คะแนน จดัเป็นระดบัดมีำก ด้ำนควำมถูกต้อง คดิเป็น 5 คะแนน จดัเป็นระดบัดมีำก 
และดำ้นควำมเป็นมำตรฐำนเดยีวกนัในกำรออกแบบหน้ำจอ คดิเป็น 4 คะแนน จดัเป็นระดบัด ี
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ตารางท่ี 1  ตำรำงสรุปผลกำรประเมนิประสทิธภิำพของโปรแกรม 

 
รายการประเมิน ระดบั 

1. ควำมสะดวกในกำรใชง้ำนโปรแกรม ดมีำก 
2 .ควำมถูกต้องในกำรเพิ่มลบ แก้ไข ลบข้อมูลทะเบียน
ทรพัยส์นิ 

ดมีำก 

3 .ควำมถูกตอ้งในกำรเพิม่ลบ แกไ้ข ลบขอ้มลูกำรซ่อมบ ำรงุ ดมีำก 
4 .ควำมครบถว้น ถูกตอ้ง ของโปรแกรมและรำยงำน ดมีำก 
5 .กำรคน้หำขอ้มลูครุภณัฑท์ ำไดส้ะดวก รวดเรว็และถูกตอ้ง ดมีำก 
6 .ควำมเป็นมำตรฐำนเดยีวกนัในกำรออกแบบหน้ำจอ ด ี

 
จำกข้อมูลที่ได้จำกกำรประเมินผลกำรใช้งำนโปรแกรมทะเบียนทรพัย์สินส ำนักงำนศำล

ยตุธิรรมท ำใหท้รำบถงึปัญหำ และขอ้ขดัขอ้งในกำรใชง้ำนโปรแกรมไดด้ ำเนินกำรแกไ้ขปัญหำในกำรใชง้ำน และ
ขอ้เสนอแนะมำวเิครำะหเ์พื่อปรบัปรุงโปรแกรมใหม้ปีระสทิธภิำพ  และตรงกบัควำมตอ้งกำรของผูใ้ชง้ำน
มำกยิง่ขึน้ 
 
5. สรปุ 

กำรประเมนิผลกำรพฒันำโปรแกรมทะเบยีนทรพัย์สิน ผู้พฒันำได้สร้ำงแบบสอบถำมในกำร
ประเมนิผลกำรใช้งำนโปรแกรม โดยมกีำรสมัภำษณ์ผู้เข้ำร่วมประเมนิหลงัจำกทดลองใช้งำนระบบ 
พบว่ำผูป้ระเมนิมคีวำมเหน็ไปในทำงเดยีวกนั คอืพงึพอใจกบัระบบทีไ่ดใ้ชง้ำน และถ้ำหำกน ำโปรแกรม
ใหห้น่วยงำนศำลยตุธิรรมทัว่ประเทศไปใชไ้ปใชใ้นจดัเกบ็ขอ้มลูทะเบยีนทรพัยส์นิ  จะสำมำรถช่วยอ ำนว
นควำมสะดวกในกำรจดักำรควบคุมทะเบียนทรพัย์สินของหน่วยงำนศำลยุติธรรมทัว่ประเทศให้มี
ประสทิธภิำพมำกยิง่ขึน้ 

อยำ่งไรกต็ำม โปรแกรมยงัมขีอ้จ ำกดั คอื 1.  รปูแบบรำยงำนตอ้งพฒันำตำมรปูแบบทีห่น่วยงำน
ก ำหนดเท่ำนัน้ เนื่องจำกก ำหนดตำมระเบียบของกรมบญัชกีลำง และ 2. รำยงำนมกีำรพฒันำด้วย
โปรแกรม Crystal Report  เมื่อมกีำรอปัเดตเวอรช์นั ส่งผลกระทบกบักำรแสดงผลรำยงำน หำกมกีำร
แกไ้ขจำกเวอรช์นัทีสู่งกว่ำท ำใหแ้สดงผลรำยงำนไมไ่ด ้

นกัวจิยัมขีอ้เสนอแนะในกำรศกึษำและพฒันำระบบในขัน้ตอนต่อไปดงันี้ 1) เชื่อมต่อไปยงัระบบ
บญัช ีโดยผ่ำน Web API ตำมรปูแบบทีร่ะบบปลำยทำงต้องกำร เพื่อใหผู้ใ้ชง้ำนไดร้บัควำมสะดวกในส่ง
ขอ้มลูกำรโอนไปยงัระบบกำรบรหิำรกำรเงนิกำรคลงัภำครฐั (GFMIS) ของกระทรวงกำรคลงั โดยไมต่อ้ง
ท ำงำนซ ้ำซ้อน 2) พัฒนำเพิ่มเติมในส่วนของโปรกรมโดยเพิ่มฟังก์ชันกำรยืมคืนครุภัณฑ์ระหว่ำง
หน่วยงำน  กำรจองครุภณัฑ์ที่รอจ ำหน่ำย 3) พฒันำเพิม่เตมิในส่วนของกำรกำรตรวจสอบครุภณัฑผ์่ำน
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อุปกรณ์พกพำ ระบบปฏบิตักิำร iOS และ 4) พฒันำเพิม่เตมิในส่วนของกำรแสดงควำมเคลื่อนไหวของ
ขอ้มลูตำมประเภทขอ้มลู 
 
การอ้างอิง 
[1] Microsoft SQL Server 2017.  สืบคน้ 17 พฤษภาคม 2563, 

จาก  https://www.techtalkthai.com/microsoft-releases-sql-server-2017/. 
[2] หลกัเกณฑก์ารจดัท าทะเบียนคุมทรัพยสิ์นตามเกณฑ์คงคา้งของส านกังานศาลยติุธรรม พ.ศ. 2546, จาก

หนงัสือส านกังานศาลยติุธรรม ด่วนท่ีสุด ท่ี ศย 015/ว 2 (ป) ลงวนัท่ี 7 มกราคม 2553,ท่ี ศย 021/ว 572 (ป)  ลงวนัท่ี 12 
ตุลาคม 2553. 

[3]โมเดล-ววิ-คอนโทรลเลอร์. สืบคน้ 12 พฤษภาคม 2563, จาก  https://th.wikipedia.org/wiki/โมเดล-ววิ-
คอนโทรลเลอร์. 

[4] Microsoft Visual Studio.NET 2017 C#.NET.  สืบคน้ 15 พฤษภาคม 
2563, จาก  https://www.slideshare.net/uthen/vbnet-1231165. 
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บทคดัย่อ 

 การศกึษานี้มวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษาพฤตกิรรมการออมของพนักงาน Generation Z  และ
เพื่อศกึษาปัจจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจในการออมของพนักงาน Generation Z ประกอบดว้ย ปัจจยัส่วน
บุคคล ปัจจยัส่วนประสมการตลาด และปัจจยัผลตอบแทน เป็นการวจิยัเชงิส ารวจ (Survey Research) 
ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม จากตวัอย่างที่มอีายุ 18-25 ปี จ านวน 400 คน ท าการ
วเิคราะหข์อ้มลูโดยใช ้สถติพิรรณนา ไดแ้ก่ ค่ารอ้ยละ และค่าเฉลีย่ ค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และท า
การทดสอบสมมติฐาน ด้วยสถิติเชิงอนุมาน โดยใช้เทคนิค Independent Sample t-test, One-way 
ANOVA และ Pearson Correlation  

ผลการศกึษา พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ รอ้ยละ  62.80 มจี านวนเงนิออมน้อยกว่า 
10,000 บาท  และส่วนใหญ่ร้อยละ  58.19 มเีงนิฝากที่สถาบนัการเงนิ มจีุดมุ่งหมายเพื่อใช้จ่ายยาม
ฉุกเฉิน  เป็นแหล่งเงนิทุนในอนาคต และความมัน่คงของครอบครวัตามล าดบั ส่วนปัจจยัส่วนประสม
การตลาด ปัจจยัผลตอบแทน  และการตดัสนิใจในการออมอยู่ในระดบัมาก ผลการทดสอบสมมติฐาน
พบว่า ผู้ที่มวีุฒกิารศกึษาที่แตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจในการออมแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิ
แต่ผูท้ีเ่พศ อาชพี และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนทีแ่ตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจในการออมไม่แตกต่างกนัอย่างมี
นัยส าคญัทางสถติ ิและพบว่าปัจจยัส่วนประสมการตลาด  และปัจจยัผลตอบแทน  มคีวามสมัพนัธ์กบั
การตดัสนิใจในการออมอยูใ่นระดบัสงู 

ค าส าคญั: พฤตกิรรมการออม Generation Z ปัจจยัส่วนประสมการตลาด ปัจจยัผลตอบแทน 

1. บทน า
ความส าคญัของการวิจยั 
การออมถอืเป็นการวางแผนจดัสรรทางดา้นการเงนิอกีรปูแบบหนึ่ง และมหีลายรปูแบบ เช่น 

การออมโดยการถอืเงนิสดไวก้บัตนเอง การซือ้สลากออมสนิ ซือ้พนัธบตัร รฐับาล ซือ้ทองค า ซือ้ตราสาร
หนี้ ซื้อกองทุนรวม การท าประกนัชวีติ และการฝากเงนิไว้กบัธนาคารพาณิชย์ การออมเป็นตวัแปรที่
ส าคญัของการพฒันาเศรษฐกจิ เนื่องจากเงนิออมเป็นแหล่งทีม่าของเงนิลงทุน ภายในประเทศซึง่ส าคญั
ต่อการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศ 

21

DOI : 10.29608/caicictbs.202105.0105

mailto:714848301@qq.com


 
 

ในปัจจุบนัภาครฐัให้ความส าคญัต่อการออมเงนิของภาคประชาชนอย่างยิง่  เห็นได้จาก
นโยบายต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการก าหนดมาตรการสนับสนุนการออมในแผนยุทธศาสตรข์องแผนพฒันา
ระบบการเงิน ภาคประชาชน  พ.ศ. 2560-2564 หรือการผลักดันพระราชบัญญัติกองทุนการออม
แห่งชาติ (กอช.) ซึ่งเริม่ด าเนินการในปี 2558 ทัง้นี้ การให้ความส าคญักบัการออมของประเทศอย่าง
จรงิจงั จงึเป็นเรื่องที่ทุกภาคส่วนต้องให้ความส าคญั ซึ่งท าได้โดยการปรบัเปลี่ยนทศันคติและสร้าง
ค่านิยมการสรา้งจติส านึก ในการออมเพื่อประโยชน์ในอนาคต 

เมื่อพจิารณาขอ้มลูการออมของประเทศไทยในปี 2560 [1] พบว่า ปรมิาณการออมเบื้องต้น
ของประเทศอยู่ที่ 5.4 ล้านล้านบาท ขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 12.9 และคิดเป็น ร้อยละ 34.8 ของ GDP 
เพิม่ขึ้นจากปี 2559 ที่มกีารออมอยู่ที่ ร้อยละ 32.8 โดยมกีารออมรูปแบบต่างๆ เช่น เงนิฝาก สลาก 
พนัธบตัร ประกนัชวีติ เป็นตน้ ส าหรบัการออมภาคครวัเรอืนนัน้ มทีศิทางปรบัเพิม่ขึน้ตาม การขยายตวั
ทางเศรษฐกจิ โดยปี 2559 มกีารออมสุทธอิยู่ที่ 805,664 ลา้นบาท เมื่อคดิเฉลีย่ต่อคนต่อเดอืน คอื 995 
บาทต่อเดอืน หรอื 11,944 บาทต่อปี เพิม่ขึน้เฉลีย่คดิเป็นรอ้ยละ 18.9 จากขอ้มลูพบว่าสดัส่วนการออม
สุทธเิฉลีย่ต่อคนเมือ่เทยีบกบัรายไดอ้ยูท่ีร่อ้ยละ 10.2 เพิม่ขึน้สงูสุดในรอบ 5 ปี   

จากการส ารวจข้อมูลของส านักงานสถติแิห่งชาตโิดยการเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดอืน 
กรกฎาคม-กนัยายน 2561 [2] พบว่า จากครวัเรอืนทัว่ประเทศประมาณ 21.6 ล้านครวัเรอืน พบว่า มี
ครวัเรอืนที่มกีารออมเงนิ 15.7 ล้านครวัเรอืน หรอืรอ้ยละ 72.9 และอกี 5.8 ล้านครวัเรอืน หรอืรอ้ยละ 
27.1 ไม่มเีงนิออม เมื่อพจิารณาวธิกีารจดัสรรเงนิออมของครวัเรอืน พบว่า ครวัเรอืนจะน าเงนิทีไ่ดไ้ปใช้ 
จ่ายก่อนเมื่อเหลอืจากการใช้จ่าย แลว้จงึจะเกบ็ออม คดิเป็นรอ้ยละ 38.9 ในขณะทีค่รวัเรอืนทีแ่บ่งส่วน 
ของเงนิออมไวก่้อนทีจ่ะน าเงนิไปใชจ้่าย คดิเป็นรอ้ยละ 22.6 เท่านัน้ ซึง่จะเหน็ไดว้่ากลุ่มทีม่กีารวางแผน
เกบ็ออมอยา่งจรงิจงัยงัมจี านวนน้อย 

Generation Z หมายถงึคนที่เกดิหลงัจากปี ค.ศ. 1995 หรอืปี พ.ศ. 2538 เป็นต้นมา ซึ่งใน
ประเทศไทยมจี านวนอยู่ทีร่าวๆ 13 ลา้นคน แบ่งเป็นหญงิ รอ้ยละ 48 และชาย รอ้ยละ 52 ซึง่เป็นกลุ่มที่
ก าลงัจะเขา้มาสู่วยัแรงงาน (First Jobber) เริม่มรีายไดเ้ป็นของตวัเอง และมกี าลงัในการจบัจ่ายใช้สอย
สนิคา้และบรกิารต่างๆ กลายเป็นอกีหนึ่งก าลงัซื้อหลกัของประเทศ กลุ่ม Generation Z นี้เป็นประชากร
กลุ่มอายุน้อยที่สุดในปัจจุบัน และจะเติบโตมาพร้อมกับสิ่งอ านวยความสะดวกที่อยู่แวดล้อม  มี
ความสามารถในการใชง้านเทคโนโลยต่ีาง ๆ และเรยีนรูไ้ดเ้รว็ [3]   

กลุ่ม Generation Z ในประเทศไทยรอ้ยละ 94 ใหค้วามส าคญักบัการเริม่ออมเงนิเพื่ออนาคต 
มคีวามเหน็ว่าการออมเงนิอย่างชาญฉลาดส าคญักว่าการทีไ่ดร้ายรบัมาก  คนกลุ่มนี้มคีวามต้องการเริม่
การวางแผนชวีติอย่างรวดเรว็ เพื่อพฒันาชวีติให้ดขีึน้ โดยในสงัคมเพื่อนๆ มกีารเริม่ลงทุน และสรา้ง
รายไดใ้หต้วัเองแลว้ ไมใ่ช่เพยีงแค่วางแผน พบว่ารอ้ยละ 65 ของคนกลุ่มน้ีมกีารเริม่ออมเงนิ และรอ้ยละ 
74 มกีารวางแผนลงทุนกบัหุน้และผลติภณัฑท์างการเงนิอื่นๆ และยงัพยายามหาความรูด้า้นการเงนิเพิม่
เรือ่ยๆ ถงึรอ้ยละ 93 [3]   

ผู้วจิยัจงึมคีวามสนใจที่จะศกึษาถงึพฤตกิรรมการออม และปัจจยัที่ส่งผลต่อพฤตกิรรมการ
ออมของ Generation Z  ซึง่บุคคลกลุ่มนี้จะเขา้สู่วยัท างานและเป็นก าลงัหลกัต่อการออมของสงัคม และ
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ประเทศชาตต่ิอไปในอนาคต ทัง้นี้ ผลการวจิยัจะท าใหท้ราบถงึพฤตกิรรมการออมระดบับุคคล เพื่อใหค้น 
Generation Z  น าขอ้มลูไปวางแผนการบรหิารรายได้ และจดัการเงนิออม อกีทัง้ยงัเป็นขอ้มลูแก่องคก์ร
ผูจ้า้งงานในการวางแผนการใหค้วามรูก้ารจดัการเงนิออมแก่พนกังาน 
  
 วตัถปุระสงคง์านวิจยั 

1) เพื่อศกึษาพฤตกิรรมการออมของพนกังาน Generation Z   
2) เพื่อศกึษาปัจจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจในการออมของพนกังาน Generation Z ประกอบดว้ย 

ปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัส่วนประสมการตลาด และปัจจยัผลตอบแทน 
 
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 
1) ทราบถงึพฤตกิรรมการออมระดบับุคคล เพื่อน าไปวางแผนการบรหิารรายได้ และจดัการ

เงนิออม 
2) เป็นข้อมูลแก่องค์กรโดยเฉพาะฝ่ายทรพัยากรบุคคล เพื่อวางแผนการให้ความรู้การจดั

การเงนิออมแก่พนกังาน 
3) เป็นขอ้มลูแก่นักการตลาดในธุรกจิเกี่ยวกบัการออมใหท้ราบปัจจยัที่มผีลต่อพฤตกิรรมการ

ออมของพนกังาน Generation Z เพื่อน ามาใชใ้นการวางกลยทุธท์างการตลาด 
 
2. การทบทวนวรรณกรรม 

การออมเงิน 
การออมเงนิเกิดจากการน าเงนิส่วนของรายได้และค่าใช้จ่ายที่เหลอืที่เหลอือยู่ หรอืที่เตรยีม

เอาไวไ้ม่น ามาใชจ้่ายในการอุปโภคและบรโิภค โดยมรีปูแบบการออมทีแ่ตกต่างกนัไปตามปัจจยัต่าง ๆ 
เช่น ปัจจยัส่วนบุคคล อตัราผลตอบแทน  ปัจจยัทีเ่กีย่วกบัพฤตกิรรมการออม [4] [5] ประกอบดว้ย 

1) รายไดเ้พิม่ขึน้ส่งผลให้ประชาชนมแีนวโน้มที่จะออมเงนิเพิม่ขึน้ ซึง่เป็นผลมาจากสภาวะ
ทางเศรษฐกจิทีเ่จรญิเตบิโต รวมไปถงึการมคีวามรบัผดิชอบทีด่ขีองผูอ้อม  

2) จ านวนผูพ้ึง่พงิของผูอ้อม จะท าใหเ้กดิแนวโน้มในการออมสงูขึน้  
3) วฏัจกัรชวีติ บุคคลทัว่ไปมรีายไดค้่อนขา้งต ่าเมือ่เริม่ตน้ชวีติ แต่ในช่วงอายวุยักลางคนจะมี

การบรโิภคที่คงที่ และมกีารออมเป็นจ านวนมาก เนื่องจากต้องออมเพื่อจ่ายคนืหนี้สนิ เก็บออมไว้เมื่อ
ออกจากงานและเมือ่ถงึวยัเกษยีณอายุ  

4) อาชพี  บุคคลทีม่อีาชพีและไดร้บัผลตอบแทนหรอืรายไดส้งูย่อมส่งผลใหเ้กดิการออมมาก 
ในขณะเดยีวกนัอาชพีทีม่รีายไดน้้อยส่งผลใหเ้กดิการออมน้อยหรอืไมเ่กดิการออมเลย  

5) เขตชนบทและเขตเมอืงเป็นปัจจยัทีส่ าคญัที่ก าหนดความสามารถในการออม การออมที่
เพิม่สูงเป็นผลมาจากการพฒันาตลาดสินค้าอุปโภคที่แตกต่างกนัซึ่งส่งผลกระทบในด้านดถีงึการออม
ของประชาชน  
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6) ระดบัการศกึษาที่ดมีผีลต่อการออมทัง้ในทางบวกและลบ ส่งผลให้เกดิการออมมากขึ้น 
เมือ่มกีารศกึษายอ่มเป็นผูท้ีม่วีนิัยในการเกบ็ออม อกีทัง้ยงัช่วยเสรมิสรา้งและปลูกฝังทศันคตใินเรือ่งของ
การออมอกีดว้ย 

การตดัสินใจ  
AIDMA model ได้รบัการพฒันาโดย Hall [7] ในปี 1915 น าเสนอการตดัสนิใจเลอืกซื้อสินค้า

หรอืใชบ้รกิารดว้ยมุมมอง 5 แบบ ไดแ้ก่ 1) Attention: ผูบ้รโิภคเหน็โฆษณา หรอืการประชาสมัพนัธ์ของ
สนิคา้ หรอืเหน็คนอื่นๆ ใชส้นิคา้ 2) Interest: ผูบ้รโิภคสนใจหรอืตอ้งการซือ้สนิคา้ 3) Search: ผูบ้รโิภค
คน้หาขอ้มลูเกี่ยวกบัสนิคา้จาก internet จาก social media ต่าง ๆ 4) Action: ผูบ้รโิภคซือ้สนิคา้ และใช้
สนิคา้นัน้แลว้เกดิความพงึพอใจและความเชื่อมัน่ในสนิคา้นัน้ และ 5) Share: ผูบ้รโิภคบอกต่อขอ้มลูแก่
คนอื่นๆ     

 กรอบแนวคิดของการวิจยั 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
3. วิธีด าเนินการวิจยั 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยพฒันาจากการทบทวนวรรณกรรม ศกึษาคน้ควา้จาก

เอกสาร ต ารา และงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้ง  มลีกัษณะค าถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check list) และ
เป็นแบบมาตราส่วนประเมนิค่าแบบ Likert Rating Scale จ านวน 5 ระดบั  
 

ขอบเขตงานวิจยั 
ดา้นประชากรและพืน้ที ่คอื พนกังาน Generation Z ในกรงุเทพมหานคร  
พนกังาน Generation Z คอื ผูท้ีม่รีายไดจ้ากการประกอบอาชพีในรปูแบบต่างๆ เช่น ขา้ราชการ 

ลกูจา้ง ผูป้ระกอบอาชพีอสิระ อายรุะหว่าง 18-25 ปี  

ปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคล 
- เพศ 
- ระดบัการศกึษา 
- อาชพี 
- รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 
-  

ปัจจยัส่วนประสม
การตลาด 

ปัจจยัผลตอบแทน 
 

การตดัสินใจใน               
การออม 

AIDMA model  
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ตวัแปรอสิระ ไดแ้ก่ ปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคล (ประกอบดว้ยเพศ ระดบัการศกึษา อาชพี และ
รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน) ปัจจยัส่วนประสมการตลาด ของ Kotler & Keller [6] และปัจจยัผลตอบแทน 

ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ การตดัสนิใจในการออม โดยการใช ้AIDMA model ของ Hall [7] 
 
สมมติฐานงานวิจยั 
1) ปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ ระดบัการศกึษา อาชพี และรายได้เฉลี่ยต่อ

เดอืนทีแ่ตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจในการออมของพนกังาน Generation Z ทีแ่ตกต่างกนั 
2) ปัจจยัส่วนประสมการตลาดมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจในการออมของพนักงาน 

Generation Z   
3) ปัจจยัผลตอบแทนมคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจในการออมของพนกังาน Generation Z   

4. ผลการวิจยั 
  การวิเคราะหข้์อมลูส่วนบคุคลและพฤติกรรมการออม 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 297 คน คิดเป็นร้อยละ 74.25  มี
การศกึษาระดบัมธัยม/ปวช/ปวส จ านวน 267 คน คดิเป็นรอ้ยละ 66.75   ประกอบอาชพีอสิระ/ธุรกิจ
ส่วนตวั จ านวน 187 คน คดิเป็นรอ้ยละ 46.75 มรีายไดต่้อเดอืนต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 15,000 บาท จ านวน 
249 คน คดิเป็นรอ้ยละ 62    

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มจี านวนเงนิออมน้อยกว่า 10,000 บาท จ านวน 251 คน คดิ
เป็นร้อยละ 62.80 มจึ านวนเงนิออม 10,001-50,000 บาท จ านวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ 28.30 มึ
จ านวนเงินออม 50,001-100,000 บาท จ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 8.30 และมีจ านวนเงินออม 
มากกว่า 100,000 บาท จ านวน 3 คน คดิเป็นรอ้ยละ 0.80 

รปูแบบการออมเงนิ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มเีงนิฝากทีธ่นาคาร/สถาบนัการเงนิ
สงูสุด 366 คน คดิเป็นรอ้ยละ 58.19 อนัดบัทีส่องคอืสลากออมสนิ/ พนัธบตัรรฐับาล 59 คน คดิเป็นรอ้ย
ละ 9.38  อนัดบัทีส่ามคอืทองค า/ โลหะมคี่า/ เครือ่งประดบั/ อญัมณ/ี ของสะสมทีม่มีลูค่า 53 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 8.43 อนัดบัทีส่ ีค่อืตราสารทุน/ หุน้ 43 คน คดิเป็นรอ้ยละ 6.84  อนัดบัทีห่า้คอืกรมธรรมป์ระกนั
ชวีติ 38 คน คดิเป็นรอ้ยละ 6.04 อนัดบัทีห่กคอืกองทุนส ารองเลีย้งชพี 33 คน คดิเป็นรอ้ยละ 5.25 ล าดบั
ทีเ่จด็คอื อสงัหารมิทรพัย ์ 31 คน คดิเป็นรอ้ยละ 4.93 สุดทา้ยคอือื่นๆ เช่น สหกรณ์ กบข. 6 คน คดิเป็น 
รอ้ยละ0.95 

จุดมุ่งหมายของการออม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มจีุดมุ่งหมายเพื่อใช้จ่ายยาม
ฉุกเฉินสูงสุด  243 คน คดิเป็นรอ้ยละ 29 อนัดบัที่สองคอืเพื่อเป็นแหล่งเงนิทุนในอนาคต 197 คน คดิ
เป็นรอ้ยละ23.51 อนัดบัทีส่ามคอืเพื่อความมัน่คงของครอบครวั  192 คน คดิเป็นรอ้ยละ 22.91  อนัดบัที่
สีค่อืเพื่อเป็นทุนการศกึษา 174 คน คดิเป็นรอ้ยละ 20.76  อนัดบัทีห่า้คอืเพื่อการลดหย่อนภาษ ี32 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 3.82  
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การวิเคราะหปั์จจยัส่วนประสมการตลาดส าหรบัการออม 
ผูต้อบแบบสอบถามมรีะดบัความคดิเหน็ต่อปัจจยัส่วนประสมการตลาดส าหรบัการออม โดย

ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  และเมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้  
ระดบัมากทีสุ่ด ไดแ้ก่ ช่องทางการท าธุรกรรมการออมมหีลายช่องทาง ผูใ้หบ้รกิารผลติภณัฑ ์

เช่น สถาบนัการเงนิมคีวามน่าเชื่อถอื และคุณภาพการใหบ้รกิารด ี  
ระดบัมาก ได้แก่  ผลติภณัฑก์ารออมเป็นที่รู้จกัแพร่หลาย  มขีอ้มูลกี่ยวกบัผลติภณัฑ์การ

ออมทีช่ดัเจนและเขา้ใจง่าย  ผลติภณัฑก์ารออมมคีวามหลากหลาย และตรงกบัความสนใจ  ขัน้ตอนการ
ท าธุรกรรมการออมสะดวก  อตัราค่าธรรมเนียมในการท าธุรกรรมการออมเหมาะสม  การประชาสมัพนัธ์
การออมเขา้ใจงา่ยและน่าสนใจ  และการจดัรายการส่งเสรมิการออมน่าสนใจ  

 
การวิเคราะหปั์จจยัผลตอบแทน 

ผูต้อบแบบสอบถามมรีะดบัความคดิเหน็ต่อปัจจยัผลตอบแทน โดยรวมอยู่ในระดบัมาก และ
เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ ทุกขอ้อยู่ในระดบัมาก เรยีงจากมากไปหาน้อย ได้แก่  นโยบายการจ่ายตอบ
แทนในรูปแบบต่างๆ (เช่น ดอกเบี้ย เงนิปันผล) ความคุ้มค่าเมื่อเปรยีบเทยีบกบัผลตอบแทนที่ได้จาก
สนิทรพัยอ์ื่นๆ การไดร้บัก าไรจากส่วนต่างราคา และระยะเวลาในการสรา้งผลตอบแทน      

 
การวิเคราะหก์ารตดัสินใจในการออม 

ผูต้อบแบบสอบถามมรีะดบัความคดิเหน็ต่อการตดัสนิใจในการออมเงนิ โดยรวมอยู่ในระดบั
มาก  และเมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ 

ระดบัมากที่สุด ได้แก่  ท่านต้องการออมเงนิเพื่อความมัน่คงของชวีติ  ท่านยงัคงออมเงนิ
ต่อไปในอนาคต  และภาวะทางครอบครวัมผีลต่อการตดัสนิใจออมเงนิ    

ระดบัมาก ไดแ้ก่   มลูค่าเงนิในการออมเงนิมผีลต่อการเลอืกวธิอีอมเงนิ  ภาวะเศรษฐกจิมผีล
ต่อการตดัสนิใจออมเงนิ  ท่านต้องการออมเงนิเพื่อให้ได้รบัผลตอบแทน สภาพคล่องทางการเงนิของ
ท่านมผีลต่อการตดัสนิใจออมเงนิ  ท่านเปรยีบเทยีบผลติภณัฑท์างการเงนิต่างๆ ก่อนการตดัสนิใจออม
เงนิ  ท่านหาขอ้มลูจากแหล่งต่างๆ ก่อนการตดัสนิใจเลอืกวธิกีารออมเงนิ และท่านจะซือ้ผลติภณัฑก์าร
ออมอื่นๆ เพิม่เตมิในอนาคต   

 
สมมติฐานท่ี 1 พนักงาน Generation Z ท่ีมีปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคลแตกต่างกนัมีการ

ตดัสินใจในการออมแตกต่างกนั ประกอบด้วย เพศ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อ
เดือน 

พนักงาน Generation Z ทีม่เีพศแตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจในการออมไม่แตกต่างกนั โดยมี
นยัส าคญัทางสถติริะดบั 0.05 

พนักงาน Generation Z ที่มรีะดบัการศึกษาแตกต่างกัน มรีะดบัการตัดสินใจในการออม
แตกต่างกนั โดยมนีัยส าคญัทางสถิติระดบั 0.05 5 จงึท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวธิี 
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LSD  โดยจ าแนกตามระดบัการศกึษาแบบรายคู่ พบว่า มรีะดบัความคดิเหน็แตกต่างกนัอยา่งมนีัยส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 มจี านวน 1 คู่ ไดแ้ก่ ระดบัมธัยม/ปวช/ปวส กบัระดบัปรญิญาตร ี  

พนักงาน Generation Z ทีม่อีาชพีแตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจในการออมไม่แตกต่างกนั โดย
มนียัส าคญัทางสถติริะดบั 0.05 

พนักงาน Generation Z ที่มรีายได้เฉลี่ยต่อเดอืนแตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจในการออมไม่
แตกต่างกนั โดยมนียัส าคญัทางสถติริะดบั 0.05 

 
สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัส่วนประสมการตลาดมีความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจในการออม

ของพนักงาน Generation Z   
ปัจจยัส่วนประสมการตลาดมคีวามสมัพนัธท์างบวกหรอืทางเดยีวกนักบัการตดัสนิใจในการ

ออมโดยรวมในระดบัสูง อย่างมรีะดบันัยส าคญัทางสถติ ิ0.01 ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์เท่ากบั 0.746 
เมื่อพิจารณารายด้าน ทุกด้านมคีวามสมัพนัธ์ทางบวกหรอืทางเดียวกันกบัการตดัสนิใจในการออม
โดยรวมในระดบัปานกลาง อย่างมรีะดบันัยส าคญัทางสถิติ 0.01 ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์ ระหว่าง  
0.509 - 0.626 

 
สมมติฐานท่ี 3 ปัจจยัผลตอบแทนมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจในการออมของ

พนักงาน Generation Z  
ปัจจยัผลตอบแทนมคีวามสมัพนัธ์ทางบวกหรอืทางเดียวกันกับการตัดสินใจในการออม

โดยรวมในระดบัสูง อย่างมรีะดบันัยส าคญัทางสถติ ิ0.01 ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์เท่ากบั 0.743 เมื่อ
พจิารณารายด้าน ทุกดา้นมคีวามสมัพนัธ์ทางบวกหรอืทางเดยีวกนักบัการตดัสินใจในการออมโดยรวม
ในระดบัปานกลาง อย่างมรีะดบันัยส าคญัทางสถติ ิ0.01 ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์ ระหว่าง  0.660 – 
0.681 

 
5. สรปุ 
  สรปุและอภิปรายผล 

ปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคลของพนักงาน Generation Z ด้านเพศ อาชพี รายได้เฉลี่ยต่อ
เดอืนที่แตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจในการออมไม่แตกต่างกนั ยกเว้นด้านระดบัการศกึษาที่แตกต่าง  ไม่
สอดคลอ้งกบังานของสุปัญนี ปลัง่กมล [4] ไดศ้กึษาการเปิดรบัข่าวสาร ความรู ้ทศันคต ิและพฤตกิรรม
การออมของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ลกัษณะทางประชากรดา้นอายุ และรายไดท้ีแ่ตกต่างกนั
มีพฤติกรรมการออมที่แตกต่างกัน  และงานของไกรวิชญ์ ประชุมพันธ์ [8] ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อ
พฤติกรรมการออมของผู้บรโิภคเพื่อใช้จ่ายในอนาคตของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ที่พบว่า
ประชาชนทีม่สีถานภาพต่างกนัมคีะแนนเฉลีย่พฤตกิรรมการออมเพื่อใชจ้่ายในอนาคต แตกต่างกนั อาจ
เป็นเพราะการศกึษาครัง้นี้ศกึษากบักลุ่ม Generation Z ที่เพิง่เริม่ท างาน มเีงนิออมเป็นจ านวนไม่มาก 
เมือ่เทยีบกบัผูท้ีท่ างานมานานแลว้ และยงัไมม่คีวามรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัการออมมากนกั 
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ปัจจยัส่วนประสมการตลาดมคีวามสมัพนัธ์ทางบวกหรอืทางเดยีวกนักบัการตดัสนิใจใน
การออมในระดับสูง มีความสอดคล้องกับงานของพิมพ์ลภัส สุขสวัสดิ ์[5] ศึกษาปัจจยัที่ส่งผลต่อ
พฤตกิรรมการออมของกลุ่มคนวยัท างาน จงัหวดัปทุมธานี  พบว่า ปัจจยัปัจจยัส่วนประสมการตลาดที่
ส่งผลต่อพฤตกิรรมการออมม ี6 ปัจจยั คอื ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้นสนิค้า ปัจจยัดา้นรายจ่าย ปัจจยั
ด้านสถานที่ และปัจจยัด้านโปรโมชัน่ อย่างไรก็ตาม ผลงานวจิยัครัง้นี้ไม่สอดคล้องกบังานของมรกต 
ฉายทองค า [9] ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจออมเงินของกลุ่มคนวัยท างานในเขต
กรงุเทพมหานคร ทีพ่บว่าปัจจยัส่วนประสมการตลาดไมอ่ทิธพิลกบัการตดัสนิใจในการออม  

ปัจจยัผลตอบแทนมคีวามสมัพนัธท์างบวกหรอืทางเดยีวกนักบัการตดัสนิใจในการออมใน
ระดบัสงู มคีวามสอดคลอ้งกบังานของมรกต ฉายทองค า [9] ศกึษาปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจออม
เงนิของกลุ่มคนวยัท างานในเขตกรงุเทพมหานคร ทีพ่บว่าปัจจยัผลตอบแทนมอีทิธพิลกบัการตดัสนิใจใน
การออม อย่างไรก็ตาม ผลงานวิจยัครัง้นี้ไม่สอดคล้องกับงานของกนกพล สมวรรณ [10] ที่ศึกษา
พฤตกิรรมการออมของพนักงานบรษิัทเอกชนในเขตที่พบว่า ปัจจยัที่ไม่มผีลต่อการตดัสนิใจออมของ
พนกังานบรษิทัเอกชน ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นเศรษฐกจิและสงัคม ดา้นลกัษณะการออม และดา้นผลตอบแทน   

 
  ข้อเสนอแนะ  

1) ข้อเสนอแนะจากการศึกษา 
พฤติกรรมการออม  จากผลการศกึษาจะเหน็ว่า ผูต้อบแบบสอบถามมเีงนิออม น้อยกว่า 

10,000 บาท ดงันัน้ ตอ้งมกีารใหค้วามรูแ้ก่พนกังาน Generation Z ในการวางแผนการบรหิารรายได ้
และจดัการเงนิออม และองคก์รผูจ้า้งงานควรวางแผนการใหค้วามรูก้ารจดัการเงนิออมแก่พนกังาน 

ผลิตภณัฑ์การออม จากผลการศกึษาจะเห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมจีุดมุ่งหมายในการ
ออมทีม่ากทีสุ่ดคอื เพื่อใชจ้า่ยยามฉุกเฉินสงูสุด  ตามดว้ยเพื่อเป็นแหล่งเงนิทุนในอนาคต  และเพื่อความ
มัน่คงของครอบครวั  ดังนัน้   ผู้ให้บริการผลิตภัณฑ์ด้านการออมต้องจดัผลิตภัณฑ์ที่ตอบสองต่อ
จดุมุง่หมายดงักล่าว 

ปัจจัยส่วนประสมการตลาดส าหรับการออม  จากผลการศึกษาจะเห็นว่า  ผู้ตอบ
แบบสอบถามให้ความส าคญักับช่องทางการท าธุรกรรมการออมมีหลายช่องทาง รองลงมาคือ  ผู้
ให้บรกิารผลิตภณัฑ์ เช่น สถาบนัการเงนิมคีวามน่าเชื่อถือ  และคุณภาพการให้บรกิารดี  ดงันัน้ ผู้
ให้บรกิารผลติภณัฑ์ด้านการออมต้องจดัช่องทางการเข้าถึงและใช้ขอ้มูลที่รวดเรว็และง่ายขึ้น และให้
ความส าคญักบัความหลากหลายของขอ้มลูและคุณภาพของบรกิาร   

ปัจจยัผลตอบแทน จากผลการศึกษาจะเห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญกับ
นโยบายการจ่ายตอบแทนในรูปแบบต่างๆ เช่น ดอกเบี้ย เงนิปันผล รองลงมาคือ ความคุ้มค่าเมื่อ
เปรยีบเทยีบกบัผลตอบแทนทีไ่ด้จากสนิทรพัยอ์ื่นๆ การไดร้บัก าไรจากส่วนต่างราคา และระยะเวลาใน
การสรา้งผลตอบแทน ดงันัน้ผูใ้หบ้รกิารผลติภณัฑด์า้นการออมควรวางแผนการตลาดของ Generation 
Z ที่ท าให้ Generation Z รูส้กึถงึประโยชน์ที่เกดิขึน้ [11] เพราะพนักงาน Generation Z  มพีจิารณาว่า
การไดร้บัค่าตอบแทนจากการลงทุนในการออมนัน้เป็นประโยชน์ต่อเขาหรอืไม ่  

28



 
 

 2) ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
- ในการวจิยัครัง้ต่อไป อาจวเิคราะห์อตัราส่วนการบรโิภคต่อการออมของพนักงาน 

Generation Z และการบรโิภคในดา้นใดบา้งทีจ่ะส่งผลต่อการออม 
- ใช้วธิกีารเก็บรวบรวมขอ้มูลอื่นเพิม่เตมินอกจากใช้แบบสอบถาม เช่น การสงัเกต 

การสมัภาษณ์แบบมสี่วนรว่ม เพื่อจะไดท้ราบรายละเอยีดเชงิลกึ 
 

การอ้างอิง 
[1] ปนดัดา ภู่หอม. (2561). ภาวะการออมของไทย. สบืคน้ 1 สงิหาคม 2563, จาก 

https://www.gsbresearch.or.th/wp-content/uploads/2018/11/ 
15MC_hotissue_Saving_OCT18_ internet_detail.pdf 

[2] ปรารถนา หลกีภยั. (2563). พฤตกิรรมการออมของนกัศกึษาระดบัปรญิญาตรใีนจงัหวดัตรงั.  
วารสารบณัฑติศกึษา มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา. 111-126. 

[3]  Wunderman Thompson Intelligence (2020). Generation Z. Retrieved August 1, 2020 from  
  https://intelligence.wundermanthompson.com/trend-reports/generation-z/ 
[4]  สุปัญนี ปลัง่กมล. (2552). การเปิดรบัขา่วสาร ความรู ้ทศันคต ิและพฤตกิรรมการออมของ

ประชาชนในเขตกรงุเทพมหานคร. (วทิยานิพนธน์ิเทศศาสตรมหาบณัฑติ). กรงุเทพฯ: 
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 

[5]  พมิพล์ภสั สุขสวสัดิ.์ (2561). ปัจจยัทีส่่งผลต่อพฤตกิรรมการออมของกลุ่มคนวยัท างานจงัหวดั
ปทุมธานี. วารสารบณัฑติศกึษา  มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณ์ราชวทิยาลยั วทิยาเขต
ขอนแก่น, 5(2), 109-121. 

[6]  Kotler & Keller. (2012). Marketing Management: The millennium. (14th ed.). New Jersey: 
Prentice-Hall Inc. 

[7]  Hall, S. R. (1924). Retail advertising and selling. McGraw-Hill. 
[8] ไกรวชิญ ์ประชุมพนัธ,์ ธนสุวทิย ์ทบัหริญัรกัษ์, และสุคนธ ์เครอืน ้าค า. (2561).  ปัจจยัทีม่ผีลต่อ

พฤตกิรรมการออมของผูบ้รโิภคเพื่อใชจ้า่ยในอนาคตของประชาชนในเขตกรงุเทพมหานคร. 
วารสารวชิาการบณัฑติวทิยาลยัสวนดุสติ, 14(2), 313-329.  

[9] มรกต ฉายทองค า. (2558). ปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจออมเงนิต่อของกลุ่มคนวยัท างาน 
ในเขตกรงุเทพมหานคร (การคน้ควา้อสิระบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ). กรงุเทพฯ: มหาวทิยาลยั
กรงุเทพ. 

[10] กนกพล สมวรรณ. (2560). พฤตกิรรมการออมของพนกังานบรษิทัเอกชนในเขตกรงุเทพมหานคร. 
วารสารบณัฑติศกึษา มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา, 10(1), 2-8. 

[11] อนุวฒัน์ ชลไพศาล. (2559). พฤตกิรรมการออมต ่า ความไมค่งเสน้คงวาของการวางแผนขา้มเวลา
และความรูท้างการเงนิ. วารสารสุทธปิรทิศัน์, 30(94), 60-66.  

 

29

https://so05.tci-thaijo.org/index.php/ssrugraduate/article/view/244120


DPU International Conference on Business Innovation and Social Sciences 2021

การวางแผนเส้นทางเดินรถโดยใช้เซฟว่ิงอลักอริทึมและปัญหาการเดินทางของ
พนักงานขาย กรณีศึกษา บริษทั อีริคสนั (ประเทศไทย) จ ากดั 

ปิยะนาถ  วงษ์จ าปา 1*,ศุภรชัชยั วรรตัน์2 
1*สาขาวชิาการจดัการทางวศิวกรรม มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย์ 

Email : piyanartoil@gmail.com 1*vorarat@dpu.ac.th2   

บทคดัย่อ 

งานวจิยันี้มวีตัถุประสงค์เพื่อศึกษาหาแนวทางการปรบัปรุงเส้นทางการเดนิทางออกส ารวจ
หน้างาน (Survey) โดยใช้วธิกีารจดัตารางรถออกส ารวจด้วยการค้นหาค่าตอบแบบเซฟวิง่อลักอรทิมึ 
(Saving Algorithm) และวิธีแก้ปัญหาการเดินทางของพนักงานขาย (Traveling Salesman Problem: 
TSP) โดยการค้นหาพกิดัเส้นทางจากกูเกิ้ลเมพ (Google Map) และจดัเรยีงขอ้มูลเป็นตางรางเมทรกิซ์ 
(Matrix) และโปรแกรมไมโครซอฟท์เอ็กเซล (Microsoft excel Solver) เพื่อวางแผนการใช้รถให้มี
ประสทิธภิาพสูงทีสุ่ด โดยใชร้ะยะเวลาและต้นทุนค่าเดนิทางทีเ่หมาะสม จากผลการวจิยัพบว่า เสน้ทาง
การออกส ารวจเสน้ทางเดมิ มรีะยะทางรวมทิง้สิน้ 1,409.2 กโิลเมตร เมื่อปรบัปรุงเสน้ทางโดยใชว้ธิเีซฟ
วิง่อลักอรทิมึ (Saving Algorithm) มรีะยะทางรวมทิ้งสิน้ 1,266.1 กโิลเมตร โดยมรีะยะทางลดลง 143.1
กโิลเมตร หรอืลดลง รอ้ยละ 10.2 ซึง่คดิเป็นต้นทุนค่าเชือ้เพลงิลดลงไป 3,132.46 บาทต่อเทีย่ว และเมือ่
ปรับปรุงด้วยวิธีแก้ปัญหาการเดินทางของพนักงานขาย (Traveling Salesman Problem: TSP) มี
ระยะทางรวมทิง้สิน้ 1,111 กโิลเมตร โดยมรีะยะทางลดลง 298 กโิลเมตร หรอืลดลง รอ้ยละ 21.5 ซึง่คดิ
เป็นตน้ทุนค่าเชือ้เพลงิลดลงไป 6,525 บาทต่อเทีย่วและผลการวจิยัสามารถสรุปไดว้่าการน าวธิแีก้ปัญหา
การเดนิทางของพนักงานขาย (Traveling Salesman Problem: TSP) มาใชใ้นการจดัเสน้ทางออกส ารวจ
หน้างาน (Survey) ได้ค่าความประหยัดต้นทุนค่าเชื้อเพลิงดีกว่าแบบเซฟวิ่งอัลกอริทึม (Saving 
Algorithm) 

ค าส าคัญ : เซฟวิ่งอัลกอริทึม (Saving Algorithm) , วิธีแก้ปัญหาการเดินทางของพนักงานขาย 
(Traveling Salesman Problem: TSP) 
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1. บทน า 
 การท าธุรกจิในปัจจุบนันี้มกีารแข่งขนัสูงถอืเป็นเรื่องท้าทายส าหรบัธุรกจิในปัจจุบนัเป็นอย่าง
มาก จงึจ าเป็นจะต้องหาวธิต่ีาง ๆ เพื่อท าให้ธุรกจิของตนสามารถอยู่ได้ เป็นที่แน่นอนว่าธุรกิจต่าง ๆ 
ไดเ้ปรยีบทางการแข่งขนัได้นัน้ จะต้องสามารถบรกิารลูกค้าได้รวดเรว็กว่าคู่ แข่ง ใชท้รพัยากรที่มอียู่ได้ 
อย่างมปีระสทิธภิาพโดยอาศยัอยู่ภายใต้ต้นทุนทีเ่หมาะสมหรอืต ่ากว่าคู่แข่ง ท าใหธุ้รกจิต่างๆ กนัมา ให้
ความสนใจเกี่ยวกบัการจดัการระบบใหด้โีดยการวางแผนการจดัการโลจสิตกิสใ์หด้ ีดงันัน้ในปัจจุบนั โลจิ
สติกส์จึงมีบทบาทอย่างมากในกระบวนการท างานในธุรกิจต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นในด้านการบริหาร
คลงัสนิคา้ การวางแผนระบบการผลติ และดา้นการขนส่ง   
 กรณศีกึษาทีผู่ว้จิยัไดเ้กบ็ขอ้มลูเป็นขอ้มลูของ บรษิทั อรีคิสนั (ประเทศไทย) จ ากดั เป็นบรษิทั
ทีด่ าเนินธุรกจิทางดา้นการสื่อสาร ตดิตัง้ระบบงานโทรคมนาคมสื่อสารใหก้ับทางกลุ่มลูกคา้บรษิทัดแีทค
โทเทิล่ แอ็คเซส็ คอมมูนิเคชัน่ จ ากดั (มหาชน)  โดยในการตดิตัง้โปรเจคใหแ้ก่ลูกคา้ต้องมกีาร ส ารวจ
ขอ้มลูหน้างานเพื่อเกบ็ขอ้มลูใหท้มีออกแบบทุกครัง้ โดยแต่ละจดุทีท่มีตอ้งออก ส ารวจ มรีะยะทางในการ
เดนิทางที่ต่างกนัและมคีวามไม่แน่นอนของจ านวนไซต์ในแต่ละวนั โดยถ้าหากบรษิัทมแีผนการออก
ส ารวจ จะให้เกดิความคุ้มค่าในแต่ละเที่ยว และสามารถลดระยะทางในการวิง่ของรถของทมีส ารวจ จะ
ส่งผลใหต้้นทุนการวิง่ของทมี ส ารวจ ลดลง ส าหรบัปัญหาของกรณีศกึษานี้ พบว่าขัน้ตอนใน การในการ
ออกส ารวจ งานแต่ละจุดนัน้ยงัไม่ได้น าหลกัการวชิาการมาใชใ้นการจดัสรรเส้นทางการเดนิรถให ้คุม้ค่า 
อาศัยเพียงความคุ้นเคยของทีม ส ารวจ ที่จดัเส้นทางการเดินรถเพียงอย่างเดียว โดยไม่ได้ค านึงถึง 
ระยะทางและจ านวนไซต์งานในแต่ละวนั ใชห้ลกัการสถานทีใ่กลไ้ปดว้ยกนั โดยไม่พจิารณา หลกัเกณฑ์
ใดๆทัง้สิน้ อาศยัเพยีงความช านาญของทมีเวอรเ์วยเ์ท่านัน้ ซึง่มคีวามเสีย่งต่อการใช ้ทรพัยากรในแต่ละ
เที่ยวอย่างไม่คุ้มค่า ด้านผู้วิจยัได้ศึกษาเทคนิคการจดัเส้นทาง (Routing) โดยวิธีเซฟวิ่งอัลกอรทิึม 
(Saving Algorithm) และเปรยีบเทยีบวธิแีก้ปัญหาการเดนิทางของพนักงานขาย (Traveling Salesman 
Problem: TSP) เป็นหน่ึงในแนวคดิของการจดัการระบบการเดนิรถใหเ้กดิประสทิธภิาพ  เนื่องจากปัญหา
การเดนิทางส าหรบังานวิจยันี้เป็นปัญหาที่ไม่ซบัซ้อนไม่ได้ต้องการค าตอบที่ละเอียดมากและไม่ได้มี
ขนาดใหญ่ จงึเลอืกการแก้ปัญหาการเดนิทางโดยใชโ้ซลเวอรด์ว้ยฟังก์ชนัวธิเีชงิววิฒันาการโดยวธิกีารนี้
สามารถแกปั้ญหาไดเ้ป็นค่าประมาณและไดค้ าตอบอย่างรวดเรว็ ซึง่สามารถอธบิายความสมัพนัธร์ะหว่าง
ตวัแบบปัญหาทางคณติศาสตรท์ีไ่ดด้ดัแปลงใหเ้หมาะสมกบัปัญหา โดยวางแผนเสน้ทางการเดนิรถในแต่
ละคนัใหเ้หมาะสมทีสุ่ด ทัง้ในแง่ของค่าใช้จ่ายต่างๆ และ ความสอดคลอ้งตามขอ้จ ากดัต่างๆ งานวจิยันี้
กล่าวถึงประเด็นส าคัญ คือ วิธีการจดัตารางรถออกส ารวจ ด้วยการค้นหาค่าตอบแบบ วิธีเซฟวิ่ง
อลักอรทิมึ (Saving Algorithm) และ วธิแีก้ปัญหาการเดนิทางของพนักงานขาย (Traveling Salesman 
Problem: TSP) ในงานวจิยันี้จะอธบิายผ่านตวัอย่างวธิกีารจดัเส้นทาง (Routing) การออกส ารวจ โดย
การคน้หาพกิดัเสน้ทางจาก Google Map และจดัเรยีงขอ้มลูเป็นตางราง Matrix เพื่อวางแผนการใช้รถให้
มปีระสทิธภิาพสงูทีสุ่ด โดยใชร้ะยะเวลาและตน้ทุนค่าเดนิทางทีเ่หมาะสม  
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 1.1 วตัถุประสงคข์องการศกึษา 
 เพื่อศกึษาเทคนิคในการจดัเส้นทางการเดนิรถด้วยวธิกีารเซฟวิง่อลักอรทิมึ (Saving Algorithm) 
เปรยีบเทยีบกบั วธิแีก้ปัญหาการเดนิทางของพนักงานขาย (Traveling Salesman Problem: TSP) และ
น ามาใชใ้นการจดัเสน้ทางการออกส ารวจหน้างาน (Survey) ใหก้บับรษิทักรณศีกึษา 
 1.2 ขอบเขตการศกึษา 
  1.2.1 ศึกษาเทคนิคในการจัดเส้นทางการเดินรถด้วยวิธีการเซฟวิ่งอัลกอริทึม (Saving 
Algorithm) 

1.2.2 ศกึษาเทคนิคในการจดัเสน้ทางการเดนิรถดว้ยวธิแีก้ปัญหาการเดนิทางของพนกังานขาย 
(Traveling Salesman Problem: TSP)  
1.2.3 พจิารณาการน ารปูแบบการจดัการเสน้ทางมาใชง้านกบับรษิทักรณศีกึษา 

 1.3 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะไดร้บั 
1.3.1 สามารถลดตน้ทุนการออก ส ารวจ ขอ้มลูหน้างานใหก้บับรษิทักรณศีกึษาได้ 
1.3.2 ช่วยวางแผนการจดัเสน้ทางการขนส่งใหก้บับรษิทักรณศีกึษาโดยใหไ้ดร้ะยะทางสัน้ทีสุ่ด  
 

2. การทบทวนวรรณกรรม  
 นคร ไชยวงศ์ศกัดา และคณะ (2558) [1] ไดท้ าการศกึษาการจดัเสน้ทางในการขนส่ง โดยการ
แบ่ง เขตพืน้ที ่ท าใหล้กูคา้มกีารจดักลุ่มอยูใ่กล้ๆ กนั จะช่วยให ้ปัญหาในการจดัเสน้ทางมขีนาดเลก็ลง ท า
ใหก้ารจดัโดยวธิ ีเซฟวิง่อลักอรทิมึท าไดง้่ายและรวดเรว็ขึน้ และเมื่อน าเอา เสน้ทางแต่ละเสน้ทางมาจดั
โดยใขโ้ปรแกรมเชงิเสน้ตรงทีใ่ชต้วัแบบปัญหาการเดนิทางของพนักงานขาย ซึง่จะไดร้ะยะทางทีส่ ัน้ทีสุ่ด
ในแต่ละเสน้ทาง จะท าใหไ้ดร้ะยะทางใน แต่ละเสน้ทางสัน้ลงหรอือย่างน้อยจะเท่ากบัเสน้ทางเดมิ ซึง่ผล
จากการศึกษาในครัง้นี้ มเีส้นทางที่มรีะยะทางเท่าเดิม 3 เส้นทางและสัน้ลง 3 เส้นทาง สามารถลด
ระยะทางใน เส้นทางตวัอย่างได้จากเดมิ 41,537 เมตร เหลอื 39,810 เมตร ลดลง 1,727 เมตร คดิเป็น 
4.16% ซึง่การศกึษาครัง้นี้ สามารถน าไปประยุกต์ใชส้ าหรบัการจดัเส้นทางในการขนส่ง สนิคา้ต่างๆที่มี
ขอ้จ ากดัดา้นน ้าหนกัในการบรรทุกของ ยานพาหนะ ไมม่ขีอ้จ ากดัทางดา้นเวลาในการขนส่ง และ ปรมิาณ
ความต้องการของลูกค้ามคี่าคงที่ นอกจากนี้ยงัม ิข้อจ ากดัในกรณีที่ลูกค้ามคีวามต้องการสินค้าที่ไม่
แน่นอน ต้องการให้ส่งสินค้าก่อนก าหนด หรอืยงัไม่ต้องการให้ส่ง สินค้า ท าให้เส้นทางที่จดัไว้นี้ไม่
สามารถใชไ้ด ้
 พโรจน์ แสนด ีและคณะ (2557) [2] ไดท้ าการศกึษาเสน้ทางเดนิรถในการเคลื่อนยา้ยผูป้ระสบ
อุทกภยั ออกจากพื้นที่อนัตรายเมื่อระดบัน ้าสูง กรณีศกึษา : ต าบลลาดสวาย อ าเภอล าลูกกา จงัหวดั
ปทุมธานี เพื่อให้ได้เส้นทางการเดนิรถที่มรีะยะทางในการอพยพรวมต ่าที่สุด โดยพื้นที่กรณีศกึษาดดั
เลอืกมาจาก บรเิวณที่มปัีญหาน ้าท่วมรุนแรงในปี 2554 ได้แก่ ต าบลลาดสวาย อ าเภอลาลูกกา จงัหวดั
ปทุมธานี ซึง่มปีระชากร 46,921 คน โดยสดัส่วนผูอ้พยพคดิเป็น 10% ของจ านวนประชากร แบ่งโซนใน
การ อพยพออกเป็น 6 โซน ซึ่งการหาเส้นทางที่เป็นค าตอบได้ใช้วธิกีารแบ่งพื้นที่ออกเป็นกลุ่มก่อนจดั 
เส้นทาง( Cluster - Firdt Route - Second ) และวธิกีารเปรยีบเทยีบการประหยดั( Saving Algorithm ) 
ผลการศกึษาพบว่าวธิกีารเปรยีบเทยีบการประหยดั ( Saving Algorithm ) ให้เส้นทาง การอพยพ เป็น
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ระยะทางรวม 909.39 กิโลเมตรและมคี่าใช้จ่ายรวมเท่ากบั 9,093.90 บาท ในขณะที่ วธิกีารแบ่งพื้นที่
ออกเป็นกลุ่มก่อนจดัเส้นทาง (Cluster -Firdt Route - Second ) ให้เส้นทางการ อพยพ เป็นระยะทาง
รวม 1,442.73 กิโลเมตรและมีค่าใช้จ่ายรวมเท่ากับ 14,427.30 บาท โดยวิธีการ เปรียบเทียบการ
ประหยดั สามารถประหยดัค่าใชจ้่ายไดม้ากกว่าวธิกีารแบ่งพืน้ทีอ่อกเป็นกลุ่มก่อนจัด เสน้ทาง ไดเ้ท่ากนั 
5,333.40 บาท 

 
3. วิธีด าเนินการวิจยั  
 การวจิยัเรือ่ง การจดัเสน้ทางเดนิรถเพื่อลดตน้ทุนการออก ส ารวจ หน้างาน มวีตัถุประสงคเ์พื่อ
ศกึษาลกัษณะรูปแบบปัญหาและกระบวนการการวางแผนเส้นทางการเดนิรถโดยใช้เซฟวิง่อลักอรทิึม 
(Saving Algorithm) และ วิธีแก้ปัญหาการเดนิทางของพนักงานขาย (Traveling Salesman Problem: 
TSP) เพื่อใหก้ารศกึษาครัง้นี้ ครอบคลุมและตรงตามวตัถุประสงคท์ีก่ าหนดไว ้ผูว้จิยัไดเ้กบ็รวบรวมขอ้มลู
ไว ้ดงันี้ 
 
ตารางท่ี 1 ขัน้ตอนการศกึษาวจิยั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.ศกึษาขัน้ตอนการท างานของบรษิทักรณศีกึษาโดยเน้นศกึษาในส่วนการจดั
เสน้ทางการเดนิรถออกส ารวจหน้างาน

2.ก าหนดปัญหาและวตัถุประสงคใ์นการท าวจิยัครัง้นี้

3.ศกึษาคน้ควา้ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัเสน้ทางการเดนิรถ 
รวบรวมและใชเ้ป็นขอ้มลูประกอบการวเิคราะห์

4.วเิคราะหข์อ้มลูโดยใช ้Google map หาระยะสรา้งตาราง Matrix และเกบ็
รวบรวมขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งในการวจิยัครัง้นี้

5.ออกแบบฐานขอ้มลูและค่าพารามเิตอรต่์างๆทีใ่ชใ้นการค านวณเสน้ทาง 

และท าการทดลองโดยใช ้

6.เปรยีบเทยีบผลการทดลองระหว่าง วธิเีดมิกบัวธิเีซฟวิง่อลักอรทิมึ

(Saving Algorithm)

7. เปรยีบเทยีบผลการทดลองระหว่าง วธิเีดมิกบัวธิแีกปั้ญหาการเดนิทางของ
พนกังานขาย (Traveling Salesman Problem: TSP)

8.สรุปผลการด าเนินงานและขอ้เสนอแนะ
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4. ผลการวิจยั  
 ออกแบบฐานข้อมูลตาราง Matrix แสดงระยะทางที่หาค่าได้จาก Google map และ
ค่าพารามเิตอร์ต่างๆที่ใช้ในการค านวณเส้นทางและท าการทดลองการจดัเส้นทางการเดินรถโดยวิธี 
Saving Algorithm และวธิ ีTSP (Traveling Salesman Problem) 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 1 ขอ้มลูตาราง Matrix แสดงระยะทางเดนิรถ 
 
 วธิ ีSaving Algorithm เป็นวธิเีรยีงล าดบัโดยเริม่จากจุดหนึ่งไปยงัอกีจุดหนึ่ง หรอืการเดนิทาง
ระหว่างจดุ 2 จดุทีม่คี่าความประหยดัมากทีสุ่ดเมือ่เปรยีบเทยีบระหว่าง ระยะทางการเดนิทางจากจุดหนึ่ง
ไปยงัจุดที ่1 และ การเดนิทางจากจุดที ่2 กลบัมายงัจุดเริม่ต้นซึง่วธิคี านวณค่าความประหยดัไดก้ล่าวไว้
แลว้ในบทที ่2 โดยเขยีนเป็นสมการไดด้งันี้ 
                 

S(I,j) = d(B,i) + d(B,j) - d(I,j)   สมการที ่1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2 เสน้ทางก่อนปรบัปรงุสปัดาหท์ี ่1-4 
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ภาพท่ี 3 เสน้ทางหลงัใชว้ธิเีซฟวิง่อลักอรทิมึ (Saving Algorithm) สปัดาหท์ี ่1-4 

 
วธิ ีTSP (Traveling Salesman Problem) การหาระยะทางรวมส าหรบัการเดนิทางไปในแต่ละจุด 

โดยการหาค าตอบของตวัแบบปัญหาเดนิทางของพนกังานขายดว้ยไมโครซอฟทเ์อก็เซลโซลเวอร ์
 

 

 

ภาพท่ี 4 การหาค าตอบของตวัแบบปัญหาเดนิทางของพนกังานขายดว้ยไมโครซอฟทเ์อก็เซลโซลเวอร ์
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ภาพท่ี 5 เส้นทางหลงัใช้วิธีแก้ปัญหาการเดินทางของพนักงานขาย (Traveling Salesman Problem: 
TSP) สปัดาหท์ี ่1-4 
 
 ส าหรบัการเปรยีบเทยีบให้เห็นเส้นทางและตารางเดินรถก่อนปรบัปรุงและหลงัปรบัปรุงจะ 
แสดงตวัอย่างโดยละเอยีดโดยใช้ขอ้มูลเตม็สปัดาห์ระหว่าง เดอืน มกราคม พ.ศ.2563 แสดงขอ้มูลการ
เดินรถที่เกิดขึ้นไปแล้วจรงิก่อนปรบัปรุงและเส้นทางการเดินรถหลงัปรบัปรุงซึ่งได้จากการศึกษาใน
งานวจิยัน้ี 
 

 
  
ภาพท่ี 6 แผนภมูแิท่งปรยีบเทยีบระยะทาง ก่อนปรบัปรงุและหลงัการปรบัปรงุ 
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ตารางท่ี 1 ระยะทางการจดัเส้นทางโดยใช้วิธี Saving Algorithm และวิธี TSP (Traveling Salesman 
Problem) ก่อนปรบัปรงุและหลงัปรบัปรงุ 

  
 ผู้วจิยัได้น าระยะทางที่ได้มาคดิต้นทุนค่าเชื้อเพลงิของการออก ส ารวจ ทัง้ก่อนปรบัปรุงและ
หลงัปรุงดงันี้ ยานพาหนะในการออก ส ารวจ ทีมใช้รถยนต์ Toyota Hilux Revo ซึ่งเชื้อเพลิงที่ใช้ใน
ปัจจุบนัจะเป็นน ้ามนัดเีซล ซึง่จากการเกบ็ขอ้มลูดว้ยตนเองพบว่า อตัราการบรโิภคน ้ามนัโดยเฉลี่ยของ
รถกระบะบรถอยู่ที ่20 กโิลเมตรต่อลติร และ ราคาน ้าม นดเีซลประจ าวนัที ่13  ตุลาคม พ.ศ.2563 อยู่ที่ 
21.89 บาท จงึใช้ขอ้มูลนี้ในการ ค านวณต้นทุนเชื้อเพลงิต่อกโิลเมตร ได้เท่ากบั 1.09 บาทต่อกโิลเมตร 
ดงัแสดงในตารางที ่2 
 
ตารางท่ี 2 อตัราการใชเ้ชือ้เพลงิ 
 

 
  
ตารางท่ี 3 ตน้ทุนค่าเชือ้เพลงิก่อนปรบัปรงุและหลงัปรบัปรงุ 
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5. สรปุ  
 การวางแผนเสน้ทางการออก ส ารวจ โดยใชว้ธิเีซฟวิง่ อลักอรทิมึ (Saving Algorithm) และวธิี
แก้ปัญหาการเดินทางของพนักงานขาย (Traveling Salesman Problem: TSP) ผู้วิจยัได้ ก าหนดให้
เสน้ทางทัง้หมด 40 จดุ โดยแบ่งเป็นสปัดาหล์ะ 10 จดุ วางแผนเสน้ทางการออก ส ารวจ เฉพาะวนัจนัทร์-
วนัศุกรเ์ท่านัน้โดยใช้ขอ้มูลช่วงเวลา 8.30 และหาขอ้มูลด้านระยะทางในแต่ละจุดโดยใช้ Google Map 
และ แสดงเสน้ทางและระยะทางรวมในการออก ส ารวจ ก่อนใชว้ธิเีซฟวิง่อลักอรทิมึ และ วธิแีกปั้ญหาการ
เดนิทางของพนักงานขาย (Traveling Salesman Problem: TSP) ในปรบัปรุงเส้นทางโดยใช้วธิ ีเซฟวิง่
อัลกอรทิึม (Saving Algorithm) โดยค านวณเปรยีบเทียบระยะทางในแต่ละจุดโดยเริ่ม จากจุดสถานี
ชุมสายส่งสญัญานบรษิทั ดแีทคโทเทิล่ แอค็เซ็ส คอมมนูิเคชัน่ จ ากดั (มหาชน) ภาคตะวนัออก จงัหวดั
ชลบุร ีเปรยีบเทยีบความประหยดั 2 จุด หลงัจากนัน้ได ้เรยีงล าดบัค่าความประหยดัจากมากไปหาน้อย 
และวางแผนเสน้ทางใหม่โดยรวมเสน้ทางของ 2 จุด ทีม่คี่าความประหยดัสูงสุดใหอ้ยู่ในเสน้ทางเดยีวกนั
และท าซ ้าจนกระทัง่จดัเส้นทางไดค้รอบคลุม Site ทัง้หมด และน ามาเปรยีบเทยีบระยะทางก่อนและหลงั
ใชว้ธิเีซฟวิง่ อลักอรทิมึ (Saving Algorithm) เพื่อผลการวจิยัพบว่า เสน้ทางการออก ส ารวจ เสน้ทางเดมิ 
มรีะยะทางรวมทิ้งสิ้น 1,409.2 กิโลเมตร เมื่อปรบัปรุงเส้นทางโดยใช้วิธีเซฟวิ่ง อัลกอรทิึม (Saving 
Algorithm) มรีะยะทางรวมทิง้สิน้ 1,266.1 กโิลเมตร โดยมรีะยะทางลดลง 143.1กโิลเมตร หรอืลดลง รอ้ย
ละ 10.2 ในด้านของต้นทุนค่าใช้จ่ายน ้ ามนัเชื้อเพลิงในการออก ส ารวจ ได้น ามาเปรยีบเทียบอัตรา
สิน้เปลอืงเชือ้เพลงิก่อนและหลงัใชว้ธิเีซฟวิง่ อลักอรทิมึ (Saving Algorithm) เพื่อผลการวจิยัพบว่า อตัรา
สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงเดิมทัง้สิ้น 30,847.4 บาท และหลังปรับปรุงใช้วิธีเซฟวิ่ง อัลกอริทึม (Saving 
Algorithm) มอีตัราสิน้เปลอืงเชือ้เพลงิทัง้สิน้ 27,714.3 บาท หรอืลดลงไป 3,132.46 บาท 

ขอ้เสนอแนะทางบรษิทักรณีศกึษาควรขอแพลนจากลูกค้าล่วงหน้าเพื่อน า Site list ที่ต้องการออก 
ส ารวจ มาท าการจดัเสน้ทางใหเ้กดิระยะทางทีด่ทีีสุ่ด และมรีะยะเวลาในการวางแผนของทมี ส ารวจ เพื่อ
ลดข้อผิดพลาดของการเก็บข้อมูลให้ครบตามที่ทีมต้องการ หากเกิดข้อผิดพลาดแล้วต้องมกีารออก 
ส ารวจ ซ ้าท าใหเ้สยีเวลา และค่าใชจ้า่ยในการเดนิทาง 
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ความคิดเหน็ของนักศึกษาชาวจีนท่ีมีต่อการเพ่ิมพนูสมรรถนะการส่ือสารระหว่าง
วฒันธรรม  และการพฒันาการส่ือสารภาษาไทยธรุกิจ 

The Opinions of Chinese students towards Enhancing Intercultural 
Communication Competence and Ability on Business Communication in Thai 

ดร.ไพทยา มสีตัย1์,  ดร. ศศธิร อนนัตโสภณ2 , ดร. อุทมพร ภกัดวีงศ์ 3 

บทคดัย่อ 
การวิจัยครัง้นี้มีว ัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาชาวจีนที่มีต่อการเพิ่มพูน

สมรรถนะการสื่อสารระหว่างวฒันธรรม  และการพฒันาการสื่อสารภาษาไทยธุรกจิ ดว้ยการใชแ้บบสอบถาม 
กลุ่มตัวอย่างงานวิจยั คือนักศึกษาชาวจนี ชัน้ปีที่ 3 วิชาเอกการค้าระหว่างประเทศ วิชาโทภาษาไทย  
จ านวน 60 คน จากประชากรทัง้หมด 215 คน มหาวทิยาลยัในมณฑลกว่างซ ีสาธารณรฐัประชาชนจนี โดย
ใชก้ารสุ่มตวัอยา่งแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling)เช่นกนั)  

ผลการวิจยั พบว่านักศึกษาประเมินสมรรถนะตนเองด้านการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม ทัง้ 3 
องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ ความรู ้ทกัษะ และทศันคต ิ ซึง่คะแนนเฉลีย่โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง (X = 3.04, 
S.D. = 0.47)  อย่างไรก็ตามองค์ประกอบด้านทศันคติ ได้รบัการประเมนิในระดบัสูง ( X = 4.12, S.D. = 
0.44)  ทีถ่อืว่าเป็นองคป์ระกอบทีส่ าคญัทีสุ่ด ทีจ่ะช่วยเพิม่พูนสมรรถนะการสื่อสารระหว่างวฒันธรรมให้มาก
ขึน้  ส าหรบัการประเมนิความสามารถทางการสื่อสารภาษาไทยธุรกจิ พบว่า นักศกึษาประเมนิตนเองอยู่ใน
ระดบัต ่า ( X = 2.36, S.D. = 0.62)   ด้วยเหตุนี้นักศกึษาจงึให้ความส าคญัต่อการเรยีนวฒันธรรม และการ
สื่อสารระหว่างวฒันธรรม ควบคู่กบัการเรยีนภาษาไทยเพื่อธุรกิจ ด้วยการอธบิายโดยตรงจากครูผู้สอน 
(explicit teaching)   ทัง้นี้นักศึกษาแสดงความสนใจเรยีนวฒันธรรมพฤติกรรม ในระดบัมากที่สุด  ( X = 
4.21, S.D. = 0.48) หวัขอ้ทีส่นใจมากทีสุ่ด 3 อนัดบัแรก คอื การต่อรอง และเจรจาทางธุรกจิ การแสดงออก
ทางสหีน้า และภาษาท่าทาง   และสิง่ควรท า/ไม่ควรท ากบัคนไทย    จากการศกึษาการแสดงความเหน็ของ
นักศึกษาด้านอุปสรรคที่มีผลต่อการเสริมสร้างสมรรถนะการสื่อสารทางวัฒนธรรม และการพัฒนา
ความสามารถในการสื่อสารภาษาไทยธุรกิจ พบว่า นักศึกษาเห็นว่าความรู้ที่ไม่เพียงพอทัง้ภาษาและ
วฒันธรรม ถอืเป็นอุปสรรคที่ส าคญั มคี่าเฉลี่ย X = 4.42, S.D. = 0.58 นอกจากนี้นักศกึษารอ้ยละ 10  ยงั
แสดงความเหน็ว่าการเรยีนภาษาไทยกบัครทูีไ่มใ่ช่คนไทยเจา้ของภาษาเป็นอุปสรรคประการหนึ่ง   
ค าส าคญั: การเพิม่พูนสมรรถนะการสื่อสารระหว่างวฒันธรรม  การพฒันาการสื่อสารภาษาไทยธุรกจิ  การ
เรยีนวฒันธรรม  ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ  และความคดิเหน็ 
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Abstract 
This survey research aimed to explore opinions of undergraduate year 3 Chinese students 

towards enhancing Intercultural Communication Competence and Business Communication in Thai 
by using questionnaires. The participants were 60 undergraduate Chinese students out of 215 
students studying International Business as a major subject, and Thai language as a minor.  The 
participants and universities in Guangxi Province, P.R. China were selected by Cluster random 
sampling) 

The questionnaires indicated the students’ self-evaluation on Intercultural Communication 
Competence (ICC) involving with 3 components: knowledge, skills and attitude was a fair level (X = 
3.04, S.D. = 0.47). However, the attitude regarded as a significant component of ICC was evaluated 
at a high level ( X = 4.12, S.D. = 0.44). For students’ self-evaluation on their ability on Business 
Communication in Thai, the students evaluated it at a low level ( X = 2.36, S.D. = 0.62). With their 
low Thai proficiency, the students preferred to study Thai culture and ICC along with courses of Thai 
for Business Communication with an explicit teaching from the lecturers. 

Moreover, the questionnaires indicated that the students had a high level of interest in a 
behavioral culture ( ( X = 4.21, S.D. = 0.48). The three most favorite topics of the behavioral culture 
were: 1) Business negotiation; 2) Appropriate non-verbal language; 3) “Do and Don’t” with Thai 
people.  The students also suggested that insufficient knowledge in Thai language and Thai culture 
was the significant barrier on enhancing ICC and their ability on Business Communication with a 
highest level (X = 4.42, S.D. = 0.58).  In addition, some students (10%) agreed that teaching Thai 
by Non-Thai Native lecturers could be one of the barriers. 
Key words: Enhancing Intercultural Communication Competence (ICC), Enhancing ability on 
Business Communication in Thai, Thai culture learning, Thai as foreign language, and opinions 
 
1. ความเป็นมาของปัญหา  

บุคคลทีม่าจากวฒันธรรมทีแ่ตกต่างกนั ย่อมมกีารแสดงออกและพฤตกิรรมทีแ่ตกต่างกนั (Bennett, 
2015: 550)  แต่ละคนจะถูกหล่อหลอมด้วยวฒันธรรมของตนเอง  ภาษาและวฒันธรรมจงึถือเป็นสิ่งที่มี
ความสมัพนัธก์นัอยา่งใกลช้ดิและยากทีจ่ะแยกออกจากกนัได้ (Wardhaugh, 2010)   ในยคุโลกาภวิฒัน์ และ
การเป็นนานาชาต ิทีเ่อื้อใหเ้ราตดิต่อสื่อสารกบัคนทัว่โลกไดง้่าย ท าใหเ้รารบัรูไ้ดว้่าวฒันธรรมทีแ่ตกต่างกนั 
มผีลต่อความคดิ การกระท า และการสื่อสารอย่างเห็นได้ชดั  ดว้ยเหตุนี้ความเขา้ใจบทบาทของวฒันธรรม 
และการสื่อสารระหว่างวฒันธรรมจงึเป็นสิง่ทีส่ าคญั (Ostendorf, 2012) การมสีมรรถนะการสื่อสารระหว่าง
วฒันธรรมส่งผลให้การเกดิความเขา้ใจ และสื่อสารกบัผู้ที่มาจากสงัคม และประเทศอื่นได้ด ีในทางตรงกนั
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ขา้ม หากผู้ใชภ้าษาต่างประเทศไม่เขา้ใจความแตกต่างระหว่างวฒันธรรม ก็อาจท าใหก้ารสื่อสารทัง้ในฐานะ
ผูส้่งและผูร้บัสารไมม่ปีระสทิธภิาพเท่าทีค่วร และอาจถงึขัน้สรา้งความเขา้ใจผดิได ้ผูใ้ชภ้าษาต่างประเทศที่มี
ความเขา้ใจในสงัคมและวฒันธรรมของเจ้าของภาษา ย่อมสื่อสารภาษานัน้ๆได้ด ีมปีระสทิธผิล และสรา้ง
ความสมัพนัธเ์ชงิบวกได ้(Sharifian, 2006) กล่าวไดว้่าการจะเรยีนภาษาต่างประเทศใหป้ระสบความส าเรจ็ 
ผู้เรยีนภาษาต่างประเทศต้องมสีมรรถนะการสื่อสารระหว่างวฒันธรรมที่ดี อนัจะส่งผลต่อความสามารถใน
การสื่อสารภาษาต่างประเทศไปดว้ย (Nault,2006) ทัง้นี้เนื่องจากระบบภาษาไม่ไดอ้ยูบ่นพืน้ฐานของกฎและ
ค าศพัท์ไวยากรณ์เท่านัน้ หากยงัอยู่บนพื้นฐานของบรบิททางวฒันธรรม ที่ว่าเราก าลงัจะสื่อสารกบัใคร 
ความแตกต่างระหว่างวฒันธรรมมอีะไรบ้าง และจะสื่อสารด้วยความเข้าใจยอมรบัในความแตกต่างได้
อยา่งไร (Eleftheria & Kehagia, 2016)   

ช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมาจ านวนนักศึกษาชาวจนีในระดบัอุดมศกึษา คณะบรหิารธุรกิจ วชิาเอก
การคา้ระหว่างประเทศ  วชิาโทภาษาไทย ในมณฑลกว่างซ ีสาธารณรฐัประชาชนจนีจ านวนมาก  เมือ่ส าเรจ็
การศกึษา กจ็ะมุ่งท างานทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการท าธุรกจิการค้ากบัชาวไทย ดว้ยเหตุนี้ พฒันาทกัษะการสื่อสาร
ภาษาไทยธุรกจิให้มปีระสทิธภิาพ จ าเป็นต้องให้ผู้เรยีนสมรรถนะการสื่อสารระหว่างวฒันธรรมที่เพยีงพอ 
กล่าวคอื ผู้เรยีนควรมคีวามรูด้้านภาษาไทย และวฒันธรรมไทย เขา้ใจ แยกแยะ และยอมรบัความเหมอืน
และแตกต่างระหว่างวฒันธรรมไทยกบัจนีได ้รวมถงึสามารถน าความรู ้และทศันคตทิีด่ต่ีอความแตกต่างและ
หลากหลายทางวฒันธรรมไปใช้ เพื่อการสื่อสารภาษาไทยธุรกิจได้    ดังที่ งานวิจยั Yang (2013)ได้
เสนอแนะว่า ไม่เพียงแต่ความรู้ทางภาษา หากความรู้ทางวัฒนธรรมของภาษาที่ผู้เรียนเรียน และ
ความสามารถในการเปรยีบเทยีบความแตกต่างระหว่างวฒันธรรมที่เรยีน กบัวฒันธรรมของผู้เรยีนได้  จะ
ช่วยใหผู้เ้รยีนสามารถเพิม่พูนสมรรถนะการสื่อสารระหว่างวฒันธรรมได ้  อนัส่งผลในการพฒันาการสื่อสาร 
อกีทัง้ยงัช่วยการปรบัตวั เมือ่ตอ้งท างาน หรอืใชช้วีติในประเทศทีใ่ชภ้าษานัน้ๆ   ยิง่ไปกว่านัน้ หากผูเ้รยีนมี
ทศันคติที่ดเีห็นความส าคญัของการเพิม่พูนสมรรถนะการสื่อสารระหว่างวฒันธรรม ผู้เรยีนก็จะสามารถ
เพิม่พูนความสามารถในการสื่อสารได้อย่างรวดเรว็ โดยเฉพาะการพูด และยงัส่งผลต่อผลสมัฤทธิท์างการ
เรยีนภาษาต่างประเทศ กล่าวได้ว่าทศันคติทางบวกนี้มบีทบาทส าคญัอย่างยิง่  (Eleftheria & Kehagia, 
2016)   

เนื่องจากผูว้จิยัเลง็เหน็ความส าคญัของการเรยีนรู้ภาษา และวฒันธรรม เพื่อเพิม่พูนสมรรถนะการ
สื่อสารระหว่างวฒันธรรม และพฒันาความสามารถในการใช้ภาษาไทยธุรกิจของนักศกึษาชาวจนี ท าให้
ผูว้จิยัตัง้ค าถามว่า แลว้เราจะสอนการวฒันธรรมอะไรใหน่้าสนใจ และก่อประโยชน์ต่อการเรยีนภาษาสูงสุด  
ด้วยเหตุนี้ผู้วจิยัจงึศึกษาความคดิเห็นของผู้เรยีนในด้านการประเมนิตนเองในเรื่องสมรรถนะการสื่อสาร
ระหว่างวฒันธรรม เพื่อพจิารณาสิง่ทีม่ ีและขาดแคลน เนื้อหาทางวฒันธรรม ทีผู่เ้รยีนตอ้งการจะเรยีนรู ้เพื่อ
เพิม่พนูสมรรถนะการสื่อสารระหว่างวฒันธรรม  รวมถงึอุปสรรค เพื่อใหเ้ป็นขอ้มลู หรอืแนวทางทีส่ าคญัที่จะ
ช่วยออกแบบบทเรยีนที่มุ่งจะเพิม่พูนสมรรถนะการสื่อสารระหว่างวฒันธรรม และพฒันาการใช้ภาษาไทย
เพื่อธุรกจิ ไดใ้นอนาคต 
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2. วตัถปุระสงคใ์นการศึกษา 
 เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาชาวจนีระดบัปรญิญาตร ีที่มต่ีอการเพิ่มพูนสมรรถนะการ
สื่อสารระหว่างวฒันธรรม  และการพฒันาการสื่อสารภาษาไทยธุรกจิ 
3. แนวคิดและวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง 
3.1 ความหมายของวฒันธรรม 

Bennett (2015) ไดอ้ธบิายความหมายของวฒันธรรม ไวว้่า วฒันธรรมเป็นผลรวมของระบบความรู ้
ความเชื่อ ศลิปะ จรยิธรรม ตลอดจนความสามารถ และอุปนิสยัต่างๆ ของสมาชกิในสงัคม นอกจากนี้ยงัเป็น
กรอบของความเชื่อ  ค่านิยม  กฎเกณฑแ์ละระเบยีบ หรอืมาตรฐานของวธิกีารด ารงชวีติเพื่อใชเ้ป็นแนวทาง
ในการท ากจิกรรมและท าใหป้ฏสิมัพนัธข์องผูค้นในสงัคมเป็นไปดว้ยด ี 

วฒันธรรม แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือวฒันธรรมข้อมูล วฒันธรรมพฤติกรรม และวฒันธรรม
สมัฤทธผิล (Purba,  2011)  วฒันธรรมขอ้มลู หมายถงึ วฒันธรรมที่แสดงถงึความรูท้ ัว่ไปทีเ่กี่ยวกบัขอ้มูล
ของเจา้ของภาษา  เช่น เศรษฐกจิ การเมอืง และสถานทีท่่องเทีย่ว เป็นต้น  วฒันธรรมพฤตกิรรม หมายถงึ
วฒันธรรมของเจ้าของภาษาที่สอดแทรกอยู่ในชวีติประจ าวนั และการด าเนินชวีติ เช่น การสนทนา  การ
แสดงออกทางภาษาท่าทาง  และวฒันธรรมเชงิสมัฤทธผิล หมายถงึวฒันธรรมที่เป็นผลผลติ ชิ้นงาน การ
แสดง เช่น เพลง ดนตร ี ภาพยนตร ์ 
3.2 ความหมายของการสื่อสารระหว่างวฒันธรรม 

การสื่อสารระหว่างวฒันธรรม (Intercultural Communication) เป็นรปูแบบการปฏสิมัพนัธท์ีเ่กดิขึ้น
ระหว่างบุคคลทีม่าจากวฒันธรรมทีแ่ตกต่างกนั ท าใหก้ระบวนการถ่ายทอดและตคีวามหมายปฏสิมัพันธ์และ
สญัลกัษณ์ต่างกนัไปดว้ย (Eleftheria & Kehagia, 2016) 
3.3 สมรรถนะสื่อสารระหว่างวฒันธรรม (Intercultural Communication Competence : ICC)  

สมรรถนะสื่อสารระหว่างวฒันธรรม คอื ความสามารถในการตดิต่อสื่อสารอย่างมปีระสทิธภิาพและ
เหมาะสมกบัผู้คนที่มาจากวฒันธรรมแตกต่างกนั และในสถานการณ์ระหว่างวฒันธรรมที่แตกต่างกนับน
พื้นฐานของ ความรู ้ทกัษะ และ เจตคตริะหว่างวฒันธรรมของบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อให้ได้รบัการยอมรบั
และการแลกเปลีย่นกนัอยา่งมปีระสทิธภิาพ (Deardorff, 2006, 2011, 2012)   
4. นิยามศพัทเ์ฉพาะ 
  4.1. ความคดิเหน็ หมายถงึ ความรูส้กึที่แสดงออกในประเดน็หรอืค าถามในแบบสอบถาม โดยใน
ทีน่ี้ความคดิเหน็ ประกอบดว้ย ความสนใจ  ความเหน็ดว้ย  ความตอ้งการ และการคาดการณ์  

4.2 สมรรถนะสื่อสารระหว่างวฒันธรรม ในงานวจิยันี้ไดด้ดัแปลงแนวคดิของ Byram (1997) รวมถงึ 
Wiseman (2007)  ซึ่งม ี3 องค์ประกอบ ได้แก่ (1) ความรู้ ในกฎเกณฑ์ทางภาษา และวฒันธรรม ของ
ภาษาต่างประเทศที่ผู้เรยีนเรยีน  (2) ทกัษะ ได้แก่ การมทีกัษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศ สามารถการ
เชื่อมโยงเหตุการณ์เรือ่งราวทีเ่กดิขึน้ แมจ้ะต่างไปจากในวฒันธรรมของตน  ความสามารถคน้หาเหตุผลและ
ความแตกต่างระหว่างวฒันธรรมทีเ่กดิขึน้ไดอ้ยา่งเขา้ใจ รวมถงึการคน้ควา้หาความรูใ้หมเ่กี่ยวกบัวฒันธรรม 
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และวิถีปฏิบตัิ (3) ทศันคติ พร้อมจะเรียนรู้ และการเปิดกว้างรบัสิ่งใหม่ ๆ เข้าใจ  และยอมรบั ความ
หลากหลายและความแตกต่างทางวฒันธรรม  

 4.3. การสื่อสารภาษาไทยธุรกจิ หมายถงึ การใชภ้าษาไทยทัง้การฟัง การพดู การอ่าน และ
การเขยีน เพื่อวตัถุประสงคท์างการเจราจาต่อรอง การคา้ขาย การตดิต่อประสานงาน และสรา้งปฏสิมัพนัธท์ี่
ดกีบัผูท้ีท่ าธุรกจิดว้ย  

 4.4. การพฒันาความสามารถทางการสื่อสารภาษาไทยธุรกิจ หมายถึง ผู้เรยีนภาษาใช้
ภาษาไทยทัง้การฟัง การพูด การอ่าน และการเขยีน เพื่อวตัถุประสงค์ทางการเจราจาต่อรอง การค้าขาย 
การตดิต่อประสานงาน และสรา้งปฏสิมัพนัธท์ีด่กีบัผูท้ีท่ าธุรกจิดว้ย ไดด้ขีึน้ 
5. วิธีด าเนินการวิจยั 

การวิจัยนี้ เป็นการศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาชาวจีนระดับปริญญาตรี  ในสาธารณรัฐ
ประชาชนจนี ทีม่ต่ีอการเพิม่พนูสมรรถนะการสื่อสารระหว่างวฒันธรรม และการพฒันาการสื่อสารภาษาไทย
ธุรกจิ โดยใชว้ธิกีารศกึษาแบบการวจิยัเชงิปรมิาณ  

3.1.1 ประชากร และกลุ่มตวัอยา่ง 
ประชากรคอื นักศึกษาชาวจนีระดบัปรญิญาตร ีปีการศึกษา 2563 เรยีน วชิาเอกการค้าระหว่าง

ประเทศ วิชาโทภาษาไทย   และเคยเรียนภาษาไทยไม่ต ่ ากว่า  100 ชัว่โมง จ านวน 215  คน จาก
มหาวทิยาลยัในมณฑลกว่างซ ีจ านวน 12 แห่ง ทีม่กีารสอนภาษาไทย ใหแ้ก่นกัศกึษาจนี เอกการคา้ระหว่าง
ประเทศ จากนัน้ได้มหาวทิยาลยัในมณฑลกว่างซ ี3 แห่ง จากการสุ่มตวัอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Random 
Sampling)  และเลอืกกลุ่มตวัอย่างจากมหาวทิยาลยั 3 แห่ง แห่งละ 20 คน ด้วยการสุ่มตวัอย่างแบบกลุ่ม 
เช่นกนั 
1.  มหาวทิยาลยัครศุาสตรก์ว่างซ ี จ านวน 20 คน 
2.  มหาวทิยาลยัภาษาต่างประเทศกว่างซ ีจ านวน 20 คน 
3.  มหาวทิยาลยัชนชาตกิว่างซ ีจ านวน 20 คน  

เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัคอื แบบสอบถาม โดยใชภ้าษาจนี เนื้อหาของแบบสอบถาม ไดแ้ก่ 
ส่วนที ่1 เป็นขอ้มลูส่วนบุคคลในดา้นการประเมนิตนเอง ไดแ้ก่ (1)ประเมนิความสามารถตนเอง ใน

ดา้นการสื่อสารภาษาไทยธุรกจิ (2)ประเมนิตนเองในด้านสมรรถนะการสื่อสารระหว่างวฒันธรรม อนัไดแ้ก่ 
ความรู้ ทกัษะ และทศันคติ ซึ่งผู้วิจยัได้ดดัแปลงองค์ประกอบของสมรรถนะสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
ดัดแปลงแนวคิดของ Byram (1997) รวมถึง Wiseman (2007)  รูปแบบการวัดเป็นแบบใช้มาตราส่วน
ประมาณค่า ตามมาตรวดัของ Likert Rating Scale 

การวเิคราะหก์ารประเมนิตนเอง ใชค้่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน แลว้เปรยีบเทยีบค่าเฉลี่ย
กบักฎเกณฑท์ีก่ าหนดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั โดยมคีวามหมาย ดงันี้  
ค่าเฉลีย่ระหว่าง 4.21 – 5.00 หมายถงึ มสีมรรถนะสงูมาก 
ค่าเฉลีย่ระหว่าง 3.41 – 4.20 หมายถงึ มสีมรรถนะสงู 
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ค่าเฉลีย่ระหว่าง 2.61 – 3.40 หมายถงึ มสีมรรถนะปานกลาง 
ค่าเฉลีย่ระหว่าง 1.81 – 2.60 หมายถงึ มสีมรรถนะต ่า 
ค่าเฉลีย่ระหว่าง 1.00 – 1.80 หมายถงึ มสีมรรถนะต ่ามาก 

ส่วนที่ 2 เป็นค าถามเกี่ยวกับความคิดเห็นในเรื่องการเพิ่มพูนสมรรถนะการสื่อสารระหว่าง
วฒันธรรมการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม และพฒันาความสามารถในการสื่อสารภาษาไทยธุรกิจ ของ
นักศกึษาชาวจนีกลุ่มตวัอย่าง โดยประเดน็ค าถามได้แก่  วธิกีารทีน่ักศกึษาสนใจเพื่อเพิม่พูนสมรรถนะการ
สื่อสารระหว่างวฒันธรรมการสื่อสารระหว่างวฒันธรรม และพฒันาความสามารถในการสื่อสารภาษาไทย
ธุรกจิ ประเภทของวฒันธรรมทีน่กัศกึษาสนใจ  และอุปสรรค  รปูแบบการวดัเป็นแบบใชม้าตราส่วนประมาณ
ค่า ตามมาตรวดัของ Likert Rating Scale 

การวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นของนักศึกษานี้  ใช้ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้ว
เปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่กบักฎเกณฑท์ีก่ าหนดมาตราส่วนประมาณค่า โดยมคีวามหมาย ดงันี้  

ค่าเฉลีย่ระหว่าง 4.21 – 5.00 หมายถงึ มาก/สงู ทีสุ่ด 
ค่าเฉลีย่ระหว่าง 3.41 – 4.20 หมายถงึ มาก/สงู 
ค่าเฉลีย่ระหว่าง 2.61– 3.40 หมายถงึ ปานกลาง 
ค่าเฉลีย่ระหว่าง 1.81 – 2.60 หมายถงึ น้อย/ ต ่า 
ค่าเฉลีย่ระหว่าง 1.00 – 1.80 หมายถงึ น้อย/ ต ่า ทีสุ่ด 
ผู้วจิยัได้น าแบบสอบถามให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบความถูกต้องทัง้ทางด้านความ

ตรงเชงิโครงสรา้งและเนื้อหา รวมทัง้ความถูกต้องของภาษาที่ใช้ และด าเนินการปรบัแก้ตามขอ้เสนอแนะ 
แลว้จดัท าเครื่องมอืฉบบัสมบูรณ์เพื่อเก็บรวบรวมขอ้มลู แบบสอบถามดงักล่าวยงัได้น ามาค านวณค่าความ
สอดคลอ้ง (IOC) โดยมคี่า IOC เท่ากบั 0.66-1  

การเก็บรวบรวมขอ้มูล ผู้วจิยัได้ให้อาจารยผ์ู้สอนวชิาภาษาไทยธุรกจิระดบักลาง ในมหาวทิยาลยั
กลุ่มตวัอย่างแจกแบบสอบถามให้แก่นักศกึษาชาวจนี วชิาเอกการคา้ระหว่างประเทศ วชิาโทภาษาไทย ชัน้
ปีที่ 3  ปีการศึกษา 2563 การเก็บข้อมูลจะกระท าขึ้นในสปัดาห์ที่ 1-2 ของการเรยีนวชิาภาษาไทยธุรกิจ
ระดบักลาง  ระยะเวลาในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู 10 วนั ตัง้แต่วนัที ่14-23 กนัยายน 2563    
6. สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะหข้์อมูล  
 ในการวจิยัครัง้นี้ ผูว้จิยัไดใ้ช ้สถติเิชงิพรรณนา ดว้ยค่ารอ้ยละ  ค่าเฉลีย่ และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน 
7. ผลการวิจยั 
7.1 ตอนท่ี 1 ข้อมลูการประเมินตนเอง  
7.1.1 ผลการประเมนิความสามารถตนเองทางการสื่อสารภาษาไทยธุรกจิ  
ตารางที ่1  แสดงระดบัความสามารถทางการสื่อสารภาษาไทยธุรกจิจากการประเมนิตนเอง 
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ข้อ ความสามารถทางการส่ือสารภาษาไทยธรุกิจ    ค่าเฉล่ีย 
ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

การแปล
ระดบั 

1. เลอืกใชค้ าประโยคเพือ่การสือ่สารทางธุรกจิไดถ้กูตอ้ง และเหมาะสม 2.45 0.71 ต ่า 
2. สามารถพดูเพือ่การสือ่สารทางธุรกจิไดถ้กูตอ้ง และเหมาะสม 2.32 0.68 ต ่า 
3. สามารถฟังเพือ่การสือ่สารทางธุรกจิไดอ้ยา่งเขา้ใจ  2.13 0.46 ต ่า 
4. สามารถอ่านบทอ่านทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิไดอ้ยา่งเขา้ใจ 2.63 0.63 ปานกลาง 
5. สามารถเขยีนเพือ่วตัถุประสงคท์างธุรกจิไดถ้กูตอ้งและเหมาะสม 2.27 0.66 ต ่า 
 คะแนนเฉล่ียรวม  2.36 0.62 ต า่ 

 จากตารางที ่1   การประเมนิความสามารถตนเองทางการสื่อสารภาษาไทยธุรกจิ พบว่า   มคีะแนน
เฉลีย่โดยรวมของนักศกึษา 60 คน อยูใ่นระดบัต ่า (X = 2.36, S.D. = 0.62)    โดยมทีกัษะการฟังมคี่าเฉลีย่
ต ่าทีสุ่ด (X = 2.13, S.D. = 0.46)    
7.1.2 ผลการประเมนิตนเองในดา้นสมรรถนะการสื่อสารระหว่างวฒันธรรม   
ตารางที ่2  แสดงระดบัสมรรถนะสื่อสารระหว่างวฒันธรรมจากการประเมนิตนเอง 

ข้อ องคป์ระกอบ ค่าเฉล่ีย 
ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ก า ร แ ป ล
ระดบั 

องคป์ระกอบท่ี 1 ความรู้ 2.75 0.54 ปานกลาง 

1. เขา้ใจรปูแบบและกฎเกณฑข์องระบบการสือ่สารของภาษาไทย 2.81 0.51 ปานกลาง 
2. มคีวามรูเ้รือ่งในเรือ่งค าศพัทแ์ละเน้ือหาภาษาไทยธุรกจิ 3.11 0.74 ปานกลาง 
3 มคีวามรูเ้รือ่งวฒันธรรมไทย  2.72 0.44 ปานกลาง 
4. มคีวามรูค้วามเขา้ใจความสมัพนัธร์ะหวา่งภาษากบัวฒันธรรมไทย 2.36 0.49 ต ่า 
องคป์ระกอบท่ี 2 ทกัษะ  2.27 0.44 ต ่า 
5. สามารถใชภ้าษาไทยเพือ่การสือ่สาร กบัผูอ้ ืน่ในเชงิธุรกจิไดถ้กูตอ้ง

และเหมาะสม 
2.27 0.41 ต ่า 

6 สามารถการเชือ่มโยงเหตุการณ์เรือ่งราวทีเ่กดิขึน้ แมจ้ะต่างไปจาก
ในวฒันธรรมของตน แต่สามารถคน้หาเหตุผลและความแตกต่าง
ระหวา่งวฒันธรรมทีเ่กดิขึน้ไดอ้ยา่งเขา้ใจ 

2.16 0.53 ต ่า 

7. สามารถวเิคราะห์แยกแยะหาเหตุผลและความแตกต่างระหว่าง
วฒันธรรมทีเ่กดิขึน้ไดอ้ยา่งเขา้ใจ 

2.23 0.43 ต ่า 

8 สามารถรบัสารวฒันธรรม หรอืกจิกรรมทางวฒันธรรมใหม่ ๆ แลว้
น าไปใชส้ือ่สารในชวีติจรงิได ้

2.43 0.42 ต ่า 

องคป์ระกอบท่ี 3 ทศันคติ 4.12 0.44 สงู 
9. พรอ้มจะเรยีนรูว้ฒันธรรมใหม่ๆ   4.66 0.47 สงูมาก 
10. เขา้ใจว่าแต่ละคน สงัคม หรอืชาต ิจะมคีวามหลากหลายและความ

แตกต่างทางวฒันธรรม 
4.06 0.41 สงู 

11. ยอมรับและเคารพความหลากหลายและความแตกต่างทาง
วฒันธรรม 

4.12 0.46 สงู 
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12. เตม็ใจทีจ่ะมปีฏสิมัพนัธก์บับุคคลทีม่าจากวฒันธรรมต่างจากเรา  3.66 0.43 สงู 
คะแนนเฉล่ียรวมทัง้ 3 องคป์ระกอบ 3.04 0.47 ปานกลาง 

 จากตารางที ่2   พบว่า การประเมนิตนเองในดา้นสมรรถนะการสื่อสารระหว่างวฒันธรรม มคีะแนน
เฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ( X = 3.04, S.D. = 0.47)   เมื่อพิจารณาคะแนนแต่ละองค์ประกอบ 
พบว่า องค์ประกอบทัง้ 3 องค์ประกอบ มีคะแนนเฉลี่ยของสมรรถนะการสื่อสารระหว่ างวัฒนธรรม 
เรยีงล าดบัได้ดงันี้ องคป์ระกอบที่ 3 ดา้นทศันคต ิมคีะแนนเฉลีย่โดยรวมอยู่ในระดบัสูง (X = 4.12, S.D. = 
0.44)   องคป์ระกอบที ่1 ดา้นความรู ้คะแนนเฉลีย่โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง (X = 2.75, S.D. = 0.54)            
และองคป์ระกอบที ่2 ดา้นทกัษะ คะแนนเฉลีย่โดยรวมอยูใ่นระดบัต ่า (X = 2.27, S.D. = 0.44)    
7.2. ตอนท่ี 2 ผลการแสดงความคิดเหน็ต่อการเพ่ิมพนูสมรรถนะการส่ือสารระหว่างวฒันธรรม และ
พฒันาความสามารถในการส่ือสารภาษาไทยธรุกิจ  
 7.2.1. วิธีการเรียนรู้ที่นักศึกษาสนใจที่จะน ามาใช้ เพื่อเพิ่มพูนสมรรถนะการสื่อสารระหว่าง
วฒันธรรม และพฒันาความสามารถในการสื่อสารภาษาไทยธุรกจิ  
ตารางที ่3 แสดงระดบัความสนใจของนักศกึษาทีม่ต่ีอวธิกีารเรยีนรู ้เพื่อเสรมิสรา้งสมรรถนะการสื่อสารทาง
วฒันธรรม และพฒันาความสามารถในการสื่อสารภาษาไทยธุรกจิ 
ข้อ วิธีการท่ีนักศึกษาสนใจท่ีจะน ามาใช้ 

ค่าเฉล่ีย 
ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

การแปล
ระดบั 

1. การเรยีนเน้ือหาการสือ่สารระหว่างวฒันธรรมควบคู่ไปกบัการเรยีนวชิา
ภาษาไทยธุรกจิ โดยครเูป็นผูอ้ธบิาย  

4.12 0.61 มากทีส่ดุ 

2. การเรียนเน้ือหาวฒันธรรมไทยในห้องเรียนควบคู่ไปกบัการเรยีนวชิา
ภาษาไทยธุรกจิ โดยครเูป็นผูอ้ธบิาย 

4.04 0.73 มาก 

3. การมเีน้ือหาทางวฒันธรรมที่น่าสนใจ และเกี่ยวขอ้งกบัวชิาภาษาไทย
เพือ่ธุรกจิ ในบทเรยีน หรอืต าราเรยีน 

3.91 0.62 มาก 

4. การเรยีนรูด้ว้ยการปฏบิตั ิผา่นกจิกรรมต่างๆในหอ้งเรยีน 3.56 0.58 มาก 

5. การมกีจิกรรมเสรมิหลกัสตูร เพือ่เปิดโอกาสใหเ้รยีนรู้นอกหอ้งเรยีน เช่น
การพบปะ ท ากจิกรรมรวมกบัคนไทย 

3.14 0.82 มาก 

6. การศึกษาวฒันธรรมไทยด้วยตนเองนอกห้องเรียน เช่น ค้นคว้าผ่าน 
Baidu  ดลูะคร อ่านหนงัสอื เป็นตน้ 

3.19 0.83 ปานกลาง 

7. การไดเ้รยีนภาษาไทยร่วมกบัคนไทยในหอ้งเรยีนเดยีวกนั 3.18 0.69 ปานกลาง 
8. การไดเ้ขา้โครงการแลกเปลีย่นไปศกึษาทีป่ระเทศไทย 3.21 0.63 มาก 
9. การมทีศันคตทิีด่ตี่อความแตกต่างทางวฒันธรรมไทย-จนี 3.33 0.64 มาก 
10. การพบปะพดูคยุกบัคนไทย 3.89 0.58 มาก 

 จากตารางที ่3 แสดงระดบัความสนใจของนกัศกึษาทีม่ต่ีอวธิกีารเรยีนรู ้เพื่อเสรมิสรา้งสมรรถนะการ
สื่อสารทางวฒันธรรม และพฒันาความสามารถในการสื่อสารภาษาไทยธุรกจิ พบว่า  นกัศกึษาสนใจทีจ่ะ 
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เรยีนเนื้อหาการสื่อสารระหว่างวฒันธรรมควบคู่ไปกบัการเรยีนวชิาภาษาไทยธุรกิจอยู่ในระดบัมาก( X = 
4.12, S.D. = 0.61)  รองลงมาคอื การเรยีนเนื้อหาวฒันธรรมไทยในห้องเรยีนควบคู่ไปกับการเรยีนวิชา
ภาษาไทยธุรกจิ โดยครูเป็นผู้อธบิาย ( X = 4.04, S.D. = 0.73)  และการมเีนื้อหาทางวฒันธรรมที่น่าสนใจ 
และเกี่ยวขอ้งกบัวชิาภาษาไทยเพื่อธุรกจิ ในบทเรยีน หรอืต าราเรยีน  ( X = 3.91, S.D. = 0.62)  ซึ่งความ
สนใจอยู่ในระดบัมากเช่นกนั นอกจากนี้นักศกึษายงัได้เสนอความเห็นวธิกีารเรยีนรู้เพิม่เติม จากค าถาม
ปลายเปิด  คอื การเรยีนภาษาไทยกบัอาจารยค์นไทย จ านวน 11 คน เป็นรอ้ยละ 16.66 
7.2.1. ประเภทของวฒันธรรมทีน่กัศกึษาสนใจเรยีนรู ้เพื่อเสรมิสรา้งสมรรถนะการสื่อสารทางวฒันธรรม และ
พฒันาความสามารถในการสื่อสารภาษาไทยธุรกจิ 
ตารางที่ 4 ระดับความสนใจของนักศึกษาที่มีต่อประเภทของวัฒนธรรมที่นักศึกษาสนใจเรียนรู้ เพื่อ
เสรมิสรา้งสมรรถนะการสื่อสารทางวฒันธรรม และพฒันาความสามารถในการสื่อสารภาษาไทยธุรกจิ 

ข้อท่ี หวัข้อ ค่าเฉล่ีย 
ค่ า เบี่ ย ง เบน
มาตรฐาน 

ก า ร แ ป ล
ระดบั 

ประเภทของวฒันธรรม โดยจดัตามหมวดหมู่  
วฒันธรรมข้อมูล 3.73 0.45 มาก 

1. ความรูเ้กีย่วกบัลกัษณะนิสยัของคนไทย 4.26 0.37 มากทีส่ดุ 

2. ความรูเ้กีย่วกบัการคา้ และการท าธุรกจิกบัคนไทย 4.18 0.39 มาก 

3. สถานทีท่่องเทีย่ว 4.10 0.45       มาก 
4. ขา่วเด่น และเหตุการณ์ทีก่ าลงัเป็นทีส่นใจ 3.95 0.56 มาก 
5. ความรูเ้กีย่วกบัอาหาร และขนมไทย 3.83 0.40 มาก 
6. ความรูเ้กีย่วกบัการเมอืง และสงัคม 3.17 0.48 ปานกลาง 
7. ความรูด้า้นเทศกาล และประเพณี 3.27 0.51 ปานกลาง 
8. ความรูเ้กีย่วกบัความเชือ่ และศาสนา 3.11 0.44 ปานกลาง 
วฒันธรรมเชิงพฤติกรรม 4.21 0.48 มากท่ีสดุ 
9 การต่อรอง และเจรจาทางธุรกจิ 4.78 0.43 มากทีส่ดุ 
10. การแสดงออกทางสหีน้า และภาษาท่าทาง 4.28 0.53 มากทีส่ดุ 
11. สิง่ทีค่วรท า/ไม่ควรท า 4.26 0.44 มากทีส่ดุ 
12. การปฏเิสธ 4.23 0.43 มากทีส่ดุ 
13. การใชภ้าษาสภุาพ  4.12 0.37 มาก 
14. การแสดงความคดิเหน็ 4.10 0.51 มาก 
15. การตัง้ค าถาม 3.97 0.60 มาก 
16. การแนะน าตวั 3.91 0.58 มาก 
วฒันธรรมเชิงสมัฤทธิผล 3.43 0.44 มาก 
17. ละคร และภาพยนตร ์ 4.13 0.44 มาก 
18. หนงัสอืพมิพ ์และนิตยสาร   3.33 0.41 ปานกลาง 
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19. เพลง ดนตร ี 3.16 0.42 ปานกลาง 
20. วรรณคด ีและวรรณกรรม 3.11 0.52 ปานกลาง 

  จากตารางที ่4  ประเภทของวฒันธรรมทีน่ักศกึษาสนใจเรยีนรู ้เพื่อเสรมิสรา้งสมรรถนะการสื่อสาร
ทางวฒันธรรม และพฒันาความสามารถในการสื่อสารภาษาไทยธุรกิจ  พบว่า นักศกึษาสนใจที่จะศึกษา
วฒันธรรมพฤตกิรรม อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด  ( X = 4.21, S.D. = 0.48)  ความสนใจรองลงมาคอื  วฒันธรรม
ข้อมูล  และวฒันธรรมเชงิสมัฤทธผิล อยู่ในระดบัมาก ( X = 3.43, S.D. = 0.45) และ ( X = 3.43, S.D. = 
0.44)  ตามล าดบั 
 เมื่อพจิารณารายหวัขอ้ของวฒันธรรมขอ้มลู พบว่า  หวัขอ้ทีน่ักศกึษาสนใจ ในระดบัมาก 3 อนัดบั
แรก ไดแ้ก่  ความรูเ้กี่ยวกบัลกัษณะนิสยัของคนไทย (X = 4.26, S.D. = 0.37) ความรูเ้กี่ยวกบัการคา้ และ
การท าธุรกิจกับคนไทย ( X =4.18, S.D. = 0.39)   และสถานที่ท่องเที่ยว ( X = 4.10, S.D. =0.45)  ส่วน
วฒันธรรมพฤตกิรรม หวัขอ้ที่นักศกึษาสนใจในระดบัมากที่สุด 3  อนัดบัแรก ได้แก่ การต่อรอง และเจรจา
ทางธุรกจิ ( X = 4.78, S.D. = 0.43 )  การแสดงออกทางสหีน้า และภาษาท่าทาง (X = 4.28, S.D. = 0.53)   
และสิง่ที่ควรท า หรอืไม่ควรท า ( X =4.26, S.D. = 0.44)  และส าหรบัวฒันธรรมผลสัมฤทธิ ์หวัขอ้ที่ได้รบั
ความสนใจอยูใ่นระดบัมาก มเีพยีง ละคร และภาพยนตร ์(X = 4.13, S.D. = 0.44 )   
7.2.2 อุปสรรคทีน่่าจะมผีลต่อการเสรมิสรา้งสมรรถนะการสื่อสารทางวฒันธรรม 
ตารางที่ 5 อุปสรรคที่นักศกึษาคดิว่าน่าจะมผีลต่อการเสรมิสร้างสมรรถนะการสื่อสารทางวฒันธรรม และ
พฒันาความสามารถในการสื่อสารภาษาไทยธุรกจิ 

ข้อท่ี หวัข้อ ค่าเฉล่ีย 
ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

การแปลระดบั 

 ด้านความรู้ 4.42 0.58 สงูท่ีสดุ 
1. ความรูแ้ละทกัษะการใชภ้าษาไทยมไีม่เพยีงพอ    4.43 0.51 สงูทีส่ดุ 
2. ความรูเ้กีย่วกบัวฒันธรรมความเป็นอยูข่องคนไทยมไีม่พอ 4.42 0.65 สงูทีส่ดุ 
 ด้านการจดัเรียนการสอน 4.05 0.45 สงู 
3. เน้ือหาการเรยีนการสอนทีใ่ช้ในหอ้งเรยีน ที่เกี่ยวกบัวฒันธรรม 

และความเป็นอยูข่องคนไทยมไีมเพยีงพอ 
4.11 0.49 สงู 

4. สือ่การเรยีนการสอนทีใ่ชใ้นหอ้งเรยีน ทีเ่กีย่วกบัวฒันธรรม และ
ความเป็นอยูข่องคนไทยมไีม่เพยีงพอ 

4.00 0.41 สงู 

 ด้านสภาพแวดล้อม 4.28 0.42 สงูทีส่ดุ 
5. สิง่แวดลอ้มทีอ่ยูม่คีนไทยอยูน้่อย 4.37 0.32 สงูทีส่ดุ 
6. การขาดโอกาสพดูคยุพบปะกบัคนไทยในประเทศจนี 4.32 0.52 สงูทีส่ดุ 
7. การขาดโอกาสไปเรยีนภาษาไทยทีป่ระเทศไทย 4.17 0.43 สงู 
 ด้านทศันคดิ 4.27 0.67 สงูท่ีสดุ 
8. การขาดความสนใจทีจ่ะศกึษาวฒันธรรมของคนไทย 4.33 0.62 สงูทีส่ดุ 
9. เชือ่วา่วฒันธรรมอืน่ๆ ไม่ส าคญัต่อการเรยีนภาษา 4.12 0.64 สงู 
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10. การขาดความมัน่ใจทีจ่ะใชภ้าษาไทยกบัคนไทย 4.37 0.76 สงูทีส่ดุ 
 คะแนนเฉล่ียรวมอปุสรรค 4.26 0.17 สงูทีส่ดุ 

 จากตารางที่ 5  แสดงระดบัความคิดเห็นด้านอุปสรรคที่นักศึกษาคิดว่ามผีลต่อการเสริมสร้าง
สมรรถนะการสื่อสารทางวฒันธรรม และการพฒันาความสามารถในการสื่อสารภาษาไทยธุรกิจ โดยมี
ค่าเฉลี่ยรวม อยู่ในระดบัสูงที่สุด  ด้านความรู้ที่ไม่เพียงพอทัง้ภาษาและวฒันธรรม ถือเป็นอุปสรรคที่มี
คะแนนเฉลีย่สูงสุด และอยูใ่นระดบัสูงทีสุ่ด (X = 4.42, S.D. = 0.58)  รองลงมาคอื ดา้นสภาพแวดลอ้ม และ 
ดา้นทศันคด ิ  อยู่ในระดบัสงูทีสุ่ดเช่นกนั  (X = 4.28, S.D. = 0.42) และ (X = 4.27, S.D. = 0.67)ตามล าดบั  
ส่วนด้านการจดัเรยีนการสอน อยู่ในระดบัสูง  ( X = 4.05, S.D. = 0.45) นอกจากนี้ยงัมคีวามเหน็เพิม่เติม 
จากค าถามปลายเปิด ไดแ้ก่  หวัขอ้วฒันธรรมที่เรยีนไม่น่าสนใจ  จ านวน 28  คน    คดิเป็นรอ้ยละ 46.66     
และครทูีส่อนไมใ่ช่คนไทย จ านวน  6 คน คดิเป็นรอ้ยละ 10 
8. อภิปรายผล 
 การศึกษาความคดิเห็นการเพิม่พูนสมรรถนะการสื่อสารระหว่างวฒันธรรม  และการพฒันาการ
สื่อสารภาษาไทยธุรกิจ ของนักศึกษาชาวจีนระดับปริญญาตรี ที่เรียนในมหาวิทยาลัย ในสาธารณรัฐ
ประชาชนจนี พบว่ามปีระเดน็ทีน่่าสนใจดงันี้  

ประเดน็ที่ 1 จากการส ารวจความคดิเหน็วธิกีารเรยีนรูเ้พื่อจะเพิม่พูนสมรรถนะการสื่อสารระหว่าง
วฒันธรรม แสดงใหเ้หน็ว่านกัศกึษาใหค้วามส าคญัต่อการเรยีนในหอ้งเรยีนผ่านการสอนแบบอธบิายโดยตรง
จากครูผู้สอน (Explicit Teaching) การแสดงความคิดเห็นนี้สอดคล้องกบั ผลการประเมนิตนเองในเรื่อง 
ความสามารถทางการสื่อสารภาษาไทยธุรกจิ ทีอ่ยู่ในระดบัต ่า  และ สมรรถนะการสื่อสารระหว่างวฒันธรรม  
ดา้นองคป์ระกอบความรู ้และทกัษะในระดบัปานกลาง และต ่าตามล าดบั กล่าวคอื ผูเ้รยีนภาษาต่างประเทศ
ที่มคีวามสามารถในการใช้ภาษาในระดบัต ่า จะมคีวามต้องการเรยีนรูภ้าษาต่างประเทศนัน้ๆ กบัครูผูส้อน  
และการสอนจะเป็นการที่ครูให้ค าอธบิายกฎการใช้ และวธิกีารโดยตรงมากกว่าการที่ผู้เรยีนจะประมวล
ความรู ้วเิคราะห ์และสรปุไดด้ว้ยตนเอง (Bakhshandeh & Jafari, 2018) 

ประเดน็ที่ 2 ผลการประเมนิตนเองของนักศกึษาในด้านสมรรถนะการสื่อสารระหว่างวฒันธรรม มี
คะแนนเฉลีย่โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง แต่เมือ่พจิารณาคะแนนแต่ละองคป์ระกอบ พบว่า องคป์ระกอบที ่
3 ดา้นทศันคต ิมคีะแนนเฉลีย่โดยรวมอยู่ในระดบัด ี   ซึง่ถอืว่าเป็นสญัญาณดทีีบ่่งบอกนักศกึษาจะสามารถ
เพิม่พูนสมรรถนะการสื่อสารระหว่างวฒันธรรมได้ต่อไป  ดงัที่  Eleftheria & Kehagia (2016) ได้กล่าวว่า 
ทศันคติเชิงบวก ถือเป็นองค์ประกอบที่ส าคญัที่สุดของสมรรถนะเพิ่มพูนสมรรถนะการสื่อสารระหว่าง
วฒันธรรม  ยิง่ไปกว่านัน้การจะเรยีนภาษาต่างประเทศใหป้ระสบความส าเรจ็ ผูเ้รยีนภาษาต่างประเทศต้อง
มสีมรรถนะการสื่อสารระหว่างวฒันธรรมที่ด ีอนัจะส่งผลต่อความสามารถในการสื่อสารภาษาต่างประเทศ
นัน้ๆไปดว้ย (Ngai & Janusch, 2015) 
 ประเดน็ที่ 3 นักศกึษาจนีมคีวามสนใจเรยีนวฒันธรรมพฤตกิรรม ในระดบัมากที่สุด โดยหวัขอ้ที่
สนใจมากทีสุ่ด 3 อนัดบัแรก คอื การต่อรอง และเจรจาทางธุรกจิ การแสดงออกทางสหีน้า และภาษาท่าทาง   
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เพื่อน าไปใช้เพื่อธุรกจิ Larsen-Freeman & Anderson (2011) ไดใ้หข้อ้เสนอแนะว่า ผูเ้รยีนจะเลอืกเรยีนใน
สิง่ทีเ่ขาสนใจ และไดร้บัประโยชน์  รวมถงึหากผูเ้รยีนภาษาต่างประเทศไดเ้รยีนในสิง่ทีส่นใจและชื่นชอบ จะ
พฒันาความสามารถทางภาษานัน้ๆ ไดด้ ี (Asgari,  Ketabi & Amirian, 2018) ดงันัน้การออกแบบหลกัสูตร
และเนื้อหาจงึต้องค านึงหลกั  Motivational Orientation และเลอืกใช้ Interest-Based Materials เป็นส าคญั 
(Setiyadi, Mahpul &  Blasius, 2019) 

ประเดน็ที ่ 4  จากการแสดงความเหน็ของนักศกึษาดา้นอุปสรรคทีม่ผีลต่อการเสรมิสรา้งสมรรถนะ
การสื่อสารทางวฒันธรรม และการพฒันาความสามารถในการสื่อสารภาษาไทยธุรกิจ  พบว่า นักศกึษาให้
ค่าเฉลีย่โดยรวมในระดบัสงูทีสุ่ด  โดยพบว่า ความรูท้ีม่ไีมเ่พยีงพอทัง้ภาษาและวฒันธรรม ถอืเป็นอุปสรรคที่
มคีะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด   นอกจากนี้นักศกึษารอ้ยละ 10 ยงัรูส้กึว่าการเรยีนภาษาไทยกบัครูที่ไม่ใช่คนไทย
เป็นอุปสรรคประการหน่ึง  ผลทีไ่ดจ้ากการส ารวจนี้จะสามารถเป็นแนวทางใหค้รผููส้อนเขา้ใจความขาดแคลน 
และความกงัวลที่ผู้เรยีนมไีด้เป็นอย่างด ีซึ่งจะส่งผลต่อการจดักิจกรรมการเรยีนการสอนให้เหมาะสมกบั
ผูเ้รยีน 
  การศกึษาความคดิเหน็ของผูเ้รยีนในบทความนี้ ถอืเป็นความพยายามทีจ่ะใหแ้นวคดิการออกแบบ
การจดัเรยีนการสอน เพื่อเสรมิสรา้งสมรรถนะการสื่อสารทางวฒันธรรม และการพฒันาความสามารถในการ
สื่อสารภาษาไทยธุรกจิ ที่เน้นผู้เรยีนเป็นศูนยก์ลาง (Student-Centered Learning)  เพื่อสรา้งแรงจูงใจเชงิ
บวกแก่ผูเ้รยีน  
9. ข้อเสนอแนะ  
 จากการศกึษาครัง้นี้ สามารถเสนอแนะแนวคดิการออกแบบการจดัเรยีนการสอน เพื่อเสรมิสรา้ง
สมรรถนะการสื่อสารทางวฒันธรรม และการพฒันาความสามารถในการสื่อสารภาษาไทยธุรกจิได ้กล่าวคอื
การเลอืกหวัขอ้ทีจ่ะควรเน้นวฒันธรรมพฤตกิรรม ไดแ้ก่ การต่อรอง และเจรจาทางธุรกจิ การแสดงออกทางสี
หน้า และภาษาท่าทาง เพื่อใหผู้เ้รยีนน าไปใชป้ระโยชน์ในการท างาน  รวมถงึการเรยีนการสอนทีย่งัคงต้อง
ให้ส าคญัต่อการเรยีนในห้องเรยีนผ่านการสอนแบบอธบิายโดยตรงจากครูผู้สอนด้วย (Explicit Teaching) 
เพื่อสรา้งความมัน่ใจแก่ผูเ้รยีนชาวต่างชาต ิ 
 ยิง่ไปกว่านัน้ การศกึษาในครัง้ต่อไป สามารถศกึษาผลการเพิม่พนูสรา้งสมรรถนะการสื่อสารทาง
วฒันธรรม และการพฒันาความสามารถในการสื่อสารภาษาไทยธุรกจิ หลงัจากการจดัการเรยีนการสอนตาม
แนวทางทีไ่ดส้ ารวจความคดิเหน็น้ีว่า มผีลเชงิบวกอยา่งไร  
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1*สาขาวชิาการจดัการทางวศิวกรรม มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย์ 
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บทคดัย่อ 

 งานวจิยันี้มวีตัถุประสงค์เพื่อการพฒันาวธิกีารตดัสนิใจในการคดัเลอืกแบตเตอรี่ที่มคีุณภาพ 
ส าหรบัการให้บรกิารด้านโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคม โดยการประยุกต์ใชเ้ทคนิค AHP และ TOPSIS 
ในการคดัเลอืกยีห่อ้แบตเตอรีท่ีเ่หมาะสมส าหรบัชุมสาย กรณีศกึษา บรษิทัผูใ้หบ้รกิารโครงข่ายแห่งหนึ่ง 
เพื่อหาค่าสมัประสิทธิท์ี่ใกล้ค่าอุดมคติที่สุด มาเป็นตัวชี้วดัแบตเตอรี่ที่เหมาะสม จากการเก็บข้อมูล
กลุ่มเป้าหมาย ผูม้สี่วนเกีย่วขอ้งในการตดัสนิใจเลอืกแบตเตอรี ่จ านวน 6 ท่าน จาก 3 ฝ่าย น าขอ้มลูทีไ่ด้
จากแบบสอบถาม มาวเิคราะหห์าปัจจยัหลกัและสรา้งล าดบัชัน้เชงิวเิคราะห ์เพื่อน าไปเปรยีบเทยีบปัจจยั
ทลีะคู่ (Pair Wise Comparison) ดว้ยโปรแกม Expert Choice หาค่าน ้าหนักของเกณฑปั์จจยั เพื่อเขา้สู่
กระบวนการวเิคราะหห์าค่าสมัประสทิธิท์ีใ่กลค้่าอุดมคต ิดว้ยวธิ ีTOPSIS ต่อไปโดยมผีลของค่าน ้าหนัก
ของปัจจยัเรียงจากมากไปน้อยดังนี้  อายุการใช้งาน (0.257), ประสิทธิภาพ(0.239), การบ ารุงรกัษา
(0.212), ขนาด(0.080), น ้ าหนัก(0.080), กระบวนการติดตัง้(0.055), ราคา(0.047), ระยะเวลาขนส่ง
(0.027) โดยมคี่าความสอดคล้องของปัจจยั(CR) จากการค านวณ 7.2% และจากโปรแกรม 8%  ใน
เงือ่นไขทีจ่ านวนปัจจยัเกนิกว่า 5 ปัจจยั ค่า CR ไมค่วรเกนิ 10% 
ค าส าคญั: AHP, TOPSIS, Expert Choice, การเปรยีบเทยีบปัจจยัทลีะคู่ 
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1. บทน า 
 ปัจจบุนัประเทศไทยไดก้้าวเขา้สู่ยคุดจิทิลัอยา่งเตม็ตวัและไดม้กีาร พฒันาทางดา้นการสื่อสาร
และโทรคมนาคมให้สามารถเขา้ถงึไดอ้ย่างแพร่หลายในหลากหลายพื้นที ่โดยเหล่าผูใ้ห้บรกิารได้มกีาร
ปรบัปรุงอุปกรณ์การสื่อสารและโทรคมนาคมใหม้คีวามเสถยีรภาพมากขึน้และยงัน าเขา้เทคโนโลยใีหม่ๆ  
มาใช้ในการรบัส่งข้อมูลเทคโนโลยสีมยัใหม่ท าให้เกิดความเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเรว็ในด้านธุรกจิ
สื่อสารและโทรคมนาคม ท าให้มจี านวนผู้ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศมเีพิม่ขึ้นทุกวนั และได้กลายมาเป็น
ส่วนหนึ่งที่จ าเป็น ต่อการด าเนินชวีติในปัจจุบนั เทคโนโลยเีหล่านี้ไดแ้ก่ อนิเทอรเ์น็ต การประชุมวดิโีอ
ทางไกล ระบบเครอืข่ายเชื่อมต่อขอ้มลูระหว่างส านักงานใหญ่กบัส านักงานย่อย ระบบคลาวด ์และระบบ
สารสนเทศเพื่อการวเิคราะหแ์ละตดัสนิใจ เป็นตน้  
 เทคโนโลยทีี่ใช้กนัอย่างแพร่หลายในปัจจุบนัจงึเป็นตวัขบัเคลื่อนส าคญัที่ท าให้เหล่ าผู้ให้
บรกิารจะต้องพฒันาศกัยภาพในการให้บรกิารโครงข่ายไปทัว่ประเทศ โดยการใหก้ าเนิดชุมสายส าหรบั
เชื่อมโยงขอ้มลูโครงข่ายทัง้สาขาหลกัและสาขาย่อย ไปตามพืน้ทีภู่มภิาคต่างๆ เพื่อใหบ้รกิารไดอ้ย่างมี
ประสทิธภิาพ และการจะสรา้งความหน้าเชื่อถอืต่อผูใ้ช้บรกิาร จ าเป็นจะต้องมกีารปรบัปรุงการผลติและ
การซ่อมบ ารุงชุมสายเหล่านี้ ให้มปีระสทิธภิาพดอีย่างสม ่าเสมอ ท าให้มคี่าใช้จ่ายในด้านการเปลี่ยน 
แบตเตอรี ่ทีใ่ชใ้นการส ารองระบบไฟฟ้าทีจ่่ายใหก้บัอุปกรณ์ทีใ่ชส้ าหรบัใหบ้รกิาร กรณีทีเ่กดิเหตุ ไฟฟ้า
ขดัขอ้งในภูมภิาค หรอื อาจจะเกดิเหตุไม่คาดคดิ ส่งผลให้ไม่มไีฟฟ้าจ่ายใหก้บัอุปกรณ์ ดงันัน้ แบตเตอรี ่
จงึเป็นหวัใจหลกัในการสรา้งความประทบัใจและความเชื่อมัน่ในการใหบ้รกิารทีค่วามมัน่คง ซึง่ปัญหาที่
พบจากการซ่อมบ ารุงส่วนใหญ่จะเกดิจาก แบตเตอรี่ที่ใช้ เสื่อมสภาพไวกว่า ระยะเวลาที่ระบุไว้ ท าให้
เวลาเกิดเหตุไฟฟ้าขดัข้อง แบตเตอรี่ไม่สามารถ รองรบัไปได้จนถึงระยะเวลาที่ไฟฟ้าถูกแก้ไข ท าให้
อุปกรณ์ถูกชตัดาวน์ เกดิผลกระทบไปยงัลกูคา้ทีใ่ชบ้รกิาร ท าใหค้วามน่าเชื่อถอืลดน้อยลง  
 เนื่ องจากปัจจุบันผู้วิจ ัยได้ปฏิบัติงานอยู่ในองค์กรที่ให้บริการด้านโครงข่ายสื่อสาร
โทรคมนาคม และผู้วจิยัได้ปฏบิตังิานในต าแหน่งวศิวกร ส่วนของการออกแบบสิง่อ านวยความสะดวก
ชุมสายของโครงข่าย จงึพบว่าการเลือกคดัเลอืก แบตเตอรี่ ที่ใช้ในชุมสาย มคีวามส าคญัยิง่ต่อการ
ใหบ้รกิารลูกคา้ ทีม่ ัน่คงของโครงข่ายทีเ่ชื่อถอืได ้ผูว้จิยัมคีวามคดิทีจ่ะ ลดค่าใชจ้่ายต้นทุน ค่าใชจ้่ายใน
การซ่อมบ ารุง และ การด าเนินการซ่อมบ ารุงทีส่ะดวก กรณีที ่คดัเลอืกแบตเตอรีท่ีม่ ีประสทิธภิาพดเีขา้
มาใชง้าน จะลดการสญูเสยีและเสื่อมสภาพของแบตเตอรี ่ท าใหอ้ายกุารใชง้านนานขึน้ ไมจ่ าเป็นตอ้ง ซือ้
แบตเตอรีเ่ขา้มาซ่อมบ ารุง สามารถวางแผนการใชง้านแบตเตอรีส่ าหรบังานตดิตัง้ใหม่ไดโ้ดยไม่ต้องแบ่ง
ไปซ่อมบ ารงุ เป็นตน้ 
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2. การทบทวนวรรณกรรม 
 2.1 กระบวนการวเิคราะหเ์ชงิล าดบัชัน้ (Analytic Hierarchy Process; AHP) 
AHP (Analytic Hierarchy Process) เป็นกระบวนการตดัสนิใจที่ใช้ในการวนิิจฉัยเพื่อหาเหตุผล เกดิขึน้
เมือ่ปลายทศวรรษที ่1970 ถูกคดิคน้โดย Dr.Thomas Saaty ผูซ้ึง่ไดร้บัปรญิญาเอกทางดา้นคณติศาสตร์
จาก Yale University ประเทศสหรฐัอเมรกิา เป็นกระบวนการตดัสนิใจที่มปีระสิทธภิาพ โดยแบ่งองค์
ปัญหาออกเป็นส่วนๆ ในรูปแบบของแผนภูมิตามล าดับชัน้และก าหนดค่าของการวินิจฉัยการ
เปรยีบเทยีบปัจจยั การวเิคราะหจ์ะใช้หลกัการเปรยีบเทยีบทลีะคู่ (Pair Wise Comparison) ของเกณฑ์
ซึง่ค่าความส าคญัในการเปรยีบเทยีบจะอยู่ในช่วงตัง้แต่มคีวามส าคญัเท่ากนัจนถงึมคีวามส าคญัมากกว่า 
ซึ่งสามารถแปรเปลี่ยนมาเป็นตวัเลข ระหว่าง 1 ถงึ 9 ผลจากการเปรยีบเทยีบในแต่ละคู่ รูปแบบของ
กระบวนการล าดบัชัน้เชงิวเิคราะห ์จะอยูบ่นหลกัพืน้ฐานของการวเิคราะห ์แบบตรรกศาสตร ์
 

ระดบัของความส าคญั นิยาม 
1 มคีวามส าคญัเท่ากนั 
3 มคีวามส าคญัมากกว่าพอประมาณ 
5 มคีวามส าคญัมากกว่าอย่างเด่นชดั 
7 มคีวามส าคญัมากกว่าอย่างเด่นชดัมาก 
9 มคีวามส าคญัมากกว่าอย่างยิง่ 

2,4,6,8 เป็นค่าความส าคญัระดบักลางๆ 

ตาราง 1  ตารางเกณฑม์าตรฐานทีใ่ชใ้นการเปรยีบเทยีบความส าคญั 

  วริยิาภรณ์ พชิยัโชคและจนัทรจ์ริา พยคัฆเ์พศ (2556) [1] น าเอาเทคนิคกระบวนการล าดบั
ชัน้เชงิวเิคราะห(์Analytical Hierarchy Process : AHP) มาประยกุตใ์ชใ้นการพจิารณาทุนการศกึษา 
ส าหรบันกัเรยีนโรงเรยีนหวัดงราชพรหมาภรณ์จงัหวดันครสวรรคโ์ดยมกีารค านวณค่าน ้าหนกัคะแนน
ตามกระบวนการล าดบัชัน้เชงิวเิคราะหซ์ึง่แยกตามเกณฑก์ารพจิารณาหลกัเกณฑท์ีใ่ชไ้ดม้ดีว้ยกนัจ านวน
4 เกณฑค์อืเกณฑด์า้นผลการเรยีนเกณฑด์า้นความประพฤตเิกณฑด์า้นฐานะ/เศรษฐกจิและเกณฑด์า้น
ชัน้ปีในแต่ละครัง้ของการพจิารณาทุนค่าน ้าหนกัทีก่ าหนดใหใ้นแต่ละเกณฑจ์ะแตกต่างกนัออกไปตาม
วตัถุประสงคข์องทุนการศกึษานัน้ๆเกณฑท์ีเ่ลอืกพจิารณานัน้จดัไดว้่ามคีวามถูกต้องและน่าเชื่อถอื
เนื่องจากค่าConcurrency Reasonable(CR) ของ AHP ทีจ่ านวนเกณฑ ์4 เกณฑน์ัน้จะตอ้งมคี่าไมเ่กนิ
9% จงึจะจดัว่าเกณฑท์ีไ่ดม้คีวามเหมาะสมค่าทีค่ านวณไดจ้ากเกณฑเ์หล่านี้คอื5.75% 5.61% 4.40% 
และ 5.52% นอกจากนี้ผลการทดสอบเทคนิคดงักล่าวกบัทุนทีท่างโรงเรยีนมอียูเ่ป็นประจ ายงัแสดงให้
เหน็ว่าการใชเ้ทคนิคAHP นัน้เหมาะสมกบัการประยกุตก์บัการพจิารณาทุนการศกึษาของโรงเรยีน 
   ภชัร ีนิ่มศรกุีล (2552) [2] ไดเ้ริม่จากการคดัเลอืกหลกัเกณฑ ์ซึง่ไดจ้ากการทบทวนวรรณกรรม
เกีย่วขอ้งและท าการออกแบบสอบถาม เพื่อสอบถามความคดิเหน็จากผูเ้ชีย่วชาญในสาขาทีเ่กี่ยวขอ้ง ท า
ให้สามารถสรุปรูปแบบโครงสร้างหลกัเกณฑ์ที่ประกอบด้วย 5 หลกัเกณฑ์หลกั คอื หลกัเกณฑ์ด้าน
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ภูมศิาสตร ์ดา้นปรมิาณสนิคา้ทีข่นส่งดว้ยรปูแบบการขนส่งต่าง ๆ ดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน ดา้นธุ รกจิโลจิ
สตกิส ์และดา้นการใหก้ารสนับสนุนจากภาครฐัและองคก์รส่วนส่วนทอ้งถิน่ โดยหลกัเกณฑท์ีม่คี่าน ้าหนัก
ความส าคญัมากทีสุ่ดไดแ้ก่ หลกัเกณฑด์า้นปรมิาณสนิคา้ทีข่นส่งดว้ยรปูแบบการขนส่งต่าง ๆ รองลงมา
คือ ด้านธุรกิจการให้บริการโลจิสติกส์ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านภูมิศาสตร์ และด้านการให้การ
สนับสนุนจากหน่วยงานภาครฐัและองคก์รส่วนทอ้งถิน่ ตามล าดบั ทัง้นี้เพื่อใหไ้ดม้าซึง่พื้นทีท่ี่เหมาะสม
มากที่สุดในมุมมองเชงิวศิวกรรม จงึได้ประยุกต์ใช้การตดัสนิใจแบบหลายหลกัเกณฑ์(Multiple Criteria 
Decision Making; MCDM) ด้วยวิธีการที่มีหลักการวิเคราะห์ที่แตกต่างกัน 4 วิธีการได้แก่ วิธีการ 
TOPSIS, ELECTRE, PROMETHEE และวิธีการ AHP มาเป็นเครื่องมอืช่วยในการตัดสินใจ ร่วมกับ
แนวทางของทฤษฎฟัีซซีเ่ซต รวมทัง้ไดว้เิคราะหค์วามอ่อนไหวของหลกัเกณฑท์ีม่ผีลต่อการคดัเลอืกอกี
ดว้ย โดยกลุ่มจงัหวดัทางเลอืกบนแนวระเบยีงเศรษฐกจิเหนือ -ใต ้ประกอบดว้ย จงัหวดั และแนวระเบยีง8

เศรษฐกจิตะวนัออก-ตะวนัตก ประกอบดว้ย 4 จงัหวดั ซึง่ทุกวธิกีารใหค้่าคะแนนความเหมาะสม และการ
คดัเลอืกจดัอนัดบัแตกต่างกนัเลก็น้อย แต่มแีนวโน้มของค่าคะแนนไม่แตกต่างกนั ท าให้ทราบว่า การ

ศูนยก์ลางโลจสิตกิส์ดา้นการขนส่งสนิค้าดว้ยวธิกีารต่าง ๆ ผลทีไ่ดค้อื จงัหวดัทีม่คีวามเหมาะสมในการ
เป็นศูนยก์ลางโลจสิตกิสด์า้นการขนส่งสนิคา้บนแนวระเบยีงเศรษฐกจิเหนือ -ใต้ ไดแ้ก่ จงัหวดัเชยีงใหม่ 

และบนแนวระเบยีงเศรษฐกจิตะวนัออก-ก่นตะวนัตก ไดแ้ก่ จงัหวดัขอนแ  
   ธนวันต์  วงศ์พันธุ์เที่ยง (2554) [3] จากการประยุกต์ใช้เทคนิคกระบวนการล าดับชัน้เชิง
วเิคราะห์มาท าการคดัเลอืกที่ตัง้คลงัสนิค้าโดยการเปรยีบเทบีความส าสญัเป็นคู่ด้วยโปรแกรมส าเรจ็รปู 
Expert Choice ท าให้ค่า Inconsistency Index ตามค่าที่ก าหนดต้องไม่เกิน 0.1 หรือ 10% ซึ่งตาม
ความคดิของผูบ้รหิารระดบัสูงของบรษิทัฯ สามารถเรยีงล าดบัความส าสญัของปัจจยัไดด้งันี้ 1) ตน้ทุนค่า
ขนส่งที่มคี่าเฉลี่ยของน ้าหนักความส าคญั 0.208 หรอื 20.8% 2) ต้นทุนการด าเนินการที่มคี่าเฉลี่ยของ
น ้าหนักความส าคญั 0.207 หรอื 20.7% 3) ความพรอ้มของระบบสาธารณูปโภคมคี่าเฉลี่ยของน ้าหนัก
ความส าคญั 0.146 หรอื 14.6% 4) การเขา้ถงึลูกคา้มคี่าเฉลีย่ของน ้าหนักความส าคญั 0.140 หรอื 14% 
5) สภาพภูมปิระเทศและสิง่แวดล้อมมคี่าเฉลี่ยของน ้าหนักความส าคญั 0.099 หรอื 9.9% 6) แรงงานมี
ค่าเฉลีย่ของน ้าหนักความส าคญั 0.075 หรอื 7.5% 7) ตน้ทุนดา้นทีด่นิมคี่าเฉลีย่ของน ้าหนักความส าคญั 
0.060 หรอื 6% 8) โอกาสในการขยายธุรกจิมคี่าเฉลีย่ของน ้าหนักความส าคญั 0.036 หรอื 3.6% และ 9) 
ความใกลไ้กลแหล่งชุมชนมคี่าเฉลีย่ของน ้าหนักความส าคญั 0.033 หรอื 3.3% ส่วนผลสรปุของทางเลอืก
เรยีงน ้าหนักความส าคญัได้ดงันี้ 1) อ.วงัน้อย จ.พระนครศรอียุธยา มคี่าเฉลี่ยของน ้าหนักความส าคญั 
0.341 หรอื 34.1% 2) อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี มคี่าเฉลี่ยของน ้าหนักความส าคญั 0.241 หรอื 24.1% 
3) ถนนกิง่แกว้ จ.สมทุรปราการ มคี่าเฉลีย่ของน ้าหนกัความส าคญั 0.202 หรอื 20.2% 4) อ.ล าลกูกา  
จ.ปทุมธานี มคี่าเฉลีย่ของน ้าหนกัความส าคญั 0.117 หรอื 11.7% และ 5) อ.บางบวัทอง จ.นนทบุร ี 
มคี่าเฉลีย่ของน ้าหนกัความส าคญั 0.099 หรอื 9.9% ตามล าดบั 
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2.2 กระบวนการตดัสนิใจโดยเรยีงความส าคญัจากหลายปัจจยัซึ่งเป็นวธิทีี่อาศยัเกณฑห์ลายๆ เกณฑ ์
Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS) เทคนิคการเรยีงล าดบัตาม
ความคลา้ยคลงึกบัอุดมคตเิป็นวธิกีารวเิคราะหก์ารตดัสนิใจแบบหลายเกณฑซ์ึง่เดมิไดร้บัการพัฒนาโดย 
Ching-Lai Hwang และ Yoon ในปี 1981 ด้วยการพฒันาเพิ่มเติมโดย Yoon ในปี 1987 และ Hwang, 
Lai และ Liu ในปี 1993 
  อนุวฒัน์  จนัมะโน (2559) [4] การประยุกต์ใชเ้ทคนิค TOPSIS ในการคดัเลอืกต าแหน่งที่ตัง้
ชุมสายกรณีศกึษา ชุมสายสาขาย่อย เกตเวยห์นองคาย ของบรษิทั ยไูนเตด็ อนิฟอรเ์มชัน่ไฮเวย ์จ ากดั 
โดยการประยุกต์ใช้เทคนิค TOPSIS (Technique for Order Preference by Similarity to the Ideal 
Solution) และได้ศกึษาปัจจยัที่มผีลต่อการตดัสนิใจการเลอืกท าเลที่ตัง้ด้วยโปรแกรม Microsoft Excel 
รว่มกบัเทคนิคการเปรยีบเทยีบน ้าหนกัเป็นคู่ เพื่อวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบท าเลทางเลอืกทีด่ทีีสุ่ดในการเป็น
ทีต่ ัง้ชุมสาย ผลพบว่า ปัจจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกท าเลทีต่ ัง้ชุมสาย สามารถแบ่งเป็น 3 กลุ่มไดแ้ก่ 
1 . ด้านวศิวกรรม 2 . ด้านกายภาพ 3 . ด้านเศรษฐศาสตร ์เมื่อน าปัจจยัและขอ้มูลทัง้หมดวเิคราะห์ด้วย

เทคนิค TOPSIS พบว่า CAN C เป็นทางเลอืกที่ดทีีสุ่ด คอืมคีะแนนอยู่ที ่ .0 606 ส่วน CAN B มคีะแนน
ต ่าสุดอยูท่ี ่ .0 207 นอกจากนี้การวเิคราะหด์ว้ยเทคนิค TOPSIS ยงัสามารถตอบสนองการใหบ้รกิารลูกคา้
และมคีวามมัน่คงของโครงข่ายไดด้กีว่าวธิกีารพจิารณาโดยใหผู้้บรหิารและผูเ้ชีย่วชาญเลอืกจากผลการ
ส ารวจแบบเดมิ 
  รฐัรุจน์ฐิติ ชาติธนวงศ์ (2557) [5] ประยุกต์ใช้ TOPSIS เพื่อจดัล าดบัปัจจยัส าคญัในการ
คดัเลอืกเครื่องจกัรกรณีศกึษาโรงงานผลติเครื่องประดบัเพื่อการตดัสนิใจเลอืกเครื่องจกัรยา้ยไปตดิตัง้ที่
โรงงานแห่งใหมท่ัง้สิน้ 7 กลุ่มไดแ้ก่เครือ่งอดัโมลดเ์ตาหลอมเครือ่งเหวีย่งหนีศูนยเ์ครือ่งเขย่าขดัผวิเครื่อง
ขดัเครื่องอุลตราโซนิคและเครื่องเชื่อมเลเซอรข์ ัน้ตอนการด าเนินงานวจิยัประกอบดว้ยการเก็บรวบรวม
ความคดิเหน็ของผู้บรหิารโดยใช้แบบสอบถามตามหลกัการของเทคนิคกระบวนการวเิคราะห์เชงิล าดบั
ชัน้โดยม ี3 ปั จจยัหลกัไดแ้ก่คุณภาพเวลาและต้นทุนและปัจจยัรอง 8 ปัจจยัไดแ้ก่ประสทิธภิาพการผลติ
ปรมิาณของเสยีจ านวนครัง้การซ่อมอายุการใช้งานเครื่องจกัรระยะเวลาการเคลื่อนยา้ยและตดิตัง้มูลค่า
เครือ่งจกัรค่าซ่อมบ ารงุและค่าใชจ้่ายการเคลื่อน ยา้ยและตดิตัง้จากนัน้วเิคราะหค์่าน ้าหนกัความส าคญัแต่
ละปัจจยัและก าหนดค่าระดบัคะแนนของแต่ละกลุ่มเครื่องจกัรเพื่อน ามาตดัสนิใจเลอืกกลุ่มเครื่องจกัรที่ 
เหมาะสมผลการศกึษาพบว่าปัจจยัหลกัส าคญัทีม่อี ิทธพิลต่อการตดัสนิใจเลอืกเครือ่งจกัร เรยีงล าดบัจาก
คุณภาพ(0.7722) ตามด้วยเวลา(0.1268) และต้นทุน(0.1009) ส าหรบัปัจจยัรองเรยีงล าดบัความส าคญั
จากมากไปหาน้อยสามอันดับแรกได้แก่ปริมาณของเสีย (0.3714) ประสิทธิภาพ(0.3520) และอายุ
เครื่องจกัร(0.1093)เมื่อน าค่าน ้าหนักความส าคญัแต่ละปัจจยัมาพจิารณาร่วมกบัค่าระดบัคะแนนแต่ละ
กลุ่มเครื่องจกัรท าใหท้ราบว่ากลุ่มเครื่องเชื่อมเลเซอรค์วรถูกเลอืกพจิารณาเป็นอนัดบัแรกในการยา้ยไป
ตดิตัง้ทีโ่รงงานใหมต่ามดว้ยกลุ่มเครื่องอุลตราโซนิคและกลุ่มเครื่องอดัโมลดจ์ากผลการศกึษาครัง้นี้ท าให้
องค์กรมีเครื่องมือช่วยสนับสนุนในการตัดสินใจอย่างเป็นระบบค าส าคัญ : การคัดเลือกเครื่องจกัร
กระบวนการวเิคราะหเ์ชงิล าดบัชัน้ 
  

57



3. วิธีด าเนินการวิจยั  
 3.1 ขัน้ตอนการศกึษาขอ้มลู 
ท าการศกึษาส ารวจพืน้ทีแ่ละขอ้มลูการคดัเลอืกแบตเตอรีส่ าหรบัชุมสายสาขาย่อย จากการสอบถามจาก
ผูเ้ชีย่วชาญทีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้ 6 ท่าน 
รายละเอยีดของมสี่วนเกีย่วขอ้ง 

  ท่านที ่1 ต าแหน่ง   Manager (Site Facility) 
 ท่านที ่2  ต าแหน่ง    Senior Engineer (Site Facility) 
 ท่านที ่3  ต าแหน่ง    Manager (ฝ่ายซ่อมบ ารงุ) 
 ท่านที ่4  ต าแหน่ง Engineer (ฝ่ายซ่อมบ ารงุ) 
 ท่านที ่5  ต าแหน่ง    Manager (ฝ่ายจดัซือ้) 
 ท่านที ่5  ต าแหน่ง    Officer (ฝ่ายจดัซือ้) 
 จนได ้เกณฑส์ าคญัในการตดัสนิใจเลอืกใชแ้บตเตอรี ่8 ปัจจยัดงัภาพ 

 

ภาพท่ี 1 โครงสรา้งล าดบัชัน้ของเกณฑปั์จจยัในการคดัเลอืกแบตเตอรี ่

รายละเอียดของปัจจยัในโครงสร้างล าดบัชัน้ 
          3.1.1 ปัจจยัดา้นประสทิธภิาพ 
 ประสทิธภิาพ ถอืเป็นปัจจยัที่ค่อนขา้งส าคญัในการพจิารณาตดัสนิใจเลอืกผู้ผลติแต่ละยีห่อ้
เนื่องจาก ปัจจุบันได้มี การแข่งขนัอย่างสูงระหว่าง ผู้ผลิตกันเอง ท าให้ แบตเตอรี่มีประสิทธิภาพ 
เทยีบเท่ากนัในทุกด้าน แมใ้นดา้นเทคนิคจะมคีุณสมบตัทิี ่เทยีบเท่ากนัก็ตาม กย็งัต้องผ่านการทดสอบ
การใช้งาน ด้วยเงื่อนไขเดียวกันทุกยี่ห้อ เพื่อเปรยีบเทียบประสิทธิภาพ ว่าแบตเตอรี่ ยี่ห้อนัน้ๆ มี
ประสทิธภิาพตามทีไ่ดร้ะบุไวห้รอืไม ่ 
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 3.1.2 ปัจจยัดา้นอายกุารใชง้าน 
 อายุการใชง้าน เป็นอกีหนึ่งปัจจยัส าคญัในการพจิารณา เนื่องจากแบตเตอรี่่ทีม่อีายุการใช้
งานยาวนาน จะใหง้่ายต่อการวางแผนบ ารุงรกัษา อกีทัง้ยงัประหยดังบประมาณดา้นการบ ารุงรกัษา แต่
ถ้าหากแบตเตอรี่ มีอายุการใช้งานต ่ า ไม่สามารถใช้งานได้ถึงระยะเวลาที่ก าหนดไว้ จะท าให้เกิด
เหตุการณ์ที่ไม่สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าส ารองให้กบัชุมสายสาขาย่อยนัน้ๆได้ ส่งผลให้อุปกรณ์หยุด
ท างาน สรา้งความเสยีหายต่อลกูคา้ทีไ่ดร้บัผลกระทบ และต่อบรษิทัซึง่เป็นผูใ้หบ้รกิาร 
          3.1.3 ปัจจยัดา้นราคาของแบตเตอรี ่
 ราคาของแบตเตอรี ่เป็นปัจจยัอยา่งหนึ่งทีผ่ลต่อการตดัสนิใจเลอืกซือ้ เนื่องจากสภาเศรษฐกจิ
และสิง่แวดลอ้มดา้นการตลาดของโลกมกีารเปลีย่นแปลงอยู่ตลอดเวลา ส่งผลกระทบในด่านการตดัสนิใจ
และก าลงัซือ้ กล่าวคอื ก่อนหน้านี้ทางผูว้จิยั สามารถตดัสนิใจและสัง่ซือ้ แบตเตอรี ่ทีม่คีุณภาพได ้โดย
ทนัที แต่เมื่อสิ่งแวดล้อมด้านการตลาดและเศรษฐกิจ ท าให้ต้องมกีารตดัสินใจร่วมโดยผู้ที่เกี่ยวข้อ ง
เพิม่ขึ้น เพื่อเลอืกแบตเตอรี่ที่ มคีุณสมบตัิเดยีวเหมอืนกนั แต่ราคาแตกต่างกนั เพื่อให้ได้อุปกรณ์ที่มี
คุณภาพและ โปรง่ใสมากทีสุ่ด ตามนโยบายของบรษิทั 
       3.1.4 ปัจจยัดา้นขนาดของแบตเตอรี ่
 ขนาด เป็นปัจจยัหนึ่งอย่างในด้านวศิกรรม ที่ตีกรอบให้การเลอืกใช้ แบตเตอรี่ ที่มขีนาด 
กวา้งxยาวxสงู ไมเ่กนิจากท่ก าหนดไว ้สาเหตุมาจาก การตดิตัง้ในตูอุ้ปกรณ์ที ่เป็น Node   ประเภท Out 
Door ทีม่พีืน้ที่ภายในจ ากดั หากจะเปลี่ยนที่ขนาดตู้อุปกรณ์ก็จะสมัพนัธไ์ปถงึ พืน้ทีเ่ช่า ค่าวสัดุสัง่ท าที่
เพิม่ขึน้ น ้าหนกัในการแขวนเสา จงึตอ้งเลอืกแบตเตอรีท่ีม่ขีนาดเหมาะสมกบั พืน้ทีใ่นการตดิตัง้ 
      3.1.5 ปัจจยัดา้นเวลาในการรอคอยสนิคา้ 
 เวลาในการรอคอยสนิค้าในที่นี้ คอืผู้แทนจ าหน่าย มสีนิค้าอยู่ในสต๊อกและพรอ้มส่งหรอืไม่ 
หากไมม่กีารสต๊อกสนิคา้ในประเทศ จะตอ้งมกีารน าเขา้จากต่างประเทศเขา้มาท าใหม้ี Lead time ในการ
ขนส่งล าเลยีงสนิค้าเขา้มา ดงันัน้จงึต้องคดัเลอืกผูแ้ทน หรอืผูผ้ลติที ่สามารถส่งสนิค้าไดอ้ย่างเที่ยงตรง
ต่อระยะเวลาทีก่ าหนดไว ้หากมผีูผ้ลติทีไ่มส่ามารถส่งของไดต้ามระยะเวลาทีก่ าหนด จะท าใหแ้ผนในการ
ตดิตัง้ล่าช้า และประสบปัญหาขาดแคลนแบตเตอรีใ่นการ ซ้อมบ ารุงรกัษา ที่จะก่อให้เกดิปัญหาในการ
ใหบ้รกิารอยา่งมปีระสทิธภิาพกบัลกูคา้ 
          3.1.6 ปัจจยัดา้นการบ ารงุรกัษา 
 การบ ารุงรกัษา ถอืเป็นการด าเนินงานที่มตี้นทุน การเลอืกใชแ้บตเตอรีท่ี ่มคีุณภาพจะท าให้
ลดการเสื่อมประสทิธภิาพในการจ่ายกระแสไฟฟ้า ทัง้ด้าน End Voltage และ ค่า IR ของแบตเตอรี ่อนั
เป็นสาเหตุที่ท าให้ต้องซ่อมบ ารุงอยู่บ่อยครัง้ ดงันัน้การเลอืกแบตเตอรี่ที่มคีุณภาพ จะท าให้ประหยดั
ตน้ทุนในการสัง่ซือ้ แบตเตอรี ่มาเป็น Spare Part ส าหรบัการซ่อมบ ารงุ 
       3.1.7 ปัจจยัดา้นน ้าหนกั 
 น ้าหนัก เป็นปัจจยัอย่างหนึ่งที่ถูกน ามาวเิคราะห ์เนื่องจาก การตดิตัง้แบตเตอรี ่จ านวนมาก
เพื่อเพิม่ระยะเวลาในการส ารองไฟฟ้าให้กบั ชุมสายสาขาย่อย กรณีที่เกิดไฟฟ้าขดัข้อง ซึ่งการติดตัง้
แบตเตอรีจ่ านวนมากขนาดนัน้จะส่งผลต่อตวัอาคารทีเ่ป็นทีต่ ัง้ของชุมสาย ดงันัน้ การเลอืกแบตเตอรีท่ีม่ ี
น ้าหนกัเบาและคุณภาพด ีจะท าใหก้ารใหบ้รกิารมปีระสทิธภิาพและมัน่คงสรา้งความเชื่อมัน่ใหก้บัลกูคา้ 
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           3.1.8 ปัจจยัดา้นการตดิตัง้ 
 การติดตัง้ที่มคีวามถูกต้องและปลอดภยั จะท าให้การท างานของแบตเตอรี่และชุมสายมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ดงันัน้การเลือกใช้แบตเตอรี่ที่อ านวยความสะดวกต่อการติดตัง้ไปจนถึงการ
บ ารงุรกัษาจะท าใหส้ามารถควบคุมงบประมาณในการตดิตัง้ไปจนถงึการบ ารงุรกัษาได้ 
 
3.2 ขัน้ตอนการเกบ็ขอ้มลู 
  ท าการเกบ็ขอ้มลูโดยวธิกีารใชแ้บบสอบถามกบัผูท้ีม่สี่วนเกี่ยวขอ้งในการตดัสนิใจ ทัง้หมด 6 
ท่านจาก 3 ฝ่ายงานรบัผดิชอบ ซึง่แบบสอบถามม ี2 ชุด คอื ชุดแรกจะถามเกี่ยวกบัการพจิารณาน ้าหนัก
ในแต่ละหลกัเกณฑโ์ดยการเปรยีบเทยีบหลกัเกณฑเ์ป็นรายคู่ ส่วนชุดทีส่องจะถามเกีย่วกบัการพจิารณา
ระดบัความส าคญัในแต่ละหลกัเกณฑ ์โดยก าหนดตวัอกัษรแทนชื่อของผูต้อบแบบสอบถามดงันี้ 
  A หมายถงึผูต้อบแบบสอบถามท่านที ่1 ต าแหน่ง   Manager (Site Facility) 
 B หมายถงึผูต้อบแบบสอบถามท่านที ่2  ต าแหน่ง    Senior Engineer (Site Facility) 
 C หมายถงึผูต้อบแบบสอบถามท่านที ่3  ต าแหน่ง    Manager (ฝ่ายซ่อมบ ารงุ) 
 D หมายถงึผูต้อบแบบสอบถามท่านที ่4 ต าแหน่ง     Engineer (ฝ่ายซ่อมบ ารงุ) 
 E หมายถงึผูต้อบแบบสอบถามท่านที ่5  ต าแหน่ง   Manager (ฝ่ายจดัซือ้) 
 E หมายถงึผูต้อบแบบสอบถามท่านที ่5  ต าแหน่ง   Officer (ฝ่ายจดัซือ้) 
ตารางท่ี 2 ตวัอยา่งแบบสอบถามชุดที1่ 

 
น าค าตอบจากแบบสอบถามมาท าการวเิคราะห ์เพื่อน าขอ้มลูส าคญัต่างๆมาใชเ้ป็นเกณฑปั์จจยัที่จะให้
คะแนนน ้าหนกัความส าคญัในการเปรยีบเทยีบเป็นคู่  
 
 3.3 ขัน้ตอนการวเิคราะหข์อ้มลู 
  ขัน้ตอนที่ 1: สร้างเมตรกิซ์การเปรยีบเทยีบเกณฑ์แบบทลีะคู่ด้วยวธิกีาร AHP [1] จากผล
คะแนนเฉลีย่ในแบบสอบถามชุดที ่1  

ขัน้ตอนที่ 2: ท าการตรวจสอบความสอดคล้องของเหตุผลโดยการหาค่า CI, CR, 𝜆𝑚𝑎𝑥 
ดว้ยวธิ ีAHP จากไอเกนเวคเตอร ์ดว้ยสมการต่อไปนี้ 

        𝜆𝑚𝑎𝑥  = ผลรวมของผลหาร / จ านวนทางเลอืก หรอื 𝑛 (1) 
   ค านวณหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Consistency Index) ดงัสมการ 
 
            CI = (𝜆𝑚𝑎𝑥 − 𝑛)/𝑛 − 1       (2) 

ปัจจยั
ส าคญั 

ค่ามาตรฐานของการเปรยีบเทยีบ ปัจจยั
ส าคญั มากทีสุ่ด เลก็น้อย เท่ากนั เลก็น้อย มากทีสุ่ด 

A 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 B 
A 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C 
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   ค านวณหาอตัตราส่วนของความสอดคลอ้ง (Consistency Ratio) ดงัสมการขา้งล่าง 
 ก าหนดให ้ค่า RI = 1.41   จากตาราง สุ่มตวัอยา่งจากตารางเมทรกิซ์ ของ Tomas Saaty 
(1980) 

           CR = (CI / RI)*100     (3) 
  ขัน้ตอนที ่3: หาค่าน ้าหนกัของเกณฑแ์ต่ละปัจจยั เมือ่รวมค่าทัง้หมดแลว้จะตอ้งเท่ากบั 1 

ขัน้ตอนที ่4: ประยกุตใ์ชว้ธิ ีTOPSIS [3] โดยการสรา้งตาราง คณูค่าถ่วงน ้าหนกัของแต่ละชัน้
ขอ้มลูกบัขอ้มลูเรือ่งนัน้ๆ 
ขัน้ตอนที ่5: ก าหนดค่าสงูสุดทีเ่ป็นค่าในอุดมคตเิชงิบวกใหแ้ต่ละชัน้ขอ้มลู 
ขัน้ตอนที ่6: ก าหนดค่าต ่าสุดทีเ่ป็นค่าในอุดมคตเิชงิลบใหแ้ต่ละชัน้ขอ้มลู 
ขัน้ตอนที ่7: ค านวณระยะทางระหว่างจดุในอุดมคตเิชงิบวกกบัขอ้มลูแต่ละชัน้ขอ้มลูโดยใช้
สตูรดงัสมการที ่4 
ขัน้ตอนที ่8: ค านวณระยะทางระหว่างจดุในอุดมคตเิชงิบวกกบัขอ้มลูแต่ละชัน้ขอ้มลูโดยใช้
สตูรดงัสมการที ่5 

     𝑆𝑖
+ = √∑ (𝑣𝑗

+ − 𝑣𝑖𝑗)
2𝑛

𝑗=1  ,   𝑖 = 1,2,3, … , 𝑚     (4) 

     𝑆𝑖
− = √∑ (𝑣𝑗

− − 𝑣𝑖𝑗)
2𝑛

𝑗=1  ,   𝑖 = 1,2,3, … , 𝑚     (5) 
  
ก าหนดให ้
       𝑆𝑖

+ คือ ระยะทางระหว่างขอ้มลูกบัจดุอุดมคตเิชงิบวก 
       𝑆𝑖

− คือ ระยะทางระหว่างขอ้มลูกบัจดุอุดมคตเิชงิลบ 
      𝑣𝑖𝑗   คอื ขอ้มลูคุณลกัษณะ 
        𝑣𝑗

+ คอื ค่าสงูสุดเชงิบวก 
      𝑣𝑗

− คอื ค่าสงูสุดเชงิลบ   
  ขัน้ตอนที ่9: ค านวณค่าความสมัพนัธเ์ขา้ใกลอุ้ดมคต ิ𝑐𝑐𝑤𝑖 โดยใชส้มการที ่6 

       𝑐𝑐𝑤𝑖 =
𝑆𝑖

−

(𝑆𝑖
−+𝑆𝑖

+)
             (6) 

ค่า 𝑐𝑐𝑤𝑖 จะมคี่าอยู่ระหว่าง 0 < 𝑐𝑐𝑤𝑖 < 1 ถ้าเขา้ใกลห้นึ่งแสดงว่าเขา้ใกลจุ้ดอุดมคตเิชงิ
บวก 
ขัน้ตอนที ่10: เรยีงล าดบัทางเลอืกทัง้หมดตามค่า 𝑐𝑐𝑤𝑖โดยทางเลอืกทีด่ทีีสุ่ดคอืทางเลอืก
ทีม่คี่า 𝑐𝑐𝑤𝑖 มากทีสุ่ด  

 
3.4 สรปุผลการวจิยั 
  น าผลขอ้มูลที่ได้จากแบบสอบถามน ามาเข้ากระบวนการวเิคราะห์ด้วย AHP เพื่อวเิคราะห์
เปรยีบเทยีบทลีะคู่เพื่อหาค่าน ้าหนกัแต่ละเกณฑปั์จจยัและน ามาเขา้กระบวนการวเิคราะหค์ านวณดว้ยวธิ ี
TOPSIS เพื่อคดัเลอืกแบตเตอรีท่ีม่คี่าสมัประสทิธิท์ีใ่กลค้่าอุดมคตทิีสุ่ด 
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4. ผลการวิจยั 
ตารางท่ี 3 การวเิคราะหเ์มตรกิซท์ีใ่ชใ้นการเปรยีบเทยีบคะแนนหลกัเกณฑเ์ป็นคู่ โดยตวัเลขในตางราง
จะไดจ้ากค่าเฉลีย่ผลรวมคะแนน จากแบบสอบถามชุดที ่1 
 

 
 
 หลงัจากผลการวเิคราะหเ์มตรกิซท์ีใ่ชใ้นการเปรยีบเทยีบหลกัเกณฑเ์ป็นคู่ ดว้ยวธิ ีAHP เป็น
ทีเ่รยีบรอ้ย ขัน้ต่อไปน าค่าจากตารางที ่(3) ไปค านวณหา ค่า CI, CR, 𝜆𝑚𝑎𝑥 ดว้ยวธิ ีAHP จากค่า
ไอเกนเวคเตอร ์โดยใชส้มการที ่(1), (2), (3) 
 
ตารางท่ี 4 ผลจากการค านวณค่าไอเกนเวคเตอรจ์าก ตารางที ่3 
 

 
 
น าผลลพัทท์ีไ่ดม้าค านวณ์หาค่า 
       𝜆𝑚𝑎𝑥  = (ผลรวมของผลหาร) / จ านวนทางเลอืก 
       = (9.05+9.04+8.22+8.19+8.59+9.21+8.39+9.01) / 8 
       = 8.712 
ค านวณหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Consistency Index) ดงัสมการ 
                      CI = (𝜆𝑚𝑎𝑥 − 𝑛)/𝑛 − 1 
        = (8.712-8) 7 
        = 0.1017196 
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ค านวณหาอตัตราส่วนของความสอดคลอ้ง (Consistency Ratio) ดงัสมการขา้งล่าง 
ก าหนดให ้ค่า RI = 1.41   จากตาราง สุ่มตวัอยา่งจากตารางเมทรกิซ์ ของ Tomas Saaty (1980) 
 
ตารางท่ี 5 ตวัอยา่งจากตารางเมทรกิซ์ ของ Tomas Saaty (1980) 
ขนาดของตารางเมทรกิซ ์ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ค่า RI 0.00 0.00 0.58 0.90 1.12 1.24 1.32 1.41 1.45 1.49 

 

    CR = (CI / RI)*100 
      = (8.712 / 1.41)*100 
       = 7.2141 % 
ค่า CR ท่ีไดจ้ะมีเกณฑใ์นการวนิิจฉยัวา่มีความสอดคลอ้งของเหตุผล โดยดูจากจ านวนปัจจยัดงัน้ี 
 จ านวนปัจจยั 3   ปัจจยั ค่า CR ไม่ควรเกิน 5% 
 จ านวนปัจจยั 4   ปัจจยั ค่า CR ไม่ควรเกิน 9% 
 จ านวนปัจจยัเกินกวา่  5  ปัจจยั ค่า CR ไม่ควรเกิน 10% 
ถา้ค่าCR เกินกวา่มาตรฐานดงักล่าวแสดงวา่ความสอดคลอ้งกนัของเหตุผลไม่มีความสอดคลอ้งกนั ผูว้นิิจฉยั
ตอ้งจะทบทวนการวินิจฉยัท่ีไดท้  าไปแลว้ใหม่ กรณนีี้ ไดค้่า CR% ที ่7.2141 % 
 
ประยกุตใ์ชโ้ปรแกรม Expert Choice ในการหาค่าน ้าหนัก (W)แต่ละเกณฑปั์จจยัและหาดชันคีวาม
สอดคลอ้งของค่าน ้าหนกั (CR) = .08 หรอื 8% ดงัภาพที ่3  

 

ภาพท่ี 2 ภาพแสดงดชัชคีวามสอดคลอ้งของปัจจยัและค่าน ้าหนกัความส าคญั 
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น าค่าน ้าหนักทีไ่ดจ้ากการค านวณดว้ยโปรแกรม Expert Choice มาเขา้กระบวนการค านวณตามขัน้ตอน
ของ TOPSIS ดงัตารางที ่6 
ตารางท่ี 6 ตารางขอ้มลูค่าน ้าหนกั W  และ เกณฑค์ะแนนของแบตเตอรีแ่ต่ละชนิดจากแบบสอบถามชุด
ที ่2  

 

สรา้ง Normalized Decision Matrix ดว้ยการหาค่า 𝑟𝑖𝑗 จากสมการที ่7 

 𝑟𝑖𝑗 =
𝑋𝑖𝑗

√∑ 𝑋𝑖𝑗
2
      (7) 

    𝑋  หมายถงึ  ผลของแต่ละเกณฑ ์
   𝑖 หมายถงึ   ยีห่อ้ทีต่ ัง้ทีน่ ามาพจิารณา 
   𝑗 หมายถงึ   เกณฑปั์จจยัในการพจิารณา 

ตวัอยา่งเช่น 𝑟𝑖𝑗 =
9

√260
= 0.558 ดงัตารางที ่5 

ตารางท่ี 7 สรา้ง Normalized Decision Matrix 
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ตารางท่ี 8 คณูค่าถ่วงน ้าหนกัของแต่ละยีห่อ้กบัปัจจยัเรือ่งนัน้ๆ เพื่อหาค่า 𝑣𝑖𝑗 หรอื ขอ้มลูคุณลกัษณะ 
ตวัอยา่งเช่น 𝑟11* W = 0.558 * 0.239 = 0.133 ดงัตาราง  

 
 
ตารางท่ี 9 ก าหนดค่าขอ้มลูคุณลกัษณะสงูสุดบวกและค่าขอ้มลูคุณลกัษณะต ่าสุดเชงิลบ ( Positive ideal 
solution, PIS or A+ , Negative ideal solution, NIS or A- )  

 
 
ตารางท่ี 10 ค านวณระยะห่างจากค่าอุดมคตเิชงิบวก 𝑆𝑖

+ จากสมการที ่(4) 

 
 
ตารางท่ี 11 ค านวณระยะห่างจากค่าอุดมคตเิชงิลบ 𝑆𝑖

− จากสมการที ่(5) 
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ตารางท่ี 12 ค านวณค่าความสมัพนัธเ์ขา้ใกลอุ้ดมคต ิ𝑐𝑐𝑤𝑖 จากสมการที ่(6) 
 

  ตวัอยา่งเช่น  𝑐𝑐𝑤𝑖 =
𝑆𝑖

−

(𝑆𝑖
−+𝑆𝑖

+)
 = 0.18223

(0.18223+0.01612)
 = 0.918729519  

 

 
 

5. สรปุผลการทดลอง 
 จากการประยุกต์ใช้เทคนิค AHP และ TOPSIS ในการเป็นเครื่องมอืเพื่อตดัสินใจเลือกใช้
แบตเตอรี่ส าหรบัชุมสายสาขาหลกัและสาขาย่อยทัว่ประเทศ ด้วยการศึกษางานวจิยัที่เกี่ยวข้องและ
สอบถามจากผู้เชี่ยวชาญของบรษิทักรณีศกึษา จากปัจจยัต่างๆ ดงักล่าวเพื่อความถูกต้องของขอ้มลูผู้
ท าการศกึษา ได้ท าการสอบถามความคดิเหน็กบัผู้เชี่ยวชาญของบรษิทักรณีศกึษาเกี่ยวกบัค่าน ้าหนัก
ของปัจจยัซึง่จากความคดิเหน็จากผูเ้ชีย่วชาญจะพบว่าส่วนใหญ่จะให้น ้าหนักความส าคญัในหวัขอ้ การ
บ ารุงรกัษาและอายุการใช้งาน ซึ่งสอดคล้องกบัวตัถุประสงค์หลกัของการหาแบตเตอรี่ที่ดทีี่สุดเพื่อใช้
ส าหรบัชุมสายสาขาหลกัและย่อยทัว่ประเทศ ของบรษิทักรณีศกึษา กเ็พื่อตอบสนองการใหบ้รกิารลูกคา้
และโครงขา่ยทีม่ปีระสทิธภิาพ  
 เมื่อน าข้อมูลปัจจยัส าคญัต่างๆที่เกี่ยวข้อง ไปท าการวเิคราะห์ด้วยวธิกีาร AHP โดยสร้าง
โครงสรา้งล าดบัชัน้แสดงถงึ เป้าหมาย ปัจจยัหลกั และทางเลอืก เพื่อวเิคราะหห์าค่าน ้าหนักแต่จะเกณฑ์
ปัจจยั จากนัน้ตรวจเชค็ความสอดคล้องของปัจจยัด้วยการ ค านวณ ผลที่ได้ คอื ทัง้  8 ปัจจยัหลกัมคี่า
ความสอดคล้องกันของเหตุผล หรือ CR ที่ 7.2 % จากการค านวณด้วยสูตร และ น า เมตริกซ์การ
ตดัสนิใจไปเขา้โปร Expert Choice เพื่อหาค่าน ้าหนักแต่ละเกณฑ ์ผลจากการค านวณดว้ยโปรแกรม ค่า 
CR ที่ได้เท่ากบั 8% ทัง้สองวธิไีด้ค่าอตัตราส่วนความสอดคล้อง ไม่เกิน 10% ถือว่าการให้ข้อมูลของ
ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามน่าเชื่อ 
 นวณเพื่อหาค าตอบที่เหมาะสมด้วยเทคนิคผู้วจิยัได้ต่อยอดในการค า TOPSIS โดยใช้ค่า
น ้าหนักที่ได้ จากการวเิคราะห์ด้วยวธิ ีAHP มาค านวณร่วมกบั เกณฑค์ะแนนของแบตเตอรีแ่ต่ละยีห่้อ
จากแบบสอบถามชุดที่ 2 เพื่อหาล าดบัความส าคญัของน ้าหนักของปัจจยัที่มผีลต่อการเลอืกแบตเตอรี่
ส าหรบัชุมสาย ซึ่งได้ผลลพัธ์จากทางเลอืกทัง้ 4 ยีห่้อ เป็นยีห่้อที่มคีะแนนใกล้เคยีง 1 มากที่สุดซึ่งเป็น
ตวัเลอืกทีเ่หมาะสมทีจ่ะน ามาพจิารณาใชส้ าหรบัชุมสายสาขาหลกัและยอ่ยทัว่ประเทศซึง่ แบตเตอรี ่ยีห่อ้ 
ABT ไดค้ะแนนใกลเ้คยีง 1 มากทีสุ่ด ดงัตารางที ่12 
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บทคดัย่อ 
การวจิยัน้ี มุง่สรา้งแบบจ าลองเพื่อใชใ้นการตดัสนิใจเลอืกสทิธปิระโยชน์ทางภาษอีากรส าหรบั

คลงัสนิคา้ดา้นโลจสิตกิสท์ีเ่น้นการน าเขา้-ส่งออกสนิคา้ ตามนโยบายการใหส้ทิธพิเิศษ และมาตรการทาง
ภาษขีองภาครฐั ตามวธิกีาร Analysis Hierarchy Process: AHP ดว้ยโปรแกรม Expert Choice 
กรณศีกึษา บรษิทั โคโนอเิกะ เอเชยี (ประเทศไทย) จ ากดั ซึง่ใชก้ลุ่มผูเ้ชีย่วชาญ 3 คน มารวบรวมขอ้มลู 
ก าหนดค่าน ้าหนกัความส าคญัของเกณฑ ์อนัไดแ้ก่ ชนิดของภาษทีีไ่ดร้บัสทิธิ(์0.104), ค่าธรรมเนียม 
รายจ่ายต่อปี(0.265), ลกัษณะการปฏบิตังิาน(0.187), ระยะเวลาการไดร้บัสทิธิ(์0.141) และขอ้จ ากดัการ
ถอืครองทีด่นิ(0.302) ในการตดัสนิใจเลอืกโดยใชซ้อฟตแ์วร ์Expert Choice ในการค านวณหาขอ้สรปุ
เพื่อการตดัสนิใจทีเ่หมาะสม และยงัพบว่าสามารถปรบัค่าน ้าหนกัของเกณฑใ์หต้รงตามวตัถุประสงค ์และ
มคีวามสอดคลอ้ง (<0.1)  
ค าส าคญั: วธิกีาร Analysis Hierarchy Process: AHP, สทิธปิระโยชน์ทางภาษอีากร, Expert Choice 

Abstract 
This research aimed to create a model for deciding on tax incentives for import-export-oriented 
logistics warehouses. According to the privilege policy And government tax measures using 
Analysis Hierarchy Process: AHP, Case Study of Konoike Asia (Thailand) Co., Ltd., which uses 
a group of 3 experts to collect data. Determine the importance of the threshold weight, which 
includes the type of tax eligible (0.104), the annual expenditure fee (0.265), the operating style 
(0.187), the eligibility period (0.141) and the Land holding limit  ownership (0.302) to make 
decision using Expert Choice software to calculate conclusions for optimal decision making. And 
also found that the weight of the criteria could be adjusted to meet the objective And is 
consistent (<0.1) 
Keywords: Analysis Hierarchy Process Method: AHP, Tax Priviledge Benefits, Expert Choice. 
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1.    บทน า  
 จากนโยบายส่งเสรมิการลงทุนของภาครฐั และการขยายตวัทางการค้าระหว่างประเทศ โดยมี
การรวมกลุ่มทางการคา้ในประชาคมโลก อาทเิช่น กลุ่มประชาคมยุโรป กลุ่มประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน 
และกลุ่มหุน้ส่วนทางเศรษฐกจิภาคพืน้แปซฟิิก เป็นต้น ซึง่ผลกัดนัใหม้กีารเปิดเสรดีา้นการค้าและบรกิาร 
การเจรจาในกรอบความตกลงทางการค้า ทัง้ระดบัทวภิาค ีและพหุภาค ีส่งผลให้เกิดการแข่งขนัทาง
การคา้ มกีารออกมาตรการ และรปูแบบการสนับสนุนของภาครฐัดว้ยมาตรการทางภาษีอากร เพื่อจูงใจ
นักลงทุน โดยเฉพาะผู้ประกอบการต่างชาติให้เข้ามาด าเนินธุรกิจทัง้ภาคการผลติ การค้า และบรกิาร 
รวมไปถงึผูใ้หบ้รกิารในภาคโลจสิตกิส ์ตลอดจนคลงัสนิคา้ และศูนยก์ระจายสนิคา้สมยัใหม ่ทัง้นี้ ประเทศ
ไทยเขา้สู่ตลาดการคา้เสร ีและมกีารพฒันาปรบัปรุงการใหส้ทิธปิระโยชน์ทางภาษีอากรมาอย่างต่อเนื่อง 
ซึง่ในปัจจุบนัประเทศไทยไดอ้อกมาตรการทางภาษเีพื่อสนับสนุนการผลติ ผสม ประกอบ เพื่อการส่งออก 
และอื่นๆ อาทิเช่น การส่งเสรมิการลงทุน (Board of Investment of Thailand: BOI), เขตประกอบการ
เสร ี(Industrial Estate Authority of Thailand: IEAT), เขตปลอดอากร (Free Zone: FZ) และ คลงัสนิคา้
ทณัฑบ์น (Bonded Warehouse) เป็นตน้ 
 ทัง้นี้ การใช้สทิธปิระโยชน์ทางภาษีอากร จะเป็นเครื่องมอืส าคญัที่ช่วยลดต้นทุนในทางธุรกิจ 
โดยเฉพาะการผลติเพื่อส่งออก และการให้บรกิารทางด้านโลจสิติกส์ เพื่อสนับสนุนการผลติดงักล่าว 
บรกิารด้านคลงัสนิค้า และศูนยก์ระจายสนิคา้ในปัจจุบนัมคีวามส าคญัอย่างยิง่ เพื่ ออ านวยความสะดวก
และสนับสนุนกิจกรรมการน าเข้า-ส่งออก ให้เกิดผลติภาพต่อระบบงานด้านโลจสิติกส์ ตลอดจนในโซ่
อุปทาน 
 1.1 วตัถุประสงคข์องการศกึษา 
 1.1.1 เพื่อพจิารณาตดัสนิใจเลอืกทางเลอืกในการใชส้ทิธปิระโยชน์ทางภาษฯีของคลงัสนิคา้ โดย
ใชว้ธิกีาร AHP และซอฟแวร ์Expert Choice  
 1.1.2 เพื่อศกึษาขอ้มูล และจดัล าดบัความส าคญั ของเกณฑก์ารตดัสนิใจที่มผีลต่อการเลอืกใช้
สทิธปิระโยชน์ทางภาษฯีของคลงัสนิคา้ โดยพจิารณาจากการศกึษาเปรยีบเทยีบขอ้มลู 

1.2 ขอบเขตและประโยชน์ของการวจิยั 
  1.2.1 คลังสินค้า หมายถึง คลังสินค้าในระบบ Logistics ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการน าเข้า-
ส่งออก ซึง่มคีวามจ าเป็นตอ้งใชส้ทิธปิระโยชน์เพื่อลดตน้ทุนภาระค่าภาษอีากร 
  1.2.2 ลกัษณะของสทิธปิระโยชน์ที่น ามาเป็นทางเลอืกในงานวจิยัได้พจิารณาเฉพาะสทิธทิี่ต้อง
ขออนุมตัใิชร้ะยะยาว (มากกว่า 3-5 ปี) 
  1.2.3 ท าการศกึษาวจิยัในกรณขีอง บรษิทั โคโนอเิกะ เอเซยี (ประเทศไทย) จ ากดั  
 1.3 ประโยน์ทีค่าดว่าจะไดร้บั 
  1.3.1 สามารถที่จะตัดสินใจเลือกใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีฯ ได้อย่างเหมาะสม ตอบสนอง
ทางดา้นการตลาด และอาจน าไปปรบัใชก้บังานอื่นๆ ที่ใกลเ้คยีงกนั และสรา้งมลูค่าเพิม่ (Value Added) 
จากทางเลอืกทีเ่หมาะสม สอดคลอ้งกบังาน 
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  1.3.2 น าไปสู่การลดตน้ทุนทางดา้นโลจสิตกิสไ์ด ้ส่งผลใหเ้พิม่ผลติภาพต่อกระบวนการ ตลอดจน
การบรหิารจดัการคลงัสนิคา้ในภาพรวม สามารถน าผลของการศกึษาเป็นขอ้มลูสนับสนุนเพื่อน าเสนอต่อ
ผูถ้อืหุน้ถงึเหตุผลในการตดัสนิใจคดัเลอืกใชส้ทิธปิระโยชน์ทางภาษอีากรส าหรบัคลงัสนิคา้ทีเ่หมาะสม 
  1.3.3 สามารถน าใชใ้นเชงิกลยุทธ ์ชีแ้จงใหผู้บ้รหิารทุกฝ่าย และพนักงานไดร้บัทราบ ถงึขัน้ตอน
วธิกีารคดัเลอืก ที่มคีวามโปร่งใสในการตดัสนิใจ และการคดัเลอืกใชส้ทิธปิระโยชน์ทางภาษีอากรที่ตรง
กบัสภาวะการณ์ในปัจจบุนั และสอดคลอ้งกบัช่วงเวลาทีด่ าเนินการตดัสนิใจ 
 
2.    ทบทวนวรรณกรรม 
 กระบวนการล าดบัชัน้เชงิวเิคราะห ์(Analysis Hierarchy Process)  หรอืเรยีกสัน้ๆว่า AHP เป็น
วธิกีารหนึ่งที่ใช้ในการวเิคราะห์เพื่อตดัสนิใจเลอืกทางเลอืกที่ดทีี่สุด (Best Alternative) พฒันาขึน้ โดย 
Saaty ในปี ค.ศ. 1970 เพื่อใชเ้ป็นเครือ่งมอืส าหรบัผูบ้รหิาร โดยมหีลกัการคอื แบ่งโครงสรา้งของปัญหา
ออกเป็นชัน้ๆ ชัน้แรกคอื การก าหนดเป้าหมาย (Goal) แลว้จงึก าหนดเกณฑ ์(Criteria) เกณฑย์อ่ย (Sub 
criteria)  และทางเลอืก (Alternatives) ตามล าดบั แลว้จงึวเิคราะหห์าทางเลอืกที่ดทีีสุ่ด โดยการวเิคราะห์
เปรยีบเทยีบ (Trade off) เกณฑใ์นการคดัเลอืกทางเลอืกที่ละคู่ (Pair wise) เพื่อให้ง่ายต่อการตดัสนิใจ  
ว่าเกณฑไ์หนส าคญักว่ากนั  โดยใหค้ะแนนตามความส าคญัหรอืตามความชอบ  หลงัจากใหค้ะแนนเพื่อ
จดัล าดบัความส าคญัของเกณฑแ์ลว้  จงึค่อยพจิารณาวเิคราะหท์างเลอืกทลีะคู่ตามเกณฑท์ีก่ าหนดไว้ที
ละเกณฑจ์นครบทุกเกณฑ ์ถ้าการให้คะแนนความส าคญัหรอืความชอบนัน้สมเหตุสมผล (Consistency) 
จะสามารถจดัล าดบัทางเลอืก เพื่อหาทางเลอืกที่ดทีี่สุดได้ วธิ ีAHP น าไปประยุกต์ใช้ในเรื่องที่เกี่ยวกบั
การตดัสนิใจต่างๆมากมาย เช่น การตัดสนิใจเกี่ยวกบัการด าเนินงานทางธุรกจิ ได้แก่การสัง่ซื้อวตัถุดบิ  
การเลอืกสถานทีใ่นการประกอบการ การก าหนดกลยทุธท์างการตลาดรวมถงึการประยกุต์ใชใ้นเรื่องของ
การบรหิารทรพัยากรบุคลากรในองค์กร เช่นการจดัล าดับความสามารถของพนักงาน การประเมิน
ทางเลอืกของสายอาชพี  การส ารวจทศันคตขิองพนกังาน เป็นตน้ 
 ในกระบวนการโลจสิติกส์เราอาจเรยีกผู้ให้บรกิารขนส่งว่าเป็นผู้ให้บรกิารโลจสิตกิส์ (Logistics 
Service Providers – LSPs) หรือที่ม ักถูกเรียกว่า Third Party Logistics Providers (3PLs) มีหน้าที่
รบัผิดชอบในกิจกรรมโลจสิติกส์ส าหรบัหนึ่งหรอืหลายๆ บรษิัทภายในโซ่อุปทานและ ท าหน้าที่เป็น
เหมือนคนกลางที่ เชื่อมกิจกรรมต่างๆ เข้าด้วยกัน (Lai, et al., 2004) หน้าที่ของ 3PLs หรือผู้
ให้บรกิารโลจสิตกิส์สามารถถูกแบ่งออกเป็นหลกัๆ ที่ส าคญัไดเ้ป็นดงัต่อไปนี้ (1) การจดัการคลงัสนิค้า 
(2) การจดัการทางด้านขนส่ง (3) การให้บรกิารลูกค้า และ (4) การจดัการบรหิารสนิค้าคงคลงัและโลจิ
สตกิส ์(Sink, et al., 1996), (Vaidyanathan, 2005) 
 ส าหรบัวธิ ีAHP นัน้ได้ถูกน าไปใช้ในการตดัสนิใจหลายๆ ด้าน อาท ิการประเมนิผลการลงทุน 
การเลอืกโครงการ กระประเมนิทรพัยากรบุคคล และการจดัอนัดบัผู้คา้ เป็นต้น แต่การน าวธิ ีAHP ไปใช้
ในการประเมนิผลการด าเนินงานของผูใ้หบ้รกิารขนส่ง หรอืผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิสย์งัมไีมม่ากนัก ถงึแมว้่า
วธิกีาร AHP จะเป็นวธิกีารที่เหมาะสมในการเปรยีบเทยีบผลจากปัจจยัในการประเมนิผลการด าเนินงาน
ทัง้หมดในบรษิทั (Andrea, 1996) 
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3.    วิธีด าเนินการวิจยั 
  ขัน้ตอนการเลอืกใช้สทิธปิระโยชน์ทางภาษีฯของคลงัสนิค้าด้วยวธิ ีเอเอชพี กรณีศกึษา บรษิัท 
โคโนอเิกะ เอเซยี (ประเทศไทย) จ ากดั นัน้ ได้มจีดัการรวบรวมข้อมูล ระเบยีบกฏหมายและข้อจ ากดั
ต่างๆ ตามหลกัเกณฑข์องการได้รบัสทิธปิระโยชน์ทางภาษีอากร ว่าด้วยการน าเขา้-ส่งออกสนิค้า ตาม
มาตรการสทิธปิระโยชน์ทางภาษอีากรทัง้หมดทีม่อียู่ และมผีลใชบ้งัคบัไดจ้รงิในประเทศไทย ณ ปัจจุบนั 
โดยจดัท าตารางสรุปเปรยีบเทียบเพื่อเป็นข้อมูลให้กับผู้เชี่ยวชาญทัง้สามคน โดยล าดบัขัน้ตอนการ
ศกึษาวจิยั ดงันี้ 
 

 
   ภาพที ่1 แผนภมูลิ าดบัขัน้ตอนการศกึษาวจิยั 
 
 3.1 ศกึษาและรวบรวมขอ้มลู ตลอดจนปัจจยัทีเ่กีย่วขอ้ง กลุ่มผูเ้ชีย่วชาญไดส้รปุปัจจยัต่างไว ้ดงันี้ 
 

 BOI IEAT FZ BWH 
ระเบียบ  / กฎหมาย     
ที่ควบคุมและให้สิทธิ
ประโยชน์ 

พระราชบญัญตัิ
สง่เสรมิการลงทุน 
๒๕๒๐ 

พระราชบญัญตักิาร
นิคมฯแห่งประเทศ
ไทย ๒๕๒๒ 

พระราชบญัญตัิ
ศุลกากร ๒๕๖๐ 

พระราชบญัญตัิ
ศุลกากร ๒๕๖๐ 

หน่วยงานก ากบัดแูล BOI / กรมศุลกากร IEAT / กรมศุลกากร กรมศุลกากร กรมศุลกากร 
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 BOI IEAT FZ BWH 
การขออนุมตัจิดัตัง้ อนุมตัโิดยคณะ 

กรรมการสง่เสรมิการ
ลงทุน 

อนุมตัโิดยมต ิครม.
เสนอออกพระราช
กฤษฎกีา 

อธบิดกีรมศุลกากร 
(ทุนจดทะเบยีน     
๑๐-๒๐ ลา้นบาท) 

อธบิดกีรมศุลกากร 
(วางค ้าประกนั ๒๐ 
ลา้นบาท) 

อตัราค่าธรรมเนียม N/A ๑๐,๐๐๐.-/ใบอนุญาต 
๕,๐๐๐.-/ผลติภณัฑ ์

๓๐๐,๐๐๐.-/ปี/เขต 
๓๐,๐๐๐.-/ปี/กจิการ 

๓๐,๐๐๐.-/ปี/คลงัฯ 

ลกัษณะธุรกรรมที่
ไดร้บัอนุญาต 

ผลติเพื่อสง่ออก
สนิคา้ 

ผลติเพื่อสง่ออกและ
บรกิารทีต่่อเนื่อง 

การคา้และบรกิารเพื่อ
ประโยชน์ต่อเศรษฐกจิ 

เกบ็ บรรจุ ขนถ่าย
กระจายสนิคา้ 

สทิธทิางภาษ ี/ ยกเวน้ 
/ลดหย่อน อากรน าเขา้ 

    

ภาษมีลูค่าเพิม่     

ภาษสีรรพสามติ N/A    

ภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคล  N/A N/A N/A 

การบรโิภคในประเทศ N/A   N/A 

การลดอตัราอากรของ
ทีผ่ลติในพืน้ที ่

N/A เทยีบเท่ากบัของทีไ่ด้
สทิธติาม FTA 

เทียบเท่ากับของที่ได้
สทิธติาม FTA 

N/A 

การลด /คืนอากรแก่
ของสง่ออกไปยงัพืน้ที ่

N/A   N/A 

วัต ถุดิบที่น ามาผลิต
ร่วมไม่คดิค านวณภาษ ี

N/A N/A  N/A 

การช าระภาษี ณ วนัที่
ออกบรโิภคในประเทศ 

N/A ค านวณตามสภาพ , 
ราคา ณ วนัทีอ่อก 

ค านวณตามสภาพ , 
ราคา ณ วนัทีอ่อก 

ค านวณตามสภาพ, 
ราคา ณ วันที่เข้า
มาเกบ็ในคลงัฯ 

ระยะเวลาจดัเกบ็สนิคา้ ส รุ ป ย อ ด วัต ถุ ดิ บ
น าเขา้ทุก ๖ เดอืน 

ไม่ก าหนดระยะเวลา
การน าสนิคา้มาเกบ็ 

สรุปบัญชีน าเข้าสนิค้า
ทุก ๖ เดอืน/เกบ็สนิค้า
ได ้๓ปี(ยกเวน้รถยนต)์  

สรุปบัญ ชีน า เข้ า
สนิค้าทุก ๑ ปี/เก็บ
สนิคา้ได ้๒ ปี 

ค่ าธรรม เนี ยมอากร
แสตมป์ สรุา ยาสบู ไพ่ 

N/A N/A  N/A 

ไม่ควบคุมมาตรฐาน
ผลติภณัฑ ์

N/A N/A  N/A 

เศษวสัดุพลาสติกจาก
การผลติในพืน้ที ่

N/A N/A ลดอตัราอากรเหลอื๕% N/A 

การอนุมัติ/อนุญาตให้
ท าลายของเสยีในพืน้ที ่

BOI + กรมศุลกากร IEAT+ กรมศุลกากร กรมศุลกากร กรมศุลกากร 

การยกเว้นภาษีอากร
น ้ามนัทีไ่ดจ้ากการกลัน่ 

N/A N/A  N/A 

ตารางที ่1 สรปุเปรยีบเทยีบมาตรการสทิธปิระโยชน์ทางภาษอีากร 
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 3.2 ก าหนดกรอบ และตวัเลอืกทีส่อดคลอ้ง 
 จากการสรุปและรวบรวมข้อมลู ดงัตารางทีม่กีารแจกแจง และเปรยีบเทยีบนัน้ สามารถทีจ่ะแยก
กลุ่มของทางเลอืกทีเ่ป็นสทิธปิระโยชน์หลกั สรปุทางเลอืกของสทิธปิระโยชน์ฯ ดงันี้ 
  3.2.1 ส่งเสรมิการลงทุน (Board of Investment of Thailand: BOI) 
  3.2.2 การนิคมอุตสาหกรรมฯ (Industrial Estate Authority of Thailand: IEAT)  
          หรอื เขตประกอบการเสร ี
  3.2.3 เขตปลอดอากร (Free Zone: FZ) 
  3.2.4 คลงัสนิคา้ทณัฑบ์น (Bonded Warehouse: BWH) 
 3.3 ก าหนด และสรปุเกณฑท์ีใ่ชใ้นการตดัสนิใจ 
 เกณฑท์ีใ่ชใ้นการคดัเลอืกสทิธปิระโยชน์ทางภาษ ี
  3.3.1 ชนิดของภาษทีีไ่ดร้บัสทิธิ ์(Tax Type) 
  3.3.2 ค่าธรรมเนียม รายจา่ยต่อปี (Cost) 
  3.3.3 ลกัษณะการปฏบิตังิาน (Operate) 
  3.3.4 ระยะเวลาการไดร้บัสทิธิ ์(Age) 
  3.3.5 ขอ้จ ากดัการถอืครองทีด่นิ (Land Use) 
        3.4 การใชแ้บบสอบถามเพื่อหาความส าคญัของเกณฑใ์นการตดัสนิใจและก าหนดค่าน ้าหนกั            
             เนื่องจากผูเ้ชีย่วชาญทัง้สามคนไดด้ าเนินการใชแ้บบสอบถามเพื่อเปรยีบเทยีบค่าน ้าหนกั 
    และความส าคญัของเกณฑ ์โดยการสรปุและเลอืกใชค้่าเดยีวกนัในการคดัเลอืก 
  3.4.1 การใชแ้บบสอบถามเพื่อหาความส าคญัของเกณฑใ์นการตดัสนิใจ ไดผ้ลสรปุดงันี้ 

 
  ภาพที ่2 แสดงใชแ้บบสอบถามเพื่อหาความส าคญัของเกณฑใ์นการตดัสนิใจ 
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  3.4.2 เปรยีบเทยีบค่าน ้าหนกัและความส าคญัของเกณฑ ์ไดข้อ้สรปุดงันี้ 
 

 
  ภาพที ่3 แสดงการเปรยีบเทยีบค่าน ้าหนกัและความส าคญัของเกณฑ์ทีใ่ช ้
 
  3.4.3 สรุปค่าน ้ าหนักความส าคัญของเกณฑ์แต่ละเกณฑ์ และสามารถค านวณค่า 
Inconsistency Ratio = 0.02 น้อยกว่า 0.1 แสดงถงึการเปรยีบเทยีบมคีวามสอดคลอ้ง หรอืสมเหตุสมผล  
 

 
  ภาพที ่4 แสดงผลสรปุค่าน ้าหนกัความส าคญัของเกณฑแ์ต่ละเกณฑ ์
 
โดยที่ผู้เชีย่วชาญให้ความส าคญักบัเกณฑ์ขอ้จ ากดัการถอืครองที่ดนิ (Land Use) มากที่สุด รองลงเป็น
เกณฑค์่าธรรมเนียม รายจ่ายต่อปี (Cost), ลกัษณะการปฏบิตังิาน (Operate), ระยะเวลาการได้รบัสทิธิ ์
(Age) และชนิดของภาษทีีไ่ดร้บัสทิธิ ์(Tax Type) ตามล าดบั 
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        3.5 ใชซ้อฟแวร ์Expert Choice ในการประมวลผลการคดัเลอืกตามกระบวนการ 
  การเลอืกใชส้ทิธปิระโยชน์ทางภาษฯีของคลงัสนิคา้ดว้ยวธิ ีAHP 
  3.5.1 โครงสรา้งโมเดลล าดบัชัน้เชงิวเิคราะหข์องการตดัสนิใจ 

 
  ภาพที ่5 แผนภมูโิครงสรา้งโมเดลล าดบัชัน้เชงิวเิคราะหข์องการตดัสนิใจ 
 
4.    ผลการวิจยั 
 4.1 การประยุกต์กระบวนการล าดบัชัน้เชงิวเิคราะห์ในการเลอืกใช้สทิธปิระโยชน์ทางภาษีฯของ
คลงัสนิคา้ โดยโปรแกรมส าเรจ็รปู Expert Choice สรปุผลการตดัสนิใจการตดัสนิใจของผูเ้ชีย่วชาญดงันี้ 

 
   ภาพที ่6 แสดงผลการวเิคราะหจ์ากโปรแกรม Expert Choice โมเดลที ่1 

 

   ภาพที ่7 แสดงผลการวเิคราะหจ์ากโปรแกรม Expert Choice โมเดลที ่2 
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   ภาพที ่8 แสดงผลการวเิคราะหจ์ากโปรแกรม Expert Choice โมเดลที ่3 
 
ทัง้นี้ การตดัสนิใจโดยโปรแกรมส าเรจ็รูป Expert Choice ของทัง้ 3 โมเดลชี้ว่า เขตปลอดอากร (Free 
Zone: FZ) เป็นทางเลอืกทีด่ทีีสุ่ดภายใตเ้งือ่นไข และค่าน ้าหนกัความส าคญัของเกณฑต์ามทีก่ าหนด 
 4.2 การวเิคราะหค์วามไวของปัจจยัต่างๆ 
 การวเิคราะหค์วามไว (Sensitivity Analysis) เป็นการทดสอบขอ้สรปุทีไ่ดจ้ากการวเิคราะหบ์นพสิยั
ของการประมาณค่าความน่าจะเป็น การใช้ดุลพนิิจเกี่ยวกบัตวัเลขทีล่ าดบัค่าความส าคญัมากน้อย ตาม
เกณฑต่์างๆทีเ่ป็นปัจจยัทัง้บวกและลบ ทีไ่ดร้วบรวมขอ้มลู ณ ช่วงเวลาทีท่ าการวจิยั ซึง่หากปัจจยัต่างๆ
เปลีย่นล าดบัความส าคญัไป กจ็ะส่งผลต่อการวเิคราะห ์
   
5.    สรปุ 
        จากผลการวจิยัในการตดัสนิใจหาทางเลอืกทีด่ทีีสุ่ด ตามวตัถุประสงคห์รอืแผนงานทีว่างไว ้แมจ้ะ
เป็นการตดัสนิใจแบบหลายๆเกณฑท์ีอ่าจมคีวามซบัซอ้น ยากแก่การตดัสนิใจ และผลการตดัสนิใจนัน้จะ
สง่ผลกระทบต่อการประกอบธุรกจิในระยะยาว  
       5.1 ผลการวจิยั จากการศกึษาวจิยันี้ สามารถชีใ้หเ้หน็ผลดทีีช่ดัเจน ดงันี้ 

5.1.1 สามารถทีจ่ะตดัสนิใจเลอืกใชส้ทิธปิระโยชน์ทางภาษฯี ไดอ้ยา่งเหมาะสม สอดคลง้กบั
ทศิทางดา้นการตลาด และสรา้งมลูค่าเพิม่ (Value Added) ใหก้บังานบรกิารต่อเนื่อง เช่น งานขนส่ง และ
บรกิารดา้นพธิกีารศุลกากร เป็นตน้ 
  5.1.2 โปรแกรมส าเรจ็รูป Expert Choice ได้ช่วยให้การวเิคราะห์ด้วยวธิี AHP มคีวามสะดวก
รวดเรว็ ช่วยลดขัน้ตอนความยุ่งยาก และได้ผลลพัธท์ี่สอดคลอ้งไปในทางเดยีวกนัทัง้สามโมเดล จงึเป็น
เครื่องมอืช่วยในการตดัสนิใจใหร้วดเรว็และแม่นย า น าไปสู่การลดต้นทุนทางดา้นโลจสิตกิสไ์ด ้ตลอดจน
การบรหิารตน้ทุนคลงัสนิคา้ เพื่อสนบัสนุนขอ้มลูต่อผูถ้อืหุน้ ในการพจิารณาและตดัสนิใจ  
  5.1.3 รปูแบบการวจิยัโดยใหน้ ้าหนักความส าคญัของเกณฑต่์างๆนี้ ช่วยใหก้ระบวนการเอเอชพ ี
กระชบัตรงวตัถุประสงค์ สามารถน าไปปรบัใช้ในเชงิกลยุทธ์ และกรณีอื่นๆได้ อนัจะเป็นประโยชน์ต่อ
ระบบโซ่อุปทานและภาคโลจสิตกิสข์องประเทศต่อไป  
 5.2 เปรยีบงานวจิยัและขอัเสนอแนะ 
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 จากการศกึษาคน้ควา้งานวจิยั ทีเ่กี่ยวกบักระบวนการ AHP เพื่อการพจิารณาและตดัสนิใจปัญหา
นัน้ ผู้ท าการวิจยัล้วนมุ่งประเด็นไปในการวิเคราะห์หาค าตอบที่เหมาะสม และความสอดคล้องของ
กระบวนการเป็นหลกั แต่อาจจะมองขา้งความสะดวกในการใช้งานโปรแกรมส าเรจ็รปูให้มปีระสทิธภิาพ 
และเป็นทางเลือกของผู้ใช้งานในอนาคตข้างหน้า โดยเน้นการสร้างแบบจอง หรอืโมเดลที่ตรงตาม
ต้องการ เพื่อตดัลดขัน้ตอนของปัญหาที่ซบัซ้อน จากการรวบรวมและสรุปขอ้มลูทางเลอืก ตลอดจนการ
พจิารณาปัจจยัตามเกณฑ์น ้าหนัก โดยสรุปออกมาให้เป็นรปูแบบมาตรฐานเฉพาะส าหรบัการพจิารณา
ตดัสนิใจเลอืก   
 ขอ้เสนอแนะส าหรบังานวจิยัในอนาคต เพื่อให้การศึกษาต่อยอดงานวจิยัที่ใช้ปรแกรมส าเรจ็รูป 
Expert Choice ควรศกึษาวธิกีารสรา้งแบบจ าลองมาตรฐานที่หลากหลายมากขึน้ อาทเิช่น การก าหนด
เกณฑ์ตวัอย่างเป็นช่วง หรอืระดบัต่างๆ เพื่อให้โปรแกรมส าเรจ็รูปเป็นทางเลอืกในการน าไปใช้งานได้
สะดวกมากขึน้ หรอือาจจะพฒันาโปรแกรมส าเรจ็รปูใหม่ๆขึน้มา เพื่อการใชง้านใหต้รงตามความตอ้งการ
เฉพาะทาง เพิม่เตมิจากเดมิ 
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บทคดัย่อ 

 งานวิจยันี้มีว ัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นการปรบัปรุงระบบคุณภาพและลดของเสียในกระบวนการผลิต
แผงวงจรพมิพซ์ึง่ประสบปัญหาจากกระบวนการผลติแบบ ACF (Anisotropic Conductive Film) โดยใชเ้ทคนิค
การวเิคราะห์ลกัษณะขอ้บกพร่องและผลกระทบ (FMEA) ซึง่งานวจิยันี้ได้น าแผนผงัก้างปลา หรอื Cause and 
effect diagram มาประยุกต์ใชใ้นการวเิคราะหเ์พื่อหาสาเหตุของปัญหา โดยการระดมความคดิเหน็จากผูม้สี่วน
เกีย่วขอ้งทัง้หมด เพื่อน ามาวเิคราะหห์าความเสีย่งชีน้ า เพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการเลอืกลกัษณะขอ้บกพรอ่งมาท า
การแกไ้ข งานวจิยัน้ีไดด้ าเนินการแกไ้ขปรบัปรงุลกัษณะขอ้บกพรอ่งทีม่คี่าความเสีย่งชีน้ ามากกว่า 100 คะแนน
ขึน้ไป จากผลการวจิยัพบว่ามลีกัษณะขอ้บกพร่องที่ต้องได้รบัการแก้ไขมอียู่ 7 หวัขอ้ จากทัง้หมด 11 หวัขอ้ 
ผลการศกึษาหลงัจากด าเนินการแก้ไขปรบัปรุงลกัษณะขอ้บกพรอ่งพบว่าลดของเสยีทีเ่กดิจากกระบวนการผลติ
แบบ ACF จากเดมิ 0.196% ลดลงเหลอื 0.0547% และสามารลดมลูค่าการสญูเสยีของผลติภณัฑค์ดิเป็นจ านวน
เงนิประมาณ 105,107.11 บาท คดิเป็น 64.21% ของมลูค่าของเสยีทีส่ามารถลดได ้

ค าส าคญั : วเิคราะหล์กัษณะขอ้บกพรอ่งและผลกระทบ (Failure Mode and Effect Analysis : FMEA), ความ
เสีย่งชีน้ า (Risk Priority Number : RPN), ฟิลม์น าไฟฟ้าแบบการพึง่พาทศิทางตามแกนยาว (Anisotropic 
Conductive Film : ACF) 

1. บทน า
 สภาวะเศรษฐกจิอุตสาหกรรมของประเทศไทย ก าลงัประสบกบัปัญหาการส่งออกมกีารปรบัตวัลดลงรอ้ยละ 
0.3 เมื่อเทยีบกบัไตรมาสเดยีวกนัของปี 2561 เนื่องจากเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าและเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตวั
ส่งผลต่อการส่งออกของประเทศไทยภาคอุตสาหกรรมอเิลก็ทรอนิกส ์คาดว่าจะมกีารผลติและการส่งออกสนิคา้
อิเล็กทรอนิกส์ลดลง ร้อยละ 3.1 และ 7.9 ตามล าดบัเมื่อเทียบกับ  ไตรมาสเดียวกันของปีก่อน (รายงาน
ภาวะเศรฐกจิอุตสาหกรรมไตรมาสที ่4, 2561, กระทรวงอุตสาหกรรม) เนื่องจากความตอ้งการคอมพวิเตอรแ์ละ
อุปกรณ์ต่อพ่วง และความตอ้งการของสนิคา้อเิลก็ทรอนิกสโ์ลกทีช่ะลอตวั รวมถงึผลกระทบจากสงครามการคา้
ระหว่างสหรฐัฯ กบัจนี เนื่องจากสนิคา้อเิลก็ทรอนิกสท์ีป่ระเทศไทยผลติอยู่นัน้ในปัจจุบนัมสี่วนทีส่นับสนุนห่วง
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โซ่การผลติของจนีอยู่ ดงันัน้สนิคา้กลุ่มอเิลก็ทรอนิกส์ของประเทศไทยจงึได้ร ับผลกระทบอย่างหลกีเลี่ยงไม่ได้ 
ซงึสิง่ส าคญัทีผู่ป้ระกอบการธุรกจิภาคอุตสาหกรรมตอ้งท าคอื ปรบัปรงุกระบวนการท างานเพื่อควบคุมคุณภาพ
ของสนิค้าและส่งมอบผลติภณัฑ์ที่สอดคล้องกบัขอ้ก าหนดของลูกค้าได้อย่างมปีระสทิธภิาพ เพื่อให้สามารถ
แข่งขนักบัผูป้ระกอบการรายอื่นๆได้ บรษิทั พซีบี ีอเีลก็ทรอนิกส ์จ ากดั มลีกัษณะการด าเนินธุรกจิคอื เป็นการ
ผลติแบบตามค าสัง่ซือ้(Make to order) และเป็นองคก์รหนึ่งทีป่ระสบปัญหาดงักล่าว เนื่องจากในสายการผลติมี
ของเสยีที่เกิดจากกระบวนการผลติแบบ ACF(Anisotropic Conductive Film) ค่อนข้างมาก อนัเนื่องมาจาก 
การสุ่มตรวจทีน้่อยเกนิไป ขาดความรูแ้ละทกัษะในการท างาน ขาดความรูใ้นการใชเ้ครื่องจกัร เป็นต้น ซึง่หาก
ปล่อยใหเ้กดิปัญหาดงักล่าวต่อไปโดยทีไ่ม่มกีารแกไ้ขปัญหาอย่างตรงจดุ ท าใหส้ญูเสยีก าลงัการผลติเนื่องจากมี
งานที่ต้องท าการแก้ไข(Rework) ผลที่ตามมาก็คืองานที่ต้องแก้ไขมกัจะมตี้นทุนที่เกิดขึ้น และลูกค้าจะไม่
รบัผดิชอบต้นทุนที่เกดิขึน้ กระบวนการผลติเกดิความล่าช้า สายการผลติไม่สามารถผลติผลติภณัฑไ์ด้ตามที่
วางแผนไว้ และการส่งมอบผลติภณัฑใ์ห้ลูกคา้ไม่เป็นไปตามที่ก าหนด บรษิทัอาจไม่สามารถตอบสนองความ
ต้องการของลูกคา้ได ้รวมถึงการสูญเสยีปัจจยัในดา้นต่างๆอกีดว้ย ในสภาวะเศรฐกจิแบบปัจจุบนัจงึต้องมกีาร
หาวธิกีารเพื่อควบคุมของเสยีทีอ่าจจะเกดิขึน้ดว้ยสาเหตุต่างๆ พรอ้มทัง้พฒันาคุณภาพและรกัษาลกูคา้ไว้ 
 ดงันัน้งานวิจยันี้จงึมจีุดประสงค์เพื่อมุ่งเน้นศึกษาขัน้ตอนการท างานในทุกๆขัน้ตอนเพื่อ วิเคราะห์หา
ขอ้บกพรอ่งทีท่ าใหไ้มส่ามารถบรรลุผลตามความคาดหวงัของลกูคา้ ในกระบวนการผลติแบบ ACF(Anisotropic 
Conductive Film) โดยใช้เทคนิคการวเิคราะห์ลกัษณะข้อบกพร่องและผลกระทบ (Failure Mode and Effect 
Analysis : FMEA) เป็นเครื่องมอืหลกัในการวเิคราะห์หาสาเหตุของปัญหาที่เกดิขึน้จากกระบวนการดงักล่าว 
โดยอาศยัการระดมความคดิจากผูม้สี่วนร่วมในกระบวนการ การศกึษาความสมัพนัธข์องปัญหากบัขอ้ผดิพลาด 
และความเกี่ยวขอ้งของปัญหากบัผู้รบัผดิชอบ จากนัน้ก็จะท าการประเมนิความเสี่ยงโดยพจิารณาจากผลคูณ
ของคะแนนที่ประเมนิจาก ระดบัความรุนแรงของความล้มเหลวที่พบในลูกค้า การคาดการณ์โอกาสเกิดของ
สาเหตุความล้มเหลว และระดบัความยากที่จะสามารถตรวจจบัความล้มเหลวนัน้ๆ และหาวธิกีารด าเนินการ
แกไ้ขและป้องกนัเพื่อลดของเสยีทีเ่กดิขึน้ 
 1.1 วตัถุประสงคข์องการศกึษาวจิยั 
  1.1.1 เพื่อวเิคราะหห์าสาเหตุของปัญหาจากกระบวนการผลติแบบ ACF 
  1.1.2 เพื่อลดของเสยีในกระบวนการผลติ 
 1.2 ขอบเขตการวจิยั 
  .1 2.1 ศกึษากระบวนการผลติแบบ ACF(Anisotropic Conductive Film) เฉพาะผลติภณัฑ ์E16 CR 
 ของบรษิทั พซีบี ีอเีลก็ทรอนิกส ์จ ากดั 
  1.2.2 ท าการเกบ็รวบรวมขอ้มลูของเสยีทีล่กูคา้ส่งคนืมาเพื่อวเิคราะหห์าสาเหตุ 
  1.2.3 ปรบัปรงุขัน้ตอนการท างานเพื่อลดของเสยีในกระบวนการผลติ 
 1.3 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะไดร้บั 
  1.3.1 สามารถลดของเสยีทีเ่กดิขึน้ในกระบวนการผลติได ้
  1.3.2 สามารถลดความเสีย่งทีท่ าใหเ้กดิของเสยีในกระบวนการผลติได้ 
  1.3.3 สามารถสรา้งความเชื่อมัน่และความพงึพอใจใหก้บัลกูคา้ 
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2. ทฤษฎีและวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง 
 2.1 ทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้ง 

2.1.1 การวเิคราะหล์กัษณะขอ้บกพร่องและผลกระทบ (Failure Mode and Effect Analysis) : FMEA 
เป็นเครื่องมอืชนิดหนึ่งทีใ่ชส้ าหรบัการวเิคราะหปั์ญหาทีอ่าจจะเกดิขึน้ในอนาคตและสาเหตุทีอ่าจจะท าให้
เกดิปัญหาจากประสบการณ์ในอดตีของทมีงาน เพื่อหาวธิกีารป้องกนัไมใ่หส้าเหตุทีท่ าใหเ้กดิปัญหานัน้เกดิ
ปัญหาขึ้นได้อีก ในทางปฎิบตัิ คอืการวเิคราะห์ความเสี่ยงและเทคนิคการลดของเสยีซึ่งจะรวม 3 สิง่นี้ 
ความรุนแรง )SEVERITY) ของความเสยีหายที่จะเกดิกบัลูกค้า, โอกาสที่จะเกดิเหตุการณ์ความเสยีหาย 
)OCCURRENCE) จากสาเหตุของปัญหาและประสทิธภิาพในการตรวจจบั)DETECTION) 

2.1.2 QC 7 Tool M.Juran,(1954) ไดท้ าการรวบรวมและพฒันาเครื่องมอืคุณภาพ 7 ชนิด ถอืว่าเป็น
เครื่องมอืส าคญัที่ใช้ในการแก้ไขปัญหาในทางด้านคุณภาพในกระบวนการท างานขัน้ตอนต่างๆ ซึ่งช่วย
ศกึษาสภาพทัว่ไปของปัญหา การคดัเลอืก รวมถงึการจดัล าดบัความส าคญัของปัญหา การส ารวจสภาพ
ปัจจุบนัของปัญหา และวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาที่แท้จรงิ เพื่ อให้สามารถแก้ไขได้อย่างถูกต้อง 
ตลอดจนช่วยในการจดัท ามาตรฐาน และใช้ในการควบคุมตดิตามผลอย่างต่อเนื่อง เครื่องมอืที่ใช้ในการ
ควบคุมคุณภาพนัน้ ประกอบไปดว้ยเครือ่งมอืส าหรบัเกบ็รวบรวมขอ้มลู, เครือ่งมอืเพื่อการวเิคราะหข์อ้มลู, 
เครื่องมอืน าเสนอและควบคุม เครื่องมอืคุณภาพ 7 ชนิด เรยีกได้ว่าเป็นสิง่จ าเป็นในการท ากจิกรรมกลุ่ม
คุณภาพ ประกอบดว้ยเทคนิคการวเิคราะหท์ีส่ามารถแบ่งเป็น 3 กลุ่มไดด้งัต่อไปนี้ กลุ่มที ่1 เครื่องมอืเพื่อ
เกบ็รวบรวมขอ้มลู ประกอบดว้ย ใบตรวจสอบ และผงัก้างปลา กลุ่มที ่2 เครื่องมอืเพื่อการวเิคราะหข์อ้มลู 
ประกอบดว้ย แผนภมูพิาเรโต, ฮสิโทแกรม และแผนภมูกิารกระจาย กลุ่มที ่3 เครือ่งมอืเพื่อกาน าเสนอและ
ควบคุม ประกอบดว้ย กราฟ และแผนภมูคิวบคุม 

 2.2 งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง  
 ธีรนันท์ สุธาธรรมรตัน์ (2561) [1] ได้ท าการศึกษาการลดของเสียในกระบวนการผลิตแผงหน้าต่าง
อลูมเินียมระบบผนังกระจกส าเร็จรูป ซึ่งได้ใช้เทคนิค FMEA ในการวิเคราะห์หาความเสี่ยง พบว่าเศษตดั
อลูมเินียมท่อนเป็นของเสยีส่วนใหญ่ที่เกดิขึน้และสรา้งมูลค่าสูญเสยีมากที่สุด จากการวเิคราะห์ค่าดชันีความ
เสีย่งพบว่ามทีัง้หมด 3 หวัขอ้ จาก 10 หวัขอ้ ทีต่อ้งไดร้บัการแกไ้ขปรบัปรงุอยา่งเร่งด่วน คอื การล าดบัตดัท่อน
ไม่เหมาะสม การค านวณความยาวอลูมเินียมผดิพลาด และไม่มกีารจดัการอลูมเินียมท่อนที่เหลอืจากการตดั 
หลงัจากการปรบัปรุงแก้ไขความเสีย่งดชันีมคี่าลดลง ของเสยีประเภทเศษตดัอลมูเินียมมมีลูค่าสูญเสลีดลงจาก
เดมิ 123,427 บาทต่อเดอืน เหลอืเพยีง 60,637 บาทต่อเดอืน คดิเป็นรอ้ยละ 50 ทีส่ามารถลดลงได ้
 พงศณ์ฐ ส าเรจ็เฟ่ืองฟู (2560) [2] ด าเนินการศกึษาโดยการประยกุตใ์ชเ้ทคนิค FMEA ในการประเมนิความ
เสี่ยงและปรบัปรุงการผลติของผู้ส่งมอบชิ้นส่วน เพื่อท าการปรบัปรุงกระบวนการในการส่งมอบชิ้นส่วนและ
ประเมนิความเสี่ยง ดว้ยหลกัการแผนผงัก้างปลาน ามาวเิคราะห์ความเสีย่งทีเ่กดิขึน้ต่อสายการผลติของลูกค้า 
เพื่อน าไปปรบัปรุงการจดัล าดบัความส าคญัปัญหาโดยใช้ความเสีย่งชี้น า RPN โดยมจีุดมุ่งหมายการปรบัปรุง
การส่งมอบชิน้ส่วนครัง้นี้คอื การลดความเสีย่งในการส่งมอบชิ้นส่วนผดิรุ่น และการส่งมอบชิ้นส่วนล่าช้า ก่อน
การปรบัปรุงค่าดชันีความเสี่ยงอยู่ที ่207.7 คะแนน หลงัจากปรบัปรุงจุดเสี่ยงที่ก่อให้เกดิปัญหาในการส่งมอบ
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ล่าชา้โดยใชว้ธิกีาร การควบคุมดว้ยสายตา การซ่อมบ ารงุเชงิป้องกนั การวางแผนและการควบคุมสายผลติ ผล
ด าเนินการพบว่าค่าดชันีความเสีย่งเฉลีย่ลดลงเป็น 24.54 
3. วิธีด าเนินการวิจยั  
 การศึกษางานวิจัยครัง้นี้  ผู้วิจ ัยมีวิธีการด าเนินงานเพื่อการปรับปรุงกระบวนการผลิตแบบ  ACF 
(Anisotropic Conductive Film) รวมถงึควบคุมคุณภาพของสายการผลติ ลดความเสีย่งทีอ่าจก่อใหเ้กดิของเสยี  
ผู้วิจ ัยได้ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับขัน้ตอนการท างานในทุ กๆ ขัน้ตอนเพื่อวิเคราะห์หาข้อบกพร่องใน
สายการผลติ โดยมลี าดบัการด าเนินงานวจิยัดงันี้ 
ตารางท่ี1 ขัน้ตอนการศกึษาวจิยั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศกึษาขัน้ตอนการท างานและสภาพปัญหาทัว่ไป 
ของการผลติแบบ ACF 

 

ศกึษาทฤษฏแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
 

เกบ็ขอ้มลูปัญหาของกระบวนการ ACF 
 

วเิคราะหปั์ญหาทีเ่กดิขึน้ โดยใชเ้ทคนิค FMEA  
 

ท าการประเมนิค่าความเสีย่ง RPN 
 

ออกแบบวธิกีารแกไ้ขปัญหาเพื่อลดความเสีย่งและของ
เสยี 

 

เกบ็ขอ้มลูหลงัจากแกไ้ขปัญหา 
 

วเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบผลก่อนปรบัปรงุ – หลงัปรบัปรุง 
 

สรปุผลการด าเนินงาน 
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 3.1 ศกึษากระบวนการผลติแบบ ACF 
 ACF ย่อมาจาก Anisotropic Conductive Film คอื ฟิลม์น าไฟฟ้าแบบการพึง่พาทศิทางตามแกนยาวด้วย
แรงดงึหรอืแรงดูดและน าไฟฟ้าจากทศิทางนึงไปยงัอกีทศิทางนึง เป็นกลไกการสรา้งการน าไฟฟ้าและฉนวน
ฟิลม์ ฟิลม์เหล่านี้ประกอบดว้ยชัน้ฟิล์มกาวทีเ่ต็มไปดว้ยอนุภาคน าไฟฟ้าทีส่ามารถอดออกได ้โดยฟิลม์เหล่านี้
สรา้งการเชื่อมต่อด้วยไฟฟ้าโดยการบบีอดัอนุภาคที่เป็นสื่อกระแสไฟฟ้าระหว่างเสน้ทองแดงของวงจรพมิกบั
ฟิลม์ กระบวนการอบดว้ยความรอ้นจะลอ็คในการบบีอดัอนุภาค การกระท าแบบแอนนิสโทรปิกช่วยใหก้ารน า
ไฟฟ้าเกดิขึน้ผ่านความหนาของกาวฟิลม์ในแนวแกน Z เท่านัน้ 
 3.2 เกบ็รวมรวมขอ้มลูของเสยีทีล่กูคา้ส่งกลบัคนืเพื่อวเิคราะหส์าเหตุ 
  รวบรวมขอ้มลูของเสยีรวมทีลู่กคา้ส่งคนืกลบัมาในแต่ละสปัดาหแ์ลว้ ผูว้จิยัจงึไดน้ าขอ้มลูมาท ากราฟ

เพื่อดแูนวโน้มของเปอรเ์ซน็ตข์องเสยีในแต่ละสปัดาห ์ซึง่เปอรเ์ซน็ตใ์นแต่ละสปัดาหไ์มค่งที ่และมแีนวโน้ม
เปอรเ์ซน็ตข์องดตี ่ากว่าเป้าหมายทีล่กูคา้ก าหนดคอื 99.90% 

 
ภาพท่ี 1 เปอรเ์ซน็ตข์องดตี ่ากว่าเป้าหมาย  

       น าขอ้มลูมาจดัเรยีงล าดบัพบว่าอาการเสยีส่วนมากของแผงวงจรพมิพจ์ากท าการวเิคราะห ์พบว่าของ
เสยี 89 เปอรเ์ซน็ต์  เป็นของเสยีที่เกดิขึน้จากกระบวนการผลติ ACF โดยพจิารณาจากกระบวนการที่มี
เปอรเ์ซน็ตเ์สยีมากทีสุ่ด ดว้ยการจดัเรยีงผลขอ้มลูตามหลกัการของพาเรโต (Pareto) 

 
ภาพท่ี 2 ผงัพาเรโตแสดงลกัษณะอาการเสยี 
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4. ผลการวิจยั  
 จากการด าเนินการศึกษาการผลติแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ในขัน้ตอนกระบวนการผลติแบบ ACF ด้วย
เทคนิคการวเิคราะหล์กัษณะขอ้บกพร่องและผลกระทบ (Failure Mode and Effect Analysis : FMEA) เพื่อหา
แนวทางแกไ้ขและวธิป้ีองกนัเพื่อลดความเสีย่งทีท่ าใหเ้กดิของเสยีในกระบวนการ ไดผ้ลการด าเนินการดงันี้ 
 4.1 สาเหตุทีเ่ป็นไปไดใ้นการเกดิลกัษณะของเสยี 

เมือ่ทราบถงึลกัษณะของเสยีและสาเหตุทีเ่ป็นไปไดท้ีเ่กดิขึน้จากกระบวนการผลติแบบ ACF จงึ
สามารถหาสาเหตุหลกัไดจ้ากแผนผงักา้งปลาและการระดมสมอง และพบว่ามทีัง้หมด 11 หวัขอ้ 

 

 
ภาพท่ี 3 สรปุสาเหตุหลกัในการเกดิของเสยีจากผงักา้งปลา 

 4.2 วธิดี าเนินการแกไ้ข 
 4.2.1 แผงวงจรพมิพม์คีราบสกปรก แกไ้ขขัน้ตอนการท างานในสถานีตดิฟิลม์ ใหใ้ชก้ระดาษซบับลอ็ค 
เชด็ท าความสะอาดทีแ่พดทองแดงของแผงวงจรพมิพก่์อนจะท าการตดิฟิลม์ และหลงัจากตดิฟิลม์แลว้ ให้
หงายดา้นทีต่ดิฟิลม์ขึน้ ไมค่ว ่าลงไปใน ESD Tray เพื่อป้องกนัสิง่สกปรกมาตดิ 

  4.2.2 ไกด์พนิของฟิกเจอร์มขีนาดเล็ก แก้ไขโดยการเพิม่ขนาดไกด์พนิของฟิกเจอร์ให้ใหญ่ขึ้นอีก    
0.1 มม. เพื่อลดการเลื่อนตวัของแนว Dimple flex และ แผงวงจรพมิพ ์ 

  4.2.3 ฟิกเจอรท์ีใ่ช ้Bonding เกดิการช ารุดและสกึหลอ แก้ไขโดยการสัง่ท าฟิกเจอรใ์หม่ และเปลี่ยน
วัสดุที่ใช้ในการท าฟิกเจอร์จากของเดิมซึ่งเป็นแบบเบกาไลท์ (Bakelite) เป็นวัสดุแบบอะลูมิเนียม 
(Aluminum) ซึง่มคีวามแขง็แรง ทนทานต่อความรอ้นไดด้กีว่าแบบเดมิ  

  4.2.4 ไมไ่ดค้วบคุมการใชง้านฟิลม์ 3M แกไ้ขโดยการท าใบเบกิจา่ยใหห้วัหน้างานแผนก ACF เป็นคน
เดนิใบเบกิจา่ย และผูท้ีม่สี่วนเกีย่วขอ้ง ลงชื่อเบกิจา่ยและเวลาเบกิจ่ายใหช้ดัเจน และทางผูม้สี่วนเกี่ยวขอ้ง
ไดจ้ดัท าทีพ่กัฟิลม์หลงัน าออกจากตูจ้ดัเกบ็ทีม่กีารควบคุมอุณหภูม ิ

  4.2.5 แผงวงจรพิมพ์เกินระยะเวลาที่ผลิต (PCB Overdue) จัดท าระบบในการแจ้งเตือน PCB 
Overdue โดยเป็นแบบ E-mail Alert ระยะเวลาที่เกินการผลติ แจ้งไปยงัหวัหน้างานที่มสี่วนเกี่ยวข้อง 
รวมถงึผูว้างแผนการผลติ (Planner) เพื่อรบัทราบและท าการแกไ้ขใหเ้รว็ทีสุ่ด  
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4.2.6 Pin ของเครื่องเทสไม่ยดืหยุ่น แรงกดของพนิเทสจะถูกตัง้ค่าไวท้ี ่5 ออนซ ์(<= 3/4 จงัหวะ) จงึ
ไดท้ าการแกไ้ขโดยลดความสงูซอ็คเกตของพนิเทสลงเหลอื 1 มม. และแรงกดอยูท่ี ่4 ออนซ ์
 4.2.7 หวัเทอร์โมดสกปรกส่งผลต่อการแผ่กระจายความร้อนไม่ทัว่ถึง แก้ไขปัญหาโดยการออก
เอกสารควบคุมการท าความสะอาดหวัเทอรโ์มดทุกๆ 2 ชัว่โมงและหวัหน้างานสุ่มเชค็ความสะอาดของหวั
เทอรโ์มดแต่ละเครือ่ง  

 4.3 ผลการเปรยีบเทยีบของเสยีก่อนและหลงัปรบัปรุง 
  .4 3.1 ผลการเปรยีบเทยีบค่า RPN ก่อนปรบัปรงุและหลงัปรบัปรงุ 

 
ภาพท่ี 4 แผนภมูแิท่งเปรยีบเทยีบค่า RPN ก่อนปรบัปรงุ และ หลงัปรบัปรงุ 

ตารางท่ี 2 จ านวนและเปอรเ์ซน็เปรยีบเทยีบของเสยีในกระบวนการผลติแบบ ACF 

เดอืน 
จ านวน 
ทีผ่ลติ
ทัง้หมด 

ของเสยีทัง้หมด 
Short  

Dimple flex 
Open 

Dimple flex 
Deform Sinkmark 

จ านวน % จ านวน % จ านวน % จ านวน % 

ก่อน
ปรบัปรงุ 

(มี .ค.-ส.ค. ) 
1,280,015 2,512 0.196% 933 0.073% 843 0.066% 736 0.057% 

หลงั 
ปรบุปรงุ 

(ก .ย.-ธ.ค. ) 
1,643,500 899 

0.0547
% 

375 0.023% 315 0.019% 209 0.012% 

จากตารางที่ 2 ผลจากการด าเนินการแก้ไขปรบัปรุงและเก็บขอ้มูลหลงัจากปรบัปรุง กระบวนการผลติ 
ระหว่างเดอืน กนัยายน-ธนัวาคม 2563 พบว่าอตัราส่วนของเสยีก่อนการปรบัปรุงจาก 0.196% ลดลงเหลอื 
0.547% ดงัภาพที ่4 

4.3.2 ผลการเปรยีบเทยีบของเสยีในกระบวนการผลติก่อนปรบัปรงุและหลงัปรบัปรงุ 
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ภาพท่ี 4 แผนภมูแิท่งเปรยีบเทยีบเปอรเ์ซน็ของเสยี ก่อนปรบัปรงุ และ หลงัปรบัปรงุ 

 ดงันัน้เมื่อพิจารณาผลจากการปรบัปรุงคุณภาพและลดของเสียในกระบวนการผลิตแบบ ACF พบว่า
คุณภาพของผลติภณัฑเ์พิม่ขึน้ตามเป้าหมายทีล่กูคา้ก าหนดส าหรบัแผงวงจรพมิพร์ุน่ E16 CR ทีร่ะดบั 99.10% 
จ านวนของเสยีก่อนการปรบัปรุงกระบวนการผลติ ในเดอืน มนีาคม ถงึเดอืน สงิหาคม พ.ศ.2563 คอื 2,512 ชิน้ 
และเมื่อน าขอ้มมูลมาเปรยีบเทยีบหลงัจากไดม้กีารปรบัปรุงกระบวนการแล้วนัน้พบว่า ของเสยีที่เกดิจากการ
แกไ้ขลดลงอยา่งเหน็ไดช้ดัเจน โดยในเดอืนกนัยายน ถงึ ธนัวาคม พ.ศ.2563 มขีองเสยีทัง้หมด 899 ชิน้ จ านวน
ของเสียที่ลดลงไป 2,512 – 899 = 1,613 ชิ้น ดังตารางที่ 2 มูลค่าสูญเสียรวมทางการตลาดของ     E16 
Carriage คดิเป็นจ านวนเงนิ อยู่ที ่65.1625 บาทต่อแผ่น จากการปรบัปรุงกระบวนการผลติในครัง้นี้ สามารลด
มลูค่าการสญูเสยีของผลติภณัฑค์ดิเป็นจ านวนเงนิประมาณ [(2,512 - 899) x 65.1625] = 105,107.11 บาท คดิ
เป็น 64.21% ของมลูค่าของเสยีทีส่ามารถลดได ้แสดงดงัภาพที ่3 

 

ภาพท่ี 5 กราฟเปรยีบเทยีบมลูค่าการสญูเสยีก่อนปรบัปรงุและหลงัการการปรบัปรงุ 
5. สรปุ  
 จากการศกึษาการค้นคว้าวจิยัในครัง้นี้ เพื่อมุ่งเน้นในการปรบัปรุงคุณภาพและลดของเสยีในกระบวนการ
ผลิตแผงวงจรพิมพ์ ด้วยวิธีการผลิตแบบ ACF (Anisotropic Conductive Film) โดยใช้ทฤษฏีการวิเคราะห์
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ลกัษณะขอ้บกพรอ่งและผลกระทบ (Failure Mode and Effect Analysis: FMEA) ของโรงงานกรณศีกึษา บรษิทั 
แคล -คอมพ์ อีเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ ากัด(มหาชน) โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อหาแนวทางแก้ไขและวธิี
ป้องกนัและลดความเสีย่งทีท่ าใหเ้กดิของเสยีในกระบวนการ โดยสามารถสรปุไดด้งัต่อไปนี้ 
 5.1 สรปุผลการวจิยั 

 5.1.1 หลงัจากทีไ่ดด้ าเนินการแก้ไขปรบัปรุงคุณภาพในกระบวนการผลติ เพื่อลดความเสีย่งชีน้ าและ
ลดของเสยี ผลหลงัจากการปรบัปรุงเป็นทีน่่าพอใจสามารถลดปรมิาณของเสยีทีเ่กดิขึน้ใน เดอืนกนัยายน 
2563  - เดอืนธนัวาคม 2563 ของเสยีอาการ Short Dimple flex จ านวน 0.073% ลดลงเป็น 0.023% ของ
เสยีอาการ Open Dimple flex จ านวน 0.066% ลดลงเป็น 0.019% และของเสยีอาการ Deform Sinkmark 
จ านวน 0.057% ลดลงเป็น 0.012 % และลดมูลค่าสูญเสยีที่ต้องท าการแก้ไขจากเดมิ 163, .688 20 บาท 
จากจ านวนการผลติทัง้หมด 1,280,015 ชืน้ ในช่วงเดอืน มนีาคม ถงึเดอืน สงิหาคม พ.ศ.2563 ลดลงเหลอื 
58, .581 09 บาท จากจ านวนการผลติทัง้หมด 1,643,500 ชิ้น ในเดอืนกนัยายน ถงึ เดอืนธนัวาคม พ.ศ.
2563 โดยคดิเป็น 64.21% ของมลูค่าของเสยีทีส่ามารถลดได ้

  5.1.2 ภายหลงัจากการปรบัปรุงพบว่าค่า RPN ใหม่ มคีะแนนต ่ากว่า 100 คะแนน ซึ่งสามารถลด
ความเสีย่งทีอ่าจจะท าใหเ้กดิปัญหาในกระบวนการผลติแผงวงจรพมิพแ์บบ ACF ได ้
  5.1.3 สามารสร้างความพงึพอในให้กบัลูกค้าได้มากขึ้นโดยของเสยีในกระบวนการผลติลดลง และ
สามารถส่งแผงวงจรพมิพท์ีเ่ป็นของดไีดต้ามเป้าหมายในแต่ละสปัดาหต์ามทีล่กูคา้ก าหนด คอื 99.90% 

 
ภาพท่ี 6 เปอรเ์ซน็ตข์องดไีดต้ามเป้าหมายทีล่กูคา้ตอ้งการ  

 5.2 ขอ้เสนอแนะ 
  .5 2.1 ในการด าเนินงานวจิยันี้ไดเ้ลอืกเฉพาะการผลติแผงวงจรพมิพด์ว้ยกระบวนการ ACF มาท าการ
 วเิคราะหล์กัษณะขอ้บกพร่องและผลกระทบเท่านัน้ ซึง่บางขอ้บกพร่องของการท างานของเครื่องพมิพเ์กดิ
 จากแผงวงจรพิมพ์กระบวนการผลิตแบบอื่นๆ ดงันัน้ควรจะท าการวิเคราะห์ลกัษณะข้อบกพร่องและ
 ผลกระทบของทุกกระบวนการของแผงวงจรพมิพ ์
  .5 2.2 หวัหน้างานควรมกีารแจง้ปัญหาทีเ่กดิขึน้กบัคุณภาพใหก้บัพนักงานทุกคนไดม้สี่วนรบัรูปั้ญหา
 อย่างสม ่าเสมอ เพื่อพนักงานทุกคนจะไดร้บัรูแ้ละประเมนิขอ้บกพร่องของผลติภณัฑ ์และร่วมกนัวเิคราะห์
 ผลกระทบทีจ่ะเกดิขึน้จากขอ้บกพรอ่ง 
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  .5 2.3 หวัหน้างานควรทีจ่ะรบัฟังความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะจากผูป้ฏบิตังิานเนื่องจากผูป้ฏบิตังิาน
 จะมปีระสบการณ์กบัการปฏบิตังิานรวมถงึทกัษะและความช านาญในงานนัน้ๆ เพื่อน าขอ้มลูมาบ่งชีถ้งึแนว
 ทางการปฏบิตังิาน ทีส่ามารถก าจดัหรอืลดโอกาสเกดิขอ้บกพรอ่ง 
  .5 2.4 ทางบรษิทัควรมกีารจดัอบรมเทคนิค FMEA ให้กบัพนักงานในบรษิัทเพื่อสร้างความรู ้ความ
 เขา้ใจในหลกัการของ FMEA เนื่องจากพนกังานส่วนใหญ่ยงัไมเ่ขา้ใจหลกัการของ FMEA 
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บทคดัย่อ 

งานวจิยันี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาขอ้มูลและวเิคราะห์ระบบการบรหิารจดัการสนิค้าคงคลงั
ของบรษิทั เอส.ควิ. เอ็นจิเนียร่ิง จ ากดั และหาแนวทางเพิม่ประสทิธภิาพการจดัการสนิคา้คงคลงั โดยได้
ท าการศกึษาและเกบ็รวบรวมขอ้มูลสนิคา้คงคลงั ตัง้แต่ช่วงเดอืนมกราคม พศ.2563 ถงึ เดอืนธนัวาคม 
พศ.2563 ของวตัถุดิบประเภทสิ้นเปลืองจ านวนทัง้หมด 277 รายการ เพื่อน ามาวิเคราะห์จดัล าดบั
ความส าคญัดว้ยทฤษฎ ีABC analysis และหาปรมิาณการสัง่ซือ้ทีป่ระหยดัทีสุ่ด (EOQ) , ปรมิาณสนิค้า
คงคลงัส ารอง (Safety Stock) , และระดบัของการสัง่ซือ้ใหม่ (Reorder Point) เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการ
ปรบัปรุงการจดัการสินค้าคงคลงั ซึ่งจากการการศึกษาพบว่ามสีินค้าที่อยู่กลุ่ม A (ความส าคญัมาก) 
ทัง้หมด 21 รายการ คดิเป็นมลูค่าเท่ากบั 2,640,011 บาท คดิเป็น 70.37% ซึง่แต่ละรายการมรีะยะเวลา
น าเฉลีย่อยู่ที ่7 – 10 วนั ส าหรบัสนิคา้ในประเทศ และ 30 – 40 วนั ส าหรบัสนิคา้ต่างประเทศ โดยการ
วิเคราะห์สามารถก าหนดปรมิาณสนิค้าคงคลงัส ารองและระดบัของการสัง่ซื้อใหม่ได้ ส่งผลให้มูลค่า
โดยรวมของสนิคา้คงคลงัลดลง 274,666 บาทต่อปี หรอืคดิเป็น 10.4% ของมลูค่าคลงัสนิคา้ปัจจุบนั ซึง่
จากผลการวจิยัสามารถสรุปได้ว่าต้นทุนในการจดัการสนิค้าคงคลงัแบบก าหนดปรมิาณการสัง่ซื้อแบบ
ประหยดัที่สุดสามารถท าให้ต้นทุนในการจดัการสนิค้าคงคลงัลดลง เมื่อเทยีบการจดัการสนิค้าคงคลงั
แบบปัจจบุนั  

ค าส าคญั: ปรมิาณการสัง่ซือ้ทีป่ระหยดัทีสุ่ด (EOQ) , ABC Analysis , สนิคา้คงคลงั 

1. บทน า
การแข่งขนัในภาคธุรกจิ ในปัจจุบนัมกีารแข่งขนัทีเ่พิม่มากขึน้ จงึท าใหใ้นแต่ละบรษิทัมกีาร

ปรบัตวัและเตรยีมพรอ้มรบัมอืกบัการแขง่ขนัจ านวนมาก ท าใหม้ตีน้ทุนในการจดัการดา้นต่างๆของธุรกจิ
เพิม่มากขึน้ไปดว้ย หนึ่งในทัง้หมดคอื การจดัการสนิคา้คงคลงั (Inventory) ซึง่เป็นปัจจยัหลกัของตน้ทุน
ธุรกจิ ซึง่มกีารลงทุนงบการเงนิทีค่่อนขา้งสงู ซึง่ส่งผลต่อก าไร -ขาดทุนในการด าเนินธุรกจิ การจดัซือ้วสัดุ
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เพื่อสนับสนุนการผลติ แต่ถ้ามกีารจดัซือ้วสัดุมากเกนิไปกอ็าจจะท าใหสู้ญเสยีงบประมาณของเงนิลงทุน
หรอืต้นทุนจมและมตี้นทุนในการเก็บรกัษาและบ ารุงรกัษา หรอืถ้าจดัซื้อวสัดุน้อยเกินไปจนท าให้วสัดุ
ขาดมือก็อาจจะท าให้การผลิตหยุดชะงกัหรือเสียโอกาสในการแข่งขันกับคู่แข่งหรือโอกาสในการ
ตอบสนองลกูคา้ ดงันัน้การจดัการสนิคา้คงคลงั )Inventory  (ทีด่นีัน้ ควรจะมปีรมิาณสนิคา้ส ารอง (Safety 
Stock) ใหพ้อกบัการผลติเพยีงชัว่ขณะ และมกีารก าหนดระดบัของการสัง่ซือ้ใหม่ (Reorder Point) เพื่อ
สัง่ซือ้สนิคา้ใหเ้พยีงพอต่อความตอ้งการผลติ 
 บรษิทั เอส.ควิ. เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั ซึง่เป็นบรษิทั กรณศีกึษานี้เป็นบรษิทัทีด่ าเนินธุรกจิบรกิาร
ดา้นเหมอืงถ่านหนิและลติไนต ์เป็น อ าเภอแมเ่มาะ จงัหวดัล าปาง มานานกว่า 40 ปี ซึง่ใหบ้รกิารทัง้การ
วางแผน เช่าเครื่องจกัรโดยบรษิทัจะท าการประมลูและรบังานจาก การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย 
ในจงัหวดัล าปาง ซึ่งในการรบังานแต่ละโครงการทางบรษิทัจะท าการสัง่ซื้อวสัดุเขา้มาเกบ็ในคลงัสนิคา้
จ านวนมากท าใหเ้กดิปัญหาดา้นการจดัการสนิคา้คงคลงั ทัง้ปรมิาณของวสัดุ การดูแลรกัษา การจดัเกบ็ 
รวมถงึพืน้ทีใ่นการจดัเกบ็ ซึง่เป็นตน้ทุนในการจดัการทุนสงู 
 ท าให้ผู้วจิยั เลอืกขอ้มูลในส่วนการจดัการสนิค้าคงคลงันี้ มาท าการวเิคราะห์โดยใช้ทฤษฏ ี
ABC analysis จัดกลุ่มความส าคัญของวัสดุตามมูลค่า เพื่อหาจ านวนการสัง่ซื้อที่ ประหยัดที่สุด 
(Economic Order Quantity) และ ก าหนดปรมิาณสนิคา้คงคลงัส ารอง (Safety Stock) และระดบัของการ
สัง่ซือ้ใหม่ (Reorder Point) เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาและเพิม่ประสทิธภิาพเกี่ยวกบัสนิค้าคง
คลงั 
 1.1 วตัถุประสงคก์ารวจิยั 
  1.1.1 เพื่อศกึษาปรมิาณสนิคา้คงคลงั ของบรษิทั เอส.ควิ. เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั 
  1.1.2 หาปรมิาณสนิคา้คงคลงัส ารองและปรมิาณทีเ่หมาะสม 
  1.1.3 วเิคราะหแ์ละเปรยีบเทยีบปรมิาณสนิคา้คงคลงัแบบปัจจบุนัและแบบใหม่ 
 1.2 ขอบเขตการวจิยั 
  ศกึษาขอ้มลูสนิคา้คงคลงัของบรษิทั เอส.ควิ. เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั โดยใชข้อ้มลูสนิคา้ประเภท 
Consumable ตัง้แต่เดือนมกราคม 2563 จนถึง เดือนธนัวาคม 2563 เพื่อน ามาวิเคราะห์ด้วยทฤษฎี 
ABC analysis และน าเสนอแนวทางเพื่อเพิม่ประสทิธภิาพในการจดัการสนิคา้คงคลงั 
 1.3 ประโยชน์ของงานวจิยั  
  1.3.1 ท าใหท้ราบถงึปรมิาณสนิคา้คงคลงั ของบรษิทั เอส.ควิ. เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั  
  1.3.2 สามารถหาปรมิาณสนิคา้คงคลงัส ารอง 
  1.3.3 สามารถก าหนดระดบัของปรมิาณสนิคงคลงัทีเ่หมาะสมได ้

2. ทฤษฎีและวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง 

 การวเิคราะห์ประเภทของสินค้าคงคลงัโดยทฤษฎ ีABC analysis 
 เนตรนภา เสยีงประเสรฐิ )2558 (ได้กล่าวถึงความหมายว่าในการควบคุมสนิค้าคงคลงัที่มี
สนิค้าที่หลากหลายและมูลค่าที่แตกต่างกนั วธิกีารควบคุมที่ง่ายวธิหีนึ่งคอืวธิกีารจดักลุ่ม ABC หรอื 

ABC Analysis ของ วลิเฟโด พาเรโต (Vifredo Pareto) 
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 รายการสนิคา้คงคลงัทีม่คีวามส าคญัมากทีสุ่ด ไดแ้ก่รายการสนิคา้ทีม่มีลูค่าของสนิคา้สูงที่สุด 
พจิารณาจาก 2 ตวัแปร คอื มลูค่าสนิค่าต่อหน่วย และ ปรมิาณความตอ้งการ หรอืเรยีกอกีอยา่งคอืสนิคา้
ทีม่คีวามต้องการใชง้านมากทีสุ่ดและมมีลูค่าสูงทีสุ่ดเป็นรายการสนิคา้ทีม่คีวามส าคญัมากทีสุ่ดต่อสนิคา้
คงคลงั และรายการสนิคา้ทีม่คีวามต้องการใชง้านน้อยและมมีลูค่าน้อยทีสุ่ดเป็นรายการสนิคา้คงคลงัที่มี
ความส าคญัน้อยทีสุ่ก 
 วธิกีาร ABC analysis จะแบ่งกลุ่มรายการของวตัถุดบิตามมูลค่า โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม 
น าสนิคา้กลุ่ม A-B-C มาเขยีนเป็น พาเรโต ไดอะแกรม (Pareto Diagrams) ช่วงของกราฟความถีส่ะสมที่
เพิม่ขึน้ดว้ยความชนัสูง จะเป็นสนิคา้กลุ่ม A ช่วงความชนัปานกลาง เป็นสนิคา้กลุ่ม B และช่วงสุดทา้ยมี
ความชนัน้อยเป็นสนิคา้กลุ่ม C (แสดงดงัภาพที ่ 2.9(  

 
ภาพท่ี 1 กราฟพาเรโต (Pareto Diagram) โดยเกณฑใ์นการแบ่งของทฤษฎ ีABC Analysis 

(ทีม่า: ณฏัฐพนัธ ์เขจรนนัทน์ และคณะ, การบรหิาร การด าเนินงานและการผลติ, 2545:122.) 
 - กลุ่ม A สนิคา้มลูค่าสงู (High Value) 
 เป็นสนิค้าที่ต้องการการควบคุมอย่างเขม้งวด และมคีวบคุมดูแลอย่างต่อเนื่อง มกีารจดัหา
ผูข้ายไวห้ลายรายเพื่อลดความเสีย่งในการเกดิการขาดแคลนของสนิคา้ และเพื่อการต่อรองราคา 
 โดยสินค้ากลุ่มนี้จะมปีรมิาณอยู่ที่ 15 % - 20% ของปรมิาณสินค้าคงคลงัทัง้หมด แต่จะมี
มลูค่าเป็น 70% - 80% ของมลูค่าโดยรวมสนิคา้คงคลงั 
 - กลุ่ม B สนิคา้มลูค่าปานกลาง (Middle Value) 
 เป็นสนิคา้ทตีอ้งการการควบคุมปานกลาง มคีวามถีใ่นการตรวจนับปรมิาณสนิคา้คงคลงัน้อย
กว่ากลุ่ม A แต่ควรมกีารควบคุมปรมิาณสนิคา้อยา่งต่อเนื่องของกลุ่ม B เช่นเดยีวกนักบั กลุ่ม A 

 โดยสินค้ากลุ่มนี้จะมปีรมิาณอยู่ที่ 25 % - 30% ของปรมิาณสินค้าคงคลงัทัง้หมด แต่จะมี
มลูค่าเป็น 15% - 20% ของมลูค่าโดยรวมสนิคา้คงคลงั 
 - กลุ่ม C สนิคา้มลูค่าต ่า (Small Value) 
 เป็นสินค้าที่ต้องการการควบคุมเพียงเล็กน้อยหรอืเพียงแค่จดบนัทึก แต่เนื่องจากสินค้า
ประเภทนี้มปีรมิาณทีม่าก ดงันัน้การจดัวางสนิคา้ควรมกีารจดัวางใหม้กีารหยบิใชท้ีง่่ายและสะดวก 
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 โดยสินค้ากลุ่มนี้จะมปีรมิาณอยู่ที่ 35 % - 50% ของปรมิาณสินค้าคงคลงัทัง้หมด แต่จะมี
มลูค่าเป็น 5% - 10% ของมลูค่าโดยรวมสนิคา้คงคลงั 
 การวิ เคราะห์หาป ริมาณการสัง่ ซ้ื อ ท่ีประหยัด ท่ีสุด  (EOQ: Economic Order 
Quantities) 
 เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ (2551) ให้ความหมายของการวเิคราะห์หาปรมิาณการสัง่ซื้อที่
ประหยดัที่สุดว่าเป็นระบบสนิค้าคงคลงัที่ใช้กนัอย่างแพร่หลาย วธินีี้จะช่วยให้สามารถก าหนดปรมิาณ
ปรมิาณสินค้าที่ต้องการในแต่ละครัง้ ว่าควรที่จะมีปริมาณเท่าไรจงึเป็นปริมาณที่จะเหมาะสม และ
ก่อใหเ้กดิตน้ทุนหรอืค่าใชจ้่ายต ่าทีสุ่ด โดยในการคดิหาต้นทุนของ EOQ จะมตีน้ทุนทีส่ าคญัอยู ่2 ตน้ทุน 
คอื 

1. ต้นทุนการเก็บรกัษา(Holding Cost) คือ ต้นทุนที่เกิดจากการมีอยู่ของสินค้าภายใน

คลงัสนิคา้ 

2. ต้นทุนการสัง่ซือ้(Ordering Cost) คอื ต้นทุนหรอืค่าใชจ้่ายทีเ่กดิจากการสัง่ซือ้สนิคา้หรอื

สัง่ผลติสนิคา้ เช่น ค่าออกใบสัง่ซือ้ ค่าโทรศพัท ์ค่าขนส่ง เป็นตน้ 

 ซึง่ปรมิาณของการซือ้แต่ละครัง้กจ็ะมผีลต่อต้นทุน โดยถ้าซือ้ครัง้ละน้อย ๆ กจ็ะท าใหต้้นทุน
ในการสัง่ซือ้สงูเพราะตอ้งมกีารสัง่ซือ้หลายครัง้ แต่ถา้สัง่ซือ้ทลีะมาก กจ็ะท าใหต้น้ทุนในการจดัเกบ็สูงขัน้ 
ดงันัน้ปรมิาณการสัง่ซื้อที่มคี่าใช้จ่ายในการสัง่ซื้อ ค่าใช้จ่ายในการเก็บรกัษารวมกนัน้อยที่สุด ปรมิาณ
การสัง่ซื้อที่ประหยดัที่สุดจะอยู่ ณ จุดที่ค่าใช้จ่ายทัง้สองเท่ากนั (แสดงดงัภาพที่ 2.10( โดยค านวณได้ 
ดงันี้ 

 
ภาพที ่ 2 กราฟแสดงความสัมพนัธ์ปริมาณสั่งซ้ือกบัตน้ทุนรวม 

ท่ีมา(: http://www.thailandindustry.com/indust_newweb/onlinemag_preview.php?cid=1333) 
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 จากภาพที ่ 2.10 แสดงถงึจดุทีเ่หมาะสมทีสุ่ดทีท่ าใหต้น้ทุนในการจดัการสนิคา้คงคลงั
ทัง้หมด จะเหน็จดุต ่าสุดทีเ่หมาะสม คอืจดุตดัของกราระหว่างตน้ทุนการสัง่ซือ้และต้นทุนการเกบ็รกัษา 

ซึง่จากจดุตดัต้นทุนทัง้ 2 มคี่าเท่ากนั  
สามารถค านวณไดจ้ากสมการที ่2.1 

EOQ = √
2DO

C
      (2.1)  

โดย D = ความตอ้งการสินคา้ใน 1 ปี  
O = ค่าใชจ่้ายในการสั่งซ้ือแต่ละคร้ัง 
C = ค่าใชจ่้ายในการจดัเก็บสินคา้ต่อหน่วยต่อปี 

 
 จารุพงษ์ บรรเทา )2559 ([1] ได้ท าการศึกษาวจิยัเรื่องการจดัการคงคลงัยาและเวชภณัฑ์ 
ของโรงพยาบาลชุมชนนครราชสมีา โดยเริม่จากการศกึษาระบบการบรหิารการจดัการยาและเวชภณัฑ ์
ต้นทุน การจดัเกบ็ และการสัง่ยาและเวชภณัฑ ์ดว้ยวธิกีาร ABC analysis เพื่อจดัล าดบัความส าคญัของ
ยาและเวชภณัฑท์ัง้หมด 410 รายการ ซึ่งสามารถจ าแนกออกมาได้ 3 กลุ่ม คอื กลุ่ม A มคีวามส าคญั
สูงสุด มยีาและเวชภณัฑ์ทัง้หมด 52 รายการคิดเป็น 75% กลุ่ม B มคีวามส าคญัปานกลาง มยีาและ
เวชภณัฑท์ัง้หมด 61 รายการ คดิเป็น 15% และกลุ่ม C มคีวามส าคญัต ่าสุด มยีาและเวชภณัฑท์ัง้หมด 
297 รายการ คดิเป็น 10% จากนัน้ได้ค านวณหาปรมิาณการเบกิทเีหมาะสม (EOQ) คงคลงัเพื่อความ
ปลอดภยั )Safety Stock) และจุดการเบกิจ่าย (ROP) โดยมกีารยกตวัอย่างของยาและเวชภณัฑ์รหสั 
1000240 พบว่ามปีรมิาณการเบกิจ่ายที่เหมาะสมอยู่ที่ 134 กล่อง โดยเบกิเดอืนละ 2 ครัง้ จุดของการ
เบกิจา่ยอยูท่ี ่22 กล่อง และคงคลงัเพื่อความปลอดภยัอยูท่ี ่16 กล่อง นอกจากนี้ยงัไดม้กีารใชก้ารควบคุม
ด้วยการมองเหน็ (Visual Control) มปีระยุกต์ใช้โดยการแบ่งเขตพื้นที่ของการจดัเก็บยาและเวชภณัฑ์
ด้วยแถบส ีคอื สเีขยีวแทนปรมิาณการเบกิจ่ายที่เหมาะสม สเีหลอืงแทนจุดของการเบกิจ่าย และสแีดง
แทนปรมิาณคงคลงัเพื่อความปลอดภยั 
 เนตรนภา เสียงประเสริฐ )2558 ([2] ได้ท าการศึกษาการวิเคราะห์ปริมาณการสัง่ซื้อที่
เหมาะสมส าหรบัวตัถุดบิในประเทศในธุรกิจผสมยาง เพื่อปรบัปรุงประสทิธภิาพของการสัง่ซื้อและลด
ค่าใช้จ่ายในการบรหิารจดัการวตัถุดบิ โดยได้ท าการศกึษาเก็บขอ้มูลตัง้แต่เดอืนมกราคม - ธนัวาคม 

พ..ศ 2556 มาท าการวเิคราะห์ด้วยวธิี ABC Classification System เพื่อแบ่งกลุ่มหาระดบัความส าคญั
ของวตัถุดบิ พาว่าวตัถุดิบในกลุ่ม A มมีูลค่าของยอดซื้ออยู่ที่ 623,465,782.00 บาทต่อปี ซึ่งคิดเป็น 
2.267 % จากนัน้ได้น าวตัถุดบิกลุ่ม A มาวเิคราะห์เพื่อหาปรมิาณการสัง่ซื้ออย่างประหยดั (EOQ) จุด

สัง่ซือ้ใหม่ (ROP) และต้นทุนรวมของสนิคา้คงคลงั ซึง่จากการวเิคราะหพ์บว่าการสัง่ซือ้อย่างสามารถลด
ต้นทุนรวมของสนิคา้คงคลงัต่อปีได ้เท่ากบั 734,597.78 บาท คดิเป็น 22.43% และมจี านวนครัง้ในการ
สัง่ซือ้ลดลง 798 ครัง้ คดิเป็น 40.26% 
 วรีะ จรัสศิริรัตน์ (2558 ) [3] ไดท้  าการศึกษาปริมาณการสั่งซ้ือท่ีเหมาะสมในการสั่งซ้ือวตัถุดิบให้
เพียงพอต่อการผลิตเคร่ืองถ่ายเอกสารและอะไหล่ โดยใชข้อ้มูลการผลิตในปี พ ..2557ศ ซ่ึงในการวิเคราะห์
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สาเหตุของปัญหาท่ีเกิดข้ึนดว้ยเทคนิคแผนภูมิกา้งปลา และจดักลุ่มความส าคญัของวตัถุดิบท่ีสั่งซ้ือเขา้มาจาก
มูลค่าวตัถุดิบดว้ยเทคนิค ABC ซ่ึงวตัถุดิบคงคลงัท่ีมีความส าคญัมากท่ีสุด หรือกลุ่ม A มีมูลค่าอยูท่ี่ ร้อยละ

70 80ถึง ร้อยละ น ามาค านวณโดยทฤษฎีปริมาณการสั่งซ้ือขนาดของมูลค่าวตัถุดิบคงคลงัทั้งหมด และ
ประหยดัแบบปกติ เพื่อหาเปรียบเทียบตน้ทุนรวมระหว่างการสั่งซ้ือขนาดประหยดัและการจดัซ้ือแบบเดิม 
ซ่ึงจากการศึกษาพบวา่ ตน้ทุนรวมของวตัถุดิบคงคลงัของกลุ่ม A ทั้งหมด 5 รายการ มีตน้ทุนรวมของวตัถุดิบ

คงคลงัลดลงไป 73,053 บาทต่อปี เม่ือเปรียบเทียบกบัการสั่งซ้ือแบบเดิม ซ่ึงรวมแลว้สามารถลดลงตน้ทุน
สินคา้คงคลงัทั้งหมดไปได้ 217,478  บาทต่อปี 

 สุภสัสรา ปัญโญรัฐโรจน์ (2559 ) [4] ได้ท าการศึกษาและวิเคราะห์หาปริมาณการสั่งซ้ือท่ี
เหมาะสม ลดตน้ทุน และระยะเวลาในการสั่งซ้ือให้กบับริษทั ซ่ึงไดเ้ก็บรวบรมขอ้มูลตั้งแต่เดือนมกราคม - 

ธันวาคม พ..2558ศ โดยใช้ทฤษฎีการสั่งซ้ือท่ีประหยดั (EOQ) มาใช้ในการค านวณหาปริมาณการสั่งซ้ือท่ี
เหมาะสมให้เพียงพอต่อความตอ้งการ จากการเก็บขอ้มูลและวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์หา
ค่าความถ่ีและร้อยละ ผลจากการวเิคราะห์เปรียบเทียบตน้ทุนการจดัการสินคา้คงคลงัของวตุัดิบกลุ่ม A โดยท่ี
การจดัการสั่งซ้ืออยา่งประหยดัมีตน้ทุนในการจดัการเท่ากบั 2,404,148.24 บาท และตน้ทุนรวมในการจดัการ

สั่งซ้ือแบบปัจจุบนั เท่ากบั 3,314,648.93 บาท ดงันั้น ถา้มีการประยกุตใ์ชก้ารจดัการสั่งซ้ือยา่งประหยดัมาใช ้
ท าให้ประหยดัค่าใช้จ่ายรวมทั้งปี เท่ากบัจะ 910,500.69 บาท ซ่ึงค่าใช้จ่ายท่ีลดลง เกิดจากค่าใช้จ่ายในก าร

สั่งซ้ือต่อคร้ังและค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาลดลง เน่ืองมาจากการสั่งซ้ือของวตัถุดิบแต่ละคร้ังมีปริมาณท่ี
เหมาะสมมากข้ึน 
 โชติกา ทองสุโชติ (2553)  [5]  ไดท้  าการศึกษาการจดัการควบคุมสินคา้งคลงั เพื่อลดตน้ทุนสินคา้
คงคลงั ลดปริมาณสินคา้คงคลงั และลดระยะทางในการเคล่ือนยา้ยสินคา้ท่ีมีการใช้งานมาก โดยมีขั้นตอน
การศึกษา คือ การแบ่งประเภทของสินคา้คงคลงัจ านวน 80 ชนิด โดยมีเกณฑ์การแบ่งประเภทคือปริมาณ

สินคา้ท่ีเบิกใช้ ดว้ยเทคนิค ABC เพื่อแบ่งประเภทของสินคา้คงคลงั โดยท่ีกลุ่ม A มีมูลค่าการใชง้านคิดเป็น 
70 – 75 % ของการใชง้านทั้งหมด แลว้น ามาวเิคราะห์ต่อ เพื่อวเิคราะห์หาปริมาณการสั่งซ้ือท่ีประหยดั (EOQ) 

โดยเปรียบเทียบกบั ปริมาณการสั่งซ้ือแต่ละคร้ัง จุดการสั่งซ้ือ และตน้ทุนสินคา้คงคลงัรวมปัจจุบนั เพื่อน ามา
วเิคราะห์ระยะทางต าแหน่งการจดัเก็บปัจจุบนั ซ่ึงผลจากการวเิคราะห์พบวา่ สินคา้กลุ่ม A มีทั้งหมด 13 ชนิด 

ซ่ึงมีมูลค่าคิดเป็น 75.07 %  เม่ือเปรียบเทียบตน้ทุนรวมของการบริหารแบบปัจจุบนักบัการสั่งซ้ือท่ีประหยดั 
ท าให้ปริมาณสินคา้คงคลงัลดลง 2,340 หน่วย จ านวนคร้ังในการสั่งซ้ือลดลง 76 คร้ัง และตน้ทุนรวมสินคา้

คงคลงัลดลง 1,140,889.16 บาท คิดเป็น 30.27 % และจากการเปล่ียนต าแหน่งการจดัเก็บสินคา้แบบ ABC 
สามารถลดระยะทางในการเคล่ือนยา้ยสินคา้ ไดเ้ป็นระยะทาง 3.20 เมตร  

3. วิธีด าเนินการวิจยั  

 การศกึษานี้มุ่งประสทิธภิาพการปรบัปรุงการจดัการสนิคา้คงคลงั ทีม่รีะดบัของปรมิาณสนิคา้
ไม่เหมาะสม งานวจิยันี้จงึมุ่งเน้นเพื่อก าหนดปรมิาณสนิค้าส ารองและระดบัของการสัง่ซือ้ใหม่ เพื่อให้มี
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ปรมิาณน้อยเกนิไปจนท าให้สนิค้าขาดแคลน หรอื สนิค้ามากจงึเกนิไปท าให้เกดิเป็นการสูญเสยีเพราะ
ตน้ทุนมากขึน้ โดยมรีายละเอยีดของวธิกีารด าเนินงานวจิยัดงันี้ 

 

ตารางท่ี 1 ขัน้ตอนการศกึษาวจิยั 

 

4. ผลการวิจยั  
 การศกึษางานวจิยัน้ี เป็นการศกึษาเพื่อวเิคราะหก์รณศีกึษาปรมิาณวสัดุคงคลงัของบรษิทั เอส.ควิ. 
เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั เพื่อหาแนวทางในการเพิม่ประสทิธภิาพของการจดัการปรมิาณวสัดุคงคลงั ซึง่ผูว้จิยั
เลอืกทีจ่ะศกึษาวสัดุในประเภทของวสัดุสิน้เปลอืง โดยศกึษาจากขอ้มลูวสัดุคงคลงัปัจจุบนัรวมถงึขอ้มลู
การใชง้านเบกิจ่ายตัง้แต่เดอืนมกราคม 2563 จนถงึ ธนัวาคม 2563 โดยมรีายละเอยีดของการน าทฤษฏี
มาวเิคราะหข์อ้มลู ดงันี้ 
วเิคราะหก์ารจดักลุ่มล าดบัความส าคญัของสนิคา้คงคลงั 
 การจากเกบ็รวบรวมขอ้มลูแลว้น ามาวเิคราะหจ์ดัล าดบัความส าคญัตามมลูค่าของวสัดุคงคลงัทัง้หมด 
277 รายการ ไดผ้ลการวเิคราะหด์งันี้ 

94



 

ภาพท่ี 3 ผลการจดัล าดบัความส าคญัโดยทฤษฎ ีABC analysis 

ผลจากการวเิคราะหไ์ดว้่า 
- กลุ่ม A มวีสัดุ 21 รายการ มลูค่ารวม 2,640,011 บาท คดิเป็น 70% 
- กลุ่ม B มวีสัดุ 45 รายการ มลูค่ารวม 768,741 บาท คดิเป็น 20 % 
- กลุ่ม C มวีสัดุ 211 รายการ มลูค่ารวม 342,869 บาท คดิเป็น 10% 

ตารางท่ี 2 แสดงความตอ้งการใชง้านวสัดุของวสัดุกลุ่ม A ทัง้หมด 21 รายการ 

ล าดบั รหัสวสัดุ 
หน่วย
นับ 

จ านวน 
ราคาต่อ
หน่วย 
(บาท) 

ความ
ต้องการ
เฉลีย่ 

ต่อเดือน 
(หน่วย) 

ระยะเวลา
ใช้งาน 
(เดือน) 

การเบิกใช้งานล่าสุด 

เดือน 
จ านวน 
(หน่วย) 

1 000000000000007256 EA 7,361.00 96.00 405.58 18.15 ธ .ค 20 490.00 

2 000000000000000569 KG 140.00 3,450.00 40.00 3.50 ธ .ค 20 60.00 

3 000000000000000595 PAC 175.00 1,060.00 65.83 2.66 ธ .ค 20 15.00 

4 000000000000000578 KG 615.00 245.00 233.75 2.63 ธ .ค 20 105.00 

5 000000000000023758 EA 50.00 2,380.00 4.83 10.34 ธ .ค 20 6.00 

6 000000000000001417 EA 18.00 6,000.00 0.67 27.00 ธ .ค 20 4.00 

7 000000000000016514 YD 2,712.00 39.50 277.67 9.77 ธ .ค 20 240.00 

8 000000000000001613 SET 646.00 147.71 14.17 45.60 ธ .ค 20 10.00 

9 000000000000002558 EA 2.00 36,486.48 - - - - 

10 000000000000023757 EA 20.00 3,582.00 2.33 8.57 ธ .ค 20 8.00 

11 000000000000001373 SET 1,065.00 63.04 509.83 2.09 ธ .ค 20 594.00 

12 000000000000004462 EA 108.00 595.00 22.67 4.76 ก .ย 20 50.00 
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ล าดบั รหัสวสัดุ 
หน่วย
นับ 

จ านวน 
ราคาต่อ
หน่วย 
(บาท) 

ความ
ต้องการ
เฉลีย่ 

ต่อเดือน 
(หน่วย) 

ระยะเวลา
ใช้งาน 
(เดือน) 

การเบิกใช้งานล่าสุด 

เดือน 
จ านวน 
(หน่วย) 

13 000000000000002072 EA 431.00 140.00 32.00 13.47 ธ .ค 20 30.00 

14 000000000000000575 KG 305.00 195.00 28.75 10.61 ก .ย 20 15.00 

15 000000000000008132 EA 4.00 13,000.00 - - - - 

16 000000000000010345 KG 120.00 377.00 158.92 0.76 ธ .ค 20 20.00 

17 000000000000000587 KG 25.00 1,584.00 25.83 0.97 ธ .ค 20 52.00 

18 000000000000023772 EA 17.00 2,291.18 1.75 9.71 ธ .ค 20 4.00 

19 000000000000023265 EA 16.00 2,410.00 10.33 1.55 ก .ค 20 124.00 

20 000000000000000593 KG 310.00 123.00 41.83 7.41 ก .ย 20 20.00 

21 000000000000001351 SET 894.00 40.60 180.50 4.95 ธ .ค 20 50.00 

วเิคราะหป์รมิาณการสัง่ซือ้ทีป่ระหยดั (EOQ) ของสนิคา้กลุ่ม A 
 การค านวณหาปรมิาณการสัง่ซือ้ทีป่ระหยดั สามารถค านวณไดจ้ากสมการที ่3.2 

EOQ =√
2DK

b
          (1) 

 ผูว้จิยัไดท้ าการยกตวัอย่างวสัดุรายการ 000000000000001351 จากขอ้มลูทีท่ าการศกึษาตัง้
เดอืน ม.ค จนถงึเดอืน ธ.ค ของปี พศ.2563 พบว่าวสัดุมมีลูค่าเท่ากบั 40.6 บาท และมคีวามต้องการใช้
เฉลี่ยของวสัดุ อยู่ที่ 180.5 หน่วยต่อเดอืน ซึ่งมตี้นทุนการเบกิจ่ายอยู่ที่ 10.943 บาทครัง้ แทนค่าลงใน
สตูร EOQ จะไดว้่า 

EOQ =√
2(2166)(10.943)

(40.6)(0.25)
 

= 68.34  หน่วย 
 โดยจ านวนครัง้ในการสัง่ซื้อวสัดุด้วยปรมิาณการสัง่ซื้อที่ประหยดัที่สุดต่อเดอืนจะเท่ากับ 
สามารถค านวณไดด้งันี้ 

จ านวนครัง้ทีเ่บกิจ่ายต่อเดอืน  =
D

Q*
           (2) 

 = 
2166

68.34
  ครัง้ต่อปี 

เท่ากบั = 31.69  ครัง้ต่อปี 
 

96



 วเิคราะหร์ะดบัของการสัง่ซือ้ทีใ่หม ่(ROP) ของสนิคา้กลุ่ม A 
 การวเิคราะห์เพื่อหาระดบัของการสัง่ซื้อใหม่ มไีว้เพื่อก าหนดปรมิาณของวสัดุคงคลงัว่ามี
ปรมิาณคงเหลอืเท่าไร แลว้จงึควรท าการสัง่ซือ้วสัดุเขา้มาเตมิในคลงั เพื่อไม่ใหป้รมิาณวสัดุไม่เพยีงพอ
ต่อการผลติ โดยมกีารค านวณดงันี้ 

ROP = LT x D + SS        (3) 
LT = Lead time ระยะเวลาน า (วนั) 

D = ความตอ้งการวสัดุ (หน่วยต่อวนั) 
SS = ระดบัค่าความปลอดภยัในการจดัเกบ็วสัดุ (หน่วย) 

 ผูว้จิยัไดท้ าการยกตวัอย่างวสัดุรายการ 000000000000001351 มคีวามต้องการใชข้องวสัดุ 
อยู่ที่ 2,166 หน่วยต่อปี คดิเป็น 5.93 หน่วยต่อวนั ซึ่งมรีะยะเวลาน าเขา้วสัดุอยู่ที่ 7 วนั และมรีะดบัค่า
ความปลอดภยัในการจดัเกบ็วสัดุอยูท่ี ่15 วนั แทนค่าลงในสตูร ROP จะไดว้่า 

- ค่าความตอ้งการเฉลีย่        5.93 หน่วยต่อวนั 
- เวลาน าในการสัง่ซือ้        7 วนั 
- อตัราการใชง้าน(5.93 x 7)       41.51 หน่วย 
- ค่าความเผื่อในความไมแ่น่นอนในการจดัส่งวสัดุ  

(15 – 7) x 6.02 47.44 หน่วย 
ROP = 7 x 5.93 + (48.16) 

= 41.51 + 47.44 
= 88.95 หน่วย ~ 89 หน่วย 

 
 วเิคราะหแ์ละเปรยีบเทยีบตน้ทุนรวมในการจดัการวสัดุคงคลงั 
โดยคดิจาก 

ตน้ทุนรวม  = ตน้ทุนในการสัง่ซือ้ + ตน้ทุนในการเกบ็รกัษา     (4) 

ตน้ทุนในการสัง่ซือ้  = 
ปรมิาณตอ้งการต่อปี x ค่าใชจ้า่ยในการสัง่ซือ้ 

ปรมิาณการสัง่ซือ้ต่อครัง้
    (5) 

ตน้ทุนในการเกบ็รกัษา  = 
ปรมิาณการสัง่ซือ้ x ตน้ทุนในการจดัเกบ็ 

2
     (6) 

  ตน้ทุนรวม  = ตน้ทุนในการสัง่ซือ้ + ตน้ทุนในการเกบ็รกัษา 

5. สรปุและข้อเสนอแนะ  

 5.1 สรปุผลการวจิยั 

 5.1.1 จากการวิเคราะห์ข้อมูลของวัสดุคงคลังทัง้หมด 277 รายการ ด้วยทฤษฎี ABC 
analysis และตรวจสอบการเคลื่อนใช้งานของวสัดุคงคลัง พบว่า สินค้าคงคลงักลุ่ม A มจี านวน 21 
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รายการ มลูค่า 2,640,011 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 70.37 สนิคา้คงคลงักลุ่ม B มจี านวน 43 รายการ มลูค่า 
768,741 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 19.58 สนิค้าคงคลงักลุ่ม C มจี านวน 209 รายการ มูลค่า 342,869 บาท 
คดิเป็นรอ้ยละ 8.95 แล้วการวเิคราะห์การเคลื่อนไหวกบัปรมิาณของวสัดุคงคลงักลุ่ม A พบว่า มสีนิค้า
เคลื่อนไหวปกต(ิNormal Stock) จ านวน 7 รายการ มูลค่า 970,035 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 36.74 สนิค้า
เคลื่อนไหวน้อยกว่าปรมิาณการสัง่ซือ้ (Over Stock) จ านวน 10 รายการ มลูค่า 1,398,443 บาท คดิเป็น
ร้อยละ 52.97 สนิค้าที่ไม่มกีารเคลื่อนไหวปกติ(Dead Stock) เกิน 6 เดอืน จ านวน 4 รายการ มูลค่า 
271,533 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 10.28 

 5.1.2 จากการวเิคราะห์ขอ้มูลของวสัดุกลุ่ม A ทัง้หมด 21 รายการ น ามาวเิคราะห์ปรมิาณ
การสัง่ซือ้ทีป่ระหยดัทีสุ่ด , ปรมิาณสนิคา้คงคลงัส ารอง ,และระดบัของการสัง่ซือ้ใหม่ เพื่อท าการก าหนด
ปรมิาณสนิคา้คงคลงัสงูสุดและปรมิาณต ่าสุด (MAX – MIN) ใหม ่ 

ตารางท่ี 3 ปรมิาณสนิคา้คงคลงัสงูสุดและปรมิาณต ่าสุด (MAX – MIN) 

ล าดบั รหสัวสัดุ 
MAX 

(หน่วย) 
MIN 

(หน่วย) 

1 000000000000007256 1,248.00 200.01 
2 000000000000000569 100.00 19.73 
3 000000000000000595 192.00 32.47 
4 000000000000000578 680.00 115.27 
5 000000000000023758 17.00 2.38 
6 000000000000001417 4.00 0.83 
7 000000000000016514 429.00 136.93 
8 000000000000001613 20.00 6.99 
9 000000000000002558 - - 
10 000000000000023757 8.00 1.15 
11 000000000000001373 1,250.00 251.42 
12 000000000000004462 100.00 11.18 
13 000000000000002072 60.00 15.78 
14 000000000000000575 105.00 14.18 
15 000000000000008132 - - 
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ตารางท่ี 3 ปรมิาณสนิคา้คงคลงัสงูสุดและปรมิาณต ่าสุด (MAX – MIN) (ต่อ) 

ล าดบั รหสัวสัดุ 
MAX 

(หน่วย) 
MIN 

(หน่วย) 

16 000000000000010345 480.00 78.37 
17 000000000000000587 106.00 12.74 
18 000000000000023772 8.00 0.86 
19 000000000000023265 124.00 5.10 
20 000000000000000593 162.00 20.63 
21 000000000000001351 518.00 89.01 

 

 5.1.3 หลงัจากการวเิคราะหข์อ้มลูเบือ้งต้นแลว้ ผูว้จิยัไดท้ าการวเิคราะหต์้นทุนรวมของการ
สัง่ซือ้แบบประหยดัและแบบการสัง่ซือ้ในปัจจุบนั เพื่อท าการเปรยีบเทยีบจากขอ้มลูการใช้งานยอ้นหลงั 
แสดงผลดงันี้ 

ตารางท่ี 4 การเปรยีบเทยีบตน้ทุนของการจดัการวสัดุคงคลงั 
รปูแบบการจดัการ ตน้ทุนการสัง่ซือ้ ตน้ทุนการเกบ็รกัษา ตน้ทุนรวม 
การจดัการวสัดุคง
คลงัแบบปัจจบุนั 

645.64 315,219.67 315,865.31 

การจดัการแบบการ
สัง่ซือ้แบบประหยดั 

11,131.08 11,131.08 22,262.17 

 จากการวเิคราะหเ์พื่อเปรยีบเทยีบตน้ทุนรวมของสัง่ซือ้แบบประหยดัและแบบการสัง่ซือ้ใน
ปัจจบุนั พบว่ามตีน้ทุนในการจดัการสนิคา้คงคลงัลดลง 293,603.14 บาทต่อปี 

 5.2 ขอ้เสนอแนะ 

 5.2.1 วสัดุประเภททีไ่ม่มกีารเคลื่อนไหว หรอื Dead Stock ผูว้จิยัแนะน าใหท้มีงานหรอืทาง
บรษิัทวเิคราะห์ถึงโอกาสในการใช้งานวสัดุนี้ ว่ามโีอกาสใช้งานไหมในช่วงเรว็ๆนี้ หรอืสามารถที่จะ
น าไปใชง้านไดใ้นส่วนอื่นหรอืเครือ่งจกัรอื่น ๆ ถา้ไมม่ผีูว้จิยัแนะน าใหท้ าการจ าหน่ายเป็นชิน้ส่วน เพื่อลด
ภาระค่าใชจ้า่ยในการเกบ็รกัษาวสัดุต่อไป 
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 5.2.2 เพื่อให้ได้ขอ้มูลที่มแีม่นย าหรอืถูกต้องมากขึน้ควรมกีารศกึษาขอ้มูลรายละเอยีดของ
วสัดุในคลงัทัง้หมด วตัถุดบิทัง้ 21 รายการนี้ เป็นเพยีงส่วนหนึ่งของวสัดุทัง้หมด ที่ผู้ท าวจิยัให้ความ
สนใจเทา่นัน้ อาจใชอ้า้งองิเพื่อประกอบการตดัสนิใจไดเ้ท่านัน้ 
 5.2.3 การศกึษาวเิคราะหข์องงานวจิยันี้ มกีารเกบ็ขอ้มลูเป็นระยะเวลาเพยีง 12 เดอืนเท่านัน้ 
เพื่อใหม้ขีอ้มลูทีค่รอบคุมและแมน่ย าควรมกีารเกบ็ขอ้มลูอย่างต่อเนื่อง 
 5.2.4 การเกบ็ขอ้มลูเป็นการเกบ็ขอ้มลูการเบกิจ่ายและความตอ้งการของวสัดุในช่วงเวลาการ
ผลติปกตเิท่านัน้ ในบางสถานการณ์อาจจะมเีหตุจ าเป็นทีม่คีวามต้องการทีจ่ะใชว้สัดุมากขึน้ ยกตวัอย่าง
เช่น มกีารบ ารงุรกัษาสายการผลติ หรอื มกีารตดิตัง้เครือ่งจกัรใหม ่เป็นตน้ 
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บทคดัย่อ 

 งานวจิยัน้ีมวีตัถุประสงคเ์พื่อบรหิารจดัการงานซ่อมบ ารงุระบบท าความเยน็อนัไดแ้ก่ หอระบาย
ความร้อน (Cooling Tower) ระบบปั้มน ้าระบายความร้อน (Water Pump) และ ระบบเครื่องท าน ้าเยน็
(Chiller) โดยใช้หลกัการบ ารุงรกัษาเชงิป้องกนัในอาคารศูนย์ข้อมูลแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครเป็น
กรณีศึกษา เบื้องต้นพบว่าที่อาคารศูนย์ข้อมูลแห่งนี้ไม่มีการบรหิารจดัการงานซ่อมบ ารุงที่ได้ตาม
มาตรฐานและพอเพยีงกบัความต้องการของระบบ งานซ่อมบ ารุงรกัษาจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมปัีญหาเกิด
ขึ้นกบัระบบเท่านัน้ ส่งผลให้อุปกรณ์ต้องหยุดการท างานเพื่อแก้ไข ไม่สามารถประเมนิค่าใช้จ่ายและ
งบประมาณทีต่้องใชใ้นแต่ละปีได ้งานวจิยันี้จงึได้น าเสนอแผนงานประจ าปีและขัน้ตอนส าหรบังานซ่อม
บ ารุงรกัษาเชงิป้องกนัเพื่อใชใ้นการซ่อมบ ารุงรกัษาระบบท าความเยน็ให้พอเพยีง สามารถประเมนิและ
ลดค่าใชจ้า่ยในการซ่อมบ ารงุระบบได ้ 
        จากผลงานวจิยัพบว่าเมื่อน าเอาหลกัการบ ารุงรกัษาเชงิป้องกนัมาใช้ในการดูแลระบบ  ท าให้มี

การซ่อมบ ารุงรกัษาทีเ่พยีงพอและไดต้ามมาตรฐาน มกีารตรวจสอบทีค่รอบคลุมในแต่ละส่วนของระบบ 
ส่งผลให้สามารถพบปัญหาหรอืสิง่ที่จะก่อให้เกิดปัญหากบัระบบ ท าให้สามารถแก้ไขปัญหาได้ก่อน มี
อตัราการเสยีของระบบน้อยลง ค่าใชจ้า่ยในการด าเนินงานในปี 2562 ลดลงจากในปี 2561 ดงันี้ ระบบหอ
ระบายความรอ้น (Cooling Tower) สามารถลดลงไดร้อ้ยละ 37.15 ระบบปั้มน ้าระบายความรอ้น (Water 
Pump) สามารถลดลงได้ร้อยละ 42.92 และระบบเครื่องท าน ้ าเย็น (Chiller) สามารถลดลงได้ร้อยละ 
37.77 

ค าส าคญั : ลดค่าใชจ้า่ย , การบ ารงุรกัษาเชงิป้องกนั , อาคารศูนยข์อ้มลู 
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1. บทน า 

ปัจจบุนัมกีารพฒันาเทคโนโลยอุีปกรณ์คอมพวิเตอร ์เครอืขา่ยไมโครชพิ ใหม้ปีระสทิธภิาพและ
การท างานที่ยอดเยี่ยม หน่วยงานภาครฐัและภาคเอกชนได้น าระบบไอทเีข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการ
พฒันาการใหบ้รกิารและการพฒันาธุรกจิเพื่อตอบสนองความตอ้งการในการด าเนินงานทีม่ากขึน้ซึง่ระบบ
ต่างๆเหล่านัน้ท างานอยูภ่ายใตศู้นยข์อ้มลูหรอืทีเ่รยีกว่าดาตา้เซน็เตอรค์อืหอ้งทีถู่กออกแบบมาเพื่อเป็นที่
อาศยัและพกัพงิของเครือ่งแมข่า่ยหรอืเซริฟ์เวอร ์  

หน่วยงานซ่อมบ ารุงเป็นหน่วยงานหนึ่งของอาคารศูนยข์อ้มูลหรอืดาต้าเซน็เตอร ์โดยในการ
ปฏบิตัิและด าเนินงานซ่อมบ ารุงมเีจ้าหน้าที่ประกอบด้วย หวัหน้าหน่วยซ่อมบ ารุง วศิวกรไฟฟ้า ช่าง
ไฟฟ้า วศิวกรเครือ่งกล ช่างเครือ่งกล โดยลกัษณะงานทีป่ฏบิตัเิป็นการใหบ้รกิารดแูลบ ารุงรกัษาและซ่อม
บ ารุงระบบพื้นฐานต่างๆ เช่น ระบบไฟฟ้าก าลงั ระบบไฟฟ้าสื่อสาร ระบบปรบัอากาศ ระบบดบัเพลงิ 
ระบบสุขาภบิาล ควบคุมดแูลงานซ่อมบ ารงุรกัษาระบบภายในอาคาร ซึง่ในปัจจบุนัการด าเนินงานไม่ได้มี
การจดัเกบ็ขอ้มลูใหเ้ป็นระบบ ไมม่กีารวางแผนงานท าการซ่อมบ ารงุตามมาตรฐานของแต่ละระบบ ส่งผล
ใหเ้กดิปัญหาขึน้กบัระบบเป็นจ านวนมากท าใหต้อ้งใชง้บประมาณในการดแูลระบบทีส่งูมาก 

ผูว้จิยัมคีวามสนใจทีจ่ะมกีารปรบัปรงุและพฒันารปูแบบการบรหิารเพื่อด าเนินงานซ่อมบ ารุงของ
อาคารศูนยข์อ้มลูใหส้มบูรณ์เหมาะสมยิง่ขึน้ อกีทัง้ยงัไมเ่คยมผีูใ้ดศกึษาเรือ่งนี้ในอาคารศูนยข์อ้มลูแห่งนี้
มาก่อน จงึเลอืกที่จะศกึษาในเรื่องนี้เพื่อประโยชน์แก่องค์กร โดยผู้วจิยัจะท าการศกึษาระบบหอระบาย
ความร้อน ระบบปั้มน ้าระบายความร้อนและระบบเครื่องท าน ้าเยน็ ซึ่งเป็นระบบที่เป็นหวัใจหลกัของ
อาคารดาต้าเซ็นเตอร์หรอือาคารศูนย์ข้อมูล ที่ต้องการน ้าเยน็ส าหรบัจ่ายให้กบัเครื่องปรบัอากาศทัง้
อาคาร ผู้วจิยัจงึได้ศึกษาข้อมูลและคดิแนวทางในการดูแลและซ่อมบ ารุงรกัษาระบบให้ได้มาตรฐาน 
เพื่อใหร้ะบบสามารถใชง้านไดอ้ย่างเสถยีรหรอือยู่ในสภาพทีใ่ชง้านอย่างสม ่าเสมอ สามารถรองรบัความ
ต้องการน ้าเยน็ของอาคารไดต้ลอดเวลาและลดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานได้มากที่สุด ดงันัน้จงึเลง็เหน็
ความส าคญัของการจดัท างานบ ารุงรกัษาตามทฤษฎกีารบ ารุงรกัษา ซึ่งมบีทบาทส าคญัในการป้องกนั
การเสื่อมสภาพก่อนเวลาและลดเวลาการหยุดการท างานของอุปกรณ์ที่ส าคญัและได้มกีารพฒันาการ
ซ่อมบ ารุงในรูปแบบของงานซ่อมบ ารุงเชิงป้องกนัให้มคีวามชดัเจนและเป็นระบบมากขึ้นโดยอาศยั
ทมีงานบรหิารของฝ่ายอาคารและทมีงานผู้เชี่ยวชาญจากบรษิทัผู้ผลติ มาร่วมในการด าเนินการและใน
แผนงานใหไ้ดต้ามรอบการซ่อมบ ารงุ 
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2. การทบทวนวรรณกรรม 
    ก าพล ไหวด ี (2560)  [1] “การลดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวขอ้งกบัการว่าจา้งผู้รบัเหมาซ่อมบ ารุงระบบ
รถไฟฟ้า” ได้ศึกษาและปรบัปรุงงานซ่อมบ ารุงระบบรถไฟฟ้า ได้มกีารพฒันางานซ่อมบ ารุงโดยใช้
หลกัการซ่อมบ ารุงเชงิป้องกนัเขา้มาประยุกต์ใชก้บังาน ไดก้ าหนดมาตรฐานการซ่อมบ ารุงใหช้ดัเจนและ
ด าเนินการตามแผนทีไ่ดว้างไว ้ใหพ้นักงานและผูป้ฏบิตังิานตามขัน้ตอน ท าใหส้ามารถลดอตัราการเสยี
ของอุปกรณ์ ลดเวลาการท างานซ่อมบ ารุง และ ลดค่าใช้จ่ายส าหรบังานซ่อมบ ารุงลงได้ 7,692,842.27 
บาท คดิเป็นรอ้ยละ15 จากปีก่อนทีจ่ะท าการปรบัปรงุระบบการท างาน 

วรรณวิสา ถาวร (2560) [2] “การวางแผนบ ารุงรกัษาอาคารด้วยระบบ CMMS กรณีศึกษา
สถาบนัวจิยัและเทคโนโลย ีปตท” ได้ศึกษาและปรบัปรุงงานซ่อมบ ารุงระบบปรบัอากาศ ระบบไฟฟ้า 
ระบบสุขภณัฑ์ ระบบน ้าทิ้ง ได้มกีารพฒันางานซ่อมบ ารุงโดยใช้หลกัการซ่อมบ ารุงเชงิป้องกนัเข้ามา
ประยุกต์ใช้กบังาน และได้ใช้ระบบ CMMS เข้ามาเก็บข้อมูลช่วยวางแผนการท างานซ่อมบ ารุงรกัษา
ระบบ ได้ก าหนดมาตรฐานการซ่อมบ ารุงให้ชดัเจนและด าเนินการตามแผนที่ได้วางไว้ ให้สามารถลด
อตัราการเสยีของอุปกรณ์ ลดเวลาการท างานซ่อมบ ารุง และ ลดค่าใชจ้า่ยส าหรบังานซ่อมบ ารงุลงได้จาก 
ระบบปรบัอากาศรอ้ยละ 65.48 ระบบไฟฟ้ารอ้ยละ 55.57 ระบบสุขภณัฑร์อ้ยละ 36.48 และ ระบบน ้าทิง้
รอ้ยละ 39.29 จากปีก่อนทีจ่ะท าการปรบัปรงุระบบการท างาน 

ธวชัชยั สุวรรณประสม (2559) [3] “การลดความสูญเสยีในการบ ารุงรกัษาเชงิป้องกนัมอเตอร์ 
กรณีศกึษาโรงงานแยกก๊าซธรรมชาติ” ท าการศกึษาแนวการลดความสูญเสยีในการซ่อมบ ารุงรกัษาเชงิ
ป้องกนัของมอเตอรก์ลุ่มที่มคีวามส าคญัจ านวน 239 ตวั จากมอเตอรใ์นโรงงานทัง้หมด 350 ตวั มกีาร
ก าหนดขัน้ตอนการซ่อมบ ารุงรกัษามอเตอรใ์หม่ โดยผลการด าเนินการสามารถลดค่าใช้จ่ายในการซ่อม
บ ารุงไดร้อ้ยละ 73.74 และไดน้ าผลการปรบัปรุงไปก าหนดมาตรฐานในการซ่อมบ ารุงรกัษามอเตอรข์อง
โรงงานต่อไป 

สืบพงษ์ มาลี )2554) [4] "การปรบัปรุงงานซ่อมบ ารุงระบบปรบัอากาศและระบบน ้าประปา
ภายในอาคารสถาบนัแห่งชาตเิพื่อการพฒันาเดก็และครอบครวัมหาวทิยาลยัมหดิล” โดยก าหนดรปูแบบ
ในการด าเนินงานซ่อมบ ารงุ อาศยัหลกัการซ่อมบ ารงุเชงิป้องกนั การจดัท าฐานขอ้มลูงานซ่อมบ ารุงระบบ
ต่างๆเชงิป้องกนั ศกึษาปัจจยัที่มผีลกระทบ และความสมัพนัธเ์กี่ยวกบัระบบบ ารุงรกัษาการจดัท าแผน
บ ารุงรกัษาท าให้สามารถลดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานซ่อมบ ารุงระบบปรบัอากาศลงได้ 46,611 บาท 
คดิเป็นรอ้ยละ 83 จากปีก่อนทีจ่ะท าการปรบัปรงุระบบการท างาน 

จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่าวธิกีารที่ใช้ในการศกึษา พฒันา และปรบัปรุงระบบงานซ่อม
บ ารุงหอระบายความร้อน (Cooling Tower) ระบบปั้มน ้าระบายความร้อน (Water Pump) และระบบ
เครือ่งท าน ้าเยน็ (Chiller) นัน้ วธิกีารซ่อมบ ารงุเชงิป้องกนั )Preventive Maintenance( อยา่งเขม้งวดและ
สม ่าเสมอ จะท าให้การบ ารุงรกัษาเครื่องจกัรและอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภยั สามารถใช้งานได้
อย่างมเีสถยีรภาพ เป็นการลดค่าใช้จ่ายสูงและลดโอกาสการท างานผดิปกตใินอนาคต ซึ่งเป็นการลด
ตน้ทุนขององคก์รในทีสุ่ด 
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3. วิธีด าเนินการวิจยั  
  ผู้วิจยัได้ท าการศึกษาและพัฒนางานซ่อมบ ารุงรกัษาระบบหอระบายความร้อน (Cooling 
Tower) ระบบปัม้น ้าระบายความรอ้น (Water Pump) และ ระบบเครือ่งท าน ้าเยน็ (Chiller) ในอาคารศูนย์
ขอ้มลูหรอืดาตา้เซน็เตอรแ์ห่งหนึ่งในกรงุเทพมหานคร ไดม้กีารจดัท าฐานขอ้มลูงานซ่อมบ ารงุระบบต่างๆ
ในอาคาร จดัท าขัน้ตอนการซ่อมบ ารงุระบบ จดัท าแผนงานซ่อมบ ารงุ รวมถงึการลดค่าใชจ้า่ยในงานซ่อม
บ ารงุรกัษาระบบและก าหนดงบประมาณใหเ้หมาะสมโดยมกีารขัน้ตอนด าเนินการวจิยัดงันี้ 
 3.1 ขัน้ตอนการศกึษาการท างานของระบบ 
        ผู้ท าวจิยัได้ท าการศกึษาขอ้มูลการท างานของระบบงานซ่อมบ ารุงระบบหอระบายความร้อน
จ านวน 3 เครื่อง ระบบปั้มน ้าระบายความร้อนจ านวน 6 เครื่อง และ ระบบเครื่องท าน ้าเยน็จ านวน 3 
เครื่อง เพื่อให้ทราบถงึช่วงเวลาการท างาน การสลบัการท างาน ใน 24 ชัว่โมง เพื่อน าไปวเิคราะห์และ
เพื่อวางแผนในการบรหิารจดัการงานซ่อมบ ารงุให้เหมาะสมต่อไปได ้
 3.2 ขัน้ตอนการศกึษาปัญหาทีเ่กดิขึน้กบัระบบ 

 ผู้ท าวจิยัได้ท าการศกึษาขอ้มูลในฐานขอ้มูลของอาคารที่เกบ็ไว้เกี่ยวกบัระบบหอระบายความ
รอ้น (Cooling Tower) ระบบปัม้น ้าระบายความรอ้น (Water Pump) และ ระบบเครือ่งท าน ้าเยน็ (Chiller) 
พบว่าทุกระบบมคีวามส าคญักบัอาคารศูนยข์อ้มลูเป็นอย่างมาก และ การใชง้านระบบทีผ่่านมาพบปัญหา
ในหลายๆกรณี ไดร้วบรวมปัญหาทีเ่กดิขึน้กบัอุปกรณ์ทัง้ 3 ระบบในอาคารศูนยข์อ้มลูแห่งนี้มาแสดงให้
เหน็ปัญหา สาเหตุ และ วธิกีารแก้ไขปัญหา เพื่อน ามาหาวธิทีี่จะบรหิารงานดูแลและซ่อมบ ารุงระบบให้
เหมาะสม ตรงจดุ ลดปัญหาทีเ่กดิขึน้และลดค่าใชจ้า่ยในการด าเนินงานไดต่้อไป 
 3.3 ขัน้ตอนการศกึษาปัญหาทีเ่กดิขึน้กบัอุปกรณ์ทีข่าดการบ ารงุรกัษา 

 ผู้วจิยัได้เขา้ตรวจสอบอุปกรณ์ที่มกีารช ารุดเสยีหายและไม่ได้ท าการซ่อมบ ารุงตามระยะเวลา
เชงิป้องกนั อาศยัเพยีงท าการบ ารุงรกัษาเมื่อมกีารเสยีหายของอุปกรณ์เกดิขึน้ ของอุปกรณ์ทัง้ 3 ระบบ 
คอื ระบบหอระบายความรอ้น (Cooling Tower) ระบบปัม้น ้าระบายความรอ้น (Water Pump) และ ระบบ
เครื่องท าน ้าเยน็ (Chiller) เพื่อให้ได้เหน็หน้างาน ได้เหน็ถงึปัญหาที่เกดิขึน้ในการใช้งาน และ การดูแล
อุปกรณ์ของอาคารศูนยข์อ้มลูแห่งนี้ 
 3.4 ขัน้ตอนการประยกุตใ์ชห้ลกัการบ ารงุรกัษาเชงิป้องกนั 

 ผู้วจิยัพบว่าการซ่อมบ ารุงรกัษาอุปกรณ์และระบบในรูปแบบเดมิของทางอาคารดงัภาพที่ 1 
เป็นระบบที่ไม่เพยีงพอที่จะดูแลระบบพื้นฐานของการท าความเยน็ของอาคารศูนยข์อ้มูลหรอืดาต้าเซน็
เตอรไ์ดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและสามารถคาดการณ์จ านวนปัญหาและค่าใชจ้่ายทีจ่ะเกดิขึน้ในแต่ละเดือน
หรอืแต่ละปีได้ ดงันัน้จงึได้ท าการปรบัปรุงระบบการซ่อมบ ารุงรกัษาโดยใช้หลักการซ่อมบ ารุงเชิง
วางแผนและป้องกนัเขา้มาประยกุตใ์ชก้บัอาคารแห่งนี้สามารถพจิารณาไดจ้ากภาพที ่2 
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3.5 ขัน้ตอนการจดัท าขัน้ตอนและแผนการซ่อมบ ารงุรกัษาเชงิป้องกนั 
 ผูว้จิยัไดน้ าขัน้ตอนการด าเนินงานซ่อมบ ารุงทีเ่ป็นมาตรฐานจากทางบรษิทัทีเ่ชี่ยวชาญเข้ามา

ปฏิบตัิงานในอาคารศูนย์ข้อมูลแห่งนี้ มกีารจดัท าขัน้ตอนการบ ารุงรกัษาระบบหอระบายความร้อน 
(Cooling Tower) การบ ารงุรกัษาระบบปั้มน ้าระบายความรอ้น (Water Pump) และ การบ ารงุรกัษาระบบ
เครื่องท าน ้าเยน็ (Chiller) และมกีารจดัท าแผนการซ่อมบ ารุงรกัษาประจ าปีใชส้ าหรบัด าเนินงานในแต่ละ
ระบบทีท่ าการวจิยัดงัภาพที ่3, 4, 5 และ 6 

3.6 ขัน้ตอนด าเนินการซ่อมบ ารงุตามขัน้ตอนและแผนประจ าปี 
ผูว้จิยัไดใ้ชข้ ัน้ตอนตามมาตรฐานด าเนินการในช่วงปี 2562 โดยวางแผนการซ่อมบ ารุงในราย 3 

เดอืน และด าเนินการเป็นเวลา 1 ปี โดยทมีงานผูเ้ชี่ยวชาญร่วมกบัทางหน่วยงานซ่อมบ ารุง ผูว้จิยัไดท้ า
การเก็บผลการท างานซ่อมบ ารุงในปี 2562 เพื่อเทยีบกบัปี 2561 ที่ผ่านมา การวเิคราะห์โดยใช้สถิติ
บรรยายและสถติอิา้งองิผลดงันี้  

 3.6.1 การวเิคราะหข์อ้มลูเชงิปรมิาณ แบ่งเป็นการวเิคราะหโ์ดยใชส้ถติบิรรยายและสถติอิา้งองิ 
โดยสถติบิรรยายใชเ้พื่ออธบิายขอ้มลูทีเ่กบ็รวบรวมได้ การเลอืกใชข้ึน้กบัวตัถุประสงคก์ารวจิยั ชนิดของ
ตวัแปร เพื่อวเิคราะหแ์ลว้น าเสนอดว้ยตารางหรอืแผนภมูติามความเหมาะสม  

 3.6.2 สรุปผลขอ้มลูและเปรยีบเทยีบจ านวนปัญหาและค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานซ่อมบ ารุงที่
เกดิขึน้ระหว่างปี 2561 และปี 2562 หากผลทีอ่อกมาพบว่าในปี 2562 มกีารช ารดุเสยีหายและมคี่าใชจ้่าย
ในการด าเนินงานซ่อมบ ารุงลดลง กส็ามารถสรุปไดว้่าการด าเนินงานตามทฤษฎหีลกัการบ ารุงรกัษาเชงิ
ป้องกนัจะช่วยท าใหร้ะบบท างานไดอ้ย่างมเีสถยีรภาพมากขึน้ มกีารช ารุดเสยีหายลดลงและสามารถลด
ค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานได้ แต่หากพบว่าผลทีอ่อกมามคีวามใกลเ้คยีงกนัหรอืมคีวามแตกกนัเลก็น้อย 
ทางผูว้จิยัจะพจิารณาเพื่อน าเอาทฤษฎหีรอืหลกัการอื่นๆเขา้มาเพิม่เตมิในกระบวนการให้เหมาะสมและ
ใหไ้ดผ้ลทีด่ยี ิง่ขึน้ไป 
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ภาพที ่1 แผนการด าเนินงานซ่อมบ ารงุระบบในรปูแบบเดมิของทางอาคาร 

 
 

ภาพที ่2 การน าหลกัการซ่อมบ ารงุเชงิป้องกนัมาประยกุตใ์ชง้าน 
 

106



 
 
ภาพที ่3 แสดงแผนการซ่อมบ ารุงประจ าปี 2562  
 

 
 
ภาพที ่4 ขัน้ตอนการบ ารงุรกัษาระบบหอระบายความรอ้น (Cooling Tower) 
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ภาพที ่5 ขัน้ตอนการบ ารุงรักษาระบบป้ัมน ้าระบายความร้อน (Water Pump) 
 

 
 

ภาพที ่6 ขัน้ตอนการบ ารุงรักษาระบบเคร่ืองท าน ้าเยน็ (Chiller) 
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4. ผลการวิจยั 
   ผลการวจิยักรณีศกึษาเรื่องการบรหิารงานซ่อมบ ารุงภายในอาคารเชงิป้องกนัอาคารศูนย์ขอ้มูล

แห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร ทางผู้วิจยัได้น าหลักการซ่อมบ ารุงตามระยะเวลาเชิ งป้องกันเข้ามา
ประยุกต์ใชก้บัระบบหอระบายความรอ้น (Cooling Tower) ระบบปั้มน ้าระบายความรอ้น (Water Pump) 
และ ระบบเครื่องท าน ้าเยน็ (Chiller) มกีารท ามาตรฐานงานซ่อมบ ารุงเชงิป้องกนั มกีารด าเนินงานซ่อม
บ ารุงตามระยะเวลาดงัที่ผู้เชี่ยวชาญระบบแนะน า มกีารจดัจ้างผู้เชี่ยวชาญท าการดูแลระบบทัง้ในงาน
ซ่อมบ ารุงเมื่อเกดิการช ารุดและซ่อมบ ารุงตามระยะเวลาเชงิป้องกนั โดยผูว้จิยัได้ท าการทดลองปรบัปรุง
การท างานเป็นระยะเวลา 1 ปี มรีายละเอยีดในการด าเนินงานและผลจากการด าเนินงานดงันี้ 
    1. การบ ารงุรกัษาระบบหอระบายความรอ้น (Cooling Tower) ในปี 2562 ตามแผนการทีไ่ดว้าง
ไว้ในเดือน กุมภาพนัธ์ 2562, พฤษภาคม 2562, สิงหาคม 2562 และ พฤศจกิายน 2562 ทีมงานได้
ด าเนินการตรวจสอบระบบตามมาตรฐานทัง้ 21 หวัขอ้ พบว่ามปัีญหาเกดิขึน้กบัอุปกรณ์เป็นจ านวน 6 
ครัง้คอื หอระบายความรอ้นมเีสยีงดงั, หอระบายความรอ้นม ีAlarm High level, หอระบายความรอ้นมี
น ้าซมึเขา้ลูกลอย, สายพานหอระบายความรอ้นช ารุด, ท่อน ้าเตมิของหอระบายความร้อนช ารุดและหอ
ระบายความรอ้นสกปรก ซึง่ไดท้ าการแก้ไขทนัท ีเมื่อเปรยีบเทยีบกบัในปี 2561 ทีพ่บปัญหาเกดิขึ้นกบั
ระบบเป็นจ านวนมากถงึ 23 ครัง้ 
     2. การบ ารุงรกัษาระบบปั้มน ้าระบายความรอ้น (Water Pump) ในปี 2562 ตามแผนการทีไ่ดว้าง
ไว้ในเดือน กุมภาพนัธ์ 2562, พฤษภาคม 2562, สิงหาคม 2562 และ พฤศจกิายน 2562 ทีมงานได้
ด าเนินการตรวจสอบระบบตามมาตรฐานทัง้ 14 หวัขอ้ พบว่ามปัีญหาเกดิขึน้กบัอุปกรณ์เป็นจ านวน 5 
ครัง้คือ อุปกรณ์ Diff Pressure Switch ช ารุด, Pressure Gauge ช ารุด, หน้าแปลนท่อน ้าก่อนเข้าปั้ม
ช ารดุ, ปัม้น ้าระบายความรอ้นไมส่ามารถคอนโทรลไดแ้ละพบน ้ารัว่ซมึบรเิวณปั้มน ้าระบายความรอ้น ซึง่
ไดท้ าการแก้ไขทนัท ีเมื่อเปรยีบเทยีบกบัในปี 2561 ทีพ่บปัญหาเกดิขึน้กบัระบบเป็นจ านวนมากถงึ 18 
ครัง้ 
    3. การบ ารุงรกัษาระบบเครื่องท าน ้าเยน็ (Chiller) ในปี 2562 ตามแผนการที่ได้วางไว้ในเดอืน 
มกราคม 2562, เมษายน 2562, กรกฎาคม 2562 และ ตุลาคม 2562 ทมีงานได้ด าเนินการตรวจสอบ
ระบบตามมาตรฐานทัง้ 17 หวัขอ้ พบว่ามปัีญหาเกดิขึน้กบัอุปกรณ์เป็นจ านวน 6 ครัง้คอื Flow Sensor 
ช ารุด, Temperature Sensor ช ารุด, ฉนวนส าหรบัหุ้มท่อน ้ าเย็นช ารุด, น ้ารัว่ซึมที่ฝาคอนเดนเซอร์,  
อุปกรณ์ทรานดวิเซอร์ช ารุดและสาย LAN ส าหรบัเชื่อมต่อสื่อสารการท างานช ารุด ซึ่งได้ท าการแก้ไข
ทนัท ีเมือ่เปรยีบเทยีบกบัในปี 2561 ทีพ่บปัญหาเกดิขึน้กบัระบบเป็นจ านวนมากถงึ 15 ครัง้ 
     4. ค่าใชจ้า่ยในการซ่อมบ ารุงรกัษาระบบในปี 2562 ลดลงจากปี 2561 โดยในปี 2562 เป็นปีทีไ่ด้
น าเอาหลกัการบ ารงุรกัษาเชงิป้องกนัมาใชง้านกบัการซ่อมบ ารงุระบบในอาคารศูนยข์อ้มลูแห่งนี้ สามารถ
สรปุค่าใชจ้า่ยไดต้ามรปูที ่7 และ 8 ดงันี้ 
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ภาพที ่7 แสดงการเปรยีบเทยีบค่าใชจ้่ายงานซ่อมบ ารุงปี 2561 และ 2562 
 

 
 
ภาพที ่8 แสดงค่าใชจ้า่ยในปี 2562 ทีล่ดลงจากปี 2561 
 
5. สรปุ 

สรปุผลการวจิยั 
 ผูว้จิยัไดน้ าเอาหลกัการบ ารงุรกัษาเชงิป้องกนัเขา้มาท าการปรบัปรุงงานซ่อมบ ารงุรกัษาภายใน

อาคารศูนยข์อ้มลู ไดม้กีารวางแผนงาน ท ามาตรฐานการซ่อมบ ารุงกบัระบบท าความเยน็ในอาคารทัง้ 3 
ระบบ คอื ระบบเครื่องท าน ้าเยน็ (Chiller) ระบบหอระบายความรอ้น (Cooling Tower) และ ระบบปั้มน ้า
ระบายความรอ้น (Water Pump) โดยผูว้จิยัไดจ้ดัจา้งผูเ้ชี่ยวชาญระบบมาดูแลงานซ่อมบ ารุงประจ าปี มี
การด าเนินงานทุกๆ 3 เดอืน หรอื มกีารด าเนินงานปีละ 4 ครัง้ รวมงานซ่อมเมือ่อุปกรณ์เกดิการเสยีหาย 

 เมื่อไดท้ าการวดัผลการด าเนินงาน พบว่าเมื่อน าเอาหลกัการบ ารุงรกัษาเชงิป้องกนัมาใชใ้นการ
ดูแลระบบในปี 2562 นัน้ ท าใหม้กีารซ่อมบ ารุงรกัษาทีเ่พยีงพอและไดต้ามมาตรฐาน มกีารตรวจสอบที่
ครอบคลุมในแต่ละส่วนของระบบ ส่งผลให้สามารถพบปัญหาหรอืสิง่ที่จะก่อให้เกดิปัญหากบัระบบและ
สามารถแก้ไขปัญหาไดก่้อน ท าใหอ้ตัราการเสยีของระบบน้อยลง ค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานในปี 2562 
ลดลงจากในปี 2561 ดงันี้ ระบบหอระบายความรอ้น (Cooling Tower) สามารถลดลงได้รอ้ยละ 37.15 
ระบบปั้มน ้าระบายความรอ้น (Water Pump) สามารถลดลงได้รอ้ยละ 42.92 และ ระบบเครื่องท าน ้าเยน็ 
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(Chiller) สามารถลดลงไดร้อ้ยละ 37.77 ซึง่เป็นไปตามวตัถุประสงคท์ีไ่ดต้ัง้ไวข้องผูท้ าการวจิยั ทีต่อ้งการ
จะพฒันาระบบการซ่อมบ ารุงส าหรบัอาคารศูนยข์อ้มลู เพื่อใหล้ดอตัราการเสยี ใหร้ะบบท างานไดอ้ย่างมี
เสถยีรภาพและสามารถลดค่าใชจ้า่ยในองคก์รลงไดใ้นแต่ละปี 

 

ขอ้เสนอแนะ  
   1.สามารถน าเอาหลกัการบ ารุงรกัษาเชงิป้องกนัไปใชก้บัระบบอื่นๆทีส่ าคญัในอาคารศูนยข์อ้มลู
หรอือาคารต่างๆได้ จะส่งผลให้ระบบมเีสถยีรภาพ ลดปัญหาของเสยีและท าให้สามารถลดค่าใช้จ่ายขอ
องคก์รได ้
   2.ในการก าหนดมาตรฐานขัน้ตอนการบ ารุงรักษาเชิงป้องกันไว้ในแต่ละระบบ จะท าให้
ผู้ปฏบิตังิานสามารถท างานไดใ้นทศิทางเดยีวกัน ถงึแมจ้ะเปลี่ยนคนดูแลระบบแลว้กย็งัสามารถอ้างองิ
เอกสารชุดเดยีวกนัได ้จงึเป็นสิง่ทีค่วรปรบัปรงุใหเ้กดิขึน้ในแต่ละองคก์รในแต่ละอาคาร 
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สารนิพนธว์ศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ สาขาการจดัการงานวศิวกรรม, มหาวทิยาลยัสยาม 
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จดัการเชงิธุรกจิ, มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
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[4] สบืพงษ์ มาล ี(2554)  " การบรหิารงานซ่อมบ ารุงระบบภายในอาคารเชงิป้องกนั กรณีศกึษาสถาบนั
แห่งชาตเิพื่อการพฒันาเดก็และครอบครวั” วทิยานิพนธว์ศิวกรรมศาสตรม์หาบณัฑติ สาขาวชิาการ
จดัการงานวศิวกรรม, มหาวทิยาลยัศลิปากร 
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บทคดัย่อ 

 อุตสาหกรรมอุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกสใ์นปัจจุบนันัน้มกีารแขง่กนัสงู ทัง้ทางดา้นคุณภาพและราคา 
หนึ่งในการขบัเคลื่อนอุตสาหกรรมนัน้คอื การผลติไอซทีี่ประกอบไปดว้ยเทคโนโลยใีหม่ๆท าให้บรษิัทที่
ผลติไอซเีตบิโตและขยายควบคู่กบัอุตสาหกรรมอุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส์ 

 การผลิตไอซีบางประเภทมีการใช้ต้นทุนที่สูงทัง้ในตัวของวัตถุดิบและเครื่องจักรเพื่อให้
ผลติภณัฑม์คีุณภาพตามความต้องการของลูกค้า และในอุตสาหกรรมเดยีวกนัยงัมผีูป้ระกอบการที่เป็น
คู่แข่งทางการคา้จ านวนมาก หากเทยีบคุณภาพทีร่ะดบัเดยีวกนั ผูป้ระกอบการใดมตี้นทุนการผลติที่ต ่า
กว่า จะส่งผลใหม้กี าไรในการผลติทีส่งูขึน้ 

 งานวจิยันี้ได้ท าการศกึษาการแก้ปัญหาของเสยีในรูปแบบของโพรงอากาศที่เกดิกบัแพ็กเกจ 
64L TQFP (Thin Quad Flat Package) ขนาด 10X10 mm ที่มขีนาดอตัราส่วนไดต่อแดพต ่ากว่า 40% 
โดยใชผ้งัแสดงเหตุและผล (Cause and Effect Diagram) หรอืผงักา้งปลา (Fishbone Diagram) วเิคราะห์
หาสาเหตุของปัญหา โดยพบว่าลดีเฟรมดไีซน์ในปัจจุบนัไม่เหมาะสมในการผลติแพก็เกจ 64L TQFP 
10X10 ทีม่ขีนาดอตัราส่วนไดต่อแดพต ่ากว่า 40% ซึง่ลดีเฟรมดาวน์เซต็ในปัจจุบนัอยู่ที่ 8±1 mils จะเกดิ
ปัญหาโพรงอากาศเมื่อมขีนาดอตัราส่วนไดต่อแดพต ่ากว่า 40% แต่หลงัการทดลองพบว่าเมื่อใชล้ดีเฟรม
ดาวน์เซต็ที ่6.5±1 mils จะไมพ่บปัญหาโพรงอากาศ  

 งานวจิยัได้ปรบัปรุงลดีเฟรมดไีซน์สต็อกที่มอียู่ในปัจจุบนัให้สามารถผลติงานตามค าสัง่ของ
ลูกคา้ไดม้ากขึน้ เพื่อลดต้นทุนในการสัง่ซือ้หรอืสรา้งสตอ็กใหม่ โดยพบว่าการปรบัเปลีย่นลดีเฟรมดาวน์
เซ็ตจากเดมิที่ 8±1 mils เป็น 6.5±1 mils สามารถแก้ปัญหาโพรงอากาศที่เกิดกบัแพก็เกจ 64L TQFP 
10X10  ทีม่ขีนาดอตัราส่วนไดต่อแดพต ่ากว่า 40% ได ้

ค าส าคญั: ผงัแสดงเหตุและผล ลดีเฟรมดไีซน์ 
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1. บทน า 
  แพก็เกจ 64L TQFP 10X10 เป็นแผงวงจรรวมหรอืไอซชีนิดหนึ่ง (Integrated circuit ; IC) ทีม่ี
ลกัษณะเป็นแผ่นสีห่ลีย่มจตุรสัขนาด 10X10 mm รูปร่างบางแบนเรยีบและมคีวามหนา 1 mm โดยมขีา
โลหะยืน่ออกมาจากดา้นขา้งทัง้สีด่า้นดงัแสดงในภาพที ่1 เป็นแผงจรจรทีใ่ชใ้นอุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกสโ์ดย
ประเภทการใช้งานขึน้อยู่กบัการออกแบบวงจรภายในตวัไอซ ีซึง่ภายในตวัไอซจีะประกอบไปดว้ยแผ่น
ชปิหรอืไดทีเ่ป็นแอพพลเิคชัน่หลกั ในการผลติจะมวีสัดุหลายชนิดประกอบเขา้ดว้ยกนั อกีทัง้ในวสัดุแต่
ละประเภทกย็งัแบ่งออกไดห้ลายชนิดเป็นสตอ็กตามการใชง้านเพื่อความเหมาะสม 
  ในโรงงานกรณีศึกษาได้มคีวามต้องการใหม่จากลูกค้าที่จะผลติแพ็กเกจ  64L TQFP 10X10 
โดยมขีนาดได 130.7 X 134.6 mils ซึ่งเมื่อพจิารณาลดีเฟรมทมีอียู่ได้เลอืกลดีเฟรมสต็อก LF0002 ที่มี
ขนาดแดพ 232 X 232 mils แต่เมื่อพจิารณาอตัราส่วนไดต่อแดพพบว่ามคี่าเท่ากบั 32.68% ซึ่งต ่ากว่า
ขอ้ก าหนด 40% (ไมเ่คยผลติงานทีม่อีตัราส่วนไดต่อแดพต ่ากว่า 40%) โดยหลงัจากทดลองผลติดว้ยวสัดุ
และขัน้ตอนตามปัจจุบนัไดพ้บปัญหาโพรงอากาศเกดิขึน้ดงัแสดงในภาพที ่2 ทัง้นี้เพื่อผลประโยชน์ทาง
ธุรกิจและผลิตงานตามความต้องการของลูกค้าจงึต้องหาสาเหตุของปัญหาและท าการแก้ไขปัญหา
ดงักล่าว 
 

 
 
 
 
 
 

  
2. การทบทวนวรรณกรรม 

  จกัรชยั น ้าผึง้ (2555) [1] “การปรบัปรุงกระบวนการผลติแผงวงจรรวมชนิด PPF (Pre-Plated 
Frame)” ไดด้ าเนินการศกึษาพฒันาปรบัปรุงกระบวนการผลติ เนื่องจากมงีานไม่ผ่านขอ้ก าหนดของทาง
ลูกค้าและเกดิของเสยีขึน้จ านวนหนึ่ง โดยขอเสยีส่วนใหญ่เป็นรอยขดีข่วนที่เกดิกบัแผงวงจรรวมชนิด 
PPF ทางผู้วิจยัได้ใช้ผังแสดงเหตุและผล (Cause and Effect Diagram) หรือผังก้างปลา (Fishbone 
Diagram) ท าการหาสาเหตุและพบว่า เครือ่งจกัรทีใ่ชใ้นกระบวนการ Trim & Form ไมเ่หมาะสมและเป็น
ตวัก่อใหเ้กดิปัญหารอยขดีข่วน เนื่องจากงานประเภท PPF จะมผีวิที่ผ่านการชุบบางกว่างานปกตมิาก 
แมพ่มิพท์ีใ่ชข้ึน้รปูงานเป็นแบบเก่าใชก้บัลดีเฟรมชนิด Pure Tin Plate ได ้แต่ใชก้บัลดีเฟรมชนิด PPF ที่
บางกว่าไม่ได ้เพราะเกดิแรงเสยีดทานบรเิวณผวิสมัผสัท าใหเ้กดิรอยขดีข่วน ส่งผลกระทบใหเ้กดิรอยขดี
ข่วนบนชิ้นงานและเกิดของเสียจ านวนหนึ่งขณะโอเปอร์เรตงาน ผู้วจิยัได้ศึกษาความเป็นไปได้ที่จะ
แก้ปัญหารอยขดีข่วนด้วยแนวทางที่จะพฒันา ปรบัปรุงเครื่องจกัรปัจจุบนั อุปกรณ์และวธิกีาร โดยใช้
เทคนิคการขึน้รปูขางานแบบเอยีง 45 องศา (Incline Form) และเทคนิคการเคลอืบผวิแบบ DF Coating 

  

ภาพที ่2 แสดงตวัอยา่งโพรงอากาศ 
ของแพก็เกจของ 64L TQFP 10X10  

 

ภาพที ่1 แสดงลกัษณะแพก็เกจของ 64L TQFP       
(Thin Quad Flat Package) ขนาด 10X10 mm 
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โดยในการวจิยัได้ใช้ทฤษฎีภาวะล้มเหลวและการวเิคราะห์ผลกระทบหรอื FMEA ( Failure Mold and 
Effect Analysis ) เพื่อประเมนิระดบัความรุนแรงของปัญหา และไดใ้ชผ้งัแสดงเหตุและผล (Cause and 
Effect Diagram) หรอืผงัก้างปลา (Fishbone Diagram) หาสาเหตุของปัญหาขางานเป็นรอยขดีข่วนซึ่ง
เกิดจากเครื่องจกัร (Machine) โดยเกิดจากแม่พิมพ์ที่ใช้ขึ้นรูปงานเป็นแบบเก่า ไม่เหมาะสมกับงาน
ประเภท PPF ซึง่หลงัจากวเิคราะหเ์พื่อปรบัปรุงเครือ่งจกัรและท าการทดลองสรุปผลพบว่าเทคนิคการขึน้
รูปขางานแบบเอียง 45 องศา (Incline Form) และเทคนิคการเคลือบผิวแบบ DF Coating สามารถ
แกปั้ญหารอยขดีขว่นทีเ่กดิขึน้ได ้   

  ธนกฤษ ซุ่นเซ่ง (2557) [2] "การลดของเสยีในกระบวนการฉีดพลาสตกิ กรณีศกึษา : ของเสยี
ประเภทจุดด า" ได้ด าเนินการศึกษาพฒันาวธิกีารลดของเสยีในกระบวนการท างาน โดยเน้นของเสยี
ประเภทจุดด า การวิจยันี้ต้องการลดของเสียในการผลิต ซึ่งใช้ใบตรวจสอบ (Check Sheet) ในการ
รวบรวมประเภทของเสยีและจ านวนของเสยี จากนัน้น าขอ้มูลมาแจกแจงด้วยแผนภูมพิาเรโต (Pareto 
Diagram) เพื่อแสดงปัญหาและความถีข่องปัญหา โดยแผนภมูไิดแ้สดงล าดบัความส าคญั ดว้ยกฎพาเรโต 
80:20 ซึง่พบว่าของเสยีส่วนใหญ่เป็นประเภทจดุด า จงึท าการแกปั้ญหาทีเ่ป็นประเภทจดุด าซึง่เป็นปัญหา
หลกั โดยใช้การวเิคราะห์หาสาเหตุด้วยผงัแสดงเหตุและผล (Cause and Effect Diagram) โดยมกีาร
แกปั้ญหาของเสยีประเภทจดุด าตามหลกั 4M ซึง่ท าการปรบัปรงุและควบคุมทางดา้น เช่น 
  1) คน (Man) พบว่าขาดทักษะและประสบการณ์ จึงท าการแก้ไขด้วยการอบรมให้ความรู้
พืน้ฐานในการท างานและก าหนดใหม้กีารทดสอบทุก 3 เดอืน 
   2) เครื่องจักร (Machine) พบว่าเครื่องจักรขาดการซ่อมบ ารุงรักษาอย่างต่อเนื่ อง ท าให้
ประสิทธิภาพการท างานไม่ค่งที่ โดยพบอุณภูมิไม่คงที่และแรงดันไม่สม ่าเสมอ จึงท าก าหนดการ
บ ารงุรกัษาใหมแ่ละจดัใหม้กีารตรวจสอบเครือ่งจกัรทุกๆ 2 ชัว่โมง 
  3) วตัถุดบิ (Material) พบว่าวตัถุดบิไม่ไดม้าตรฐานอนัเนื่องมาจากการควบคุมวตัถุดบิไม่ดพีอ 
มคีวามชืน้เกดิขึน้ในพืน้ทีจ่ดัเกบ็ส่งผลใหว้ตัถุดบิเสื่อมประสทิธภิาพ จงึก าหนดใหม้กีารตรวจสอบวตัถุดบิ
ก่อนใชง้านและก าหนดใหด้แูลท าความสะอาดพืน้ทีจ่ดัเกบ็ 
  4) วธิกีาร (Method) พบว่าผู้ปฏบิตังิานไม่ปฏบิตัติามขัน้ตอนที่ก าหนดอาจเพราะขัน้ตอนการ
ตรวจสอบไม่รดักุมจงึเปิดช่องทางให้ผู้ปฏบิตังิานละเลยในบางขัน้ตอน จงึท าการปรบัปรุงขัน้ตอนการ
ท างานโดยก าหนดใหล้งบนัทกึ และจดัท าคู่มอืการท างานใหก้บัพนกังาน 
  หลงัจากพิจารณาถึงสาเหตุของปัญหาในด้านต่างๆ และก าหนดแนวทางแก้ไขรบัมือเพื่อ
ป้องกนัปัญหานัน้ๆ พบว่าสามารถลดการเกดิของเสยีประเภทจุดจากเดมิ 0.23% ลงเป็น 0.07% 
  ภทัรชยั สุดสวาท (2562) [3] “การลดการบดิงอของชิ้นงานส าหรบัการขึน้รปูพลาสตกิโดยการ
หาค่าปัจจยัในกระบวนการฉีดและกระบวนการอบอ่อนทีเ่หมาะสม” ไดศ้กึษาการลดการบดิงอของชิน้งาน
ส าหรบัการขึ้นรูปพลาสติกโดยการหาค่าปัจจยัในกระบวนการฉีดและกระบวนการอบอ่อนที่เหมาะสม 
งานวจิยัไดน้ าเสนอวธิกีารหาปัจจยัทีเ่หมาะสมในกระบวนการเพื่อลดการบดิงอของชิน้งาน การทดลองได้
ใชผ้งัแสดงเหตุและผล (Cause and Effect Diagram) วเิคราะหห์าสาเหตุทีเ่ป็นได้ทีก่่อใหเ้กดิชิ้นงานบดิ
งอและหดตวั โดยแบ่งสาเหตุทางปัจจยัได ้4 ตวัคอื 
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1) เวลา พบว่าเวลาในการหล่อเยน็ และเวลาในการฉีดย า้มผีล 
2) ความดนั พบว่าความดนัย า้ และความดนัฉีดมผีล 
3) อุณหภมู ิพบว่า อุณภมูพิลาสตกิหลอมเหลว และอุณภมูแิมพ่มิพม์ผีล 
4) ความเรว็/ระยะทาง พบว่าระยะเวลาเปลีย่นจงัหวะฉีดเป็นย ้า และอตัราการฉีดมผีล 

  จากปัจจยัดงักล่าวน ามาสู่การทดลองโดยใช้การออกแบบการทดลองแฟกทอเรยีลบางส่วน 
เนื่องจากมปัีจจยัค่อนข้างเยอะและไม่สะดวกในการท าเต็มรูปแบบ ในการทดลองได้พจิารณาคดัเลอืก
ปัจจยัที่เหมาะ 8 ตวัและแบ่งระดบัของปัจจยัเป็น 2 ระดบั โดยใช้โปรแกรม Minitab ในการรนัออเดอร์
ล าดบัการทดลองได้ 16 ชุดการทดลอง จากการวเิคราะห์พบว่าปัจจยัที่ส าคญัในการปรบัตัง้เครื่องฉีด
พลาสติก คอื อตัราการฉีด เวลาในการฉีดย ้า ความดนัย ้า อุณหภูมแิม่พมิพ์ และเวลาในการหล่อเยน็ 
จากนัน้ท าการหาค่าทีเ่หมาะสมดว้ยวธิกีารหาค าตอบแบบหิง่หอ้ย และพบว่าการอบชิน้งานโพลสิไตรนีที่
อุณหภมู ิ85 องศาเซลเซยีส เป็นเวลา 120 นาท ีสามารถลดการบดิงอลงได ้76.32% 
 

3. วิธีด าเนินการวิจยั  
  ในส่วนนี้เป็นการพจิารณาหาสาเหตุหรอืปัจจยัทีส่่งผลกระทบต่อปัญหาโพรงอากาศและทดลอง
ปรบัปรงุปัจจยัเพื่อแกปั้ญหาดงักล่าว มขี ัน้ตอนการด าเนินการดงันี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   ภาพที ่3 แสดงล าดบัขัน้ตอนการด าเนินงานวจิยั 
 
 3.1 ก าหนดคุณลกัษณะของชิน้งานและเครือ่งมอืในการทดลอง 
  ในการทดลองจะใชเ้ครือ่งจกัรและพารามเิตอรใ์นโรงงานกรณศีกึษาโดยก าหนดใชว้สัดุชนิด
เดยีวกนั คอื   
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  1) Epoxy type   : EP-01 
  2) Wire type/size   : Au / 0.8 mil 
  3) Compound   : EME-01 
  4) Lead frame DAP size : 232 X 232 mils 
  5) Die size    : 130.7 X 134.6 mils 
 

  
 
 
 
 
 

 
 3.2 ออกแบบชุดการทดลองเพื่อหาสาเหตุของโพรงอากาศ 
  เมื่อพจิารณาปัญหาทีเ่กดิขึน้ พบว่าโพรงอากาศเป็นบรเิวณทีเ่นื้อคอมปาวดข์าดหายไป ดงันัน้
จงึต้องท าการตัง้สมมตฐิานว่าท าไมบรเิวณดงักล่าวถงึเกดิปัญหา ทัง้นี้ไดใ้ชผ้งัแสดงเหตุและผล (Cause 
and Effect Diagram) ในการวเิคราะหห์าสาเหตุของปัญหาโพรงอากาศ โดยระบุถงึปัจจยัทีม่คีวามเป็นไป
ไดใ้นการก่อใหเ้กดิปัญหาและทดสอบปัจจยัดงักล่าว ดงัแสดงในภาพที ่5 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่5 แสดงผงัแสดงเหตุและผล (Cause and Effect Diagram) ทีม่โีอกาสก่อปัญหาโพรงอากาศ 
 
  3.2.1 ก าหนดปัจจยัและระดบัปัจจยั 
  จากผงัแสดงเหตุและผล (Cause and Effect Diagram) ในส่วนของเครื่องจกัรและคนมกีาร
ก าหนดตรวจสอบเครื่องจกัรให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมส าหรบัการใช้งานและพนักงานปฏบิตัิตาม
ขัน้ตอน จงึท าการพจิารณาเพยีงวสัดุและวธิกีาร โดยก าหนดปัจจยัในการทดลองเพื่อตรวจสอบดงัตาราง
ที ่1 
 

ภาพที ่4 แสดงภาพ Bonding diagram ของ   
แพก็เกจ 64L TQFP 10X10 ทีใ่ชใ้นการทดลอง 
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ตารางที ่1 ตารางแสดงปัจจยัและระดบัปัจจยัในการตรวจสอบ 
ปัจจยั ระดบั 1 ระดบั 2 

Downset ลดีเฟรม 6.5±1 mils 8±1 mils 
ความหนาได 12±1 mils 14±1 mils 
เวลาในการฉีด 8 sec 12 sec 
หมายเหตุ : ในส่วนของโมลดพ์ารามเิตอรก์ าหนดใหป้รบัเปลีย่นเฉพาะเวลาในการฉีดโดย
พารามเิตอรส์่วนอื่นก าหนดใชค้่ากลาง 

 
       3.2.2 ก าหนดค่าตอบสนองในการทดลอง 
  ในการตรวจสอบค่าตอบสนองในการทดลองจะท าการตรวจนับจ านวนโพรงอากาศโดยไม่
ค านึงถงึขนาดและต าแหน่ง 
 
4. ผลการวิจยั 
 4.1 ผลการทดลองเพื่อหาสาเหตุของโพรงอากาศ 
  จากชุดการทดลองโดยมปัีจจยัเป็น Downset ลดีเฟรม ความหนาไดและเวลาในการฉีด โดยท า
การโมลด์ 1 ครัง้ต่อชุดการทดลองและมกีารตรวจสอบชิ้นงาน 140 ยูนิตต่อชุดการทดลองซึ่งได้ผลการ
ทดลองดงัตารางที ่2 
ตารางที ่2 แสดงผลการทดลอง 8 ชุดตามปัจจยัและระดบัปัจจยัทีเ่ลอืก 

ชุดการ
ทดลอง 

ปัจจยั  
(Factor) 

ผลตอบสนอง 
(Response) 

Downset ลดีเฟรม 
(mils) 

 

ความหนาได 
(mils) 

เวลาในการฉีด 
(sec) 

โพรงอากาศ 
(unit) 

1 6.5 12 8 0/140 
2 6.5 12 12 0/140 
3 6.5 14 8 0/140 
4 6.5 14 12 0/140 
5 8 12 8 140/140 
6 8 12 12 140/140 
7 8 14 8 140/140 
8 8 14 12 140/140 
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  จากตารางที่ 2 เป็นการเปรยีบเทยีบจ านวนของปัญหาโพรงอากาศที่ชุดการทดลองต่างๆ ซึ่ง
พบว่าชุดการทดลองที ่1 - 4 มจี านวนปัญหาโพรงอากาศเท่ากบั 0 ยนูิต หรอืไมเ่กดิปัญหา 100% ทุกชุด
การทดลอง ขณะที่ชุดการทดลองที่ 5 - 8 มจี านวนปัญหาโพรงอากาศเท่ากบั 140 ยูนิตหรอืเกดิปัญหา 
100% ทุกชุดการทดลอง โดยเมือ่พจิารณาตามผงัแสดงเหตุและผล (Cause and Effect Diagram) พบว่า
ปัญหาโพรงอากาศเกดิจาก Downset ลดีเฟรมไม่เหมาะสมกบัแพก็เกจทีม่อีตัราส่วนไดต่อแดพ 32.68% 
ดงัแสดงในตารางที ่3 
ตารางที ่3 ตารางแสดงถงึสาเหตุปัญหาโพรงอากาศทีไ่ดจ้ากการทดลอง 

สาเหตุ วิเคราะห ์ หมาย
เหตุ 

Machine (เครื่องจกัร) : 
Plunger transfer ท างาน
ผดิปกตขิณะโมลดท์ าให้
โฟลวค์อมปาวดไ์หลผดิปกต ิ

วิเคราะหต์รวจสอบ :   
ตรวจสอบประวตักิารท างานและสภาพของเครือ่งจกัร 

ไม่ใช่
สาเหตุ 

ผลการตรวจสอบ :   
ไมม่ปีระวตัเิครือ่งจกัรขดัขอ้งและสภาพของเครือ่งจกัรอยูใ่น
สภาพสมบรูณ์ขณะท าการทดลอง 

Man (คน) : 
พนกังานท าผดิขัน้ตอนมกีาร
ใชพ้ารามเิตอรผ์ดิท าให้
โฟลวค์อมปาวดไ์หลผดิปกต ิ

วิเคราะหต์รวจสอบ :   
ตรวจสอบขัน้ตอนการท างานของพนกังาน 

ไม่ใช่
สาเหตุ 

ผลการตรวจสอบ :   
ไมม่ปีระวตัพินกังานท าผดิขัน้ตอนและในการทดลอง
ก าหนดท าตามขัน้ตอน 

Material (วสัด)ุ : 
Downset ลดีเฟรม 
ไมเ่หมาะสมท าใหโ้ฟลวค์อม
ปาวดไ์หลผดิปกต ิ

วิเคราะหต์รวจสอบ :   
ตรวจสอบ Downset ลดีเฟรมโดยทดลองปรบัเปลีย่น 
Downset ลดีเฟรม 

ใช่
สาเหตุ 

ผลการตรวจสอบ :   
เกดิโพรงอากาศจากการปรบัเปลีย่น Downset ลดีเฟรม 

Material (วสัด)ุ : 
ความหนาไดไมเ่หมะสมท า
ใหโ้ฟลวค์อมปาวดไ์หล
ผดิปกต ิ

วิเคราะหต์รวจสอบ :   
ตรวจสอบความหนาไดโดยทดลองปรบัเปลีย่นความหนาได 

ไม่ใช่
สาเหตุ 

ผลการตรวจสอบ :   
ไมเ่กดิโพรงอากาศจากการปรบัเปลีย่นความหนาได 

Method (วิธีการ) : 
โมลดพ์ารามเิตอร ์(เวลาใน
การฉีด) ไมเ่หมาะสมท าให้
โฟลวค์อมปาวดไ์หลผดิปกต ิ

วิเคราะหต์รวจสอบ :   
ตรวจสอบโมลดพ์ารามเิตอรโ์ดยการปรบัเปลีย่นพารามเิตอร ์

ไม่ใช่
สาเหตุ 

ผลการตรวจสอบ :   
ไมเ่กดิโพรงอากาศจากการปรบัเปลีย่นโมลดพ์ารามเิตอร ์
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 4.2 วเิคราะหผ์ลการทดลอง 
  4.2.1 วเิคราะหก์ารไหลของโฟลวค์อมปาวดด์ว้ยลดีเฟรมปัจจุบนั  
  ลดีเฟรมในปัจจุบนั (Downset เท่ากบั 8±1 mils) มกีารออกแบบใหม้รีะยะห่างระหว่างขาลดีถงึ
แดพ (Downset) เท่ากบั 8±1 mils ซึง่ระยะห่างทีอ่อกแบบนี้ไม่เหมาะสมกบัแพก็เกจ 64L TQFP 10X10 
ทีม่อีตัราส่วนไดต่อแดพ 32.86% หรอืต ่ากว่า 40% เพราะเกดิความแตกต่างระหว่างช่องว่างดา้นบนและ
ดา้นล่าง โดยช่องว่างดา้นบนเป็น 11.8 mils ขณะทีด่า้นล่างเป็น 8.8 mils ส่งผลใหเ้กดิการไหลไม่สมดุล
ระหว่างโฟลวค์อมปาวดด์า้นบนและดา้นล่าง โดยสภาวะก่อนโมลดภ์ายในแพก็เกจจะมอีากาศอยู่ในพื้นที่
หน้าโมลด์หรอืแม่พมิพ์ (Mold cavity) ในกรณีปกติคอมปาวด์ไหลเข้าไปในแพ็กเกจโฟลว์ด้านบนและ
ด้านล่างสมดุลกันจะท าให้โฟลว์คอมปาวด์บรรจบการที่ปลายอีก ฝัง่พอดีท าให้อากาศทีมอียู่ภายใน
แพก็เกจถูกไล่ออกไปยงัปลายอกีฝัง่จนหมดมผีลท าใหเ้กดิการโมลดท์ีส่มบูรณ์ แต่ในกรณีทีเ่กดิการไหล
ไม่สมดุลของโฟลว์คอมปาวด์ โดยด้านบนมกีารไหลที่เรว็กว่าส่งผลท าให้คอมปาวด์เตมิเต็มที่แพ็กเกจ
ดา้นบนก่อนและไหลวนกลบัมาทีด่า้นล่างบรรจบกบัโฟลวค์อมปาวดด์า้นล่างทีไ่หลชา้กว่าเกดิการปิดกัน้
ทางออกท าใหอ้ากาศถูกไล่ออกไปไมห่มด โดยมอีากาศบางส่วนคา้งอยูบ่รเิวณดา้นล่างแพก็เกจ ซึง่โพรง
อากาศที่เกดิขึน้ท าหน้าที่บลอ็กไม่ให้โฟลว์คอมปาวด์ไหลมาบรรจบกนัส่งผลให้เกดิปัญหาโพรงอากาศ
หลงัการโมลด ์ดงัแสดงในภาพที ่6 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
ภาพที ่6 แสดงการไหลทีไ่มส่มดุลของโฟลวค์อมปาวดก์บัลดีเฟรมปัจจบุนั 
 
  4.2.2 วเิคราะหก์ารไหลของโฟลวค์อมปาวดด์ว้ยลดีเฟรมทีป่รบัปรงุใหม่  
  ลดีเฟรมที่ปรบัปรุงใหม่ (Downset เท่ากบั 6.5±1 mils) มกีารออกแบบให้มรีะยะห่างระหว่าง
ขาลดีถึงแดพ (Downset) เท่ากบั 6.5±1 mils ท าให้มรีะหว่างช่องว่างด้านบนและด้านล่างเท่ากันหรอื
ใกล้เคยีงกนั โดยช่องว่างด้านบนเป็น 10.3 mils ขณะที่ด้านล่างเป็น 10.3 mils ส่งผลให้เกดิการไหลที่
สมดุลระหว่างโฟลวค์อมปาวดด์า้นบนและดา้นล่าง โดยสภาวะก่อนโมลดภ์ายในแพก็เกจจะมอีากาศอยู่ใน
พื้นที่หน้าโมลด์หรือแม่พิมพ์ (Mold cavity) เมื่อคอมปาวด์ไหลเข้าไปในแพ็กเกจโฟลว์ด้านบนและ
ด้านล่างสมดุลกันจะท าให้โฟลว์คอมปาวด์บรรจบการที่ปลายอีกฝัง่พอดี ท าให้อากาศทีมอียู่ภายใน
แพก็เกจถูกไล่ออกไปยงัปลายอกีฝัง่จนหมดมผีลท าใหเ้กดิการโมลดท์ีส่มบรูณ์ ดงัแสดงในภาพที ่7 
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ภาพที ่7 แสดงการไหลทีส่มดุลของโฟลวค์อมปาวดก์บัลดีเฟรมทีป่รบัปรงุใหม่  
  
 4.3 ประยกุตใ์ชล้ดีเฟรมทีป่รบัปรงุใหมก่บัการผลติชิน้งานปัจจบุนั 
  เมื่อทดลองน าลดีเฟรมทีป่รบัปรุงใหม่ (Downset เท่ากบั 6.5±1 mils) มาใชใ้นการผลติชิ้นงาน
ปัจจบุนัพบว่าสามารถผลติงานไดท้ัง้ดไีวซเ์ก่าและใหม่นัน้คอื สามารถน ามาทดแทนลดีเฟรมสตอ็กเดมิได้ 
 
5. สรปุ 

สรปุผลการวจิยั 
  การผลติแพก็เกจ 64L TQFP 10X10 มขีนาดไดหลายขนาด ส่งผลให้มอีตัราส่วนไดต่อแดพที่
แตกต่างกันเมื่อใช้ลีดเฟรมสต็อกเดยีวกัน ทัง้นี้พบว่าลีดเฟรมสต็อก FL0002 ก่อนการปรบัปรุงจะม ี
Downset เท่ากบั 8±1 mils มผีลให้เกิดปัญหาโพรงอากาศกบัแพ็กเกจที่มอีตัราส่วนไดต่อแดพต ่ากว่า 
40% ขณะที่ลดีเฟรมที่ปรบัปรุงใหม่จะม ีDownset เท่ากบั 6.5±1 mils จะไม่เกดิปัญหาดงักล่าว นัน้คอื
การลด Downset ลดีเฟรมจากเดมิที ่8±1 mils ใหเ้หลอือยูท่ี ่6.5±1 mils สามารถแกปั้ญหาโพรงอากาศที่
เกดิกบัแพก็เกจ 64L TQFP 10X10 ทีม่อีตัราส่วนไดต่อแดพต ่ากว่า 40% ได ้ดงัแสดงการเปรยีบเทยีบใน
ภาพที ่8 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่8 แสดงกราฟแท่งเปรยีบเทยีบจ านวน Output หลงัการโมลดด์ว้ยลดีเฟรมก่อนและหลงัปรบัปรุงที่
อตัราส่วนไดต่อแดพขนาดต่างๆ 
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 ขอ้เสนอแนะ  
  งานวิจยันี้เป็นการปรบัปรุงลีดเฟรมดีไซน์เพื่อแก้ปัญหาโพรงอากาศที่แพ็กเกจ 64L TQFP 
10X10 ทีม่อีตัราส่วนไดต่อแดพทีต่ ่ากว่า 40% โดยเน้นศกึษาปรบัปรุงทีต่วัลดีเฟรมเพยีงอย่างเดยีว ซึง่
จากการทดลองพบว่าการปรบัปรุงลีดเฟรม Downset สามารถแก้ปัญหาดังกล่าวได้  ทัง้นี้จะเป็น
แนวทางในการแกปั้ญหาลกัษณะเดยีวกนักบัแพก็เกจหรอืชิน้งานอื่นๆ  
  จากการพจิารณาพบว่าปัญหาโพรงอากาศทีต่วัแพก็เกจเกดิจากมอีากาศบางส่วนตกคา้งภายใน
หน้าโมลด ์ซึง่เป็นผลมาจากการไหลของโฟลวค์อมปาวดท์ีไ่มส่มดุลกนัภายในตวัแพก็เกจท าใหไ้ล่อากาศ
ออกไปไม่หมด ในจุดนี้หากมขีอ้จ ากดัในการปรบัปรุงลดีเฟรมหรอืไม่ต้องการปรบัปรุงลดีเฟรมหรอืหลงั
การปรบัปรุงยงัคงปัญหาดงักล่าวอยู่ สามารถใชเ้ครื่องดูดอากาศ (Vacuum pump) ในการทดลองก าจดั
อากาศไมใ่หต้กคา้งภายในหน้าโมลด ์ซึง่ตอ้งตรวจเชค็ซอฟแวรห์รอืฟังก์ชนัเครือ่งโมลดแ์ละค านึงถงึขอ้ดี
ขอ้เสยีหรอืจดุคุม้ทุนในการตดิตัง้อกีท ี
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สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ, สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
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ความรบัผิดชอบต่อสงัคมขององคก์ารมีความสมัพนัธก์บัความสามารถในการท า
ก าไร ของบริษทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (จงัหวดัระยอง)  

โดยวดัค่าจากการท ากิจกรรมซีเอสอาร ์

ดวงหทยั สทิธเิวช1,  เนตรดาว ชยัเขต2 , บรบิรูณ์ ป่ินประยงค3์ 
1,2คณะการจดัการและการท่องเทีย่ว มหาวทิยาลยับูรพา 

3สาขาวชิาวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช 

บทคดัย่อ 

การวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาบรษิทัมหาชนจ ากดั ในจงัหวดัระยองสามารถสร้างผล
ก าไรในการประกอบธุรกจิควบคู่กบัการใหค้วามส าคญัต่อความรบัผดิชอบต่อสงัคม 

การวจิยัครัง้นี้เป็นการวจิยัเชงิปรมิาณ ประชากรในการวจิยัครัง้นี้คอืพนักงาน 3 ,248 คนจาก 
33 บรษิทัมหาชนจ ากดั ใน 5 นิคมอุตสาหกรรมในจงัหวดัระยอง ขนาดตวัอย่าง 430 ตวัอย่าง ค านวณ
โดยใชส้ตูรของ Taro Yamane ระดบัความเชื่อมัน่ 95% และวธิสีุ่มตวัอยา่งแบบแบ่งชัน้ภมู ิแบบสอบถาม
ถูกใช้เป็นเครื่องมอืในการวิจยัเพื่อรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน ไคสแควร ์และค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธแ์บบเพยีรส์นั  

ผลการวจิยัพบว่า 1) โครงสร้างทางธุรกิจมคีวามสมัพนัธ์กบัความรบัผดิชอบต่อสงัคมของ
องคก์าร ทีร่ะดบันัยส าคญัทางสถติ ิ0.05 และมคีวามสมัพนัธ์กบัความคาดหวงัในการตดัสนิใจลงทุน ที่
ระดบันัยส าคญัทางสถติ ิ0.01 2) ความรบัผดิชอบดา้นสิง่แวดลอ้มขององคก์ารกบัความคาดหวงัในการ
ตดัสนิใจลงทุนดา้นการตดัสนิใจเลอืกลงทุนจากผู้มสี่วนไดเ้สยี โดยมคีวามสมัพนัธค์่อนขา้งมาก และ 3) 
ความรบัผิดชอบต่อสังคมขององค์การมีความสัมพันธ์กับความสามารถในการท าก าไรด้านอัตรา
ผลตอบแทนต่อสนิทรพัยข์องผูถ้อืหุ้น และดา้นอตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้อืหุ้น ทีร่ะดบันัยส าคญั
ทางสถติ ิ0.05 

ค าส าคญั  ความรบัผดิชอบต่อสงัคม ความสามารถในการท าก าไร อตัราผลตอบแทนต่อสนิทรพัยข์องผู้
ถอืหุน้ อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ จงัหวดัระยอง 
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ABSTRACT  

This research aims to study public limited companies in Rayong that were able to 
generate profits from business operations, along with giving importance to social responsibility. 

This research was a quantitative research. The population of this research was 3,248 
officers at 33 public limited companies in 5 industrial estates in Rayong Province. The sample 
size was calculated by Taro Yamane’s formula, 95% confidence level and stratified sampling 
method as a total 430 samples. A questionnaires was used as a research instrument to collect 
data. Data were then analyzed using statistics including percentage, mean, standard deviation, 
chi-square, and Pearson correlation coefficient.  

 
The result found that 1) business structures were correlated with corporate social 

responsibility at 0.05 level of significance, and the expectation of investing decisions at 0.01 level 
of significance 2) The expectation of investing decisions is related to the expectation of investing 
decisions regarding investment decisions from stakeholders at a high level, and 3) Corporate 
social responsibility is related to the return on Asset (ROA) and return on equity (ROE) at 0.05 
level of significance. 
 
Keyword:  Corporate Social Responsibility (CSR) Profitability Return on Asset (ROA) Return on 

Equity (ROE) Rayong Province 
 
 
บทน า 

จากสภาวะการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกจิในสงัคมโลก ส่งผลท าให้การด าเนินธุรกจิ จงึมกีาร
แข่งขนักนัสูง และเร่งท าการผลติสนิคา้เพื่อน าเขา้สู่ตลาดจ านวนมาก และรวดเรว็ โดยการขยายพืน้ทีใ่น
การสรา้งโรงงานเขา้ไปสู่พืน้ทีท่ี่มแีหล่งน ้า แหล่งพลงังานส าหรบัการผลติ แหล่งดา้นแรงงาน และระบบ
การขนส่ง จงัหวดัระยอง เป็นจงัหวดัหนึ่งในสามทีอ่ยู่ภายใตโ้ครงการพฒันาระเบยีงเศรษฐกจิพเิศษภาค
ตะวนัออก ที่ส่งเสรมิให้เกิดการลงทุนในอุตสาหกรรมทัง้ขนาดใหญ่จนถึงของขนาด SME ผ่านนิคม
อุตสาหกรรม 5 แห่ง ท าใหเ้กดิโรงงานจ านวนมาก ก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อสงัคม สิง่แวดลอ้มและชุมชน 
ท าให้เกดิแนวคดิในการด าเนินกิจกรรมการความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม โดยมเีป้าหมาย
เพื่อชุมชนในจงัหวดัใหม้กีารด ารงชวีติทีด่ ีพรอ้มทัง้บรษิทัและโรงงานอุตสาหกรรมสามารถด าเนินการได้
ดว้ยผลประกอบการทีด่ ี

ดงันัน้ ผูว้จิยัจงึไดส้นใจศกึษา ความรบัผดิชอบต่อสงัคมขององคก์ารของบรษิทัมหาชนจ ากดัที่
ประกอบกจิการภายในนิคมอุตสาหกรรมทุกแห่งภายในจงัหวดัระยอง กบัความสามารถในการท าก าไร  
เพื่อให้องค์การได้ทราบถงึความสมัพนัธ์ระหว่างความรบัผดิชอบต่อสงัคมกบัอตัราผลตอบแทนและได้
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พัฒนาไปสู่ความรับผิดชอบต่อสังคมเพิ่มมากขึ้น  นอกจากนี้  ผลการศึกษาสามารถน ามาใช้เป็น
ฐานข้อมูลหนึ่งในการก าหนดแผนงานของภาครฐัเกี่ยวกับอุตสาหกรรมในจงัหวดัระยอง เพื่อสร้าง
เศรษฐกจิ และความเป็นอยูท่ีด่ขีองประชาชนภายในจงัหวดั 
 
วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 

1. เพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างลกัษณะทางธุรกจิของบรษิทัมหาชนจ ากดัในจงัหวดัระยอง
กบัความรบัผดิชอบต่อสงัคมขององค์การและความคาดหวงัในการตดัสนิใจลงทุนของบรษิัทมหาชน
จ ากดัในเขตจงัหวดัระยอง 

2. เพื่อศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างการด าเนินการความรบัผดิชอบต่อสงัคมขององค์การกบั
ความคาดหวงัในการตดัสนิใจลงทุนของบรษิทัมหาชนจ ากดัในเขตจงัหวดัระยอง 

3. เพื่อศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างการด าเนินการความรบัผดิชอบต่อสงัคมขององค์การกบั
ความสามารถในการท าก าไรของบรษิทัมหาชนจ ากดัในเขตจงัหวดัระยอง 

 
 

สมมติฐานของการวิจยั 
1. ลักษณะทางธุรกิจของบริษัทมหาชนจ ากัดในจังหวัดระยองมีความสัมพันธ์กับความ

รบัผดิชอบต่อสงัคมขององคก์ารของบรษิทัมหาชนจ ากดัในเขตจงัหวดัระยอง 
2. ลกัษณะทางธุรกจิของบรษิทัมหาชนจ ากดัในจงัหวดัระยองมคีวามสมัพนัธก์บัความคาดหวงั

ในการตดัสนิใจลงทุนของบรษิทัมหาชนจ ากดัในเขตจงัหวดัระยอง 
3. ความรบัผดิชอบต่อสงัคมขององค์การมคีวามสมัพนัธก์บัความสามารถในการท าก าไรของ

บรษิทัมหาชนจ ากดัในเขตจงัหวดัระยอง 
4. ความรบัผดิชอบต่อสงัคมขององคก์ารมคีวามสมัพนัธก์บัความคาดหวงัในการตดัสนิใจลงทุน

ของบรษิทัมหาชนจ ากดัในเขตจงัหวดัระยอง  
กรอบแนวคิดในการวิจยั 

        ตัวแปรอิสระ                    ตัวแปรตาม 

 

 
 
 
 
 
 
 

ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ 
1. ความรับผดิชอบด้านพนักงานขององค์การ 
2.  ความรับผิดชอบด้านสิ่งแวดลอ้มของ

องค์การ 
3. ความรับผดิชอบด้านชุมชนขององค์การ 

 
 
 

ความคาดหวังในการตัดสินใจลงทุน 
1. ความเชื่อมั่นต่อการตดัสินใจของผู้มี

ส่วนไดเ้สีย 
2. ความคาดหวังต่อการตัดสิน ใจเลือก

ลงทุนจากผู้มสี่วนได้เสยี   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ลักษณะทางธุรกิจ 
1. กลุ่มอุตสาหกรรม 
2. ทุนจดทะเบียนของบริษัท 
3. สินทรัพย์ของบริษัท                                    

ความสามารถในการท าก าไร 
1. อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์
2. อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ือ

หุ้น 
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ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบัจากการวิจยั 
1. กระตุน้ใหบ้รษิทัเกดิความรบัผดิชอบต่อสงัคมขององคก์ารในการด าเนินธุรกจิ 
2. ผลวิจัยที่ได้สามารถน าเป็นแนวทางในการตัดสินใจลงทุนของผู้ประกอบการ นิคม

อุตสาหกรรม และนกัลงทุน 
3. น ามาเป็นต้นแบบสามารถน าไปประยุกต์ในการด าเนินการเกี่ยวกบัความรบัผดิชอบต่อสงัคม

ส าหรบัองคก์ารภาครฐัและภาคเอกชน 
4. น ามาใชเ้ป็นต้นแบบและแนวทางในการพฒันาและเพิม่มลูค่าทางเศรษฐกจิของจงัหวดัระยอง 

และจงัหวดัอื่น ๆ 
 
การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

1. งานวจิยัในประเทศไทย สามารถรวบรวมงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้ง ไดด้งัต่อไปนี้ 
พฤกษา พึ่งจติต์ประไพ (2551) ได้ท าการศกึษาเรื่องปัจจยัที่มผีลต่อการเปิดเผยขอ้มูลด้าน

สิง่แวดล้อมและสงัคมของบรษิัทที่จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรม
ทรัพยากร กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมและกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อส ร้าง ผลการศึกษาพบว่า 
ความสมัพนัธ์ระหว่างระดบัการเปิดเผยขอ้มูลด้านสิง่แวดล อมและสงัคมกบัคุณลกัษณะต่าง ๆ ของ
บริษัทพบว่าขนาดของกิจการ ประเภทส านักงานสอบบัญชีและความสามารถในการท าก าไร มี
ความสมัพนัธอ์ยา่งมนียัส าคญัเชงิบวกการเปิดเผยขอ้มลูดา้นสิง่แวดล อมและสงัคม 

บุษบา นุชิตภาพ (2551) ก็ได้ศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดเผยข้อมูลความ
รบัผดิชอบต่อสงัคมกบัผลการด าเนินงานของบรษิทัจดทะเบยีน ในดชันี 100 ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย  พบว่า การเปิดเผยขอ้มูลความรบัผดิชอบด้านสิง่แวดล้อม สงัคม และบรรษทัภบิาลของ
องคก์ารกบัผลประกอบการทางการเงนิมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางตรงกนัขา้มกบัอตัราส่วนผลตอบแทน
ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น สาเหตุจากบรษิัทฯ มคี่าใช้จ่ายที่สูงในการด าเนินกิจกรรมด้านสิง่แวดล้อม ด้าน
แรงงานและพนักงาน ด้านชุมชนและสงัคม และด้านสุขภาพและความปลอดภยั จงึส่งผลกระทบท าให้
บรษิทัฯ มอีตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ลดลง ในขณะเดยีวกนั พบว่าการเปิดเผยขอ้มลูความรบัผดิชอบดา้น
สิง่แวดลอ้ม สงัคม และบรรษทัภบิาลขององคก์ารกบัผลประกอบการทางการเงนิ ไม่มคีวามสมัพนัธ์กบั
อตัราส่วนก าไรขัน้ตน้ อตัราผลตอบแทนต่อ สนิทรพัยร์วม และอตัราก าไรสุทธ ิ

เมธาว ีรกัษาสุข (2553) ไดศ้กึษาเรือ่งความสมัพนัธร์ะหว่างการแสดงความรบัผดิชอบต่อสงัคม
กบัการวดัมูลค่าองค์การโดยใช้มูลค่าทางการตลาดโดยเฉลี่ย (AMV) และมูลค่าทางการตลาดส่วนเพิม่ 
(EMV) พบว่า ความรบัผิดชอบต่อสงัคมขององค์การด้านระบบการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานมี
ความสมัพนัธก์บัมลูค่าทางการตลาดโดยเฉลีย่อย่างมนีัยส าคญัทีร่ะดบั 0.05 และดา้นความปลอดภยัและ
สุขภาพพนักงานมคีวามสมัพนัธ์มูลค่าทางการตลาดส่วนเพิม่อย่างมนีัยส าคญัที่ระดบั 0.05  ส่วนด้าน
ชุมชนและสิง่แวดลอ้มไม่มคีวามสมัพนัธอ์ย่างมนีัยส าคญักบัมลูค่าองคก์ารทีว่ดัจากมลูค่าการตลาดโดย
เฉลีย่และมลูค่าทางการตลาดส่วนเพิม่ 
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บูรณภพ สมเศรษฐ ์และคณะ (2556) กไ็ดศ้กึษาเรื่องความสมัพนัธร์ะหว่างขนาดขององค์การ 
ความรับผิดชอบทางสังคม และผลการด าเนินงานด้านการเงินของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาด 
หลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยที่มขีนาดเล็กถึงขนาดกลาง ระหว่างปี พ.ศ. 2553-2554  ผลการศึกษา 
พบว่า อตัราผลตอบแทนต่อสนิทรพัยม์คีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกกบัความรบัผดิชอบทางสงัคมขององคก์าร
ดา้นสิง่แวดลอ้มอย่างมนีัยส าคญัทีร่ะดบั 0.05 ส่วนอตัราผลตอบแทนส่วนผูถ้อืหุน้และมลูค่าเพิม่ทางการ
ตลาด ไม่มคีวามสมัพนัธก์บักบัความรบัผดิชอบทางสงัคมขององค์การด้านการจา้งงานและชุมชน และ
ดา้นสิง่แวดล้อม ในขณะที่ขนาดขององค์การมคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกกบัความรบัผดิชอบทางสงัคมของ
องคก์ารดา้นการจา้งงานและชุมชน และดา้นสิง่แวดลอ้มอยา่งมนียัส าคญัทีร่ะดบั 0.05 

ฑริยา พงษ์พันธุ์ (2558) ได้ศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างระดับการเปิดเผยข้อมูลความ
รบัผดิชอบด้านสิง่แวดล้อมสงัคม และบรรษัทภบิาลขององค์การกับผลประกอบการทางการเงนิของ
บรษิทัหมวดธุรกิจพลงังานที่อยู่ในดชันี SET 50 พบว่า ระดบัการเปิดเผยขอ้มูลความรบัผดิชอบด้าน
สิง่แวดล้อม สงัคม และบรรษทัภบิาลไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัผลประกอบการทางการเงนิของอตัราก าไร
ขัน้ตน้ อตัราผลตอบแทนต่อสนิทรพัยร์วม (ROA) และอตัราก าไรสุทธ ิในทางตรงกนัขา้มพบว่าระดบัการ
เปิดเผยขอ้มลูความรบัผดิชอบดา้นสิง่แวดลอ้ม สงัคม และบรรษทัภบิาลมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางตรงกนั
ขา้มกบัผลประกอบการทางการเงนิของอตัราตอบแทนผูถ้อืหุน้ (ROE) อยา่งมนียัส าคญัทีร่ะดบั 0.05  

พรรณ ีกมัพลกญัจนา (2558) ไดศ้กึษา การเปิดเผยขอ้มลูความรบัผดิชอบต่อสงัคมของบรษิทั
จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยที่มรีายชื่อหลกัทรพัยใ์นกลุ่มดชันี SET 100 พบว่า 1) 
บรษิทัในกลุ่มอุตสาหกรรมสนิค้าอุตสาหกรรม กลุ่มอุตสาหกรรมธุรกจิการเงนิ และ กลุ่มอุตสาหกรรม
บริการมีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรมมากที่สุด 2) บริษัทกลุ่ม
อุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารมกีารเปิดเผยขอ้มลูเกี่ยวกบัการประกอบกจิการดว้ยความ
เป็นธรรมมากทีสุ่ด 3) บรษิทักลุ่มเทคโนโลยมีกีารเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัการร่วมพฒันาชุมชนหรอืสงัคม
มากทีสุ่ด 4) บรษิทักลุ่มอุตสาหกรรมอสงัหารมิทรพัยแ์ละก่อสรา้ง และ กลุ่มอุตสาหกรรมทรพัยากรมกีาร
เปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัการดแูลรกัษาสิง่แวดลอ้มมากทีสุ่ด 

ศศิ ดษิณะ (2559) ได้ศึกษาผลกระทบของการเปิดเผยข้อมูลสิง่แวดล้อม และการควบคุม
ภายในต่อมลูค่ากจิการ: กรณีศกึษาบรษิทัทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย พบว่า การ
เปิดเผยขอ้มลูสิง่แวดลอ้มดา้นการวจิยัและพฒันามคีวามสมัพนัธก์บัมลูค่ากจิการทีร่ะดบันัยส าคญั 0.05 
โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั (เชงิบวก) และ การควบคุมภายในดา้นการประเมนิความเสี่ยงมี
ความสมัพนัธก์บัมลูค่ากจิการทีร่ะดบันัยส าคญั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางตรงกนัขา้ม (เชงิลบ) 

อลสิา ประมวลเจรญิกจิ (2560) การศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างความรบัผดิชอบต่อสงัคมและ
ผลประกอบการทางการเงนิของ บรษิัทจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย พบว่า การ
เคารพสทิธแิละการปฏบิตัต่ิอแรงงานอย่างเป็นธรรม และการก ากบัดูแลกจิการทีด่มีผีลกระทบเชงิบวก
ต่ออตัราก าไรสุทธ ิ การเคารพสทิธแิละการปฏบิตัต่ิอแรงงานอย่างเป็นธรรม การเผยแพร่นวตักรรมจาก
การด าเนินความรบัผิดชอบต่อสังคม และการก ากับดูแลกิจการที่ดี มีผลกระทบเชิงบวกต่ออัตรา
ผลตอบแทนต่อสนิทรพัย ์
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ขวัญยิหวา ไชยมาลา (2560) ได้ท าการศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการท าความ
รบัผดิชอบต่อสงัคมกบัผลการด าเนินงานขององคก์ารกบัความสามารถในการท าก าไรของบรษิทั พบว่า 
ความสมัพนัธ์ระหว่างบรษิทัที่มกีารร่วมทุนกบับรษิทัขา้มชาตใินกลุ่มประเทศ OECD และ การเปิดเผย
กจิกรรมความรบัผดิชอบต่อสงัคมกบัความสามารถในการท าก าไรมคีวามสมัพนัธ์กนัอย่างมนีัยส าคญั
ทางสถติทิี ่0.05 ไปในทศิทางบวก ส่วนการเปิดเผยนโยบายความรบัผดิชอบต่อสงัคมมคีวามสมัพนัธ์กับ
ความสามารถในการท าก าไร และการเปลี่ยนแปลงของรายได้รวมของบรษิทัเทยีบกบัรายไดร้วมเฉลีย่
ของอุตสาหกรรมอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ในทศิทางลบ 

ศริโิชค ประทุมพทิกัษ์ (2561) ไดศ้กึษาผลกระทบต่อชุมชนทีเ่กดิจากการตัง้นิคมอุตสาหกรรม
มาบตาพุดในโครงการพฒันาพืน้ทีช่ายฝัง่ทะเลภาคตะวนัออก : กรณขีองเทศบาลเมอืงมาบตาพุด อ าเภอ
เมอืง จงัหวดัระยอง พบว่า การตัง้นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดสรา้งผลกระทบทางบวกในดา้นเศรษฐกจิ 
รายได ้การมงีานท า สาธารณูปโภค ทีด่ขี ึน้ ส่วนผลกระทบดา้นลบชุมชนแออดั ค่าครองชพีทีส่งูขึน้ ดา้น
สุขภาพของปประชาชนจากมลพษิทางอากาศ 

Moneva and Ortas (2010) ไดว้เิคราะหผ์ลการด าเนินงานดา้นสิง่แวดลอ้มและการเงนิโดยน า
กลุ่มตวัอย่างบรษิทั ในยุโรปมา 230 บรษิัท ช่วงปี ค.ศ. 2004-2007 โดยระบุความเชื่อมโยงระหว่าง
ระดบัความส าเรจ็ของผลการด าเนินงานดา้นสิง่แวดลอ้ม และประสทิธภิาพทางการเงนิ พบว่า บรษิทัทีม่ ี
ผลการด าเนินงานดา้นสิง่แวดลอ้มทีส่งูขึน้ ส่งผลกระทบต่อประสทิธภิาพทางการเงนิทีเ่พิม่ขึน้ในอนาคต  

 Choi, Kwak Choe (2010) ได้ศึกษาความสมัพนัธ์เชงิประจกัษ์ระหว่างความรบัผดิชอบต่อ
สงัคมขององค์การ (CSR) และผลการด าเนินงานทางการเงนิขององค์การในประเทศเกาหลี โดยใช้
ตวัอย่าง 1,222 บรษิทั ในช่วงปี 2545-2551 การวดัดชันีความรบัผดิชอบต่อสงัคมแบบถ่วงน ้าหนักผู้มี
ส่วนได้เสยี และผลการด าเนินงานทางการเงนิวดัจากผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น และผลตอบแทนจาก
สินทรพัย์ พบว่า มคีวามสมัพนัธ์เชิงบวกและมนีัยส าคญัระหว่างผลการด า เนินงานทางการเงนิของ
องคก์ารกบั ดชันีความรบัผดิชอบต่อสงัคมแบบถ่วงน ้าหนกัผูม้สี่วนไดเ้สยี 

Mwangi & Jerotich (2013) ไดศ้กึษาความสมัพนัธร์ะหว่างแนวปฏบิตัดิา้นความรบัผดิชอบต่อ
สงัคมและผลการด าเนินงานทางการเงนิของ บรษิทั ในภาคการผลติการก่อสรา้งและพนัธมติรของตลาด
หลกัทรพัย์ไนโรบ ีในช่วงปี 2550-2554 พบว่า ความสมัพนัธ์ระหว่างความรบัผิดชอบต่อสงัคมของ
องค์การ ประสิทธิภาพการผลิต และความเข้มแข็งของเงนิทุน กับ ผลตอบแทนจากสินทรพัย์ มคี่า
สมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์0.870  

Kiran, Kakakhel & Shaheen (2015) ได้ศึกษาความรบัผิดชอบต่อสังคมขององค์การและ
ความสามารถในการท าก าไรของภาคอุตสาหกรรมน ้ามนัและก๊าซ ของประเทศปากีสถาน โดยกลุ่ม
ตวัอยา่งเป็นบรษิทัน ้ามนัและก๊าซ 10 แห่ง ซึง่จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยก์าราจสี าหรบัในช่วงปีพ.ศ. 
2549-2558 พบว่า ความสมัพนัธ์เชิงบวกระหว่าง CSR และก าไรสุทธิ และอัตราก าไรสุทธิ ในทาง
กลบักนัพบความสมัพนัธ์เชงิลบระหว่าง CSR และสนิทรพัย์รวม นอกจากนี้ พบว่า CSR เป็นความ
รบัผดิชอบของธุรกจิทีจ่ะมสี่วนร่วมในการแบ่งปันผลก าไรใหก้บัสงัคมเพราะถ้าไม่ม ีธุรกจิจะไม่สามารถ
อยูร่อดได ้
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วิธีด าเนินการวิจยั 

การวจิยัเชงิปรมิาณ โดยใช้การวจิยัเชงิส ารวจและวธิกีารเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม และ
ขอ้มลูผลประกอบการของกลุ่มตวัอย่างจากตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยตัง้แต่ปี 2561-2563 ขนาด
ของกลุ่มตวัอย่างโดยใชว้ธิกีารของ Taro Yamane ระดบัความเชื่อมัน่ 95% จ านวน 430 ราย การเลอืก
ตวัอย่างใช้วธิสีุ่มตวัอย่างแบบแบ่งชัน้ภูม ิ(Stratified Random Sampling) จากบุคลากรของ 33 บรษิทั
มหาชนจ ากดัจาก 5 กลุ่มอุตสาหกรรม ไดแ้ก่ กลุ่มอุตสาหกรรมสนิคา้อุตสาหกรรมจ านวน 175 ตวัอยา่ง 
กลุ่มอุตสาหกรรมอสงัหารมิทรพัยแ์ละก่อสรา้ง จ านวน 51 ตวัอยา่ง กลุ่มอุตสาหกรรมบรกิาร จ านวน 11 
ตวัอย่าง กลุ่มอุตสาหกรรมทรพัยากร จ านวน 106 ตัวอย่าง กลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบรโิภค 
จ านวน 35 ตัวอย่าง และกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร จ านวน 52 ตัวอย่าง ซึ่ง
ประกอบธุรกจิอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมผาแดง นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด นิคมอุตสาหกรรมอาร ์ไอ 
แอล นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวนัออก (มาบตาพุด) และนิคมอุตสาหกรรมเอเชยี เขตจงัหวดัระยอง  

 
การวิเคราะหข้์อมลู 

ในการวจิยัครัง้นี้ ผูว้จิยัไดท้ าการวเิคราะหข์อ้มลูและน าเสนอผลการวเิคราะหข์อ้มลู โดยสถติใิน
การวเิคราะหข์อ้มลูม ีรายละเอยีดดงันี้  

1. หาค่ารอ้ยละ กบัขอ้มลูลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถาม และโครงสรา้ง
ทางธุรกจิของบรษิทัมหาชนจ ากดัในจงัหวดัระยอง 

2. หาค่า ค่าเฉลีย่ (x̅) และค่าความเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) กบัขอ้มลูทีเ่ป็นความรบัผดิชอบ
ต่อสงัคมขององคก์าร และขอ้มลูทีเ่ป็นความคาดหวงัในการตดัสนิใจลงทุน 

ผูว้จิยั ไดเ้สนอค่าเฉลีย่ โดยแปลความหมาย ดงันี้ 
ค่าเฉลีย่อยูร่ะหว่าง 1.00 – 1.80 หมายถงึ ระดบัความส าคญั น้อยทีสุ่ด 
ค่าเฉลีย่อยูร่ะหว่าง 1.81 – 2.60 หมายถงึ ระดบัความส าคญั น้อย 
ค่าเฉลีย่อยูร่ะหว่าง 2.61 – 3.40 หมายถงึ ระดบัความส าคญั ปานกลาง 
ค่าเฉลีย่อยูร่ะหว่าง 3.41 – 4.20 หมายถงึ ระดบัความส าคญั มาก 
ค่าเฉลีย่อยูร่ะหว่าง 4.21 – 5.00 หมายถงึ ระดบัความส าคญั มากทีสุ่ด 

3. หาค่าไคสแควร ์(Chi-Square) เพื่อทดสอบความสมัพนัธ์ระหว่าง โครงสรา้งทางธุรกจิของ
บรษิัทมหาชนจ ากดัในจงัหวดัระยองที่มคีวามสมัพนัธ์ต่อความรบัผดิชอบต่อสงัคมขององค์การ และ
ความคาดหวงัในการตดัสนิใจลงทุน  

4. หาค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธเ์พยีรส์นั (r) เพื่อทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่างความรบัผดิชอบ
ต่อสงัคมขององค์การ และความคาดหวงัในการตดัสนิใจลงทุน ได้เสนอค่าความสมัพนัธ์ สามารถแปล
ความหมายไดด้งันี้ 

0.00 – 0.25 มคีวามสมัพนัธน้์อย 
0.26 – 0.50 มคีวามสมัพนัธป์านกลาง 

128



0.51 – 0.75 มคีวามสมัพนัธค์่อนขา้งมาก 
0.76 – 1.00 มคีวามสมัพนัธม์าก 
 

 
ผลการวิจยั 

จากการวจิยั พบว่า 
1. ความรบัผดิชอบต่อสงัคมขององค์การของบรษิทัมหาชนจ ากดัในเขตจงัหวดัระยอง พบว่า 

ใหค้วามส าคญัต่อความรบัผดิชอบต่อสงัคมดา้นชุมชนขององคก์ารอยู่ในระดบัความส าคญัมากทีสุ่ด  ( x̅ 
= 4.22) รองลงมาเป็น ความรบัผดิชอบต่อสงัคมดา้นสิง่แวดลอ้มขององคก์ารอยูใ่นระดบัความส าคญัมาก
ที่สุด (x̅ = 4.21) และความรบัผดิชอบต่อสงัคมด้านพนักงานขององค์การอยู่ในระดบัความส าคัญมาก 
(x̅ = 4.16) เรยีงตามล าดบั ดงัแสดงในตารางที ่1 
ตารางท่ี 1 ความรบัผดิชอบต่อสงัคมขององคก์ารของบรษิทัมหาชนจ ากดัในเขตจงัหวดัระยอง   

ความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทมหาชนจ ากดัในเขตจังหวัด
ระยอง �̅� S.D. 

ระดับ
ความส าคัญ 

1. ความรับผิดชอบต่อสงัคมด้านชุมชนขององค์การ 4.22 0.42 มากที่สุด 

2. ความรับผิดชอบต่อสงัคมด้านสิ่งแวดล้อมขององค์การ 4.21 0.41 มากที่สุด 

3. ความรับผิดชอบต่อสงัคมด้านพนักงานของ 4.16 0.37 มาก 

 

2. ความคาดหวงัในการตดัสนิใจลงทุนของบรษิทัมหาชนจ ากดัในเขตจงัหวดัระยอง พบว่า ให้
ความส าคญัต่อความเชื่อมัน่ต่อการตดัสนิใจลงทุนของบรษิัทมหาชนจ ากดัในเขตจงัหวดัระยองอยู่ใน
ระดบัความส าคญัมากทีสุ่ด  (x̅ = 4.26) รองลงมาเป็นความคาดหวงัต่อการตดัสนิใจเลอืกลงทุนจากผู้มี
ส่วนไดเ้สยีของบรษิทัมหาชนจ ากดัในเขตจงัหวดัระยองอยู่ในระดบัความส าคญัมากทีสุ่ด (x̅ = 4.25) ดงั
แสดงในตารางที ่2 

ตารางท่ี 2 ความคาดหวงัในการตดัสนิใจลงทุนของบรษิทัมหาชนจ ากดัในเขตจงัหวดัระยอง   
ความคาดหวังในการตัดสินใจลงทุนของบริษัทมหาชนจ ากัดใน
เขตจังหวัดระยอง �̅� S.D. 

ระดับ
ความส าคัญ 

1. ความเชื่อมั่นต่อการตัดสินใจลงทุนของบริษทัมหาชนจ ากัดใน
เขตจังหวัดระยอง 

4.26 0.65 มากที่สุด 

2. ความคาดหวังต่อการตัดสินใจเลือกลงทุนจากผู้มีส่วนได้เสียของ
บริษัทมหาชนจ ากัดในเขตจังหวัดระยอง 

4.25 0.45 มากที่สุด 

 

3. ผลการทดสอบความสมัพนัธ์ระหว่างกลุ่มอุตสาหกรรมของบรษิทัมหาชนจ ากดัในจงัหวดั
ระยองกบัความรบัผดิชอบต่อสงัคมขององคก์าร พบว่า 1) กลุ่มอุตสาหกรรมกบัความรบัผดิชอบต่อสงัคม

129



ขององค์การด้านชุมชน มคีวามสมัพนัธ์กนัที่ระดบันัยส าคญัทางสถติ ิ0.05 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมตฐิาน
ทีต่ ัง้ไว ้2) ทุนจดทะเบยีนกบัความรบัผดิชอบต่อสงัคมขององค์การด้านพนักงาน ดา้นสิง่แวดลอ้ม และ
ดา้นชุมชนมคีวามสมัพนัธก์นัทีร่ะดบันัยส าคญัทางสถติ ิ0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้และ 3) 
สนิทรพัยบ์รษิทักบัความรบัผดิชอบต่อสงัคมขององคก์ารดา้นพนักงาน ดา้นสิง่แวดล้อม และดา้นชุมชน 
มคีวามสมัพนัธก์นัทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว้ 

4. ผลการทดสอบความสมัพนัธ์ระหว่างลกัษณะทางธุรกิจของบรษิทัมหาชนจ ากดัในจงัหวดั
ระยอง กบั ความคาดหวงัในการตดัสนิใจลงทุน พบว่า 1) กลุ่มอุตสาหกรรมกบัความคาดหวงัในการ
ตดัสนิใจลงทุนดา้นความเชื่อมัน่ต่อการตดัสนิใจของผูม้สี่วนไดเ้สยี และดา้นการตดัสนิใจเลอืกลงทุนจาก
ผู้มสี่วนได้เสยีมคีวามสมัพนัธก์นัที่ระดบันัยส าคญัทางสถติ ิ0.05 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมตฐิานที่ตัง้ไว ้2) 
ทุนจดทะเบยีนกบัความคาดหวงัในการตดัสนิใจลงทุนด้านการตดัสนิใจเลือกลงทุนจากผู้มสี่วนได้เสยีมี
ความสมัพนัธ์กนัที่ระดบันัยส าคญัทางสถติ ิ0.05 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมตฐิานที่ตัง้ไว้ และ 3) สนิทรพัย์
บริษัทกับความคาดหวังในการตัดสินใจลงทุนด้านการตัดสินใจเลือกลงทุนจากผู้มีส่วนได้เสียมี
ความสมัพนัธก์นัทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05 ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้

5. ผลการทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่างความรบัผดิชอบต่อสงัคมขององคก์ารกบัความสามารถ
ในการท าก าไรของบรษิทัมหาชนจ ากดัในจงัหวดัระยอง พบว่า 1) ความรบัผดิชอบต่อสงัคมขององคก์าร
ดา้นพนกังาน ดา้นสิง่แวดลอ้ม และดา้นชุมชนกบัความสามารถในการท าก าไรดา้นอตัราผลตอบแทนต่อ
สนิทรพัยข์องบรษิทัมหาชนจ ากดัในจงัหวดัระยองมคีวามสมัพนัธก์นัทีร่ะดบันัยส าคญัทางสถติ ิ0.05 ซึง่
สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้และ 2) ความรบัผดิชอบต่อสงัคมขององคก์ารดา้นสิง่แวดลอ้ม และดา้น
ชุมชนกบับความสามารถในการท าก าไรด้านอตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถอืหุ้นของบรษิทัมหาชน
จ ากดัในจงัหวดัระยอง มคีวามสมัพนัธก์นัทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ ัง้
ไว ้

6. ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความรบัผิดชอบต่อสังคมขององค์การกับความ
คาดหวงัในการตดัสนิใจลงทุน พบว่า 

1) ความรบัผดิชอบต่อสงัคมขององคก์ารดา้นพนักงาน ดา้นสิง่แวดลอ้ม และดา้นชุมชน กบั
ความคาดหวงัในการตดัสนิใจลงทุนดา้นความเชื่อมัน่ต่อการตดัสนิใจของผูม้สี่วนไดเ้สยี มคีวามสมัพนัธ์
กนัปานกลางไปในทศิทางเดยีวกนั โดยมีค่า 0.460, 0.488 และ 0.416 เรยีงตามล าดบั เมื่อเทยีบกับ
อตัรารอ้ยละ 46 , 48.8 และ 41.6โดยมคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมขององคก์ารด้านสิง่แวดลอ้มกบัความ
คาดหวงัในการตดัสนิใจลงทุนดา้นความเชื่อมัน่ต่อการตดัสนิใจของผูม้สี่วนไดเ้สยีมคีวามสมัพนัธก์นัรอ้ย
ละ 48.8 เป็นไปในทศิทางเดยีวกนั  

2) ความรบัผดิชอบต่อสงัคมขององคก์ารดา้นพนักงาน ดา้นสิง่แวดลอ้ม และดา้นชุมชน กบั
ความคาดหวงัในการตดัสนิใจลงทุนดา้นการตดัสนิใจเลอืกลงทุนจากผู้มสี่วนได้เสยี มคีวามสมัพนัธก์นั
ค่อนข้างมากร้อยละ 53.4, 62.2 และ 51.6 เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เรยีงตามล าดบั โดยมคีวาม
รบัผดิชอบต่อสงัคมขององคก์ารดา้นสิง่แวดลอ้มมคีวามสมัพนัธก์บั ความคาดหวงัในการตดัสนิใจลงทุน
ดา้นการตดัสนิใจเลอืกลงทุนจากผูม้สี่วนไดเ้สยีรอ้ยละ 62.2 เป็นไปในทศิทางเดยีวกนั 
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อภิปรายผล 

 
ผลจากการวิเคราะห์ การทดสอบสมมติฐานการวิจยั และการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่

เกีย่วขอ้ง พบว่ามปีระเดน็ทีน่่าสนใจดงันี้ 
1. ความสมัพนัธร์ะหว่างโครงสรา้งทางธุรกจิของบรษิทัมหาชนจ ากดัในจงัหวดัระยองกบัความ

รบัผดิชอบต่อสงัคมขององคก์ารและความคาดหวงัในการตดัสนิใจลงทุนของบรษิทัมหาชนจ ากดัในเขต
จงัหวดัระยอง สามารถแยกออกมาในแต่ละประเดน็ได ้คอื 

1.1 ความสมัพนัธ์ระหว่างกลุ่มอุตสาหกรรมของบรษิัทมหาชนจ ากดัในจงัหวดัระยองกบั
ความรบัผดิชอบต่อสงัคมขององค์การ และความคาดหวงัในการตดัสนิใจลงทุน แสดงให้เห็นว่า กลุ่ม
อุตสาหกรรมหลกัในจงัหวัดระยอง ได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าอุตสาหกรรม กลุ่มอุตสาหกรรม
ทรพัยากร และ กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร เป็นทีค่าดหวงัในการตดัสนิใจลงทุนของบรษิทั หรอื
นักลงทุนรายอื่น ๆ เนื่องจากเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมหลกัที่เป็นแกนในการผลกัดนัเศรษฐกิจ โดยสร้าง
รายได้ให้กับประเทศไทย และจงัหวดัระยอง อีกทัง้ผลิตภณัฑ์ที่ผลิตออกมาเป็นวตัถุดิบหลักให้แก่
อุตสาหกรรมประเภทอื่น ๆ ทัง้ภายในประเทศ และต่างประเทศ ที่จะไปด าเนินการแปรรูปหรอืผลิต
ออกเป็นสนิคา้ส าเรจ็รปู แสดงใหเ้หน็ถงึความเสถยีรภาพในการด าเนินธุรกจิไดอ้ย่างยัง่ยนืในอนาคต อกี
ทัง้การด าเนินการดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคมดว้ยการวางระบบการผลติของกลุ่มอุตสาหกรรมเหล่านี้
ด้วยการใช้นวตักรรมและเทคโนโลยใีนการผลิต เพื่อควบคุมคุณภาพและต้นทุนการผลิต ท าให้ลด
ผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้ม และมกีารเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัความรบัผดิชอบ ซึง่ส่งผลท าใหล้ดและขจดั
ขอ้ขดัแยง้กบัชุมชนและสงัคม สอดคลอ้งกบัการศกึษา กลุ่มอุตสาหกรรมในกลุ่มดชันี SET 100 ในการ
เปิดเผยขอ้มลูความรบัผดิชอบต่อสงัคมของ พรรณ ีกมัพลกญัจนา (2558) พบว่า ทุกกลุ่มอุตสาหกรรมมี
การเปิดเผยขอ้มูลความรบัผดิชอบต่อสงัคม โดยแต่ละกลุ่มจะมกีารเปิดเผยขอ้มูลที่สอดคล้องกับการ
ด าเนินธุรกจิหลกัของกลุ่มเป็นส าคญั 

1.2 ความสมัพนัธร์ะหว่างทุนจดทะเบยีนของบรษิทัมหาชนจ ากดัในจงัหวดัระยองกบัความ
รบัผดิชอบต่อสงัคมขององคก์าร และความคาดหวงัในการตดัสนิใจลงทุน แสดงใหเ้หน็ว่า ทุนจดทะเบยีน
ของบรษิทัมหาชนจ ากดัในจงัหวดัระยองมกีารลงทุนจ านวนมากแสดงถงึขนาดของบรษิทัซึง่จะสอดคลอ้ง
กบักลุ่มอุตสาหกรรม การลงทุน และเป้าหมายในการด าเนินธุรกจิในระยะยาว ซึง่จะเหมาะกบัการลงทุน
ของนกัลงทุนรายอื่น  

1.3 ความสมัพนัธร์ะหว่างสนิทรพัยบ์รษิทัของบรษิทัมหาชนจ ากดัในจงัหวดัระยองกบัความ
รบัผดิชอบต่อสงัคมขององคก์าร และความคาดหวงัในการตดัสนิใจลงทุน แสดงใหเ้หน็ว่า ประสทิธภิาพ
ของการด าเนินกิจการของบรษิทัมหาชนจ ากดัในจงัหวดัระยอง โดยพบว่าสนิทรพัย์บรษิัทของบรษิัท
มหาชนจ ากดัในจงัหวดัระยองมมีลูค่าสงูกว่าทุนจดทะเบยีนทีร่ะบุไวก้บัตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
ซึ่งสอดคล้องกบัการศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างขนาดขององคก์าร ความรบัผดิชอบทางสงัคม และผล
การด าเนินงานดา้นการเงนิของบรษิทัทีจ่ดทะเบยีนในตลาด หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยทีม่ขีนาดเลก็ถงึ
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ขนาดกลางของ  บูรณภพ สมเศรษฐ์ และคณะ (2556) ที่พบว่า ขนาดขององค์การมคีวามสมัพนัธ์เชงิ
บวกกบัความรบัผดิชอบทางสงัคมขององค์การด้านการจ้างงานและชุมชน และด้านสิง่แวดล้อม และ
การศึกษาของ ศศิ ดิษณะ (2559) ที่พบว่า การเปิดเผยข้อมูลสิ่งแวดล้อมด้านการวจิยัและพฒันามี
ความสมัพนัธก์บัมลูค่ากจิการทีไ่ปในทศิทางเดยีวกนั (เชงิบวก) 

2. ความสัมพันธ์ระหว่างความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การมีความสัมพันธ์กับความ
คาดหวงัในการตัดสินใจลงทุนของบรษิัทมหาชนจ ากัดในเขตจงัหวัดระยอง แสดงให้เห็นว่า การที่
เขม้งวดในนโยบายการด าเนินธุรกิจอย่างยัง่ยนืด้วยการด าเนินกิจกรรมด้านความรบัผดิชอบต่อสงัคม
อย่างต่อเนื่องของบรษิทัมหาชนจ ากดัในจงัหวดัระยอง ท าใหเ้กดิภาพลกัษณ์และชื่อเสยีงของบรษิทัที่ดี
เกดิการยอมรบัทัง้ในระดบัจงัหวดัระยอง ระดบัประเทศ และระดบัโลก ส่งผลท าให้เกดิการยอมรบัใน
คุณภาพของสนิคา้เป็นทีต่อ้งการของตลาด ท าใหเ้กดิความเชื่อมนัในการตดัสนิใจลงทุนขยายกจิการของ
บรษิทั และความสนใจทีจ่ะเขา้มาลงทุนในฐานะนักลงทุนรายใหม่ สอดคลอ้งกบัการศกึษาของ Moneva 
and Ortas (2010) พบว่า บริษัทที่มีผลการด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมที่สูงขึ้น ส่งผลกระทบต่อ
ประสทิธภิาพทางการเงนิที่เพิม่ขึน้ในอนาคต ท าให้นักลงทุนสามารถน ามาใช้ในการสนับสนุนตดัสนิใจ
ลงทุนในอนาคตเช่นกนั และการศกึษาในประเทศเกาหลขีอง Choi, Kwak Choe (2010) พบว่า ความ
รับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ (CSR) ของผู้ที่มีส่วนได้เสียมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับผลการ
ด าเนินงานทางการเงนิขององคก์าร  

3. ความสมัพนัธร์ะหว่างการด าเนินการความรบัผดิชอบต่อสงัคมขององคก์ารกบัความสามารถ
ในการท าก าไรของบรษิทัมหาชนจ ากดัในเขตจงัหวดัระยอง สามารถแยกออกมาในแต่ละประเดน็ได ้คอื 

3.1 ความสัมพันธ์ระหว่างความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การด้านพนักงาน ด้าน
สิง่แวดล้อม และด้านชุมชน กบัความสามารถในการท าก าไรด้านอตัราผลตอบแทนต่อสนิทรพัย์ของ
บรษิทัมหาชนจ ากดัในจงัหวดัระยอง แสดงให้เหน็ว่า ความรบัผดิชอบต่อสงัคมช่วยสนับสนุนให้บรษิทั
สามารถน าสนิทรพัยไ์ปใชใ้นการด าเนินกจิการไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ สรา้งประโยชน์ใหก้บับรษิทั โดย
ไม่กระทบต่อสิง่แวดลอ้ม และการสนับสนุนจากชุมชน รวมถงึพนักงานรูส้กึปลอดภยัในการท างานท าให้
เกดิความทุ่มเทในการท างาน สอดคลอ้งกบัการศกึษาของ บูรณภพ สมเศรษฐ ์และคณะ (2556) พบว่า 
อตัราผลตอบแทนต่อสนิทรพัย์มคีวามสมัพนัธ์เชงิบวกกบัความรบัผดิชอบทางสงัคมขององค์การด้าน
สิง่แวดล้อม และการศกึษาของ อภริดา ชนิประทปี (2558) พบว่า การแสดงความรบัผดิชอบต่อสงัคม
ขององคก์าร มคีวามสมัพนัธก์บัอตัราผลตอบแทนต่อสนิทรพัยไ์ปในทศิทางบวก รวมถงึการศกึษา อลสิา 
ประมวลเจรญิกจิ (2560) ทีพ่บว่า ความรบัผดิชอบต่อสงัคมด้านการเผยแพร่นวตักรรมจากการด าเนิ น
ความรบัผดิชอบต่อสงัคม และการก ากบัดูแลกิจการที่ด ีมผีลกระทบเชงิบวกต่ออตัราผลตอบแทนต่อ
สินทรัพย์ และ Mwangi & Jerotich (2013) พบว่า ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ กับ 
ผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์มคีวามสมัพนัธก์นัในระดบัมาก 

แต่ไม่สอดคล้องกับการศึกษาของ ฑรยิา พงษ์พนัธุ์ (2558) ที่พบว่า พบว่า ระดบัการ
เปิดเผยข้อมูลความรบัผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาลไม่มีความสัมพันธ์กับผล
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ประกอบการทางการเงนิของอตัราก าไรขัน้ตน้ อตัราผลตอบแทนต่อสนิทรพัยร์วม (ROA) และอตัราก าไร
สุทธ ิ

3.2 ความสมัพนัธ์ระหว่างความรบัผดิชอบต่อสงัคมขององคก์ารด้านสิง่แวดลอ้ม และด้าน
ชุมชนกบัความสามารถในการท าก าไรดา้นอตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัมหาชนจ ากดั
ในจงัหวดัระยอง แสดงให้เห็นว่า การด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกบัความรบัผดิชอบต่อสงัคมที่มุ่งเน้นด้าน
สิง่แวดลอ้ม ท าใหบ้รษิทัสามารถประหยดัเงนิได้จากการลดผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้ม เช่น การรไีซเคลิ 
การลดการใช้พลงังานและการป้องกนัมลพษิ ส าหรบัความรบัผดิชอบต่อสงัคมขององค์การด้านชุมชน 
โดยบรษิทัสนับสนุนการจดัหาวตัถุดบิจากผลติภณัฑใ์นชุมชนท้องถิ่น ท าให้ลดค่าใช้จ่ายในการขนส่ง
วตัถุดบิ ท าใหก้ารด าเนินกจิกรรมความรบัผดิชอบต่อสงัคมขององคก์ารดา้นสิง่แวดลอ้ม และดา้นชุมชน
ช่วยใหบ้รษิทัสามารถลดค่าใช้จ่ายที่ส าคญัในบางส่วนท าใหต้อบแทนต่อส่วนผูถ้อืหุ้นไดอ้ย่างเหมาะสม 
สอดคลอ้งกบัการศกึษาของ บุษบา นุชติภาพ (2551) และ ฑรยิา พงษ์พนัธุ ์(2558) พบว่า การเปิดเผย
ข้อมูลความรบัผดิชอบด้านสิง่แวดล้อม สงัคม และบรรษัทภบิาลขององค์การกบัผลประกอบการทาง
การเงนิมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางตรงกนัขา้มกบัอตัราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถอืหุ้น สาเหตุจาก
บรษิทัฯ มคี่าใชจ้า่ยทีส่งูในการด าเนินกจิกรรมดา้นสิง่แวดลอ้ม ดา้นแรงงานและพนกังาน ดา้นชุมชนและ
สงัคม และดา้นสุขภาพและความปลอดภยั  

แต่ไม่สอดคล้องกบัการศึกษาของ บูรณภพ สมเศรษฐ์ และคณะ (2556) ที่พบว่า อตัรา
ผลตอบแทนส่วนผู้ถือหุ้นและมูลค่าเพิม่ทางการตลาด ไม่มคีวามสมัพนัธ์กบักบัความรบัผดิชอบทาง
สงัคมขององคก์ารดา้นการจา้งงานและชุมชน และดา้นสิง่แวดลอ้ม 

 
ข้อเสนอแนะ 
 

1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้ 
1.1 ผลการด าเนินการเกี่ยวกบัความรบัผดิชอบต่อสงัคมขององคก์ารสามารถช่วยใหบ้รษิทั

สามารถสร้างผลก าไรจากด าเนินธุรกิจได้อย่างมปีระสิทธภิาพ ดงันัน้ บรษิัทมหาชนจ ากดัในจงัหวดั
ระยองควรท าแผนขยายแผนงานหรอืกจิกรรมด้านความรบัผดิชอบต่อสงัคมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกดิ
ความสมัพนัธ์ที่ดีกับชุมชน และสงัคมภายในจงัหวดัระยองอย่างยัง่ยืน นอกจากนี้ หน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้องสามารถน าผลการวิจัยไปเผยแพร่ และแนะน าบริษัทอื่น ๆ ให้เห็นความจ าเป็นในการ
ด าเนินงานดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคม เพื่อการด ารงของกจิการ 

1.2 ผลการด าเนินการเกี่ยวกบัความรบัผดิชอบต่อสงัคมขององค์การมคีวามสมัพนัธ์กบั
ความคาดหวงัในการตดัสนิใจลงทุนและความสามารถในการท าก าไร ท าใหบ้รษิทัสามารถน าผลการวจิยั
มาใช้เป็นขอ้มูลสนับสนุนในการลงทุนระยะยาว และนิคมอุตสาหกรรมสามารถน ามาใช้วางแผนในการ
ปรับปรุงหรือพัฒนาพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม และชุมชนโดยรอบ 
นอกจากนี้ผลการวจิยัช่วยใหน้กัลงทุนรายใหมต่ดัสนิใจทีจ่ะเขา้มาลงทุนในจงัหวดัระยอง 
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1.3 การน าผลการวจิยัไปประยุกต์การด าเนินการเกี่ยวกบัความรบัผดิชอบต่อสงัคมส าหรบั
องคก์ารภาครฐัและภาคเอกชน ใหส้อดคลอ้งกับสภาพแวดลอ้ม ชุมชน และทรพัยากรขององคก์าร และ
อยูบ่นพืน้ฐานของทฤษฎคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมขององคก์ารทีเ่หมาะสม 

1.4 การน าผลการวจิยัไปใชใ้นการเป็นต้นแบบและแนวทางในการพฒันาและเพิม่มลูค่าทาง
เศรษฐกจิของจงัหวดัระยอง และจงัหวดัอื่น โดยการศกึษาจุดแขง็ จุดอ่อน ของการด าเนินกจิกรรมความ
รบัผดิชอบต่อสงัคมของบรษิทัมหาชนจ ากดั เพื่อวางแผนด าเนินการพฒันาจงัหวดัไมส่่งผลกระทบเชงิลบ
ต่อความเป็นอยูข่องประชาชน และสามารถสรา้งเศรษฐกจิในแก่จงัหวดั และรายไดข้องประชาชน 

 
2.  ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 

2.1  เนื่องจากการวิจยัครัง้นี้จ ากัดเฉพาะบรษิัทมหาชนจ ากัดที่ประกอบกิจการในนิคม
อุตสาหกรรมท าใหไ้ดข้อ้มลูทีจ่ ากดัเฉพาะกลุ่มและพืน้ที ่ดงันัน้ ควรมกีารศกึษาการด าเนินการดา้นความ
รบัผดิชอบต่อสงัคมของบรษิทัจ ากดั และบรษิทั SMEs ในจงัหวดัระยองเพิม่เตมิ เพื่อให้เหน็ภาพรวม
ของการด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทเหล่านัน้ทัง้ทางด้านประชาชน ด้าน
สิ่งแวดล้อม และชุมชนของจงัหวัด ท าให้สามารถวางแผนการพฒันาอุตสาหกรรม สาธารณูปโภค 
สิง่แวดลอ้ม และความเป็นอยูข่องประชาชนในจงัหวดัไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ  

2.2  เนื่องจากการวิจยัครัง้นี้จ ากัดเฉพาะบรษิัทมหาชนจ ากัดที่ประกอบกิจการในนิคม
อุตสาหกรรมในพืน้ที่จงัหวดัระยอง ดงันัน้ ควรศกึษาการด าเนินงานด้านความรบัผดิชอบต่อสงัคมของ
บรษิทัมหาชนจ ากดัภายในนิคมอุตสาหกรรมจงัหวดัชลบุร ีและจงัหวดัฉะเชงิเทรา เพื่อใหค้รอบคลุมและ
สอดคลอ้งกบัการพฒันาเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก (EEC)  
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บทคดัย่อ 

งานวจิยัในครัง้นี้ใชร้ะเบยีบวธิวีจิยัเชงิคุณภาพ โดยน าทฤษฎสี่วนประสมทางการตลาด 4Ps มา
ประกอบการวจิยั โดยมวีตัถุประสงค ์คอื 1) เพื่อวเิคราะหส์่วนประสมทางการตลาดออนไลน์จากเวบ็ไซต์
ของโฮมสเตยใ์นประเทศไทย 2) เพื่อวเิคราะหค์วามคดิเหน็ออนไลน์ของนักท่องเทีย่วทีเ่คยพกัโฮมสเตย์
ในประเทศไทย  

ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ คอื โฮมสเตยใ์นประเทศไทย จ านวน 55 แห่ง โดยเป็นโฮมสเตย์
ทีไ่ดร้บัการรบัรองจากกรมการท่องเทีย่ว ระหว่างปี พ.ศ. 2558 – 2563 ในประเทศไทย และความคดิเหน็
ออนไลน์ของนักท่องเที่ยวที่เคยพกัโฮมสเตยท์ี่ได้รบัการรบัรองจากกรมการท่องเที่ยว ระหว่างปี พ.ศ. 
2558 – 2563 ในประเทศไทย โดยกลุ่มตวัอย่างส าหรบัการวจิยั คอื การตลาดจากเวบ็ไซต์ออนไลน์ของ
ผู้ประกอบการโฮมสเตยใ์นประเทศไทย จ านวน 15 แห่ง และความคดิเหน็ออนไลน์ของนักท่องเที่ยวที่
เคยพกัในโฮมสเตย ์จ านวน 25 คน  

ผลการวจิยัพบว่า ผู้ประกอบการโฮมสเตยค์วรปรบัปรุงการตลาดบนเวบ็ไซต์ออนไลน์โดยเพิม่
หวัขอ้ในเวบ็ไซต์ให้ครอบคลุมและชดัเจน เพื่อเป็นประโยชน์กบัผู้ประกอบการในการพฒันาการตลาด
ออนไลน์และเพิม่แรงจูงใจในการตดัสนิเลอืกใช้บรกิารของนักท่องเที่ยวชาวไทย และชาวต่างชาติที่ดี
ยิง่ขึน้  

ค าส าคญั: ส่วนประสมทางการตลาด โฮมสเตยก์ารตลาดออนไลน์ ความคดิเหน็ออนไลน์ 
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Abstract 
 

This article is qualitative data research by us ing 4Ps Marketing Mix Theory to analyze 
this article. This article aimed to 1) to analyze websites online marketing components of 
homestays in Thailand. 2) to analyze online reviews of travelers whom are ever stay over-night 
in homestays in Thailand. 

T h e  population used in this research are 5 5  homestays which is granted from the 
Department of Tourism, between 1995 - 2020 in Thailand and online reviews  of the travelers 
whom are ever stay over-night at homestays which are granted from the Department of Tourism, 
between 1995 - 2020 in Thailand. The sample group are 15 online marketing websites of 
homestays and 25 online reviews of the travelers whom are ever stay over-night at homestays. 

The result found entrepreneurs should improves their online marketing websites by add 
more cover and clearly contents for their benefits in developing online marketing websites and 
also increasing the motivation in choosing to use the services of Thai tourists and foreigners 
 
Keywords: Marketing components, Homestay, Online Marketing, Online Reviews  
 
1. บทน า 
ท่ีมาและความส าคญัของปัญหา  
 โลกปัจจุบนัเต็มไปด้วยเทคโนโลยทีี่ทนัสมยัมากมาย สิง่อ านวยความสะดวกส าหรบัมนุษย์ถูก
พฒันาขึ้นด้วยเทคโนโลยีเหล่านี้ ท าให้การใช้ชีวิตสะดวกสบายขึ้นกว่าแต่ก่อนมาก แม้กระทัง่การ
ตดิต่อสื่อสาร การเดนิทางท่องเทีย่วและการจองทีพ่กักส็ะดวกสบายและง่ายต่อการด าเนินการ เพราะมี
เทคโนโลยขีองการตลาดแบบออนไลน์ (Online Marketing) เขา้มาเตมิเตม็และตอบโจทยค์วามต้องการ
ของผูบ้รโิภคในยคุนี้ไดเ้ป็นอยา่งด ี(ส านกังานพฒันาธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์ETDA, 2558) การตลาด
ออนไลน์ (Online Marketing) จงึเป็นอกีช่องทางหนึ่งทีก่ลุ่มผูป้ระกอบการธุรกจิควรหนัมาใหค้วามสนใจ
ในการท าการตลาดออนไลน์เข้ามาประยุกต์ใช้และสามารถพฒันาธุรกิจของตนให้สะดวกรวดเรว็และ
เขา้ถงึไดง้่าย เพื่อตอบสนองต่อพฤตกิรรมการเลอืกซือ้ของผูบ้รโิภคในยุคดจิทิลั ทัง้ยงัสามารถยกระดบั
การบรกิารและเพิม่ยอดขายใหก้บัธุรกจิของท่านไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ (ประภสัสร บุตรดา, 2559) 
 ปัจจุบันการท่องเที่ยวในรูปแบบของการพักแรมในโฮมสเตย์ก าลังเป็นที่นิยมอย่างมาก 
โดยเฉพาะในกลุ่มนกัท่องเทีย่วทีส่นใจการท่องเทีย่วชุมชน ซึง่เป็นกลุ่มนกัท่องเทีย่วยุคใหม่ทีต่อ้งการหา
ประสบการณ์ใหม่ๆ  ชอบทดลอง รกัการผจญภยั รวมทัง้หน่วยงานภาครฐัทีเ่กี่ยวขอ้งกไ็ดใ้หค้วามส าคญั
กบัการส่งเสรมิการท่องเที่ยวในรูปแบบนี้  กระทรวงการท่องเที่ยวและกฬีาได้มกีารก าหนดยุทธศาสตร์
เกี่ยวกบัการพฒันาสนิค้าบรกิารและปัจจยัสนับสนุนการท่องเที่ยว โดยในส่วนที่เกี่ยวขอ้งกบัโฮมสเตย์
ทางกระทรวงไดม้อบหมายใหก้รมการท่องเทีย่วก าหนดมาตรฐานของโฮมสเตยข์ึน้ และใชเ้ป็นกรอบใน
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การติดตามประเมนิผลการด าเนินงานของโฮมสเตย์แต่ละแห่งทัว่ประเทศ เพื่อยกระดบัคุณภาพและ
มาตรฐานของการใหบ้รกิารใหเ้ป็นทีย่อมรบัของนกัท่องเทีย่วในระดบัประเทศ (กรวรรณ สงัขกร, 2555)  

ในขณะที่โฮมสเตยก์ าลงัเตบิโตและเพิม่จ านวนมากขึน้ แต่ยงัมนีักท่องเที่ยวที่ยงัไม่เคยเขา้พกั
แบบโฮมสเตยอ์กีมาก ผูว้จิยัจงึไดศ้กึษาส่วนประสมทางการตลาด (4Ps Mix Marketing) ของโฮมสเตย์
ในประเทศไทยจากการตลาดเว็บไซต์ออนไลน์ของผู้ประกอบการโฮมสเตย์ที่ได้รบัการรบัรองจาก
กรมการท่องเที่ยว ระหว่างปี พ.ศ. 2558 – 2563 ในประเทศไทย และความคิดเห็นออนไลน์ของ
นักท่องเทีย่วที่เคยพกัโฮมสเตยท์ีไ่ดร้บัการรบัรองจากกรมการท่องเที่ยว ระหว่างปี พ.ศ. 2558 – 2563 
ในประเทศไทย โดยน ามาวเิคราะห์และสรุปผลเพื่อเป็นประโยชน์กบัผู้ประกอบการในการพฒันาการ
ตลาดออนไลน์และเพิม่แรงจงูใจในการตดัสนิเลอืกใชบ้รกิารของนกัท่องเทีย่วชาวไทย และชาวต่างชาตทิี่
ดยี ิง่ขึน้  
วตัถปุระสงค ์
1. เพื่อวเิคราะหส์่วนประสมทางการตลาดออนไลน์จากเวบ็ไซตข์องโฮมสเตยใ์นประเทศไทย  
2. เพื่อวเิคราะหค์วามคดิเหน็ออนไลน์ของนกัท่องเทีย่วทีเ่คยพกัโฮมสเตยใ์นประเทศไทย 
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั  

เพื่อเป็นประโยชน์กบัผู้ประกอบการในการพฒันาการตลาดออนไลน์และเพิม่แรงจูงใจในการ
ตดัสนิเลอืกใชบ้รกิารของนกัท่องเทีย่วชาวไทย และชาวต่างชาตทิีด่ยี ิง่ขึน้  
ขอบเขตการวิจยั 

ผูว้จิยัไดก้ าหนดเนื้อหาไว ้2 ประเดน็ คอื  
1. ศกึษาการตลาดจากเวบ็ไซต์ออนไลน์ของกลุ่มตวัอย่างโฮมสเตยใ์นประเทศไทยทีผ่่านมาตรฐานของ
กรมการท่องเทีย่วระหว่างปี พ.ศ. 2558 - 2563  
2. ขอ้มลูทุตยิภมูจิากความคดิเหน็ออนไลน์ของนกัท่องเทีย่วทีเ่คยพกัในกลุ่มตวัอยา่งโฮมสเตย ์ 

 
2. การทบทวนวรรณกรรม 
 งานวจิยันี้ได้ท าการวเิคราะห์ส่วนประสมทางการตลาดจากเวป็ไซต์ออนไลน์ของโฮมสเตย์ใน
ประเทศไทย และความคดิเหน็ออนไลน์ของนกัท่องเทีย่วทีเ่คยพกัในโฮมสเตย ์ผูว้จิยัไดท้ าการสบืคน้จาก
วรรณกรรม หรอืทฤษฎีที่มสี่วนเกี่ยวข้องกบังานวจิยั จากแหล่งข้อมูลทุติยภูม ิอนัได้แก่ สื่อออนไลน์ 
บทความเชงิวชิาการ ทฤษฎต่ีางๆ รวมถงึงานวจิยัที่เกี่ยวขอ้งกบังานวจิยันี้ เพื่อน ามาอ้างองิและเป็น
แนวทางในการวเิคราะห ์ซึง่มดีงัต่อไปนี้  
แนวคิดเก่ียวกบัท่ีพกัสมัผสัวฒันธรรม (Home Stay) 

กรมการท่องเทีย่ว (2554) ไดป้ระกาศ เรือ่ง ก าหนดมาตรฐานบรกิารท่องเทีย่วมาตรฐาน 
โฮมสเตย์ไทย พ.ศ. 2554 ได้ให้ความหมายของโฮมสเตย์ไว้ว่า  “การท่องเที่ยวรูปแบบหนึ่ ง ที่
นักท่องเทีย่วจะต้องพกัรวมกบัเจา้ของบ้านชายคาเดยีวกนั โดยมหีอ้งพกัหรอืพืน้ทีใ่ชส้อยภายในบ้านที่
เหลอืสามารถน ามาดดัแปลงใหน้ักท่องเทีย่วพกัไดช้ัว่คราว ซึง่มจี านวนไม่เกนิ 4 หอ้ง มผีูพ้กัรวมกนัไม่
เกนิ 20 คน โดยมคี่าตอบแทน และจดับรกิารสิง่อ านวยความสะดวกตามสมควร อนัมลีกัษณะเป็นการ
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ประกอบกิจการเพื่อหารายได้เสรมิ” ในขณะที่ ธารดิา สกุลรตัน์ (2559)  กล่าวว่า โฮมสเตย์เกิดจาก
แผนพฒันาฯ ฉบบัที ่8 ทีเ่น้นบทบาทการพฒันาชุมชนและการทีร่ฐับาลออกกฎหมายการกระจายอ านาจ
สู่ทอ้งถิน่ ซึง่เป็นแรงผลกัดนัใหอ้งค์กรทอ้งถิน่และหน่วยงานต่างๆ เริม่หนัมาใหค้วามส าคญักบัการสรา้ง
รายไดใ้หก้บัชุมชนโดยใชก้ารท่องเทีย่วเป็นจุดขาย จงึท าใหเ้กดิกจิกรรมการท่องเที่ยวหลายรูปแบบใน
ชุมชน ซึ่งการจดักิจกรรมโฮมสเตยก์็เป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่ได้รบัความสนใจมาก ทัง้จากองค์กร
ทอ้งถิน่ องคก์รเอกชน และหน่วยงานภาครฐั 
ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด 

คอตเลอร์, ฟิลลิป อ้างถึงใน Passakorn Tipcha (2560) กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาด 
(Marketing Mix) หมายถงึ เครื่องมอืทางการตลาดที่สามารถควบคุมได้ ซึ่งกจิการผสมผสานเครื่องมอื
เหล่านี้ใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการและสรา้งความพงึพอใจใหแ้ก่กลุ่มลกูคา้เป้าหมาย ส่วนประสม
การตลาด ประกอบดว้ยทุกสิง่ทุกอย่างทีก่จิการใชเ้พื่อใหม้อีทิธพิลโน้มน้าวความต้องการผลติภณัฑข์อง
กจิการ ส่วนประสมการตลาดแบ่งออกเป็นกลุ่มได ้4 กลุ่ม ดงัทีรู่จ้กักนัว่าคอื “4 Ps” อนัไดแ้ก่  

1. ผลิตภัณฑ์ (Product) ลักษณะบางประการของผลิตภัณฑ์ของบริษัทที่อาจกระทบต่อ
พฤตกิรรมการซือ้ของผูบ้รโิภค คอื ความใหม่ความสลบัซบัซอ้นและคุณภาพทีค่นรบัรูไ้ดข้องผลติภณัฑ ์
ผลติภณัฑท์ีใ่หมแ่ละสลบัซบัซอ้นอาจตอ้งมกีารตดัสนิใจอย่างกวา้งขวาง ถา้เรารูเ้ร ือ่งเหล่านี้แลว้ในฐานะ
นักการตลาดเราควรจะเสนอทางเลอืกที่ง่ายกว่า ผู้บรโิภคมคีวามคุ้นเคยเพื่อให้ผู้บรโิภคที่ไม่ต้องการ
เสาะแสวงหาทางเลอืกอย่างกวา้งขวางในการพจิารณา ส่วนในเรื่องของรูปร่างของผลติภณัฑต์ลอดจน
หบีห่อและป้ายฉลาก สามารถก่ออทิธพิลต่อกระบวนการซื้อของผู้บรโิภค หบีห่อที่สะดุดตาอาจท าให้
ผู้บริโภคเลือกไว้เพื่อพิจารณา ประเมินเพื่อการตัดสินใจซื้อ ป้ายฉลากที่แสดงให้ผู้บริโภคเห็น
คุณประโยชน์ของผลติภณัฑท์ีส่ าคญักจ็ะท าใหผู้บ้รโิภคประเมนิสนิคา้เช่นกนั สนิคา้คุณภาพสงูหรอืสนิคา้
ทีป่รบัเขา้กบัความตอ้งการบางอยา่งของผูซ้ือ้มอีทิธพิลต่อการซือ้ดว้ย 

2. ราคา (Price) ราคามอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซือ้กต่็อเมื่อผู้บรโิภคท าการประเมนิทางเลอืก
และท าการตดัสนิใจ โดยปกติผู้บรโิภคชอบผลติภณัฑ์ราคาต ่า นักการตลาดจงึควรคดิราคาน้อย ลด
ตน้ทุนการซือ้หรอืท าใหผู้บ้รโิภคตดัสนิใจดว้ยลกัษณะอื่นๆ ส าหรบัการตดัสนิใจอย่างกวา้งขวางผูบ้รโิภค
มกัพจิารณารายละเอียด โดยถือเป็นอย่างหนึ่งในลกัษณะทัง้หลายที่เกี่ยวข้องส าหรบัสนิค้าฟุ่มเฟือย 
ราคาสูงไม่ท าใหก้ารซือ้ลดน้อยลง นอกจากนี้ราคายงัเป็นเครื่องประเมนิคุณค่าของผูบ้รโิภคซึง่กต็ดิตาม
ดว้ยการซือ้ 

3. ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Placement-Channel of Distribution) กลยุทธข์องนักการตลาดใน
การท าให้มผีลติภณัฑไ์ว้พรอ้มจ าหน่าย สามารถก่ออทิธพิลต่อการพบผลติภณัฑ ์แน่นอนว่าสนิค้าที่มี
จ าหน่ายแพร่หลายและง่ายทีจ่ะซือ้กจ็ะท าใหผู้บ้รโิภคน าไปประเมนิประเภทของช่องทางทีน่ าเสนอกอ็าจ
ก่ออิทธิพลต่อการรับรู้ภาพพจน์ของผลิตภัณฑ์ เช่น สินค้าที่มีของแถมในร้านเสริมสวยชัน้ดีใน
หา้งสรรพสนิคา้ท าใหส้นิคา้มชีื่อเสยีงมากกว่าน าไปใชบ้นชัน้วางของในซุปเปอรม์ารเ์กต็ 

4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion-Marketing Communication) การส่งเสริมการตลาด
สามารถก่ออทิธพิลต่อผูบ้รโิภคไดทุ้กขัน้ตอนของกระบวนการตดัสนิใจซือ้  ข่าวสารทีน่ักตลาดส่งไปอาจ
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เตอืนใจให้ผู้บรโิภครูว้่าเขามปัีญหา สนิค้าของนักการตลาดสามารถแก้ไขปัญหาได้และมนัสามารถส่ง
มอบใหไ้ดม้ากกว่าสนิคา้ของคู่แขง่ เมือ่ไดข้า่วสารหลกัการซือ้เป็นการยนืยนัว่าการตดัสนิใจซือ้ของลูกคา้
ถูกตอ้ง      
แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการตลาดออนไลน์ 

ทวศีกัดิ ์กาญจนสุวรรณ อา้งถงึใน ธนิดา อศัวโยธนิ (2561) การตลาดออนไลน์ เป็นการน าเสนอ
ผลติภณัฑ์หรอืบรกิารที่ใช้อินเทอร์เน็ตเป็นสื่อกลางที่ช่วยในการโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ และใช้เป็น
ช่องทางในการตดิต่อสื่อสารกนัระหว่างเจา้ของธุรกจิกบัลูกคา้ เป็นการลงทุนท าการตลาดทีม่รีาคาไม่สูง 
สามารถแกไ้ขหรอือปัเดตขอ้มลูไดเ้สมอ ไมว่่าจะเป็นการโพสต ์หรอืแชรข์อ้มลูข่าวสารทีธุ่รกจิตอ้งการให้
ลูกค้าทราบ ก็สามารถท าได้อย่างง่าย สะดวก และรวดเร็ว เกิดจากการเข้ามาของการพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) ซึ่งเป็นการด าเนินธุรการทางการค้าผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การใช้
เทคโนโลยเีป็นสื่อกลางระหว่างผูท้ีเ่กี่ยวขอ้ง ไดแ้ก่ ตวับุคคล องคก์ร หรอืตวับุคคลกับองคก์ร เพื่อช่วย
สนบัสนุนและอ านวยความสะดวกในการด าเนินกจิกรรมต่างๆ  

 
3. วิธีด าเนินการวิจยั 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการวจิยันี้ คอื โฮมสเตยใ์นประเทศไทย จ านวน 55 แห่ง โดยเป็นโฮมสเตยท์ี่

ไดร้บัการรบัรองจากกรมการท่องเทีย่ว ระหว่างปี พ.ศ. 2558 – 2563 ในประเทศไทย และความคดิเหน็
ออนไลน์ของนักท่องเที่ยวที่เคยพกัโฮมสเตย์ที่ได้รบัการรบัรองจากกรมการท่องเที่ยว ระหว่างปี พ.ศ. 
2558 – 2563 ในประเทศไทย  

กลุ่มตวัอย่างส าหรบัการวจิยัครัง้นี้ คอื การตลาดเวบ็ไซต์ออนไลน์ของผู้ประกอบการโฮมสเตย์
ในประเทศไทย จ านวน 15 แห่ง และความคิดเห็นออนไลน์ของนักท่องเที่ยวที่เคยพกัในโฮมสเตย์ 
จ านวน 25 คน  
การเกบ็รวบรวมข้อมลู 

การเกบ็รวบรวมขอ้มลูครัง้นี้ มเีครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั ดงันี้ 
1. แบบบนัทึกข้อมูลส่วนประสมทางการตลาดจากเว็บไซต์ออนไลน์ของโฮมสเตย์ โดยถูก

รวบรวมและจดัเกบ็ลงในตารางวเิคราะหส์่วนประสมทางการตลาดโดยใชท้ฤษฎ ี4Ps Mix Marketing  
2. แบบบันทึกข้อมูลความคิดเห็นออนไลน์ของนักท่องเที่ยวที่เคยพักในโฮมสเตย์ โดยถูก

รวบรวมและจดัเก็บลงในตารางความคดิเห็นออนไลน์ของนักท่องเที่ยวที่เคยพกัในโฮมสเตย์ โดยใช้
ทฤษฎ ี4Ps Mix Marketing มาประกอบการวเิคราะห ์
การวิเคราะหข้์อมลู 

น าขอ้มูลที่ศกึษาการตลาดจากเวบ็ไซต์ออนไลน์ของผูป้ระกอบการโฮมสเตย์แต่ละแห่งที่ไดร้บั
การรบัรองจากกรมการท่องเที่ยว ระหว่างปี พ.ศ. 2558 - 2563 ในประเทศไทย โดยวิเคราะห์แยก
ประเดน็ตามส่วนประสมทางการตลาด (4Ps Mix Marketing) ดงันี้ (1) ดา้นผลติภณัฑ ์(Product) ไดแ้ก่ 
ชนิดห้องพกั สิง่อ านวยความสะดวกสบายในห้องพกั ขนาดห้องพกั และจ านวนห้องพกั  (2) ด้านราคา 
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(Price) ไดแ้ก่ แสดงราคาตามชนิดหอ้งพกั แสดงราคาช่วงเสาร ์อาทติย ์ แสดงราคาช่วงวนัหยุดนักขตั
ฤกษ์ และแสดงราคาเป็นสกุลเงนิอื่น เช่น สกุลเงนิเหรยีญดอลล่าร์สหรฐัอเมรกิา สกุลเงนิเยนญี่ปุ่ น เป็น
ต้น (3) ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) ได้แก่ เบอรโ์ทรศพัท์ตดิต่อแบบพื้นฐาน เบอรโ์ทรศพัท์
แบบมอืถอื โต้ตอบจดหมายอเิลก็ทรอนิกส์ แอปพลเิคชัน่เฟซบุ๊ก หรอืแอปพลเิคชัน่อนิสตาแกรม แผนที่
และที่อยู่ แบบสอบถามข้อมูลออนไลน์ และไลน์ออฟฟิศแอปพลเิคชัน่ (4) ด้านการส่งเสรมิการตลาด 
(Promotion) ได้แก่ โปรโมชัน่ห้องพกั เช่น พกั 2 คนื ฟร ี1 คนื โปรโมชัน่ แถมอาหารเช้า โปรโมชัน่ 
แถมอาหารค ่า ฟรไีวฟาย คลปิวดีโิอออนไลน์ ความคดิเหน็ของลกูคา้ทีเ่คยมาใชบ้รกิาร รปูกจิกรรมของผู้
ที่เคยมาเขา้พกั รวมอาหารเช้า และรวมอาหารค ่า จากนัน้น าขอ้มูลทุตยิภูมคิวามคดิเหน็ออนไลน์ของ
นกัท่องเทีย่วทีเ่คยพกัในโฮมสเตยท์ีไ่ดร้บัการรบัรองจากกรมการท่องเทีย่ว ระหว่างปี พ.ศ. 2558 - 2563 
ดงันี้ (1) ด้านผลติภณัฑ ์(Product) ได้แก่  สิง่อ านวยความสะดวกสบายในห้องพกั ขนาดห้องพกั และ
ความสะอาดของห้องพกั บรรยากาศของโฮมสเตย ์(2) ด้านราคา (Price) คอื คุ้มค่ากบัราคาที่จ่าย (3) 
ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) ได้แก่ ติดต่อง่าย เบอร์โทรศพัท์ติดต่อได้ การโต้ตอบจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ แผนที่เข้าใจง่าย เว็บไซต์ใช้ได้จรงิ และการโต้ตอบออนไลน์ต่างๆ เช่น แอปพลเิคชัน่
อนิสตาแกรม  แอปพลเิคชัน่เฟซบุ๊ก 4) ด้านการส่งเสรมิการตลาด (Promotion) ได้แก่ โปรโมชัน่โฮมส
เตย ์ฟรไีวฟาย อาหารเชา้อรอ่ยและอาหารเชา้หลากหลาย โดยวเิคราะหแ์ลว้สรปุผลดว้ยวธิพีรรณนา 

 
4. ผลการวิจยัและอภิปรายผล 
 4.1 การศกึษาการตลาดจากเวบ็ไซต์ออนไลน์ของผูป้ระกอบการโฮมสเตยแ์ต่ละแห่งทีไ่ดร้บัการ
รบัรองจากกรมการท่องเที่ยว ระหว่างปี พ.ศ. 2558 - 2563 ในประเทศไทย จ านวน 15 แห่ง โดย
วเิคราะหแ์ยกประเดน็ตามส่วนประสมทางการตลาด (4Ps Mix Marketing) ดงันี้ 
 
ตารางที ่1 แสดงขอ้มลูดา้นผลติภณัฑ ์(Product) จากเวบ็ไซตอ์อนไลน์ของผูป้ระกอบการโฮมสเตย ์

 จากตารางที ่1 พบว่า ผูป้ระกอบการโฮมสเตยท์ัง้หมดจ านวน 15 แห่ง ส่วนใหญ่ไม่แสดงขอ้มลู
ด้านห้องพักจากเว็ปไซต์ออนไลน์ ดังนี้  (1) ชนิดห้องพัก จ านวน 10 แห่ง (2) สิ่งอ านวยความ
สะดวกสบายในหอ้งพกั จ านวน 11 แห่ง (3) ขนาดของหอังพกั จ านวน 13 แห่ง (4) จ านวนของหอ้งพกั 
12 แห่ง (5) แสดงภาพของ จ านวน 9 แห่ง 

ห้วข้อด้านห้องพกั 
บนหน้าเวบ็ไซต ์

แสดงในเวบ็ไซต์ 
(จ านวนแห่ง) 

ไม่แสดงในเวบ็ไซต์ 
(จ านวนแห่ง) 

รวม 
(จ านวนแห่ง) 

ชนิดหอ้งพกั 5 10 15 

สิ่งอ านวยความสะดวกสบายใน
หอ้งพกั 

4 11 15 

ขนาดหอ้งพกั 2 13 15 
จ านวนหอ้งพกั 3 12 15 
แสดงภาพหอ้งพกั 6 9 15 
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ตารางที ่2 แสดงขอ้มลูดา้นราคาหอ้งพกั( Price) จากเวบ็ไซตอ์อนไลน์ของผูป้ระกอบการโฮมสเตย ์
 จากตารางที ่2 พบว่า ผูป้ระกอบการโฮมสเตยท์ัง้หมดจ านวน 15 แห่ง ส่วนใหญ่ไมแ่สดงขอ้มลู 

ส าคญัดา้นราคาหอ้งพกั คอื (1) แสดงราคาตามชนิดหอ้งพกั จ านวน 10 แห่ง (2) แสดงราคาช่วงเสาร์- 
อาทติย ์จ านวน 14 แห่ง (3) แสดงราคาช่วงวนัหยุดนกัขตัฤกษ์ และแสดงราคาเป็นสกุลเงนิอื่น เช่น เงนิ
สกุลสหรฐัอเมรกิา เงนิสุกลญีปุ่่ น เป็นตน้ จ านวนหวัขอ้ละ 15 แห่ง  

 
ตารางที ่3 แสดงขอ้มลูดา้นช่องทางจดัจ าหน่าย (Place) จากเวบ็ไซตอ์อนไลน์ของผูป้ระกอบการ 
โฮมสเตย ์

จากตารางที ่3 พบว่า ผูป้ระกอบการโฮมสเตยท์ัง้หมดจ านวน 15 แห่ง ส่วนใหญ่ไม่แสดงขอ้มลู

ส าคญัดา้นช่องทางจดั คอื (1) เบอรโ์ทรศพัทต์ดิต่อพืน้ฐาน จ านวน 8 แห่ง (2) เบอรโ์ทรศพัทแ์บบมอืถอื 
จ านวน 2 แห่ง  (3) โต้ตอบจดหมายอเิลก็ทรอนิกส ์จ านวน 9 แห่ง (4) แอปพลเิคชัน่เฟซบุ๊ก จ านวน 2 
แห่ง (5) แอปพลเิคชัน่อนิสตาแกรม จ านวน 15 แห่ง (6) แผนที่และที่อยู่ จ านวน 6 แห่ง (7) สอบถาม
ขอ้มลูออนไลน์ จ านวน 12 แห่ง (8) ไลน์ออฟฟิศแอปพลเิคชัน่ จ านวน 15 แห่ง 

ห้วข้อด้านราคาห้องพกับน 
หน้าเวบ็ไซต์ 

แสดงในเวบ็ไซต ์ 
 (จ านวนแห่ง) 

ไม่แสดงในเวบ็ไซต ์ 
(จ านวนแห่ง) 

รวม 
(จ านวนแห่ง) 

แสดงราคาตามชนิดหอ้งพกั  5  10  15  

แสดงราคาช่วงเสาร-์อาทติย ์ 1  14  15  
แสดงราคาช่วงวนัหยุดนกัขตัฤกษ์   0   15  15  
แสดงราคาเป็นสกุลเงนิอื่น เช่น 
สกุลเงนิเหรยีญดอลล่าร์
สหรฐัอเมรกิา สกุลเงนิเยนญีปุ่่ น 
เป็นตน้  

  
0  

  
15  

 
15  

ห้วข้อด้านช่องทางจดั
จ าหน่ายบนหน้าเวป็ไซต์ 

แสดงในเวป็ไซต ์ 
(จ านวนแห่ง) 

ไม่แสดงในเวป็ไซต ์ 
(จ านวนแห่ง) 

รวม 
(จ านวนแห่ง) 

เบอรโ์ทรศพัทต์ดิต่อพืน้ฐาน 7  8  15  
เบอรโ์ทรศพัทแ์บบมอืถอื 13  2  15  
โตต้อบจดหมายอเิลก็ทรอนิกส ์ 6  9  15  
แอปพลเิคชัน่เฟซบุ๊ก 13  2  15  
แอปพลเิคชัน่อนิสตาแกรม 0  15  15  
แผนทีแ่ละทีอ่ยู ่ 9  6  15  
แบบสอบถามขอ้มลูออนไลน์ 3  12  15  
ไลน์ออฟฟิศแอปพลเิคชัน่ 0  15  15  
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ตารางที ่4 แสดงขอ้มลูดา้นโปรโมชัน่ (Promotion) จากเวบ็ไซตอ์อนไลน์ของผูป้ระกอบการโฮมสเตย ์

จากตารางที ่4 พบว่า ผูป้ระกอบการโฮมสเตย์ทัง้หมดจ านวน 15 แห่ง ส่วนใหญ่ไม่แสดงขอ้มลู
ส าคญัดา้นโปรโมชัน่ คอื (1) โปรโมชัน่หอ้งพกั เช่น พกั 2 คนื ฟร ี1 คนื จ านวน 12 แห่ง (2) โปรโมชัน่

แถมอาหารเชา้ โปรโมชัน่แถมอาหารค ่า ฟรไีวฟาย และคลปิวดีโิอออนไลน์ จ านวนหวัขอ้ละ 13 แห่ง (3) 
ความคดิเหน็ของลูกคา้ทีเ่คยมาใชบ้รกิาร จ านวน 15 แห่ง (4) รปูกจิกรรมของผูท้ีเ่คยมาเขา้พกั จ านวน 
6 แห่ง 

 
4.2 การศกึษาความคดิเหน็ออนไลน์ของนักท่องเที่ยวทีเ่คยพกัโฮมสเตยท์ีไ่ด้รบัการรบัรองจาก

กรมการท่องเทีย่ว ระหว่างปี พ.ศ. 2558 - 2563 ในประเทศไทย จ านวน 25 คน สามารถวเิคราะหแ์ยก
ประเดน็ตามส่วนประสมทางการตลาด (4Ps Mix Marketing) ดงันี้ 
 
ตารางที ่5 แสดงขอ้มลูความถีจ่ านวนความคดิเหน็ออนไลน์ดา้นบวกของนกัท่องเทีย่วทีเ่คยพกัใน 
โฮมสเตย ์

ห้วข้อด้านโปรโมชัน่บน 
หน้าเวบ็ไซต์ 

แสดงในเวบ็ไซต ์
(จ านวนแห่ง) 

ไม่แสดงในเวบ็ไซต ์
(จ านวนแห่ง) 

รวม 
(จ านวนแห่ง) 

โปรโมชัน่หอ้งพกั  
เช่น พกั 2 คนืฟร ี1 คนื 

3  12  15  

โปรโมชัน่แถมอาหารเชา้ 2  13  15  

โปรโมชัน่แถมอาหารค ่า 2  13  15  
ฟรไีวฟาย 2  13  15  
คลปิวดีโิอออนไลน์ 2  13  15  

ความคดิเหน็ของลกูคา้ทีเ่คยใชบ้รกิาร 0  15  15  
รปูกจิกรรมของผูท้ีเ่คยมาเขา้พกั 9  6  15  

ประเดน็ห้องพกั ราคา 
การติดต่อ และโปรโมชัน่

ของโฮมสเตย ์

 
ความถ่ีของความคิดเหน็ออนไลน์ด้านบวก (จ านวนครัง้) 

 
ภาค 

เหนือ กลาง ตะวนัออก 
เฉียงเหนือ 

ตะวนัออก ใต้ รวมความคิด 
เหน็ออนไลน์  
(จ านวนครัง้) 

สิง่อ านวยความ  
สะดวกสบายในหอ้งพกั 

3 
 

2 
 

2 
 

1 
 

2 
 

10 
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จากตารางที่ 5 แสดงขอ้มลูความถี่การเก็บขอ้มลูจ านวนความคดิเหน็ออนไลน์ดา้นบวก 25 คน 
โดยสามารถแสดงความคดิเหน็ไดห้ลายประเดน็ รวมขอ้มลูความคดิเหน็ทัง้หมดจ านวน 117 ครัง้ น ามา
จดัเป็นกลุ่มได ้9 ประเดน็ คอื (1) สิง่อ านวยความสะดวกสบายในหอ้งพกั (2) ความสะอาดของหอ้งพกั 
(3) บรรยากาศของทีพ่กั (4) คุม้ค่าราคาทีจ่า่ย (5) ตดิต่องา่ย (6) การเดนิทางสะดวก (7) โปรโมชัน่โฮมส
เตย ์(8) อาหารเช้าอร่อย (9) กจิกรรมเสรมิของโฮมสเตย ์สงัเกตได้ว่า ความคดิเหน็ออนไลน์ด้านบวก
มากทีสุ่ด คอื บรรยากาศของทีพ่กัและกจิกรรมเสรมิของโฮมสเตย ์จ านวน 25 ครัง้ รองลงมา คอื อาหาร
เชา้อรอ่ย จ านวน 15 ครัง้ และน้อยทีสุ่ด คอื โปรโมชัน่โฮมสเตย ์จ านวน 2 ครัง้ ดงันัน้ผูป้ระกอบการควร
เพิม่เตมิโปรโมชัน่โฮมสเตย ์และคงไวซ้ึง่บรรยากาศของทีพ่กัและกจิกรรมเสรมิของโฮมสเตยท์ีด่ต่ีอไป 
ตารางที ่6 แสดงขอ้มลูความถีจ่ านวนความคดิเหน็ออนไลน์ดา้นลบของนกัท่องเทีย่วทีเ่คยพกัใน 
โฮมสเตย ์ 

ความสะอาดของหอ้งพกั 10 0 0 0 0 10 
บรรยากาศของทีพ่กั 18 2 1 1 3 25 
คุม้ค่าราคาทีจ่่าย 10 0 0 0 0 10 
ตดิต่องา่ย 8 0 2 0 0 10 
การเดนิทางสะดวก 0 5 1 2 2 10 
โปรโมชัน่โฮมสเตย ์ 0 2 0 0 0 2 
อาหารเชา้อรอ่ย    15 0 0 0 0 15 
กจิกรรมเสรมิของโฮมสเตย ์ 8 5 2 5 5 25 
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ประเดน็ด้านห้องพกั
ราคา การติดต่อ และ

โปรโมชัน่ 

 
ความถ่ีของความคิดเหน็ออนไลน์ด้านลบ (จ านวนครัง้) 

 
ภาค 

เหนือ กลาง ตะวนัออก
เฉียงเหนือ 

ตะวนัออก ใต้ รวมความ
คิดเหน็
ออนไลน์ 

(จ านวนครัง้) 
สิง่อ านวยความ
สะดวกสบายในหอ้งพกั 

8 
 

2 
 

2 2 
 

1 
 

15 
 

ความสะอาดของหอ้งพกั 10 1 1 1 2 15 
คุม้ค่าราคาทีจ่่าย 10 0 0 0 5 15 
โปรโมชัน่โฮมสเตย ์ 10 5 1 2 5 23 

68 
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จากตารางที่ 6 แสดงขอ้มูลความถี่การเก็บขอ้มูลจ านวนความคดิเห็นออนไลน์ด้านลบ 25 คน 
โดยสามารถแสดงความคดิเหน็ไดห้ลายประเดน็ รวมขอ้มลูความคดิเหน็เป็น จ านวน 68 ครัง้ แลว้น ามา
จดัเป็นกลุ่มได ้4 ประเดน็ คอื (1) สิง่อ านวยความสะดวกสบายในหอ้งพกั (2) ความสะอาดของหอ้งพกั 
(3) คุม้ค่าราคาทีจ่่าย (4) โปรโมชัน่โฮมสเตย ์สงัเกตไดว้่ากลุ่มความคดิเหน็ออนไลน์ดา้นลบมากทีสุ่ดคอื 
โปรโมชัน่โฮมสเตย ์จ านวน 23 ครัง้ รองลงมา คอื สิง่อ านวยความสะดวกสบายในหอ้งพกั ความสะอาด
ของห้องพกั และคุ้มค่าราคาที่จ่าย จ านวน 15 ครัง้ ดงันัน้ผู้ประกอบการโฮมสเตยค์วรจดัท าโปรโมชัน่ 
เพื่อสรา้งแรงจงูใจในการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารของนกัท่องเทีย่ว 
อภิปรายผล 

จากการศกึษาการตลาดจากเวป็ไซตอ์อนไลน์แสดงใหถ้งึขอ้บกพรอ่งของเวบ็ไซตอ์อนไลน์ของ 
โฮมสเตยใ์นประเทศไทย สงัเกตไดจ้ากการไม่แสดงหวัขอ้ส าคญัในเวบ็ไซต์ไดด้เีท่าทีค่วร เช่น การไม่มี
การแสดงขนาดของหอังพกั จ านวน 13 แห่ง การไม่แสดงหว้ขอ้ราคาช่วงวนัหยุดนักขตัฤกษ์ และแสดง
ราคาเป็นสกุลเงนิอื่น เช่น สกุลเงนิเหรยีญดอลล่ารส์หรฐัอเมรกิา สกุลเงนิเยนญีปุ่่ น เป็นตน้ จ านวน 
หวัขอ้ละ 15 แห่ง เป็นต้น โดยมเีพยีงหวัขอ้ดา้นช่องทางการตดิต่อ คอื เบอรต์ดิต่อโทรศพัทม์อืถอื และ
แอปพลเิคชัน่เฟซบุ๊ก จ านวนหวัขอ้ละ 13 แห่งเท่านัน้ ทีแ่สดงบนหน้าเวบ็ไซต์การตลาดออนไลน์ ส่งผล
ใหก้ารสื่อสารจากผูป้ระกอบการสู่นกัท่องเทีย่วไม่ประสบผลส าเรจ็เท่าทีค่วร ซึง่ยงัมนีกัท่องเทีย่วทีไ่ม่เคย
เขา้พกัในโฮมสเตย ์และจากการศกึษาการแสดงความคดิเหน็ออนไลน์ของนักท่องเทีย่ว แสดงใหเ้หน็ถงึ
ความต้องการให้ผู้ประกอบโฮมสเตยค์วรจดัท าโปรโมชัน่ต่างๆ เพื่อกระตุ้นการตดัสนิใจเลอืกใช้บรกิาร
ของโฮมสเตย ์เช่น โปรโมชัน่แถมอาหารเชา้-อาหารเยน็ โปรโมชัน่ฟรไีวฟาย เป็นตน้  
5. ข้อเสนอแนะ 

การศกึษาเรื่อง วเิคราะห์ส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ของโฮมสเตยใ์นประเทศไทยและ
ความคดิเหน็ออนไลน์ของนักท่องเที่ยวที่เคยพกัในโฮมสเตย ์ผู้วจิยัจงึมขีอ้เสนอแนะแก่ผู้ประกอบการ
โฮมสเตยใ์นการปรบัปรงุ พฒันาการตลาดเวป็ไซตอ์อนไลน์ ดงัต่อไปนี้  

1. ดา้นผลติภณัฑ ์(Product) จากการศกึษาส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลติภณัฑ ์ไม่ปรากฎ
หวัขอ้การแสดงห้องพกัที่ชดัเจน เช่น หวัขอ้แสดงขนาดของห้องพกั  หวัขอ้แสดงจ านวนของห้องพกั 
และขอ้แสดงภาพของห้องพกั ดงันัน้ผู้ประกอบการโฮมสเตยค์วรเพิม่หวัขอ้แสดงผลติภณัฑห์้องพกัให้
เป็นที่ชดัเจนมากขึน้ และควรแสดงหวัขอ้ความคดิเห็นของนักท่องเที่ยวในประเด็นความประทบัใจใน
เรือ่งของหอ้งพกั เช่น ความสะอาดของหอ้งพกัและสิง่อ านวยความสะดวกสบายในหอ้งพกั เพื่อสรา้งแรง
ดงึดดูในการเลอืกใชบ้รกิาร 

2. ด้านราคา (Price) จากการศกึษาส่วนประสมทางการตลาดด้านผลติภณัฑ ์ไม่ปรากฎหวัขอ้
ราคาทีแ่สดงรายละเอยีดมากพอ เช่น การแสดงราคาช่วงวนัหยุดนกัขตัฤกษ์ การแสดงราคาเป็นสกุลเงนิ
อื่น เช่น แสดงราคาเป็นสกุลเงนิอื่น เช่น สกุลเงนิเหรยีญดอลล่ารส์หรฐัอเมรกิา สกุลเงนิเยนญีปุ่่ น  
เป็นต้น การแสดงราคาช่วงเสาร์ - อาทติย ์และการแสดงราคาตามชนิดห้องพกั ดงันัน้ผู้ประกอบการ
โฮมสเตยค์วรเพิม่หวัขอ้ด้านราคามากขึน้ และควรเพิม่หวัขอ้แสดงความคดิเหน็ของนักท่องเทีย่วที่เคย
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เข้าพักที่มีความคุ้มค่ากับราคาที่จ่าย ซึ่งจะส่งผลให้โดยจะส่งผลให้นักท่องเที่ยวชาวไทย และ
ชาวต่างชาตสิามารถศกึษารายละเอยีดดา้นราคาไดช้ดัเจนและสามารถตดัสนิใจใชบ้รกิารไดท้นัท ี  

3. ด้านช่องทางติดต่อ (Place) จากการศึกษาส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางติดต่อ 
(Place) ควรเพิม่ช่องทางติดต่อให้กบันักท่องเที่ยว เพื่ออ านวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวตดิต่อกบั
ผูป้ระกอบการโฮมสเตย ์ เช่น การตดิต่อผ่านแอปพลเิคชัน่อนิสตาแกรม ไลน์ออฟฟิศแอปพลเิคชัน่ และ
แบบสอบถามออนไลน์ เป็นตน้ 

4. ด้านโปรโมชัน่ (Promotion) จากการศึกษาส่วนประสมทางการตลาดด้านโปรโมชัน่ของ
ผู้ประกอบการโฮมสเตย์ยงัไม่มกีารเสนอโปรโมชัน่เท่าที่ควร เพื่อสรา้งแรงจูงใจในการเลอืกใช้บรกิาร 
ผูป้ระกอบการโฮมสเตยค์วรเพิม่หวัขอ้โปรโมชัน่ต่างๆ เช่น ฟรไีวฟาย โปรโมชัน่หอ้งพกั พกั 2 วนั 
ฟร ี1 คนื โปรโมชัน่รวมอาหารเช้า และอาหารเยน็ เป็นต้น และควรเพิม่การแสดงความคดิเหน็ในเรื่อง
อาหารเชา้ทีอ่รอ่ย เพื่อสรา้งความประทบัใหก้บันกัท่องเทีย่ว และเพิม่โอกาสในการตดัสนิใจใชบ้รกิาร 

5. ความคดิเห็นออนไลน์ด้านบวกและด้านลบของนักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการโฮมสเตย์ควร
พฒันาและปรบัปรุงในดา้นๆ ดงันี้ (1) ดา้นหอ้งพกั ควรเพิม่สิง่อ านวยความสะดวกในหอ้งพกั เน้นความ
สะอาดของหอ้งพกั (2) คุม้ค่าราคาทีจ่่าย ควรปรบัปรุงโฮมสเตย ์เช่น เพิม่สิง่อ านวยความสะดวกภายใน
ห้องพกั เน้นความสะอาดของห้องพกัและบรเิวณพื้นที่ใช้สอยภายในโฮมสเตย์ซึ่งจะสร้างความรู้สึก
สะอาด ผ่อนคลาย สะดวกสบายให้กับลูกค้า (3) การเข้าถึงที่พักและการติดต่อกับผู้ประกอบการ 
ผู้ประกอบการควรเพิ่มช่องทาง ทางการตลาดเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เข้าถึงเพิ่มขึ้น เช่น การสร้าง
แอปพลเิคชัน่อนิสตาแกรม การจดัท าไลน์ออฟฟิศแอปพลเิคชัน่ หรอืการเพิม่หวัขอ้ตดิต่อทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์บนหน้าเว็บไซต์ออนไลน์ เป็นต้น (4) จดัท าโปรโมชัน่ต่างๆ เช่น พกั 2 คนืฟร ี1 คนื 
โปรโมชัน่แถมอาหารเยน็ โปรโมชัน่รวมกิจกรรมท้องถิ่น เช่น การเลี้ยงช้าง การอาบน ้าช้าง การท า
กระดาษสาจากมลูชา้ง เป็นตน้ เพื่อสรา้งจงูใจและเป็นแรงผลกัในการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารของ 
โฮมสเตย ์

 
6. ข้อเสนอแนะต่อการท าวิจยัครัง้ต่อไป 
 1. ควรน าวธิวีจิยัเชงิปรมิาณมาผสมผสาน เพื่อหาค่าสถติมิาใชใ้นการวเิคราะห์ผลวจิยัในครัง้นี้
เพื่อใหไ้ดผ้ลการวเิคราะหท์ีม่คีวามหลากหลายแตกต่าง เกดิความน่าสนใจและสามารถน าไปใชป้ระโยชน์
ไดม้ากยิง่ขึน้  

2.  ควรน าพฤตกิรรมนกัท่องเทีย่วมาศกึษาและวเิคราะหใ์นการท าวจิยัในครัง้ต่อไป  
 
การอ้างอิง 
การตลาดออนไลน์ (Online Marketing) คอือะไร? คน้เมือ่ 25 มนีาคม 2564  
        จาก https://nipa.co.th  
กรมการท่องเทีย่ว, 2561.  มาตรฐานโฮมสเตย.์  คน้เมือ่ 10 มนีาคม 2564  

จาก http://www.greenhealthfund.org/  
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ธนิดา อศัวโยธนิ,2561. การตลาดออนไลน์ทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ออนไลน์ของผูบ้รโิภคในเขต
อ าเภอเมอืง จงัหวดันครราชสมีา 

บุญทนั ดอกไธสง และปิยะนันต์ จนัทรแ์ขกหล้า, 2559.  การก าหนดนโยบายธุรกจิโฮมสเตยข์องไทย. 
วารสารรฐัศาสตรป์รทิรรศน์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ปีที ่3 ฉบบัที ่1  

ส านักงานพฒันาธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส์ ETDA, 2558.  ผลส ารวจพฤตกิรรมผู้ใชง้านอนิเทอรเ์น็ตใน
ไทย. ค้นเมื่อ 25 มีนาคม 2564 จาก https://www.it24hrs.com/2015/thailand-internet-user-
profile2015-2558   

กรวรรณ สงัขกร, 2555.  ความรู้พื้นฐานและมาตรฐานการจดัการ Homestay.  เอกสารประกอบการ
บรรยาย หลกัสตูรอบรม “การจดัการทีพ่กัแบบโฮมสเตย ์(Homestay)”  

ชุมชนรกัษ์เขาบายศรโีฮมสเตย ์คน้เมือ่ 25 มนีาคม 2564 จาก http://www.khaobaisri.go.th/ 
ซะซอมโฮมสเตย ์(กลุ่มกนิขา้วเซาเฮอืน) คน้เมือ่ 25 มนีาคม 2564  

จาก https://www.provincialchamp.com/2019/shop/62335  
บา้นรมิคลองโฮมสเตย ์คน้เมือ่ 25 มนีาคม 2564 จาก http://www.baanrimklong.net/th/    
บา้นแหลมโฮมสเตย ์คน้เมือ่ 25 มนีาคม 2564 จาก https://www.banlaemhomestay.com  
หมูบ่า้นท่องเทีย่วเชงิอนุรกัษ์โฮมสเตยไ์ทรน้อย คน้เมือ่ 25 มนีาคม 2564 

จาก https://www.thailandvillageacademy.com/     
เกาะยาวโฮมสเตย ์คน้เมือ่ 25 มนีาคม 2564 จาก http://www.kohyaohomestay.org/  
โฮมสเตยก์ู่กาสงิห ์คน้เมือ่ 25 มนีาคม 2564 จาก http://www.homestaykukasing.com   
โฮมสเตยต์ าบลบ่อสวก คน้เมือ่ 25 มนีาคม 2564  

จาก https://cbtthailand.dasta.or.th/webapp/accommodation/content/57/ 
โฮมสเตยบ์า้นจ ารงุ คน้เมือ่ 25 มนีาคม 2564 จาก http://www.banjumrung.com/homestay    
โฮมสเตยบ์า้นท่าขนัทอง คน้เมื่อ 25 มนีาคม 2564  

จาก https://www.xn--12cr3baig9d1f8azp.com/ban-tha-khan-thong-homestay/  
โฮมสเตยบ์า้นปางหา้ คน้เมื่อ 25 มนีาคม 2564  

จาก https://www.xn--12cr3baig9d1f8azp.com/pang-ha-homestay-community/   
โฮมสเตยบ์า้นหว้ยหอ้ม คน้เมือ่ 25 มนีาคม 2564 
โฮมสเตยภ์ไูทหอ้งแซง ยโสธร คน้เมือ่ 25 มนีาคม 2564จาก http://www.visityasothon.com     

จาก https://www.trtaward.com/best-agro-tourism/baan-huay-hom-mae-hong-son/  
โฮมสเตยห์มูบ่า้นเศรษฐกจิพอเพยีงโป่งกวาว คน้เมือ่ 25 มนีาคม 2564 

จาก http://cbtchiangmai.org/detail.php?id=26 
Passakorn Tipcha, 2560.  ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix)  คน้เมือ่ 10  มนีาคม 2564 

จาก http://passakorn2326.blogspot.com/   
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การวิเคราะหส่์วนประสมทางการตลาดออนไลน์ของ 
ธรุกิจศนูยป์ระชมุระดบัชาติในประเทศไทย 

The Analysis Online Marketing Mix of National Convention Center 
Business in Thailand 

รนิภา หงษโ์ม1่, ศวิชั คงทอง1, วริุฬห ์บญุอ่อน2, Shu Shi1 
Ranipa Hongmo1, Siwat Kongthong1, Wiroon Boonon2, Shi Shu1 

บทคดัย่อ 

การวิเคราะห์ส่วนผสมทางการตลาดออนไลน์ของธุรกิจศูนย์ประชุมระดับชาติในประเทศไทยนัน้  
มวีตัถุประสงค์ 1) เพื่อวเิคราะห์และเปรยีบเทยีบการตลาดออนไลน์ของศูนยป์ระชุมระดบัชาตใินประเทศไทย
ผ่านทางเวบ็ไซต์ 2) เพื่อศกึษาความคดิเหน็ออนไลน์ของผูใ้ชบ้รกิารศูนยป์ระชุมระดบัชาต ิซึง่ผูว้จิยัท าการเกบ็
รวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทุติยภูม ิโดยการจดักลุ่มข้อมูลเพื่อวเิคราะห์ข้อมูลส่วนประสมทางการตลาด
ออนไลน์ เป็น 4 ประเด็น ดงันี้ 1) ด้านผลติภณัฑ์ 2)ด้านราคา 3)ด้านช่องทางจดัจ าหน่าย และ 4)ด้านการ
ส่งเสรมิการตลาด ขอ้มลูในการวจิยัครัง้นี้เป็นขอ้มลูเชงิคุณภาพ ใชก้ารวเิคราะหเ์ชงิเนื้อหา เพื่อก าหนดขอบเขต
เนื้อหาสารสนเทศ จากการศกึษาขอ้มูลในเวบ็ไซต์หลกัของศูนย์ประชุมฯ ทัง้ 8 แห่ง ผลการวจิยัพบว่า ศูนย์
แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี มีการน าเสนอข้อมูลส่วนประสมทางการตลาดและ
องค์ประกอบอื่นๆผ่านทางเว็ปไซต์หลกัมากที่สุด รองลงมา คอื ศูนย์ประชุมนานาชาติพีช พทัยา และศูนย์
นิทรรศการและการประชุม ไบเทค ส่วนศูนยป์ระชุมและแสดงสนิคา้นานาชาตนิงนุชพทัยา มกีารน าเสนอขอ้มลู
ส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์น้อยทีสุ่ด ผลจากการวเิคราะหก์ารแสดงของความคดิเหน็ของผูท้ีม่าใชบ้รกิาร
ศูนยป์ระชุมระดบัชาตจิ านวน 200 คน จากแหล่งขอ้มูลทุตยิภูม ิมกีารแสดงความคดิเหน็ด้านบวก (551 ความ
คดิเห็น) มากกว่าการแสดงความคิดเห็นด้านลบ (72 ความคดิเห็น) โดยผู้ที่เข้ามาใช้บรกิารกล่าวถึงความ
คดิเหน็เชงิบวก คอื มพีืน้ทีก่วา้งรองรบัคนไดเ้ป็นจ านวนมาก มากทีสุ่ด และผูท้ีเ่ขา้มาใช้บรกิารกล่าวถงึความ
คดิเหน็เชงิลบ คอื ทีจ่อดรถไมเ่พยีงพอและไม่มหีลงัคาใหร้่มเงา มากทีสุ่ด จากขอ้มลูทัง้หมด 

ค าส าคญั : สว่นประสมทางการตลาด, การตลาดออนไลน์, ธุรกจิศนูยป์ระชุม, ศนูยป์ระชุมระดบัชาต ิ
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Abstract 

The objective of this research is to analyses the online marketing mix of national convention 
business in Thailand. It aims 1) to analyses and compare an online marketing mix of national 
convention centers business in Thailand 2) to study online reviews from consumers of the national 
convention center. The researchers categorizes them in the online marketing mix as follows 1. Product 
2. Price 3. Place 4. Promotion. The analysis collected data by qualitative data, content analysis from 
the study of data on their eight convention centers’ websites. The study resulted observe from online 
websites of national convention business in Thailand was found that IMPACT Muang Thong Thani 
provide the most completed data on the online marketing mix and other factors on their main website. 
The next are Pattaya Exhibition and Convention Hall and Bangkok International Trade & Exhibition 
Centre, whilst NONGNOOCH Pattaya International Convention and Exhibition provided the least data 
on the online marketing mix. The results from an analysis of secondary sources from the 200 
consumer reviews of the national convention center. The positive reviews accounted for 551 reviews 
from secondary sources, while the negative reviews accounted for 72 reviews. The most positive 
reviews mentioned that the convention center has a large area and can accommodate a large number 
of visitors. In contrast, the most negative comments from visitors mention insufficient parking space 
and no roof to shade their cars. 

Keywords: Marketing Mix, Online Marketing, Convention Business, National Convention Center 

บทน า 

 ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางที่ได้รบัความนิยมอย่างมากจากนักท่องเที่ยวทัว่โลก เนื่องด้วย
ความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยวและวฒันธรรม ไม่ว่าจะเป็นเกาะที่มชีายหาดขาวสะอาด รสีอรท์ที่พรอ้ม
ด้วยสิง่อ านวยความสะดวก การท่องป่าผจญภยัในป่าดบิชื้น อุทยานแห่งชาติ และภูเขาสูง ซึ่งเป็นที่อยู่อาศยั
ของชาวเขาเผ่าต่างๆ วฒันธรรมไทยที่มเีอกลกัษณ์ รวมทัง้อาหารไทยรสจดัจ้านที่มชีื่อเสยีงไปทัว่โลกใน ปี 
2562 มจี านวนนกัท่องเทีย่วต่างชาต ิคอื 39.7 ลา้นคน (กองเศรษฐกจิท่องเทีย่วและกฬีา, 2563) แสดงใหเ้หน็ว่า
ประเทศไทยเป็นทีน่ิยมจากนักท่องเทีย่วทัว่โลกเป็นอย่างมาก และยงัเป็นประเทศทีต่ ัง้อยู่ใจกลางภูมภิาคเอเชยี
ตะวนัออกเฉียงใต้ จงึเป็นประตูสู่โครงการร่วมมอืทางเศรษฐกิจในอนุภาคลุ่มแม่น ้าโขง อกีทัง้ยงัเป็นหนึ่ งใน
สมาชกิของสมาคมประชาชาตแิห่งเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ หรอือาเซยีน ปัจจุบนันี้ประเทศไทยไดก้ลายมาเป็น
ผู้น าทางอุตสาหกรรมไมซ์แห่งภูมภิาคซึ่งสถานที่จดังานประชุมและนิทรรศการหลกั อุตสาหกรรมไมซ์ หรอื 
MICE เป็นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไมซ์ที่มวีตัถุประสงค์เพื่อการจัดการประชุมขององค์กร การท่องเที่ยว   
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เพื่อเป็นรางวลั การจดัประชุมนานาชาต ิและการจดังานแสดงสนิคา้ อุตสาหกรรมการท่องเทีย่วดงักล่าวถอืเป็น
ธุรกจิแขนงหนึ่งของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ซึง่มคีวามส าคญัต่อประเทศอย่างยิง่โดยกลุ่มอุตสาหกรรมนี้รูจ้กัใน
รปูแบบของ การประชุม (Meeting) การท่องเทีย่วเพื่อเป็นรางวลั (Incentive) การจดัประชุมระดบันานาชาตแิละ
การจัดแสดงสินค้า (Exhibitions) รวมเรียกว่า อุตสาหกรรมไมซ์ (MICE) (กองข้อมูลธุรกิจ, 2559) ทัง้นี้
กรงุเทพมหานครเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางหลกัของอุตสาหกรรมไมซ ์รวมถงึสถานทีจ่ดังานอื่นๆ ทีก่ระจาย
อยู่ตามเมืองใหญ่ทัว่ประเทศ เช่น พัทยา หาดใหญ่ ขอนแก่น และเชียงใหม่ ตามข้อมูลของ Thailand 
Convention and Exhibition Bureau หรอื TCEP กล่าวว่า ผลด าเนินการอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทย     
ในไตรมาศที่ 2 เดือนพฤษภาคม ปี 2562 ประเทศไทยเป็นอันดบัที่ 4 ของภูมภิาคเอเชียในการจดัประชุม
นานาชาติ จ านวน 193 งานประชุม นักเดินทางไมซ์ทัง้ในประเทศและต่างประเทศรวมกว่า 8 ล้านคน           
สร้างรายได้เพิม่ร้อยละ 6.27 หรอื ประมาณ 5 หมื่นล้านบาท สะท้อนให้เห็นถึงความนิยม และความเชื่อมัน่     
ต่อประเทศไทยในฐานะที่เป็นผู้น าทางอุตสาหกรรมไมซ์แห่งภูมภิาค (Thailand Convention and Exhibition 
Bureau, 2562) 

ปัจจุบนัการท าการตลาดออนไลน์เป็นการสรา้งความได้เปรยีบทางการแข่งขนัให้แก่องค์กร เนื่องจาก
เป็นช่องทางการสื่อสารให้กับธุรกิจในการสร้างความสมัพนัธ์กบัผู้บรโิภคและบุคคลอื่นรอบด้าน ทัง้ยงัเป็น
ช่องทางในการแบ่งปันความคดิเหน็ระหว่างผูบ้รโิภคดว้ยกนัได ้ช่องทางการสื่อสารออนไลน์นับว่าเป็นช่องทางที่
มอีิทธพิลต่อการตดัสนิในเลอืกซื้อผลติภณัฑ์ของผู้บรโิภคได้เป็นอย่างดี ด้วยเหตุนี้คณะผู้วจิยัจงึสนใจที่จะ
ศึกษาและวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาด และเครื่องมอืสื่อสารทางการตลาดออนไลน์ของศูนย์ประชุม
นานาชาติที่ผ่านการรบัรองจาก TCEP ในประเทศไทย ผลที่ได้จากการศึกษาสามารถน าไปเป็นข้อมมูล         
เชงินโยบายการวเิคราะห์กลยุทธ์ทางการตลาดออนไลน์ของศูนย์ประชุมนานาชาติในประเทศไทย สามารถ
น าไปใชเ้ป็นขอ้มลูพื้นฐานในการยกระดบักลยุทธ์ทางการตลาดและสามารถตอบสนองความต้องการและความ
พงึพอใจของผูบ้รโิภคใหด้ยีิง่ขึน้ไป 

วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 
1. เพื่อวิเคราะห์และเปรยีบเทียบข้อมูลการตลาดออนไลน์ของศูนย์ประชุมระดบัชาติในประเทศไทย     

ผ่านทางเวบ็ไซตห์ลกั 
2. เพื่อศกึษาความคดิเหน็ออนไลน์ของผูใ้ชบ้รกิารศูนยป์ระชุมระดบัชาต ิ

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั   
ผลทีไ่ดจ้ากการศกึษาสามารถน าไปเป็นขอ้มมลูเชงินโยบายการวเิคราะหก์ลยุทธท์างการตลาดออนไลน์

ของศูนยป์ระชุมนานาชาตใินประเทศไทย สามารถน าไปใชเ้ป็นขอ้มลูพืน้ฐานในการยกระดบักลยุทธท์าง
การตลาดและสามารถตอบสนองความตอ้งการและความพงึพอใจของผูบ้รโิภคใหด้ยีิง่ขึน้ไป 
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ขอบเขตการวิจยั 

 1. ขอบเขตด้านเนื้อหา การวิจยัครัง้นี้ผู้วิจ ัยได้ศึกข้อมูลทางการตลาดออนไลน์ของศูนย์ประชุม
ระดบัชาติ เมื่อ มนีาคม พ.ศ. 2564 โดยเนื้อหาด้านส่วนประสมทางการตลาดที่ตัวผู้วิจยัได้น ามาวิเคราะห์
ทัง้หมดตอ้งแสดงใหผู้ว้จิยัเหน็ภายในเวบ็ไซตห์ลกัของศูนยป์ระชุมระดบัชาต ิ

 2. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตวัอย่าง การวจิยัครัง้นี้ผูว้จิยัได้ท าการศกึษาเวบ็ไซต์หลกัของศูนย์
ประชุมระดับชาติ โดยขอบเขตในการเลือกศูนย์ประชุมทัง้ 8 แห่ง ผู้วิจยัได้ตัง้ขอบเขต คือ ศูนย์ประชุม
ระดบัชาตติ้องผ่านการรบัรองมาตรฐานจากหน่วยงาน ส านักงานส่งเสรมิการจดัประชุมและนิทรรศการ (TCEB) 
และมาตรฐานการรบัรองอื่นๆ เพิม่เตมิ 

 

การทบทวนวรรณกรรม 

 แนวคิดและทฤษฎีท่ีใช้ในการวิจยั 

 อศัวนิ แสงพกุิล (2556) ได้กล่าวไว้ว่า ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) เป็นเครื่องมอืทาง
การตลาดที่ผู้ประกอบการใช้ในการด าเนินธุรกิจเพื่อใช้ตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย    
ทัง้ยงัเป็นเครื่องมอืทีก่จิการสามารถควบคุมได้ ซึง่เครื่องมอืทางการตลาดชุดนี้เหมาะสมในการวางกลยุทธ์
ทางการตลาดใหป้ระสบผลส าเรจ็เป็นอยา่งมาก ประกอบดว้ย 4 องคป์ระกอบหลกั หรอืทีเ่รยีกว่า 4 Ps ไดแ้ก่ 

1. ผลติภณัฑ ์(Product) คอื ผลติภณัฑเ์ป็นเป็นองคป์ระกอบทีส่ าคญัทีสุ่ด เนื่องจากนักการตลาดจะ
ไม่สามารถพัฒนากลยุทธ์การตลาดด้านอื่นๆ ต่อไปได้หากปราศจากองค์ประกอบด้านผลิตภัณฑ์               
ซึง่ผลติภณัฑ ์หมายถงึ สนิคา้ หรอืบรกิาร ทีผู่ป้ระกอบการเสนอขายใหแ้ก่ผู้ซือ้เพื่อตอบสนองความจ าเป็น
หรอืความตอ้งการ และสามารถสรา้งความพงึพอใจใหก้บัผูซ้ือ้ได ้

2. ราคา (Price) คอื ราคามบีทบาท และความส าคญัในการแข่งขญัและอยู่รอดของธุรกจิ ราคาของ
ผลติภณัฑเ์ป็นตวัท าให้เกดิรายได้ และก าไรแก่ผู้ประกอบการ โดยเฉพาะการแข่งขนัที่มกีารเปลี่ยนแปลง 
และไดร้บัผลกระทบต่างๆ จากสภาพแวดลอ้มทางการตลาด ดงันัน้ผลติภณัฑ ์จงึหมายถงึ จ านวนเงนิทีล่กูคา้
ตอ้งจา่ยเพื่อแลกเปลีย่นกบัสนิคา้ หรอืบรกิาร  

3. ช่องทางจดัจ าหน่าย (Place) คอื กระบวนการหรอืวธิกีารในการเคลื่อนยา้ย และจดัจ าหน่ายสนิคา้
หรอืบรกิารจากผูผ้ลติไปสู่ลกูคา้เป้าหมายไดอ้ยา่งสะดวกรวดเรว็มปีระสทิธภิาพ 

4. การส่งเสรมิการตลาด (Promotion) คอื วธิกีารหรอืกจิกรรมต่างๆ ทีผู่ป้ระกอบการใชเ้พื่อกระตุ้น
หรือชักจูงใจให้ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเกิดความสนใจ มีความต้องการในตัวผลิตภัณฑ์ และตัดสินใจซื้อ
ผลติภณัฑใ์นทีสุ่ด หรอืทีเ่รยีกว่าการโฆษณาประชาสมัพนัธ ์เพื่อใหก้ลุ่มลกูคา้ทราบถงึราคาของสนิคา้พเิศษ 
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ส านักงานส่งเสรมิการจดัประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) หรอื TCEB เป็นหน่วยงานของภาครฐัที่
จดัตัง้ขึน้เพื่อส่งเสรมิอุตสาหกรรม MICE (ไมซ)์ จดัตัง้ขึน้ตามพระราชกฤษฎกีาในปี พ.ศ. 2545 หน่วยงาน
ของรฐัมหีน้าที่ในการส่งเสรมิและพฒันาภาคธุรกิจการท่องเที่ยวในประเทศไทย นับตัง้แต่ปี พ.ศ. 2547    
เป็นต้นมา ทางส านักงานส่งเสรมิการจดัประชุมและนิทรรศการได้จดัตัง้ให้เป็นศูนยก์ลางธุรกจิที่ใหญ่ที่สุด    
ในภูมภิาคเอเชยี โดยได้อ านวยความสะดวก และพฒันามาตรฐานการจดังานให้สอดคล้องกบับทบาทของ
ประเทศไทยที่มคีวามส าคญัมากขึ้นในฐานะเป็นประเทศที่สามารถจดัการประชุมและนิทรรศการระดับ
นานาชาติได้อย่างมศีกัยภาพ ทัง้ยงัมุ่งหวงัที่จะท าให้ประเทศไทยเป็นศูนย์การจดัการประชุม และสร้าง
ศกัยภาพทางการแข่งขนัในอุตสาหกรรมไมซ์ให้สามารถแข่งขนัได้ในตลาดโลก (ส านักงานส่งเสรมิการจดั
ประชุมและนิทรรศการ, 2561) นอกจากนี้ TECEB ยงัมหีน้าที่ที่ส าคญั คือ ก าหนดมาตรฐานและรบัรอง
คุณภาพของผู้ประกอบการธุรกิจจดัการประชุมและนิทรรศการในประเทศไทยภายใต้การสนับสนุนจาก
ภาครฐั โดยในการตรวจประเมินมาตรฐานสถานที่จดังานประเทศไทยมอีงค์ประกอบ 3 ด้าน คือ ด้าน
กายภาพ ดา้นเทคโนโลย ีและดา้นบรกิารและการจดัการ (ส านักงานส่งเสรมิการจดัประชุมและนิทรรศการ, 
2558) 

ระเบยีบวิธีวิจยั 

 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ คอื เวบ็ไซต์หลกัของศูนยป์ระชุมระดบัชาติ ทัง้หมด 8 แห่ง 
เนื่อจากผ่านการรบัรองมาตรฐานจากหน่วยงาน ส านักงานส่งเสรมิการจดัประชุมและนิทรรศการ (TCEB) และ
มาตรฐานการรบัรองอื่นๆ เช่น TICA ICCA TAT หรอื TEA เป็นต้น โดยผู้วจิยัได้ศึกษาตัง้แต่เดอืน มนีาคม 
พ.ศ. 2564 ไดแ้ก่ 

1. CMECC คอื ประชุมและแสดงสนิคา้นานาชาตฯิ เชยีงใหม่ http://www.cmecc-mice.com/ 
2. NICE คอื ศูนยป์ระชุมและแสดงสนิคา้นานาชาตนิงนุชพทัยา http://www.nicepattaya.com/ 
3. PEACH คอื ศูนยป์ระชุมนานาชาตพิชี พทัยา http://www.peachthailand.com/ 
4. KICE  คอื ศูนยป์ระชุมและแสดงสนิคา้นานาชาต ิไคซ ์ขอนแก่น http://www.kice-center.com/ 
5. ICC HAT YAI คอื ศูนยป์ระชุมนานาชาตฉิลองสริริาชสมบตัคิรบ 60 ปี หาดใหญ่ 

http://www.icchatyai.com/ 
6. IMPACT คอื ศูนยแ์สดงสนิคา้และการประชุม อมิแพค็ เมอืงทองธานี http://www.impact.co.th/ 
7. QSNCC คอื ศูนยป์ระชุมแห่งชาตสิริกิติ http://www.qsncc.com/ 
8. BITEC คอื ศูนยน์ิทรรศการและการประชุม ไบเทค http://www.bitec.co.th/ 
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เคร่ืองมือในการวิจยั 

เครือ่งมือ่ในการวจิยัครัง้นี้ประกอบดว้ย 2 ส่วน คอื สว่นที ่1 แบบส ารวจรายการ สามารถจ าแนก
เนื้อหาทีป่รากฏบนเวบ็ไซต์หลกัของศูนยป์ระชุมระดบัชาตฯิ เช่น ขอ้ความ รปูภาพ หวัขอ้เมนู และอื่นๆ โดย
ท าเครือ่งหมาย  ลงในช่องรายการทีพ่บ ส่วนที ่2 เครือ่งมอืทางการตลาด คอื ส่วนประสมทางการตลาด
(4Ps) ประกอบดว้ย 1) ดา้นผลติภณัฑ ์(Product) 2) ดา้นราคา (Price) 3) ดา้นช่องทางจดัจ าหน่าย (Place) 
4) ดา้นการส่งเสรมิการตลาด (Promotion)  

การเกบ็รวบข้อมลู 

การวจิยัครัง้นี้ผูว้จิยัไดเ้กบ็รวมรวมขอ้มลูการตลาดต่างๆ ดว้ยตนเองผ่านทางเว็บไซต์หลกัของศูนย์
ประชุมระดบัชาต ิ(ศูนยป์ระชุมฯ) โดยมขีัน้ตอนดงันี้  

1) ค้นหาข้อมูลศูนย์ประชุมและจดัแสดงสินค้าระดับนานาชาติที่ผ่านการรบัรองมาตรฐานจาก 
TECEB ผ่านทางเวบ็ไซต ์Google และเลอืกเขา้ไปยงัเวบ็ไซตห์ลกัของศูนยป์ระชุมฯ  

2) ผู้วจิยัน าขอ้มูลที่ปรากฏบนเวบ็ไซต์มาวเิคราะห์ และเปรยีบเทยีบขอ้มูลของแต่ละศูนยป์ระชุมฯ 
ทัง้ยงัจดัหมวดหมู่ขอ้มลูทีไ่ดเ้ป็นส่วนประสมทางการตลาดทัง้ 4 ดา้น ดงันี้ 1) ดา้นผลติภณัฑ ์(Product) 2) 
ด้านราคา (Price) 3) ด้านช่องทางจดัจ าหน่าย (Place) 4) ด้านการส่งเสรมิการตลาด (Promotion) รวมถึง
วเิคราะหอ์งคป์ระกอบอื่นๆ รว่มดว้ย  

3) ผูว้จิยัไดร้วบรวมความคดิเหน็ออนไลน์ที่มต่ีอศูนยป์ระชุมแห่งชาตฯิ ทัง้หมด 8 ศูนยป์ระชุม โดย
ศูนยป์ระชุมละ 25 คน รวมเป็นทัง้หมด 200 คน ซึง่ทีค่นส่วนใหญ่แสดงความคดิเหน็แบ่งออกไดเ้ป็นสองด้าน 
คอื ดา้นบวก สามารถจ าแนกเป็นดา้นบวกได้ทัง้หมด 17 รายการ และ ดา้นลบ สามารถจ าแนกเป็นด้านลบ
ไดท้ัง้หมด 12 รายการ ตามตารางที ่7 และตารางที ่8 ตามล าดบั 

การวิเคราะหข้์อมูล 

ในงานวจิยันี้ใช้วธิกีารวเิคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) เพื่อใช้ในการก าหนดขอบเขต เนื้อหา
สารสนเทศ ซึง่ผูว้จิยัไดว้เิคราะหข์อ้มลู โดยการรวบรวมขอ้มลูทีป่รากฏบนเวบ็ไซต์หลกัของศูนยป์ระชุมฯ ขอ้มลู
ประเภทสารสนเทศทีป่รากฏ ขอ้มลูทุตยิภมู ิและเรยีบเรยีงล าดบัขอ้มลูดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคท์ีต่ ัง้ไว้
ในขา้งตน้ แลว้จงึท าการรายงานผลดงักล่าวในรปูแบบรอ้ยละ 
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ผลการวิจยัและอภิปรายผล 

ส่วนท่ี 1 วเิคราะห์และเปรยีบเทยีบขอ้มูลส่วนประสมทางการตลาดที่ปรากฏบนเว็บไซต์หลกัของศูนย์ประชุม
ระดบันานาชาตใินประเทศไทย 

จากการรวบรวมข้อมูลส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ที่ปรากฏบนเว็บไซต์หลกัของ
ศูนย์ประชุมระดบันานาชาติในประเทศไทยที่ผ่านการรบัรองมาตรฐานจาก TCEB ในประเทศไทย โดย
จ าแนกตามส่วนประสมทางการตลาด ตามที ่อศัวนิ แสงพกุิล (2556) ไดก้ล่าวไวว้่า ส่วนประสมทางการตลาด
เป็นเครื่องมอืทางการตลาดทีผู่ป้ระกอบการใชใ้นการด าเนินธุรกจิ เพื่อใชต้อบสนองความต้องการของลูกคา้
กลุ่มเป้าหมาย ที่เหมาะสมในการวางกลยุทธ์ทางการตลาดประกอบด้วย 4 ส่วน คือ 1) ด้านผลิตภณัฑ์ 
(Product) 2) ด้านราคา (Price) 3) ด้านช่องทางจ าหน่าย (Place) 4) ด้านการส่งเสรมิการขาย(Promotion) 
และไดร้วบรวม องคป์ระกอบอื่นๆ วเิคราะหผ์ลออกมาในรปูแบบค่ารอ้ยละ 

ตารางท่ี 1 แสดงผลการวเิคราะหข์อ้มลูดา้นผลติภณัฑท์ีป่รากฏบนเวบ็ไซตห์ลกัของศูนยป์ระชุมระดบัชาติใน
ประเทศไทย 

รายการด้านผลิตภณัฑ์ 
(Product) 

ศนูยป์ระชุมระดบัชาติฯ 

CMECC 

NICE 

PEACH 

KICE 

ICC HAT YAI 

IMPACT 

QSNCC 

BITEC 

1. ขนาดของหอ้งประชมุ         

2. รปูภาพประกอบ         

3. วดีโีอแนะน าสถานที ่         

4. ชนิดของหอ้งประชมุ         

5. แผนผงัของศูนยป์ระชมุ         

6. จ านวนผูเ้ขา้รว่มทีร่องรบัได้         

7. หอ้งรบัรอง         

8. Catering/Restaurant          

9. ระบบเทคโนโลย ีระบบแสง ส ีเสยีง         

รวม 7/9 6/9 9/9 9/9 8/9 8/9 7/9 9/9 

ร้อยละ 77.78 66.67 100 100 88.89 88.89 77.78 100 
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จากตารางที่ 1 พบว่า ศูนย์ประชุมระดบัชาติฯ ที่มกีารน าเสนอข้อมูลด้านผลติภณัฑ์มากที่สุด คอื 
ศูนยป์ระชุม PEACH KICE และ BITEC คดิเป็นรอ้ยละ 100 ซึง่มกีารน าเสนอขอ้มลูด้านผลติภณัฑไ์ด้อย่าง
ครบถ้วน รองลงมา คอื ศูนยป์ระชุม ICC HAT YAI และ IMPACT คดิเป็นรอ้ยละ 88.89 ส่วนศูนยป์ระชุมฯ  
ทีม่กีารน าเสนอขอ้มลูดา้นผลติภณัฑน้์อยทีสุ่ด คอื NICE คดิเป็นรอ้ยละ 66.67 

ตารางท่ี 2 แสดงผลการวเิคราะหข์อ้มลูดา้นผลติภณัฑท์ีป่รากฏบนเว็บไซตห์ลกัของศูนยป์ระชุมระดบัชาตใิน
ประเทศไทย 

รายการด้านราคา 
(Price) 

ศนูยป์ระชุมระดบัชาติฯ 

CMECC 

NICE 

PEACH 

KICE 

ICC HAT YAI 

IMPACT 

QSNCC 

BITEC 

1. สกุลเงนิต่างประเทศ         

2. ช่วงราคาของศนูยป์ระชุม         

3. ราคาแพค็เกจ หรอื โปรโมชัน่         

รวม 0/3 0/3 0/3 0/3 0/3 1/3 0/3 0/3 

รอ้ยละ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 33.33 0.0 0.0 

จากตารางที ่2 พบว่า ศูนยป์ระชุมระดบัชาตฯิ ส่วนใหญ่ไม่มกีารน าเสนอขอ้มูลดา้นราคา เนื่องจาก
เป็นธุรกจิขนาดใหญ่และการจดังานกจิกรรมเศษ (Event)หรอื อุตสาหกรรมไมซ ์กม็คีวามหลากหลาย ดงันัน้
ในการจดักิจกรรมต่างๆ ต้องติดต่อโดยตรงผ่านช่องทางจดัจ าหน่าย ทัง้นี้มเีพยีงศูนย์ประชุม IMPACT มี
ขอ้มลูราคาแพค็เกจการจดังานอเีวน้ท ์งานแต่งงาน 1 รายการ คดิเป็นรอ้ยละ 33.33  
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ตารางท่ี 3 แสดงผลการวเิคราะห์ขอ้มูลด้านช่องทางจดัจ าหน่ายที่ปรากฏบนเวบ็ไซต์หลกัของศูนยป์ระชุม
ระดบันานาชาตใินประเทศไทย 

รายการด้านช่องทางจดัจ าหน่าย 
(Place) 

ศนูยป์ระชุมระดบัชาติฯ 

CMECC 

NICE 

PEACH 

KICE 

ICC HAT YAI 

IMPACT 

QSNCC 

BITEC 

1. ทีอ่ยู่ / สถานทีต่ัง้         

2. แผนที ่         

3. เวบ็ไซต ์         

4. แอพพลเิคชนั         

5. เบอรโ์ทรศพัท ์         

6. อเีมลล ์         

7. แฟกซ ์         

8. กล่องขอ้ความบนเวบ็ไซต ์         

9. Social Media: Facebook, Instargarm etc.         

รวม 8/9 6/9 8/9 5/9 7/9 9/9 8/9 8/9 

รอ้ยละ 88.89 66.67 88.89 55.56 77.78 100 88.89 88.89 

จากตารางที ่3 พบว่า ศูนยป์ระชุม IMPACTทีม่กีารน าเสนอขอ้มลูดา้นช่องทางจดัจ าหน่ายมากทีสุ่ด 
คดิเป็นรอ้ยละ 100 ซึง่มกีารน าเสนอขอ้มลูดา้นช่องทางจดัจ าหน่ายไดอ้ย่างครบถว้น รองลงมา คอื CMECC, 
PEACH, QSNCC และ BITEC คดิเป็นรอ้ยละ 88.89 ส่วนศูนยป์ระชุมที่มอีนัดบัการน าเสนอขอ้มลูด้านช่อง
ทางการจดัจ าหน่ายน้อยทีสุ่ด คอื KICE คดิเป็นรอ้ยละ 55.56  
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ตารางท่ี 4 แสดงผลการวเิคราะหข์อ้มลูดา้นการส่งเสรมิการตลาดทีป่รากฏบนเวบ็ไซต์หลกัของศูนยป์ระชุม
ระดบัชาตใินประเทศไทย  

รายการด้านการส่งเสริมการตลาด 
(Promotion) 

ศนูยป์ระชุมระดบัชาติฯ 

CMECC 

NICE 

PEACH 

KICE 

ICC HAT YAI 

IMPACT 

QSNCC 

BITEC 

1. แพค็เกจงาน หรอื โปรโมชัน่         

2. สมาชกิเพื่อรบัสทิธพิเิศษ         

รวม 1/2 0/2 1/2 1/2 0/2 2/2 1/2 1/2 

รอ้ยละ 50.0 0.0 50.0 50.0 0.0 100 50.0 50.0 

จากตารางที ่4 พบว่า ศูนยป์ระชุม IMPACT มกีารน าเสนอขอ้มลูดา้นการส่งเสรมิการตลาดมากทีสุ่ด 
คิดเป็นร้อยละ 100 ซึ่งมีการน าเสนอข้อมูลด้านการส่งเสริมการตลาดได้อย่างครบถ้วน รองลงมา คือ 
CMECC PEACH KICE QSNCC และ BITEC ส่วนศูนยป์ระชุม NICE และ ICC HAT YAI ไมม่ขีอ้มลูปรากฏ 

ตารางท่ี 5 แสดงผลการวเิคราะห์ขอ้มูลด้านองค์ประกอบอื่นๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์หลกัของศูนย์ประชุม
ระดบัชาตใินประเทศไทย 

องคป์ระกอบอ่ืนๆ 

ศนูยป์ระชุมระดบัชาติฯ 

CMECC 

NICE 

PEACH 

KICE 

ICC HAT YAI 

IMPACT 

QSNCC 

BITEC 

1. การอพัเดทขอ้มลูขา่วสารและประชาสมัพนัธ ์         

2. ตารางกจิกรรม / EVENT         

3. การประชาสมัพนัธแ์หล่งท่องเทีย่ว / รา้นอาหาร / 
โรงแรม 

        

4. สิง่อ านวยความสะดวก เช่น ลานจอดรถ, หอ้งน ้า         
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องคป์ระกอบอ่ืนๆ 

ศนูยป์ระชุมระดบัชาติฯ 

CMECC
 

NICE
 

PEACH
 

KICE
 

ICC HAT YAI 

IMPACT 

QSNCC
 

BITEC
 

5. พืน้ทีพ่กัผ่อน สว่นกลาง         

6. ป้ายบอกทาง         

7. หอ้งละมาด         

รวม 3/7 3/7 6/7 5/7 7/7 7/7 6/7 6/7 

ร้อยละ 42.86 42.86 85.71 71.43 100 100 85.71 85.71 

จากตารางที่ 5 พบว่า ศูนย์ประชุมที่มีการน าเสนอข้อมูลด้านองค์ประกอบอื่นๆ มากที่สุดคือ         
ศูนยป์ระชุม IMPACT และ ICC HAT YAI คดิเป็นรอ้ยละ 100 ซึง่มกีารน าเสนอขอ้มลูดา้นองคป์ระกอบอื่นๆ 
ได้อย่างครบถ้วน รองลงมา คอื PEACH, QSNCC และ BITEC คดิเป็นรอ้ยละ 85.71 ส่วนศูนยป์ระชุมที่มี
การน าเสนอขอ้มลูดา้นองคป์ระกอบอื่นๆ น้อยทีสุ่ด คอื CMECC และ NICE คดิเป็นรอ้ยละ 42.86  

ตารางท่ี 6 ตารางสรุปผลการน าเสนอขอ้มูลส่วนประสมทางการตลาดและด้านองคป์ระกอบอื่นๆ ที่ปรากฏ
บนเวบ็ไซตห์ลกัของศูนยป์ระชุมระดบัชาตใินประเทศไทย 

ศนูยป์ระชุม 

ประเภทของการให้บริการออนไลน์ จ าแจกตามศนูยป์ระชุม 

ข้อมลูทัง้หมด ผลิตภณัฑ ์
ราคา 

ราคา 
ช่องทางการ
จ าหน่าย 

การส่งเสริม
การตลาด 

องคป์ระกอบ
อ่ืนๆ 

รายการ ร้อยละ รายการ ร้อยละ รายการ ร้อยละ รายการ ร้อยละ รายการ ร้อยละ รายการ ร้อยละ 
1. CMECC 7/9 77.79 ไมม่ ี 0.00 8/9 88.89 1/2 50.0 3/7 42.86 18/30 60.0 
2. NONGNOOCH 6/9 66.67 ไมม่ ี 0.00 6/9 66.67 0/2 0.00 3/7 42.86 15/30 50.0 
3. PEACH 9/9 100 ไมม่ ี 0.00 8/9 88.89 1/2 50.0 6/7 85.71 18/30 60.0 
4. KICE 9/9 100 ไมม่ ี 0.00 5/9 55.56 1/2 50.0 5/7 71.43 23/30 76.67 
5. ICC HAT YAI 8/9 88.89 ไมม่ ี 0.00 7/9 77.78 0/2 0.00 7/7 100 22/30 73.33 
6. IMPACT 8/9 88.89 1/3 33.33 9/9 100 2/2 100.0 7/7 100 27/30 90.0 
7. QSNCC 7/9 77.78 ไมม่ ี 0.00 8/9 88.89 1/2 50.0 6/7 85.71 22/30 73.33 
8. BITEC 9/9 100 ไมม่ ี 0.00 8/9 88.89 1/2 50.0 6/7 85.71 24/30 80.0 
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จากตารางที ่6 พบว่า ศูนยป์ระชุมระดบัชาตฯิ ทีม่กีารน าเสนอขอ้มลูส่วนประสมทางการตลาดและด้าน
องคป์ระกอบอื่นๆ มากทีสุ่ดคอื ศูนยป์ระชุม IMPACT คดิเป็นรอ้ยละ 90 รองลงมา คอื ศูนยป์ระชุม BITEC 
คดิเป็นรอ้ยละ 80 ส่วนศูนยป์ระชุมฯ ทีม่กีารน าเสนอขอ้มลูบทเวบ็ไซตห์ลกั น้อยทีสุ่ด คอื ศูนยป์ระชุม NICE 
คดิเป็นรอ้ยละ 50 

ส่วนท่ี 2 วเิคราะหค์วามคดิเหน็ของผูท้ีเ่ขา้มาใชบ้รกิารศูนยป์ระชุมระดบัชาตใินประเทศไทย 

โดยประกอบดว้ยความคดิเหน็ทีม่ต่ีอศูนยป์ระชุมแห่งชาตฯิ ทัง้หมด 8 ศูนยป์ระชุม โดยศูนยป์ระชุม
ละ 25 คน รวมเป็นทัง้หมด 200 คน โดยทีค่นส่วนใหญ่แสดงความคดิเหน็ดา้นบวกทัง้หมด 551 ความคดิเหน็ 
และดา้นลบทัง้หมด 72 ความคดิเหน็ และวเิคราะหผ์ลออกมาในรปูแบบค่ารอ้ยละ 

ตารางท่ี 7 การแสดงความคดิเหน็ดา้นบวกของผูท้ีเ่ขา้มาใชบ้รกิารศูนยป์ระชุมระดบัชาตใินประเทศไทย 

รายการ 

การแสดงความคิดเหน็ด้านบวก 
ของผู้ท่ีเข้ามาใช้บริการศนูยป์ระชุมระดบัชาติฯ 

รวม 

ร้อยละ 

CMECC 

NICE 

PEACH 

KICE 

ICC HAT YAI 

IMPACT 

QSNCC 

BITEC 

1. มพีืน้ทีก่วา้งรองรบัคนไดเ้ป็นจ านวนมาก 15 11 16 13 15 13 10 11 104 18.87 

2. มคีวามหลากหลายของหอ้งประชุม 2 1 2 4 1 3 5 6 24 4.36 

3. มกีารจดัการเป็นระบบ 2 2 4 - 4 5 5 5 27 4.90 

4. เหมาะส าหรบัจดัสมัมนาและแสดงสนิคา้     1 1 3 - - 3 4 4 16 2.90 

5. มหีอ้งรบัรองหรอืหอ้งโถงทีด่ ี 1 1 1 1 2 1 1 - 8 1.45 

6. เครือ่ง แสง ส ีเสยีง           - 2 4 1 1 - - - 8 1.45 

7. สถานทีส่ะอาด  6 3 5 10 2 6 3 8 43 7.80 

8. มสีิง่อ านวยความสะดวกทีด่,ี แอรเ์ยน็, ทีน่ัง่พกั 6 1 8 10 11 5 5 7 53 9.62 

9. มกีารบรกิารทีด่,ี พนกังานคอยใหค้ าแนะน า 6 2 5 8 1 5 2 3 32 5.81 

10. ประชาสมัพนัธ ์ 1 1 1 - - - - 2 5 0.91 

11. เดนิทางมาสะดวก, ใกลร้ถไฟฟ้าหรอืทางด่วน 5 3 2 3 4 8 19 18 62 11.25 
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รายการ 

การแสดงความคิดเหน็ด้านบวก 
ของผู้ท่ีเข้ามาใช้บริการศนูยป์ระชุมระดบัชาติฯ 

รวม 

ร้อยละ 

CMECC 

NICE 

PEACH 

KICE 

ICC HAT YAI 

IMPACT 

QSNCC 

BITEC 

11. เดนิทางมาสะดวก, ใกลร้ถไฟฟ้าหรอืทางด่วน 5 3 2 3 4 8 19 18 62 11.25 

12. สถานทีต่ ัง้ดใีกลแ้หล่งท่องเทีย่ว   1 1 6 - 2 - 5 - 15 2.72 

13. สถานทีจ่อดรถเพยีงพอ, มหีลงัคาใหร้่มเงา 14 9 1 10 11 8 2 16 71 12.89 

14. บรรยากาศร่มรืน่มคีวามเป็นธรรมชาต ิ 6 6 7 - 3 1 1 - 24 4.36 

15. ป้ายบอกทาง, ทางเดนิ  2 1 - - - 2 1 1 7 1.27 

16. หอ้งน ้าเพยีงพอ, หอ้งน ้าสะอาด      3 4 6 6 4 2 6 2 33 5.99 

17.ความปลอดภยั 2 - - 5 1 5 2 4 19 3.45 

 551 100.00 

จากตารางที่ 7 พบว่า มีการแสดงความคิดเห็นด้านบวกของผู้ที่เข้ามาใช้บริการศูนย์ประชุม
ระดบัชาตฯิทัง้หมด 551 ความคดิเหน็ คดิเป็นรอ้ยละ 100.00 โดยการแสดงความคดิเหน็ดา้นบวกทีม่ากทีสุ่ด 
คอื มพีื้นที่กว้างรองรบัคนได้เป็นจ านวนมาก มทีัง้หมด 104 ความคดิเหน็ คดิเป็นรอ้ยละ 18.87 การแสดง
ความคิดเห็นด้านบวกรองลงมา คือ สถานที่จอดรถเพียงพอ หรอืที่จอดรถมหีลงัคาให้ร่มเงา มทีัง้หมด       
71 ความคดิเหน็ คดิเป็นรอ้ย 12.87 ส่วนการแสดงความคดิเหน็ดา้นบวกทีน้่อยทีสุ่ด คอื การประชาสมัพนัธ์ 
มทีัง้หมด 5 ความคดิเหน็ คดิเป็นรอ้ยละ 0.91  

ตารางท่ี 8 การแสดงความคดิเหน็ดา้นลบของผูท้ีเ่ขา้มาใชบ้รกิารศูนยป์ระชุมระดบัชาตใินประเทศไทย 

รายการ 

ความถ่ีในการแสดงความคิดเหน็ด้านลบ 
ของนักท่องเท่ียวต่อศนูยป์ระชุม 

รวม 

ร้อยละ 

CMECC 

NICE 

PEACH 

KICE 

ICC HAT YAI 

IMPACT 

QSNCC 

BITEC 

1. มพีืน้แคบคนเดนิเบยีดเสยีด, รองรบัคนไดน้้อย - - - - - 1 - - 1 1.39 

2. มกีารจดัการไมเ่ป็นระบบ 1 - 1 - 1 - 2 - 5 6.94 
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รายการ 

ความถ่ีในการแสดงความคิดเหน็ด้านลบ 
ของนักท่องเท่ียวต่อศนูยป์ระชุม 

รวม 

ร้อยละ 

CMECC 

NONGNOOC
H PEACH 

KICE 

ICC HAT YAI 

IMPACT 

QSNCC 

BITEC 

3. สถานทีไ่มส่ะอาดมขียะ - - - - 1 - - - 1 1.39 

4. มสีิง่อ านวยความสะดวกน้อย, ทีน่ัง่พกัน้อย, อื่นๆ 1 - - - - - - - 1 1.39 

5. มกีารบรกิารทีไ่มด่,ี พนกังานพดูจาไมด่ ี - - - 1 - 1 1 - 3 4.17 

6. ปะชาสมัพนัธม์จี านวนน้อย 1 - - 1 - 1 - - 3 4.17 

7. เดนิทางไมส่ะดวก, ไกลจากรถไฟฟ้าหรอืทางด่วน 1 - - - - 1 - - 2 2.78 

8. ทีจ่อดรถไมเ่พยีงพอ, ทีจ่อดรถไมม่หีลงัคาใหร้่มเงา 2 - 5 1 3 6 13 - 30 41.67 

9. บรรยากาศไมด่,ี มธีรรมชาตน้ิอย, ไมม่รี่มไม ้ - - - 5 1 1 1 2 10 13.89 

10. ป้ายบอกทางไมช่ดัเจน, ทางเดนิช ารุด 1 1 2 - - 1 1 1 7 9.72 

11. หอ้งน ้าไมเ่พยีงพอ, หอ้งน ้าไมส่ะอาด      2 1 1 - 1 - - 1 6 8.33 

12.ความปลอดภยัน้อย, คนไมใ่ส่หน้ากากอนามยั - - - - 1 1 - 1 3 4.17 

 72 100.00 

จากตารางที่ 8 พบว่าการแสดงความคิดเห็นด้านลบของผู้ที่เข้ามาใช้บรกิารศูนย์ประชุมระดบัชาติฯ            
ได้แสดงความคดิเหน็ ทัง้หมด 72 ความคดิเหน็ คดิเป็นรอ้ยละ 100.00 โดยการแสดงความคดิเหน็ดา้นลบทีม่าก
ทีสุ่ด คอื ทีจ่อดรถไม่เพยีงพอ หรอืทีจ่อดรถไม่มหีลงัคาใหร้่มเงา มทีัง้หมด 30 ความคดิเหน็ คดิเป็นรอ้ยละ 41.67 
การแสดงความคิดเห็นด้านลบรองลงมา คือ บรรยากาศไม่ดี หรอืมธีรรมชาติน้อย หรอืไม่มรี่มไม้ มทีัง้หมด         
10 ความคิดเห็น คิดเป็นร้อย 13.89 ส่วนการแสดงความคิดเห็นด้านลบที่น้อยที่สุด ซึ่งมีเพียงรายการละ                
1 ความคดิเหน็  คอื มพีืน้แคบคนเดนิเบยีดเสยีด หรอืรองรบัคนไดน้้อย สถานทีไ่ม่สะอาดมขียะ และมสีิง่อ านวย
ความสะดวกน้อย หรอืทีน่ัง่พกัน้อย หรอือื่นๆ  

จากตารางที ่7 และตารางที ่8 แสดงใหเ้หน็ว่ามผีูท้ ีเ่ขา้มาใชบ้รกิารแสดงความคดิเหน็ดา้นบวก (551 ความ
คิดเห็น) มากกว่าแสดงความคิดเห็นด้านลบ (72 ความคิดเห็น) ผู้วิจ ัยจึงมัน่ใจว่าศูนย์ประชุมระดับชาติ
ภายในประเทศไทย เป็นสถานทีท่ีส่ามารถจดัการประชุมและนิทรรศการระดบันานาชาตไิดอ้ย่างมศีกัยภาพ 
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ข้อเสนอแนะ 

1. จากการศกึษาส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ของศูนยป์ระชุมระดบัชาตภิายในประเทศไทย พบว่า 
ศูนยป์ระชุมระดบัชาตฯิส่วนใหญ่ ไม่มกีารน าเสนอขอ้มูลด้านราคาของศูนยป์ระชุม ซึ่งจากการศกึษา ราคาเป็น
องค์ประกอบของส่วนประสมทางการตลาดที่ส าคญัอย่างหนึง ผู้วจิยัจงึอยากเสนอแนะให้ศูนยป์ระชุมระดบัชาติ
ภายในประเทศไทยมกีารน าเสนอช่วงราคาในการใชบ้รกิารพืน้ทีข่องศูนยป์ระชุมระดบัชาตฯิ เพื่อใหผู้ท้ ีป่ระสงคจ์ะ
ใชบ้รกิารพืน้ทีข่องศูนยป์ระชุมระดบัชาตฯิไดท้ราบถงึราคามาตรฐานของศูนยป์ระชุมระดบัชาตฯิ และเพื่อใหง้่าย
ต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิารศูนยป์ระชุมระดบัชาตฯิ 

2. จากการวเิคราะหแ์ละเปรยีบเทยีบขอ้มลูของศูนยป์ระชุมระดบัชาตภิายในประเทศไทย พบว่า ดา้นช่วง
ทางจดัจ าหน่าย มเีพยีงศูนย์ประชุม อิมแพ็ค เมอืงทองธานี ที่มกีารใช้แอพพลเิคชนัเป็นอีกช่องทางในการจดั
จ าหน่าย ผูว้จิยัจงึอยากเสนอแนะใหศู้นยป์ระชุมระดบัชาตใินประเทศไทย น าเทคโนโลยเีขา้มาประยุกต์ใชเ้พื่อให้
เกดิประโยชน์สงูสุด และเป็นการเพิม่ประสทิธภิาพในการจดัจ าหน่ายใหแ้ก่ธุรกจิศูนยป์ระชุมระดบัชาตฯิ 

3. จากการรวบรวมความคดิเหน็ของผูท้ีเ่ขา้มาใชบ้รกิารศูนยฺประชุมระดบัชาตภิายในประเทศไทย พบว่า 
มคีวามคดิเหน็ดา้นบวกที่มากที่สุด คอื มพีืน้ทีก่วา้งรองรบัคนไดเ้ป็นจ านวนมาก คอื ผูว้จิยัจงึอยากเสนอแนะให้ 
ผูป้ระกอบการธุรกจิศูนยป์ระชุมระดบัชาตฯิ พฒันาในดา้นสถานทีข่องศูนยป์ระชุม และสิง่อ านวยความสะดวก เพื่อ
รกัษามาตรฐานของศูนยป์ระชุมระดบัชาตฯิไว ้

4. จากการรวบรวมความคดิเหน็ของผูท้ีเ่ขา้มาใชบ้รกิารศูนยป์ระชุมระดบัชาตภิายในประเทศไทย พบว่า 
มคีวามคิดเห็นด้านลบที่มากที่สุด คือ ที่จอดรถไม่เพียงพอ หรอืที่จอดรถไม่มหีลงัคาให้ร่มเงา รองลงมา คอื 
บรรยากาศไม่ดีมธีรรมชาติน้อยหรอืไม่มีร่มไม้ ผู้วิจยัจงึอยากเสนอะแนะ ให้ศูนย์ประชุมระดบัชาติฯควรมี
โครงการอนุรกัษ์ธรรมชาตสิิง่แวดลอ้ม เพิม่พืน้ทีส่เีขยีว และเพิม่สถานทีจ่อดรถทีเ่ป็นพืน้ทีธ่รรมชาตภิายในพืน้ที่
ศูนยป์ระชุมเพื่อใหม้คีวามรม่รืน่และสรา้งความเป็นธรรมชาต ิ(Green Environment) มากขึน้ 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการศึกษาวิจยัครัง้ต่อไป 

ควรศกึษาความพงึพอใจในการใชบ้รกิารศูนยป์ระชุมระดบัชาตใินประเทศไทยและในระดบัอาเซยีน เพื่อน า
ผลการศกึษาทีไ่ดม้าใชเ้ป็นแนวทางในการปรบัปรุงและพฒันาศูนยป์ระชุมระดบัชาตใินประเทศไทยและตอบสนอง
ความตอ้งการของนกัท่องเทีย่วต่อไป 

ควรศกึษาปัจจยัที่มผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกใช้บรกิารศูนยป์ระชุม ของผู้ที่เขา้มาใช้บรกิารศูนยป์ระชุม
ระดบัชาตใินแต่ละศูนยป์ระชุม ทัง้ศูนยป์ระชุมระดบัชาตใินประเทศไทยและในระดบัอาเซยีน เพื่อทราบถงึปัจจยัที่
ส าคญัในการเลือกเข้ามาใช้บรกิารของผู้บรโิภค และน าปัจจยัที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อไปพฒันาเพื่อดึงดูด
ผูบ้รโิภคใหม้จี านวนมากขึน้ 
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บทคดัย่อ 
 การวเิคราะหส์่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ของรา้นอาหารมชิลนิสตาร ์ระดบัหนึ่ง

ดาว ประเทศไทยครัง้นี้มวีตัถุประสงค ์1. เพื่อศกึษาส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ ของรา้น Michelin 
Star ระดบั 1 ดาว ในประเทศไทย จากการรวบรวมขอ้มูล ส่วนใหญ่รา้นอาหาร Michelin Star ระดบั 1 
ดาว จะมกีารท าการตลาดผ่านทางเวบ็ไซต์ ซึง่ลูกค้าสามารถเขา้ไปดูขอ้มลูต่างๆของรา้นอาหารได้ จะมี
เพยีง 1 รา้น ที่ไม่มเีวบ็ไซต์ 2. เพื่อศกึษาความคดิเหน็ของผู้บรโิภคทีเ่คยใชบ้รกิารรา้นอาหาร Michelin 
Star ระดับ 1 ดาว ในประเทศไทย จากเว็บไซต์ Trip Advisor ผู้วิจยัท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
เว็บไซต์โดยใช้แบบฟอรม์ส ารวจข้อมูลส่วนประสมทางการตลาด โดยแบบส ารวจจะแยกตามประเภท
ขอ้มูลตามทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด (6PS) ได้แก่ข้อมูล Product (ผลติภณัฑ์) Place (สถานที่) 
Price (ราคา) Promotion (โปรโมชัน่) People (บุคลากร คน) Process (กระบวนการ) ผลการศึกษา
ความคดิเหน็ของผูบ้รโิภคทีเ่คยใชบ้รกิารรา้นอาหาร Michelin Star พบว่า ผูต้อบส่วนมากระบุว่าอาหารมี
รสชาตทิี่อร่อยและวตัถุดบิมคีุณภาพ มคีวามคุม้ค่า ภายในรา้นมคีวามสะอาด การบรกิารของพนักงานมี
ความยอดเยีย่ม การตกแต่งอาหารมคีวามสวยงาม บรรยากาศด ีรสชาตอิาหารมคีวามเป็นเอกลกัษณ์ มี
ความคดิสรา้งสรรคร์งัสรรเมนูใหม่ๆ   

ค าส าคญั : มชิลนิสตาร,์ การตลาดออนไลน์, สว่นประสมทางการตลาด 
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Abstract 
 Analysis of the online marketing ingredients of one-star Michelin-starred restaurants. The 
objective is 1. To study the online marketing objectives of 22 Michelin Star 1 - star stores in 
Thailand. 2. To study the opinions of consumers who have used the 1 - star Michelin Star 
restaurant in Thailand from the Trip Advisor website. The researchers collected data from 
secondary sources using surveys and researchers analyzed quantitative data using geopolitical 
statistics, including frequency and percentage determination etc., and qualitative data using 
content analysis. The results of a study of consumers who used to use the 1 - star Michelin Star 
restaurant in Thailand according to the Trip Advisor website, there is a satisfaction in the 
delicious taste and quality ingredients such as fresh seafood and careful selection, affordable 
value etc, and negative reviews mentioned that some ingredients smelled, were not fresh, had a 
relatively high price. Also that it took a long time to wait for food, etc. 
Key Word (s): Michelin Stars, Online Marketing, Marketing Mix 
 
บทน า 
 การท าการตลาดในปัจจุบนัมกีารพฒันาไปจากการตลาดแบบเดมิ คอืการท าการตลาดแทบ
ทัง้หมดผ่านสื่อดิจทิัล ซึ่งเป็นรูปแบบใหม่ของการตลาดที่ใช้ช่องทางดิจทิัลเพื่อสื่อสารกับลูกค้า แต่
อยา่งไรกด็ ีแมว้่าจะเป็นสื่อใหมแ่ต่ยงัคงใชห้ลกัการการตลาดดัง้เดมิ เพยีงแต่เปลีย่นแปลงช่องทางในการ
ตดิต่อสื่อสารกบัผูล้กูคา้ โดยการใชโ้ซเชยีลมเีดยี ซึง่ถอืเป็นช่องทางในการเผยแพรข่อ้มลูขา่วสารไดอ้ยา่ง
มปีระสิทธภิาพ และสร้างการรบัรู้ได้อย่างรวดเรว็ เช่น Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram และ
การหาแพลตฟอรม์ทีส่ามารถเชื่อมต่อโซเชยีลมเีดยีทัง้หมดมาใช ้แลว้แชรข์อ้มลูพรอ้มกนัในคราวเดยีวได ้
ซึง่จะช่วยใหผู้ป้ระกอบการประหยดัเงนิและประหยดัเวลามากขึน้  

 ในปัจจุบันลูกค้าส่วนใหญ่ จะให้น ้ าหนัก ในการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหาร                
ให้ความส าคญัในเรื่องคุณภาพและความคุ้มค่า โดยจะท าการค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นจาก
เว็บไซต์หรอืสื่อโซเชียลต่าง ๆ ก่อนที่จะตัดสินใจเลอืกใช้บรกิาร เพื่อศึกษาข้อมูล เปรยีบเทียบราคา 
ศกึษาการการนัตชีื่อเสยีง คุณภาพ และการรวีวิของผูท้ีเ่คยใชบ้รกิารของรา้นต่าง ๆ เพื่อน ามาเป็นขอ้มลู
ประกอบการตดัสนิใจ   

 มชิลนิเป็นอกีทางเลอืกหนึ่งทีม่กีารรบัประกนัคุณภาพรา้นอาหารและเป็นทีย่อมรบัของคนทัว่
โลก มชิลนิไกด์ได้กล่าวว่า กรุงเทพมหานครเป็นเมอืงส าคญัในเอเชยีที่มชีื่อเสยีงในเรื่องอาหารอร่อย      
ทีม่กีารน าเสนหลากหลายรปูแบบตัง้แต่รา้นอาหารรมิทางไปจนถงึภตัตาคารราคาสุดหรจูากสุดยอดฝีมอื
เชฟไทยและเชฟต่างชาต ิด้วยการสนับสนุนจากการท่องเทีย่วประเทศไทย มชิลนิไกด์กรุงเทพมหานคร 
ไดค้ดัเลอืกและน าเสนอรา้นทดีทีีสุ่ดในกรงุเทพมหานคร ใหก้บัผูอ่้านและผูท้ีส่นใจทัง้แบบรปูเล่มและแบบ
ดจิทิลั (มชิลนิไกด์, 2563) การรบัประกนัคุณภาพรา้นอาหารดงักล่าว ท าใหร้า้นอาหารไดร้บัการยอมรบั
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จากลูกค้า มีภาพลักษณ์ที่น่าเชื่อถือ น ามาซึ่งความนิยมชมชอบและสามารถสร้างยอดขายให้แก่
ผูป้ระกอบการ  

 ดังนัน้คณะผู้วิจยัจึงสนใจที่จะศึกษารายละเอียดของแต่ละร้านอาหารที่ได้รบัการรบัรอง
คุณภาพจากมชิลนิสตาร ์ระดบั 1 ดาว ในประเทศไทย ซึ่งมทีัง้หมด จ านวน 22 รา้น เพื่อศกึษากลยุทธ์
เกี่ยวกบัส่วนประสมทางการตลาด เพื่อเป็นประโยชน์แก่สถานประกอบการอื่นๆ ที่ต้องการพฒันาและ
ยกระดบัคุณภาพการให้บรกิารรา้นอาหารของตนให้เป็นที่ยอมรบัจากลูกค้า สามารถสรา้งผลตอบแทน
ในทางเศรษฐกิจได้ และมกีารน าข้อมูลดงักล่าวมาประกอบกบัการน าข้อคิดเห็นจากลูกค้าที่เคยมาใช้
บรกิารมาเป็นแนวทางในการปรบัปรุงแก้ไขการบรกิารให้มคีุณภาพเพื่อสรา้งความพงึพอใจให้แก่ลูกค้า
มากยิง่ขึน้ น ามาซีง่การบอกต่อและการซือ้ซ ้า เพื่อใหส้่งผลดต่ีอการประกอบการในระยะยาวได ้ 

 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 1. เพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ ของร้าน Michelin Star ระดบั 1 ดาว ใน
ประเทศไทย  
 2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้บรโิภคที่เคยใช้บรกิารร้านอาหาร Michelin Star ระดบั 1 
ดาว ในประเทศไทย จากเวบ็ไซต ์Trip Advisor 
 
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 
 1. น าขอ้มูลจากความคดิเหน็ของผู้บรโิภคที่เขา้มาแสดงความคดิเห็นเกี่ยวกบัรา้น Michelin 
Star มาปรบัปรุงแกไ้ขการบรกิารใหส้อดคลอ้งกบัความต้องการและเป็นทีพ่งึพอใจของผูบ้รโิภค น ามาซึง่
ความภกัดต่ีอสนิคา้และการซือ้ซ ้า  
 2. เพื่อน าผลการวเิคราะห์ส่วนประสมทางการตลาด (6Ps) มาเป็นแนวทางหรอืเป็นต้นแบบ
ในการปรบัปรงุแกไ้ขการบรกิารของรา้นอาหารอื่น ๆ ใหม้คีุณภาพมากยิง่ขึน้ 
 
ขอบเขตของการวิจยั 
 1. ขอบเขตด้านเน้ือหา ศึกษาส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ ของร้าน Michelin Star 
ระดบั 1 ดาว จ านวน 22 ร้านในประเทศไทย Ps ได้แก่ Product (ผลิตภณัฑ์) Place (สถานที่) Price 
(ราคา) Promotion (โปรโมชัน่) People (บุคลากร คน) Process (กระบวนการ) 
 2. ขอบเขตด้านกลุ่มเป้าหมาย ศึกษาร้านอาหาร Michelin Star ระดับ 1 ดาว จ านวน
ทัง้หมด 22 รา้นในประเทศไทย และ ศกึษาจากกลุ่มผูใ้ช้บรกิารรา้นอาหารที่กลบัมารวีวิในเวบ็ไซต์ Trip 
Advisor 
 3. ขอบเขตด้านพื้นท่ี ศึกษาเฉพาะรายชื่อร้านอาหารที่ผ่านมาตรฐานของ Michelin Star 
ระดบั 1 ดาว จ านวน 22 รา้นในประเทศไทย 
 4. ขอบเขตด้านระยะเวลา ศึกษาและเก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึง 31 
มนีาคม 2564 
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วรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง 
1. ความเป็นมาของ Michelin star 

 ในปัจจุบนัการด าเนินชวีติของคนไทยไดม้กีารเปลี่ยนแปลงไปจากเดมิโดยจะเหน็ได้จากวถิกีาร
ใช้ชีวติจะเห็นได้ว่ามนุษย์ได้น าเอาเทคโนโลยเีข้ามามสี่วนร่วมกับการด าเนินชีวติมากขึ้นเพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพในการอ านวยความสะดวก สบายในด้านต่างๆในการด าเนินชีวิตทัง้นี้ เราจะเห็น E - 
Commerce ในช่องทางต่างๆ โดยเฉพาะบนช่องทางออนไลน์ที่ มนุษย์เราใช้ติดตัวตลอดเวลา และ
เหมอืนว่าเป็นอวยัวะชิ้นส่วนที่ 33 ของร่างกายมนุษยไ์ปแล้วก็ว่าได้ ทัง้นี้เมื่อช่องทางออนไลน์เขา้มามี
บทบาทกับการด ารงชีวิตมากขึ้นจึงท าให้เกิดธุรกิจขึ้นมากมายบนช่องทางออนไลน์ เพื่อเป็นการ
ประชาสมัพันธ์และอ านวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลต่างๆที่ต้องการทราบ ทัง้นี้ได้เห็นถึงการ
สรา้งเวป็ไซต์ เพื่อหากลุ่มเป้าหมายทางการตลาดและอ านวยความสะดวกใหก้บัผูบ้รโิภคไดเ้ขา้ถงึผูผ้ลติ
โดยตรง และ Michelin star กไ็ดเ้ป็นอกีหนึ่งช่องทางในการอ านวยความสะดวกต่อผูบ้รโิภคที่ต้องการใช้
บรกิารรา้นอาหารในพืน้ทีต่่างๆ ทัว่ทุกมมุโลก 

Michelin Stars คอืตราที่แสดงถงึมาตรฐานรา้นอาหารคุณภาพยอดเยีย่ม ที่เกดิจากไอเดยีของ
บรษิทั Michelin ผูผ้ลติยางรถยนต์รายใหญ่ของโลก ที่อยากให้คนมรีถนัน้ขบัรถไปกนิไปเที่ยวนอกบา้น 
จงึได้จดัท าหนังสือ ‘The Michelin Guide’ ขึ้นเพื่อแนะน าร้านอาหาร สถานที่ท่องเที่ยว และโรงแรม       
ในฝรัง่เศสตพีมิพ์เล่มแรกเมื่อปี 1900 ซึ่งเกณฑก์ารคดัเลอืกของ Michelin Stars ถอืเป็นเกณฑว์ดัความ
เป็นเลศิที่ทัว่โลกใช้อ้างองิ ปัจจุบนัการแจกมชิลนิสตารข์อง The Michelin Guide มเีฉพาะเมอืงใหญ่ๆ 
เท่านัน้ เช่น นิวยอรค์ ชคิาโก ซานฟรานซสิโก ปารสี ลอนดอน รวมถงึทวปีเอเชยี เช่น โตเกยีว ฮ่องกง 
เป็นตน้ โดยแบ่งออกเป็นทัง้หมด 3 ระดบั ไดแ้ก่ 

 Michelin 1 Stars : Very Good Cuisine คอืรา้นยอดเยีย่มในหมวดรา้นอาหารแต่ละประเภท 
 Michelin 2 Stars : Excellent Cuisine Worth a Detour คือร้านอาหารยอดเยี่ยมคุ้มค่าส าหรบั

การออกนอกเสน้ทางเพื่อจะไปกนิอาหารทีร่า้นนี้ 
 Michelin 3 Stars : Exceptional Cuisine Worth a Special Journey คอืรา้นอาหารขัน้เทพที่แม้

จะเดนิทางไปยาก กค็วรทีจ่ะตอ้งไปกนิสกัครัง้ในชวีติ 
รา้นอาหารที่ได้รบัการแนะน าจากมชิลนิสตารไ์กด์ เชฟของรา้นนัน้ๆ จะไดร้บัการขนานนามไป

ดว้ยว่า เป็นเชฟระดบัมชิลนิสตารไ์ปโดยปรยิาย อย่างเช่น กอรด์อน แรมซี ่เป็นต้น  นายธนาคาร ทนาย 
หมอ หรอืนักธุรกิจที่ยนิดีตระเวนชิมด้วยความเต็มใจ โดยบุคคลเหล่านี้จะถูกเทรนด์จากมชิลินด้วย
มาตรฐานเดียวกันตามค ามัน่สญัญา 5 ข้อที่ยดึถือกันมาตัง้แต่ปี ค.ศ. 2005 คือการใช้บรกิารแบบไม่
เปิดเผยตวัความเป็นอิสระ การคดัเลอืกสถานที่และการตดัสินใจ “เชลล์ชวนชมิ” เกิดขึ้นเพื่อเป็นการ
ส่งเสรมิการขายและการโฆษณาของบรษิทัเชลล ์แห่งประเทศไทย จ ากดั ซึง่ไดค้วามคดิมาจาก Michelin 
Guide ทีป่ระเทศฝรัง่เศส ซึง่ไดร้บัความเชื่อถอืและประสบความส าเรจ็เป็นอย่างมาก โดยมมี.ร.ว.ถนดัศร ี
สวสัดวิตัน์ เป็นผูช้วนชมิและเขยีนแนะน า โดยมบีรษิทัเชลล ์ แห่งประเทศไทย เป็นผูส้นับสนุนค่าใชจ้่าย
ตลอดรายการ (Taey Ch, 2562) 
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 มชิลนิไกด์ (Michelin Guide) เป็นหนังสอืคู่มอืที่บรรจุเนื้อหาเกี่ยวกบัขอ้มูลการเดนิทางแผนที ่
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่พกัแรม รวมถึงรา้นอาหารขึ้นชื่อของสถานที่หรอืประเทศต่างๆ โดยบรษิัท      
มชิลนิ บรษิทัยางรถยนต์รายใหญ่ของโลกสญัชาตฝิรัง่เศส ที่ก่อตัง้ขึน้ในปี ค.ศ. 1888 จุดประสงคข์องมิ
ชลนิไกด์ คอื การกระตุ้นให้ผู้คนออกมาใช้การเดนิทางโดยรถยนต์มากขึ้น เพื่อเพิ่มยอดจ าหน่ายยาง
รถยนต์ แรกเริม่มชิลนิไกด์เป็นหนังสอืสแีดง เป็นหนังสอืแจกฟรมีานานถงึ 20 ปี แต่ต่อมาได้ถูกใช้เป็น
กระดาษรองแก้วน ้า จงึเริม่จดัจ าหน่ายในราคา 7 ฟรงัก ็ในปี ค.ศ. 1920 และมกีารใส่รายชื่อโรงแรมและ
รา้นอาหารแบ่งตามประเภทเป็นครัง้แรกดว้ย ในครสิต์ศตวรรษที ่20 มชิลนิไกดไ์ดก้ลายเป็นหนังสอืขาย
ด ีปัจจบุนัมชิลนิจดัอนัดบัรา้นอาหารและโรงแรมกว่า 40,000 แห่งในกว่า 24 ประเทศ (นนัทน์ลนิ, 2561) 
 หนังสือมชิลินไกด์ กรุงเทพมหานคร จะมีเนื้อหาเกี่ยวกับร้านอาหารและโรงแรมที่ดีที่สุดใน
กรุงเทพฯ คดัเลอืกโดยทมีงานมอือาชพีของ "มชิลนิ" เปิดประสบการณ์รบัประทานอาหารที่ดทีี่สุดด้วย    
มชิลนิไกด ์โดยรา้นที่ผ่านการคดัเลอืกประกอบไปดว้ยรา้นทีไ่ด้รบัรางวลัดาวมชิลนิ (ตัง้แต่ 3 ดาวจนถงึ   
1 ดาว) บบิ กูรม์องด์ รา้นอาหารที่อร่อยคุ้มค่าในราคาย่อมเยา มชิลนิเพลท หรอืรา้นอาหารคุณภาพด ี
ตลอดจนรา้นอาหารรมิทางที่ดทีี่สุด นอกจากนี้ ยงัมรีายชื่อโรงแรมที่น่าสนใจที่เรารวบรวมมาให้ ตัง้แต่
โรงแรมเลก็ระดบัอบอุ่น ไปจนถึงโรงแรมสุดหรู มาร่วมเปิดประสบการณ์และเพลดิเพลนิไปกบัโรงแรม
และรา้นอาหารมากมาย ทีไ่ดร้บัการคดัเลอืกมาอยา่งดภีายในคู่มอื "มชิลนิไกด ์ฉบบักรงุเทพฯ" (เปรมฤด ี
ชยัรุง่เรอืงสนิ, 2562) 

2. แนวคิดและทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด 
 คอตเลอร ์(2003) ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถงึ เครื่องมอืทางการตลาด
ที่สามารถควบคุมได้ ซึ่งกิจการผสมผสานเครื่องมือเหล่านี้  ให้มคีวามสามารถที่จะตอบสนองความ
ต้องการ และยงัสรา้งความพงึพอใจใหแ้ก่กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ส่วนประสมการตลาดประกอบดว้ยทุกสิง่
ทุกอย่างที่กจิการใช ้เพื่อท าใหอ้ทิธพิลสามารถโน้มน้าวความต้องการผลติภณัฑข์องกจิการ ส่วนประสม
การตลาดแบ่งออกเป็นกลุ่มได้ 4 กลุ่ม ดังที่รู้จกักันว่า คือ "4 Ps" ได้แก่ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา 
(Price) การจดัจ าหน่าย (Place) และการส่งเสรมิการขาย (Promotion) 
 เสร ีวงษ์มณทา (2542) ระบุไว้ ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) คือ การมสีนิค้าที่
สามารถจะตอบสนองกบัหน่วยความต้องการของลูกค้าที่ส าคัญ หรอืกลุ่มเป้าหมายตรงได้ โดยทีจ่ะขาย
ราคาที่ผู้บรโิภคยอมรบัได้ ราคาไม่สูงเกนิไป และผู้บรโิภคยนิดจี่ายเพราะเห็นว่ามคีวามคุ้มรวมถงึว่ามี
การจัดจ าหน่ายโดยใช้การกระจายสินค้าที่มีแนวสอดคล้องกับทางพฤติกรรมการซื้อ เพื่อความ
สะดวกสบายของลูกค้า ด้วยการที่มคีวามพยายามที่จะให้เกดิแรงจูงใจเพื่อให้เกดิความรกัความชอบใน
สนิคา้ และเกดิพฤตกิรรมอยา่งถูกตอ้ง 

3. แนวคิดเก่ียวกบัการตลาดออนไลน์ 
การตลาดดจิทิลั (Digital Marketing) หมายถงึการท าการตลาดผ่านช่องทางดจิทิลัเพื่อตดิต่อกบั

ผูบ้รโิภค โดยน าหลกัการตลาดเดมิในอดตีมาประยกุต์ใช ้บรษิัททีท่ าการตลาดออนไลน์จะตดิรหสัระบุตวั
ผู้ใช้ท าให้ทราบพฤติกรรมการสื่อสารกับลูกค้าเป็นรายบุคคล เพื่อให้พฒันาวธิกีารส่งเสรมิสนิค้าและ

169



บรกิารใหแ้ก่ลกูคา้รายถดัไป ไดต้รงกบัความตอ้งการของผูบ้รโิภค และจดัการตน้ทุนอย่างมปีระสทิธภิาพ 
(ไทยรฐัออนไลน์ , 2564) 

การตลาดดจิทิลั (Digital Marketing) คอืทุกสิง่ทีเ่กี่ยวกบัการตลาดโดยใชอุ้ปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส ์

รวมถึงอินเทอร์เน็ต และปัจจุบันธุรกิจต่างๆก็ใช้ประโยชน์ของการท าดิจทิัล มาร์เก็ตติ้ง ผ่านหลาย
ช่องทาง เช่น โซเชยีล มเีดยี อเีมล์ เวบ็ไซต์ เพื่อสื่อสารกบัลูกค้า และส าหรบัดจิทิลั มารเ์ก็ตติ้งนัน้การ

รูจ้กัเทคนิคกม็คีวามส าคญัพอๆกบัการเลอืกใชส้ื่อ ตวัอยา่งเทคนิคการท าดจิทิลั มารเ์กต็ติ้ง มดีงันี้  (ปรดี ี
นุกุลสมปรารถนา , 2563) 

การท าการตลาดผ่านสื่อโซเชยีล (Social Media) การใช้โซเชยีล มเีดยี ถอืเป็นช่องทางในการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารได้อย่างมปีระสทิธภิาพช่องทางหนึ่งในยุคนี้ สรา้งการรบัรูไ้ด้อย่างรวดเรว็ เช่น 

Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram และการหาแพลตฟอร์มที่สามารถเชื่อมต่อโซเชียล มีเดีย
ทัง้หมดมาใช้ แลว้แชรข์อ้มูลพรอ้มกนัทเีดียวได้ จะช่วยให้ประหยดัเวลามากขึน้ การท า Pay Per Click 

(PPC) รปูแบบของ Pay Per Click คอื การท าให้เกดิผู้เยีย่มชมเวบ็ไซต์ผ่านการท าโฆษณาต่างๆ ด้วย
รูปแบบการจ่ายเงินหากมีการกดลิ้งค์นั ้นๆ ที่ เราได้ยินคุ้นหูก็คือ Google Ads แต่ยังมีอีกหลาย

แพลตฟอรม์ทีส่ามารถใชรู้ปแบบ Pay Per Click ไดอ้กี เช่น Facebook Paid Ads จบักลุ่มเป้าหมายดว้ย
การซื้อโฆษณา ทัง้รูปภาพ โพสต์ วดีโิอต่างๆ Twitter Ads Campaign ผู้ใช้จ่ายเงนิเพื่อโปรโมทโพสต ์

โปรไฟล์ไปยงัฟีดข่าวของผู้ชม ที่สามารถเลอืกแบบเฉพาะเจาะจงหรอืผูช้มทัง้หมด โดยอาจต้องการให้
คนที่เห็นโฆษณานี้เขา้ชมเวบ็ไซต์ ติดตาม Twitter การมสี่วนร่วมทวตี หรอืแม้แต่การดาวน์โหลดแอป

พลเิคชนั Sponsored Message on LinkedIn ผู้ใช้สามารถจ่ายเงนิเพื่อส่งข้อความไปยงัผู้ใช้ LinkedIn 
แบบเฉพาะเจาะจงไปยงัผูใ้ชใ้นกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆได ้
 ในยุคที่เทคโนโลยตีิดต่อสื่อสาร เป็นเหมอืน 1 ในอวยัวะของร่างกาย การเข้าถึงข้อมูลต่างๆ     
ในรปูแบบดจิทิลัจงึรวดเรว็และสะดวกทีสุ่ด สถานประกอบการทีส่ามารถท าใหล้กูคา้เขา้ถงึผลติภณัฑข์อง
ตวัเองได้รวดเรว็และสะดวกที่สุดย่อมจะได้เปรยีบทางการตลาดมากกว่า ผู้ประกอบการต่างต้องปรบัตวั
เพื่อให้สถานประกอบการของตัวเองนัน้อยู่รอดในยุคสมัยที่เปลี่ยนไป รวมทัง้คู่แข่งที่เพิ่มมากขึ้น     
สถานประกอบการต้องสามารถน าเสนอจดุเด่นและใหล้กูคา้ไดร้บัขอ้มลูทีถู่กตอ้งและครบถ้วน รวมถงึการ
ไดร้บัการบรกิารทีด่แีมจ้ะยงัไมไ่ดเ้ดนิทางไปใชบ้รกิารทีส่ถานทีน่ัน้ๆ 

ทัง้นี้ ช่องทางการตลาดออนไลน์ในปัจจุบนันัน้ มหีลากหลายช่องทางมากในการสื่อสารขอ้มลูไป
ยงักลุ่มผู้บรโิภค ซึง่แต่ละช่องทางกม็ลีกัษณะและกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่แตกต่างกนัออกไป ดงันี้ (วลิาส 
ฉ ่าเลศิวฒัน์ และคณะ, 2559) 

1) เฟสบุ๊ค (Facebook) เป็นสื่อสงัคมออนไลน์ที่มีผู้ใช้งานมากที่สุดในโลก ตามสถิติพบว่า
ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตเกือบทัง้หมดใช้เฟสบุ๊ค โดยในปี 2015 มผีู้ใช้งานประมาณ 37 ล้าน
บญัช ีโดยสามารถแบ่งประเภทการใชง้านออกเป็น 3 ประเภท คอื User, Group และ Page 
ซึง่มวีตัถุประสงค์ในการใช้งานที่แตกต่างกนัออกไป ทัง้นี้ เฟสบุ๊คสามารถเป็นเครื่องมอืที่ดี
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ที่สุดอีกตวัหนึ่งที่ช่วยสร้างการรบัรู้ (Awareness) ท าให้ผู้คนรูจ้กัสนิค้าหรอืบรกิารมากขึ้น 
น าไปสู่การสรา้งความภกัดต่ีอตราสนิคา้  

2) อินสตาแกรม (Instagram) เป็นเครื่องมอืในการแชร์ภาพ ซึ่งได้รบัความนิยมอย่างมากใน
แถบเอเชีย ที่นิยมใช้ในการโชว์สินค้า เช่น สินค้าทางด้านแฟชัน่ สินค้าแบรนด์เนม 
เครื่องส าอาง เป็นต้น ซึง่ในปัจจุบนัสามารถเชื่อมต่อกบัเฟสบุ๊คได ้จงึท าใหม้คีวามสะดวกต่อ
ผูใ้ชม้ากยิง่ขึน้ 

3) ทวติเตอร ์(Twitter) เริม่ต้นจากการเป็นเครื่องมอืในการโพสต์ (Tweet) ขอ้ความสัน้ ๆ ที่มี
ความยาวไม่เกนิ 140 ตวัอกัษร ซึ่งสามารถใส่รูปและวดิโีอได้ โดยจะมกีลุ่มผู้มอีทิธพิลทาง
ความคิด (Influencer) อยู่ค่อนข้างมาก โดยส่วนใหญ่ผู้คนจะใช้ทวิตเตอร์ในการติดตาม
ขา่วสาร เนื่องจากเป็นสื่อทีม่คีวามรวดเรว็กว่าสื่ออื่น ๆ และแสดงใหเ้หน็ถงึหวัขอ้ยอดนิยมที่
คนส่วนมากก าลงัพดูถงึอยูใ่นขณะนัน้ 

4) ยูทูป (Youtube) เป็นเว็บไซต์ที่รวมวิดีโออันดบัหนึ่งของโลก มปีระโยชน์อย่างยิง่ในการ
คน้หาขอ้มลู ผลติภณัฑค์ู่แขง่หรอืหาแรงบนัดาลใจต่าง ๆ ตลอดจนการสื่อสารขอ้มลูเกีย่วกบั
ตราสนิคา้และรายละเอยีดเกีย่วกบัผลติภณัฑข์องเราไปยงัผูบ้รโิภคเป้าหมาย 

5) ไลน์ (Line) เป็นโปรแกรมการสื่อสารที่มจี านวนของผู้ใช้มากที่สุดในประเทศไทย ซึ่งเป็น
เครื่องมอืหนึ่งที่สามารถช่วยให้เขา้ถงึผู้บรโิภคจ านวนมากไดอ้ย่างรวดเรว็ โดยในปัจจุบนัมี
ระบบรองรบักลุ่มธุรกจิขายสนิค้าผ่านช่องทางออนไลน์ ท าให้ลูกคา้สามารถตดิตามข่าวสาร
และสื่อสารกบัผูข้ายไดอ้ยา่งสะดวกสบายมากยิง่ขึน้ 

 วเิชยีร วงศ์ณิชษากุล และคณะ (2550 : 13-16) และจติรลดา ววิฒัน์เจรญิวงศ์ (มหาวทิยาลยัศรี
ปทุม, 2553 : ออนไลน์) ได้กล่าวถึง ส่วนประสมการตลาดออนไลน์ (Online Marketing Mix) เป็น
องค์ประกอบการตลาดแบบใหม่ ซึ่งประกอบด้วย 6  Ps ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price)      
การจดัจ าหน่าย (Place) การส่งเสรมิการตลาด (Promotion) การรกัษาความเป็นส่วนตวั (Privacy) และ
การใหบ้รกิารส่วนบุคคล (Personalization) โดยส่วนประสมการตลาดออนไลน์ทุกตวัมคีวามเชื่อมโยงกนั
และมคีวามส าคญัอยา่งมากต่อการด าเนินการตลาดออนไลน์ โดยมสี่วนประกอบดงันี้ 
 1. ผลิตภัณฑ์ (Product)  คือสิ่งน าเสนอขายเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า
กลุ่มเป้าหมาย โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ไดแ้ก่สนิคา้ทีส่ามารถจบัต้องได ้(Physical Goods) สนิคา้ดจิทิลั
(Digital Goods) และธุรกจิบรกิาร (Services) 
 2. ราคา (Price) คอืสิง่ที่ก าหนดมลูค่าของผลติภณัฑใ์นรูปของเงนิตรา หรอืเป็นมูลค่าที่ยอมรบั
ในการแลกเปลีย่นผลติภณัฑท์ีน่ าเสนอ ซึง่จ าเป็นต้องค านึงถงึปัจจยัในการตัง้ราคาของผลติภณัฑ ์ไดแ้ก่
ต้องค านึงถึงราคาตลาดเป็นหลกั การคดิเผื่อราคาค่าขนส่งสนิค้าราคาถูกอาจจะขายไม่ได้เสมอไปเน้น
เรือ่งความสะดวกในการสัง่ซือ้ และสนิคา้ทีม่รีาคาถูกเกนิไปอาจขายแบบรวมหรอืขายในปรมิาณมาก ๆ 
 3. ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place or Distribution) คอืกระบวนการเคลื่อนย้ายผลติภณัฑ์จาก
ผู้ผลิตไปสู่ผู้บรโิภค โดยองค์ประกอบในการพิจารณาช่องทางการจดัจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านระบบ
ออนไลน์ซึง่มเีวบ็ไซตเ์ป็นช่องทางการจดัจ าหน่ายผลติภณัฑ ์จงึควรพงิารณาปัจจยัต่าง ๆ ไดแ้ก่เวบ็ไซต์
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ควรใช้งานง่ายและการเข้าเวบ็ไซต์หรอืดาวน์โหลดไม่ควรใช้เวลานาน ขอ้มูลที่น าเสนอมคีวามชดัเจน
น่าสนใจและตอ้งมคีวามปลอดภยัของขอ้มลู 
 4. การส่งเสรมิการตลาด (Promotion) คือการติดต่อสื่อสารการตลาคระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อ     
ซึ่งมวีตัถุประสงค์ที่ส าคญัเพื่อเตือนความจ า การกระจายข่าวสารหรอืสร้างแรงจูงใจเพื่อให้เกิดความ
ต้องการในผลติภณัฑแ์ละการตดัสนิใจซื้อ โดยการประชาสมัพนัธ์ นัน้ต้องมกีารเตรยีมความพรอ้มก่อน
ต้องมขีอ้มูลต่างๆ พรอ้มสมบูรณ์ สรา้งจุดเด่นของเวบ็ไซต์ให้มบีรรยากาศความศกึคกั เขา้ร่วมกจิกรรม 
และพจิารณากลุ่มเป้าหมายและงบประมาณ ซึง่การประชาสมัพนัธม์หีลายวธิ ีไดแ้ก่การรูจ้กัและตระหนัก
ถงึตวัสนิคา้หรอืบรกิาร เกดิความตอ้งการใชแ้ละตดัสนิใจซือ้และซือ้มากขึน้ โคยอาศยัเครือ่งมอืที่แตกต่าง
กนั เช่น การโฆษณาดว้ยเบนเนอร ์(ป้ายโฆษณา) โฆษณาผ่านทางอเีมล ์โฆษณาดว้ยการเสียค่าใชจ้่าย
กบัเวบ็ไซต์อื่น โมษณาด้วยระบบ สมาชกิแนะน าสมาชกิ โฆษณาแลกลงิค์กบัเวบ็ไซต์อื่น โฆษณาบน
เครือ่งมอืคน้หา (Search Engine) หรอื Web Directory เป็นตน้ 
 5. การรกัษาความเป็นส่วนตัว (Privacy) เป็นนโยบายที่ตู้ประกอบการหรอืองค์กรต่างๆ ได้
ประกาศให้สาธารณชนได้ทราบว่าตนจะให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บไว้ไปในทางใดบ้าง
ผูป้ระกอบการควรก าหนดนโขบายเพื่อสรา้งความน่าเชื่อถอืโดยเฉพาะขอ้มลูเกีย่วกบัการรกัษาความเป็น
ส่วนตวั (Privacy) เช่น ทีอ่ยู ่หมายเลขโทรศพัท ์หมายเลขบตัรเครดติ เป็นตน้ 
 6. การให้บรกิารส่วนบุคคล (Personalization) เป็นลักษณะการบริการแบบโต้ดอบร่วมกัน
(Interactive) ระหว่างผู้ประกอบการกับลูกค้าแบบเจาะจงบุคคล เรยีกว่า การตลาดแบบหนึ่งต่อหนึ่ง  
(One to One Marketing) เพื่อน าเสนอสิ่งที่ตรงใจลูกค้าอ านวยความสะควกให้กับลูกค้าและความ
ประทบัใจใหก้บัลกูคา้ 

4. การส่ือสารทางการตลาด 

Jefkins (1992) กล่าวถงึการสื่อสารทางการตลาดว่า การสื่อสารการตลาด คอื การสื่อสารทุก ๆ 
รูปแบบที่เกี่ยวขอ้งกบัตลาด การสื่อสารการตลาด จงึเป็นการสื่อสารในเชงิธุรกิจที่เรยีกว่า การให้ตรา 
(Branding) ยี่ห้อ (Labeling) การโฆษณา (Advertising) การวิจยั (Research) และการประชาสมัพันธ ์
(Public Relations) รวมถึงกิจกรรมที่เรียกว่า 4Ps ได้แก่ ผลิตภัณฑ์  (Product) ราคา (Price) ช่อง
ทางการจดัจ าหน่าย (Place) และการส่งเสรมิการขาย (Promotion)  

นอกจากนี้ Delozier (1976) ยงักล่าวว่า การสื่อสารการตลาด หมายถึง กระบวนการในการ
น าเสนอสิง่กระตุ้นต่างๆ ไปยงัผู้บรโิภค โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อให้ผู้บรโิภคเกดิการตอบสนองที่ตามพงึ
ปรารถนา รวมถงึการสื่อสารผ่านช่องทางต่าง ๆ ทีน่ าเสนอข่าวสารขององค์กร เพื่อใหก้ลุ่มเป้าหมายนัน้
เกิดการรบัรู้ ตีความ และเกิดพฤติกรรมหลงัจากได้รบัข่าวสาร ซึ่งสอดคล้องกับ นธกฤต วนัต๊ะเมล ์
(2555) ที่ไดใ้ห้ความหมายของการสื่อสารการตลาด ว่า คอืการด าเนินกจิกรรมทางการตลาดในรปูแบบ
ต่าง ๆ เพื่อเป็นการสื่อสารข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และองค์กรไปยงักลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่
เกี่ยวขอ้ง โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อใหก้ลุ่มเป้าหมายนัน้เกดิการตอบสนองตามเป้าหมายที่วางไว ้ทัง้นี้ การ
สื่อสารการตลาดเป็นสิง่ทีม่บีทบาทส าคญัเป็นอย่างมากในยุคปัจจุบนั เนื่องจากเกดิการแข่งขนัของธุรกจิ
ต่าง ๆ ที่สูงมาก ผูป้ระกอบการแต่ละธุรกจิจงึพยายามใชก้ารสื่อสารทางการตลาดในการสื่อสารขอ้มูลที่
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เกี่ยวข้องกบัตราสนิค้าของตนเองไปสู่ลูกค้าเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง (Fill, 1999) โดยบทบาทของการ
สื่อสารการตลาด มทีัง้หมด 7 ประการ ไดแ้ก่ 

1) เพื่อสรา้งความแตกต่างจากคู่แขง่ขนั 
2) เพื่อย า้เตอืนความทรงจ าแก่ผูบ้รโิภคเป้าหมาย 
3) เพื่อแจง้ขอ้มลูขา่วสารใหแ้ก่ผูบ้รโิภคเป้าหมายไดท้ราบ 
4) เพื่อโน้มน้าวกลุ่มเป้าหมายใหต้อบสนองในแนวทางที่ธุรกจิตอ้งการ 
5) เพื่อสรา้งทศันคตทิีด่ต่ีอตราสนิคา้หรอืองคก์รใหเ้กดิขึน้ในใจของลกูคา้เป้าหมาย 
6) เพื่อกระตุน้ใหล้กูคา้เป้าหมายตดัสนิใจซือ้สนิคา้และบรกิารของธุรกจิ 
7) เพื่อกระตุน้ใหเ้กดิพฤตกิรรมการซือ้ซ ้าหรอืสรา้งความภกัดใีนสนิคา้ขององคก์ร 

 
เคร่ืองมือและวิธีการศึกษา  
 การวเิคราะห์ส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ของรา้นอาหารมชิลนิสตาร ์ระดบัหนึ่งดาว 
ประเทศไทย เป็นงานวิจัยเชิงส ารวจ(Survey Research) โดยผู้วิจ ัยท าศึกษาค้นคว้าข้อมูลจาก
แหล่งขอ้มลูทุตยิภูมจิากหนังสอื ต ารา เอกสาร บทความ งานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้ง และมศีกึษาขอ้มลูจากทีไ่ด้
จากเวบ็ไซตข์องรา้นทีไ่ดร้บัรางวลั Michelin Star ระดบั 1 ดาว  
ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

1. กลุ่มประชากร ไดแ้ก่ รา้นอาหาร Michelin Star ระดบั 1 ดาว จ านวน 22 รา้น ในประเทศ
ไทย และจากเวบ็ไซต ์Trip Advisor 

2. กลุ่มตวัอยา่งประกอบดว้ย 
2.1 รา้นอาหารทีม่เีวบ็ไซต ์จ านวน 21 รา้น และไม่มเีวบ็ไซตจ์ านวน 1 รา้น  
2.2 กลุ่มผูท้ีเ่ขา้มาแสดงความคดิเหน็ เกีย่วกบัรา้นอาหาร Michelin Star ระดบั 1 ดาว ผ่าน
เวบ็ไซต ์Trip Advisor ในเดอืนมนีาคม พ.ศ. 2564 จ านวน 220  คน  

เครื่องมือ 
ผูว้จิยัเกบ็ขอ้มลูจากเวบ็ไซต์โดยใชแ้บบส ารวจขอ้มลูส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ โดยแบบ

ส ารวจจะมปีระเดน็และขอบเขตของค าถาม ทีแ่ยกเป็นหมวดหมู่ โดยใชท้ฤษฎสี่วนประสมทางการตลาด 
(6PS) เป็นเกณฑ์ ได้แก่  ข้อมูล Product (ผลิตภัณฑ์) Place (สถานที่ ) Price (ราคา) Promotion 
(โปรโมชัน่) People (บุคลากร คน) Process (กระบวนการ) ซึง่ผู้วจิยัมขี ัน้ตอนการสรา้งเครื่องมอืเพื่อใช้
ในการวจิยั ดงันี้ 1) ทบทวนวตัถุประสงค์ในการวจิยั เพื่อให้ทราบถึงประเดน็ และขอบเขตในการสรา้ง
แบบส ารวจ 2)  ศกึษาค้นคว้าจากหนังสอื ต ารา เอกสาร บทความและงานวจิยัที่เกี่ยวขอ้ง 3)  ก าหนด
ประเดน็ และขอบเขตของแบบส ารวจ ดว้ยการจดัเป็นหมวดหมู่ 4)  สรา้งแบบส ารวจฉบบัร่างพรอ้มกบั
แบบประเมนิ น าไปใหผู้เ้ชีย่วชาญทีม่คีวามรูแ้ละประสบการณ์ในเรื่องทีท่ าการศกึษา ไดท้ าการตรวจสอบ
เกี่ยวกบัความถูกต้อง และครอบคลุมของเนื้อหา หลงัจากทีผู่เ้ชีย่วชาญไดพ้จิารณาตรวจสอบแลว้ จงึน า
ผลทีไ่ดม้าเป็นปรบัปรงุแกไ้ขแบบส ารวจ 
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การจดัท าข้อมลูและวิเคราะหข้์อมลู 
 จากวตัถุประสงคข์องการวจิยั ในส่วนของการศกึษาส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์     
ของรา้น Michelin Star ประเทศไทย ระดบั 1 ดาว จากกลุ่มตวัอยา่งประกอบดว้ย รา้นอาหารทีม่เีวบ็ไซต ์
จ านวน 21 รา้น และไม่มเีวบ็ไซตจ์ านวน 1 รา้น และกลุ่มผูท้ีเ่ขา้มาแสดงความคดิเหน็ เกีย่วกบั
รา้นอาหาร Michelin Star ระดบั 1 ดาว ผ่านเวบ็ไซต ์Trip Advisor ในเดอืนมนีาคม พ.ศ. 2564 จ านวน 
220  คน โดยขอ้มลูทีเ่กบ็รวบรวมขอ้มลูได ้จะท าการวเิคราะหโ์ดยใชส้ถติเิชงิพรรณนา ไดแ้ก่ การหา
ค่าความถี ่ค่ารอ้ยละ และใชก้ารวเิคราะหข์อ้มลูเชงิเนื้อหา (Content Analysis) 
ผลการศึกษาตอนท่ี 1 
 ส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ (6Ps) ของร้านอาหาร Michelin Star ระดบั 1 ดาว ใน
ประเทศไทย 
 

 

ส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ มีปรากฏใน
เวบ็ไซต์ 
(ร้อยละ) 

ไม่มีปรากฏใน
เวบ็ไซต์ 
(ร้อยละ) 

รวม 
(ร้อยละ) 

1. Product (ผลิตภณัฑ)์ 
1.1 บอกจดุเด่น/เอกลกัษณ์/ลกัษณะ
พเิศษของรา้นอาหาร 

22 รา้น 
(100) 

0 รา้น 
(0) 

22 รา้น 
(100) 

1.2 น าเสนอความหลากหลายของ
เมนูอาหาร 

22 รา้น 
(100) 

0 รา้น 
(0) 

22 รา้น 
(100) 

1.3 มกีารแจง้ทีม่าของวตัถุดบิทีใ่ช้
ประกอบอาหาร 

3 รา้น 
(13.64) 

19 รา้น 
(86.36) 

22 รา้น 
(100) 

1.4 มกีารแจง้ความปลอดภยัของ
วตัถุดบิ  

3 รา้น 
(13.64) 

19 รา้น 
(86.36) 

22 รา้น 
(100) 

1.5 มกีารแจง้บรกิารจดังาน Event/งาน
Private 

2 รา้น 
(9.09) 

 20 รา้น 
(90.91) 

22 รา้น 
(100) 

1.6 มเีมนูแนะน า 22 รา้น 
(100) 

0 รา้น 
(0)  

22 รา้น 
(100) 

1.7 มสีถานทีจ่อดรถ 17 รา้น 
(77.07) 

5 รา้น 
(22.93) 

22 รา้น 
(100) 

1.8 มบีรกิารรบัจอดรถ 7 รา้น 
(31.82) 

15 รา้น 
(68.18) 

22 รา้น 
(100) 

1.9 มบีรกิารส าหรบับุคคลพเิศษเช่น ผู้
พกิาร คนชรา 

6 รา้น 
(27.27) 

16 รา้น 
(72.73) 

22 รา้น 
(100) 

1.10 มกีารแสดงปีทีไ่ดร้บัรางวลัมชิลนิ    22 รา้น 0 รา้น 22 รา้น 
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(100) (0) (100) 
2. Price (ราคา) 
2.1 มกีารระบุราคาอาหารในหน้า
เวบ็ไซต ์

16 รา้น 
(72.73) 

6 รา้น 
(27.27) 

22 รา้น 
(100) 

3. Place (ช่องทางการจดัจ าหน่าย) 
3.1 แสดงแผนทีข่องรา้นอาหาร 13 รา้น 

(59.09) 
3 รา้น 
(40.91) 

22 รา้น 
(100) 

3.2 แสดงทีต่ ัง้ของรา้นอาหาร 22 รา้น 
(100) 

0 รา้น 
(0) 

22 รา้น 
(100) 

3.3 ใหข้อ้มลูการเดนิทางมายงัรา้น 3 รา้น 
(13.64) 

19 รา้น 
(86.36) 

22 รา้น 
(100) 

3.4 การแจง้ช่วงเวลาการใหบ้รกิาร 22 รา้น 
(100) 

0 รา้น 
(0) 

22 รา้น 
(100) 

3.5 แจง้ความสามารถในการรองรบัได้ 1 รา้น 
 (4.55) 

21 รา้น 
(95.45) 

22 รา้น 
(100) 

3.6 มบีรกิารจดัส่ง Delivery 1 รา้น 
(4.55) 

21 รา้น 
(95.45) 

22 รา้น 
(100) 

4. Promotion (การส่งเสริมการตลาด) 
4.1 ใชช้่องทางการประชาสมัพนัธผ์่าน
Facebook 

15 รา้น 
(68.18) 

7 รา้น 
(31.82) 

22 รา้น 
(100) 

4.2 ใชช้่องทางการประชาสมัพนัธผ์่าน
Line 

6 รา้น 
(27.27) 

16 รา้น 
(72.73) 

22 รา้น 
(100) 

4.3 ใชช้่องทางการประชาสมัพนัธผ์่าน
เวบ็ไซต ์

21 รา้น 
(95.45) 

1 รา้น 
(4.55) 

22 รา้น 
(100) 

4.4 ใชช้่องทางการประชาสมัพนัธผ์่าน
Instagram 

15 รา้น 
(68.18) 

7 รา้น 
(31.82) 

22 รา้น 
(100) 

4.5 ใชช้่องทางการประชาสมัพนัธผ์่าน
Twitter 

2 รา้น 
(9.09) 

20 รา้น 
(90.91) 

22 รา้น 
(100) 

4.6 มภีาพเมนูอาหาร 22 รา้น 
(100) 

0 รา้น 
(0) 

22 รา้น 
(100) 

4.7 ใชภ้าษาไทยในการน าเสนอขอ้มลู
ผ่านเวบ็ไซต ์ 

4 รา้น 
(18.18) 

18 รา้น 
(81.82) 

22 รา้น 
(100) 

4.8 ใชภ้าษาอื่น ๆ ในการน าเสนอ
ขอ้มลูผ่านเวบ็ไซต ์

21 รา้น 
(95.45) 

1 รา้น 
(4.55) 

22 รา้น 
(100) 
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4.9 มกีารน าเสนอผ่านBlog 22 รา้น 
(100) 

0 รา้น 
(0) 

22 รา้น 
(100) 

4.10 ใชส้ื่อวดีโีอในการน าเสนอผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ เช่น หน้าเวบ็ไซต ์ยทูปู 
เฟสบุค เป็นตน้ 

22 รา้น 
(100) 

0 รา้น 
(0) 

22 รา้น 
(100) 

5. People (บคุคล) 
5.1 มบีรกิารตอบค าถามลกูคา้ผ่าน
ช่องทางต่างๆ เช่น เฟสบุค ไลน์ อเีมลล ์ 

22 รา้น 
(100) 

0 รา้น 
(0) 

22 รา้น 
(100) 

5.2 ใชบุ้คคลทีเ่ป็นผูท้รงอทิธพิล
น าเสนอรา้น 

15 รา้น 
(68.18) 

7 รา้น 
(31.82) 

22 รา้น 
(100) 

5.3 มบีรกิารรบัฟังขอ้เสนอแนะและ
ตอบค าถามในหน้าเวบ็ไซต ์ 

3 รา้น 
(13.64) 

19 รา้น 
(86.36) 

22 รา้น 
(100) 

6. Process (กระบวนการ) 
6.1 มกีระบวนการรบัจองผ่านช่องทาง 
Line 

6 รา้น 
(27.27) 

16 รา้น 
(72.73) 

22 รา้น 
(100) 

6.2 มกีระบวนการรบัจองผ่านช่องทาง
โทรศพัทม์อืถอื 

22 รา้น 
(100) 

0 รา้น 
(0) 

22 รา้น 
(100) 

6.3 มกีระบวนการรบัจองผ่านเวบ็ไซต์ 21 รา้น 
(95.45) 

1 รา้น 
(4.55) 

22 รา้น 
(100) 

6.4 มกีระบวนการรบัจองผ่านช่องทาง 
E-mail 

21 รา้น 
(95.45) 

1 รา้น 
(4.55) 

22 รา้น 
(100) 

 
 จากตารางที ่1 ผูว้จิยัไดท้ าการส ารวจขอ้มลูส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ของรา้นอาหารมชิ 
ลนิสตาร ์จ านวน 22 รา้น สามารถสรปุผลไดว้่า รา้นอาหารมชิลนิสตารร์ะดบั 1 ดาว ในประเทศไทย ส่วน
ใหญ่ มกีารบอกบอกจุดเด่น/เอกลกัษณ์/ลกัษณะพเิศษของรา้นอาหาร มกีารน าเสนอความหลากหลาย
ของเมนูอาหาร มเีมนูแนะน า มสีถานทีจ่อดรถ มกีารแสดงปีทีไ่ดร้บัรางวลัมชิลนิ มกีารระบุราคาอาหารใน
หน้าเวบ็ไซต์ มกีารแสดงแผนที่ของรา้นอาหาร มกีารแสดงที่ตัง้ของรา้นอาหาร มกีารแจง้ช่วงเวลาการ
ให้บริการ มีการใช้ช่องทางการประชาสัมพันธ์ผ่าน Facebook และ Instagram มีการน าเสนอภาพ
เมนูอาหาร มกีารใช้ภาษาอื่น ๆ ในการน าเสนอขอ้มูลผ่านเวบ็ไซต์ มกีารน าเสนอผ่าน Blog มกีารใชส้ื่อ
วดีโีอในการน าเสนอผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น หน้าเวบ็ไซต์ ยูทูป เฟสบุค เป็นต้น มบีรกิารตอบค าถาม
ลูกค้าผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เฟสบุค ไลน์ อีเมลล์ มกีารใช้บุคคลที่เป็นผู้ทรงอิทธพิลน าเสนอร้าน มี
กระบวนการรบัจองผ่านช่องทางโทรศพัทม์อืถอื มกีระบวนการรบัจองผ่านเวบ็ไซต์ และมกีระบวนการรบั
จองผ่านช่องทาง E-mail 
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แต่ทัง้นี้ รา้นอาหารมชิลนิสตารร์ะดบั 1 ดาว ในประเทศไทย ส่วนใหญ่ไม่มบีรกิารรบัจอดรถ ไม่มี
การแจง้ทีม่าของวตัถุดบิทีใ่ชป้ระกอบอาหาร ไม่มกีารแจง้ความปลอดภยัของวตัถุดบิ ไม่มบีรกิารจดังาน 
Event/งานPrivate ไม่มบีรกิารส าหรบับุคคลพเิศษ เช่น ผูพ้กิาร คนชรา ไม่มขีอ้มลูการเดนิทางมายงัรา้น 
ไม่มีการแจ้งความสามารถในการรองรับได้ ไม่มีมีบริการจัดส่ง Delivery ไม่มีใช้ช่องทางการ
ประชาสมัพนัธ์ผ่าน Line และ Twitter ไม่ใช้ภาษาไทยในการน าเสนอขอ้มูลผ่านเวบ็ไซต์ ไม่มบีรกิารรบั
ฟังขอ้เสนอแนะและตอบค าถามในหน้าเวบ็ไซต์ และไมม่กีระบวนการรบัจองผ่านช่องทาง Line 

ผู้วิจยัได้วิเคราะห์ข้อมูลส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์แยกเป็นรายด้าน พบว่า ด้าน
ผลติภณัฑ ์พบว่า ผูป้ระกอบการรา้นอาหารทัง้ 22 รา้น มกีารบอกจดุเด่น/เอกลกัษณ์/ลกัษณะพเิศษของ
รา้นอาหารใหลู้กคา้ทราบ คดิเป็นรอ้ยละ 100 มกีารน าเสนอเมนูทีห่ลากหลาย ทัง้ 22 รา้น คดิเป็นรอ้ยละ 
100 มกีารแจง้ทีม่าของวตัถุดบิทีใ่ชป้ระกอบอาหาร จ านวน 3 รา้น คดิเป็นรอ้ยละ 13.64 และไม่แจง้ทีม่า
ของวตัถุดิบที่ใช้ประกอบอาหารจ านวน 19 ร้าน คิดเป็นร้อยละ 86.36 มกีารแจ้งความปลอดภยัของ
วตัถุดบิ จ านวน 3 รา้น คดิเป็นรอ้ยละ 13.64 และไม่มกีารแจง้ความปลอดภยัของวตัถุดบิ จ านวน 19 
ร้าน คิดเป็นร้อยละ 86.36 มกีารแจ้งบรกิารจดังาน Event/งานPrivate จ านวน 2 ร้าน คิดเป็นร้อยละ 
9.09 และไม่มกีารแจ้งบรกิารจดังาน  Event/งานPrivate จ านวน 20 ร้าน คดิเป็นรอ้ยละ 90.91 มเีมนู
แนะน าที่น าเสนอผ่านหน้าเวบ็ไซต์ จ านวน  22 รา้น คดิเป็นรอ้ยละ 100 มสีถานที่จอดรถ จ านวน 17 
รา้น คดิเป็นรอ้ยละ 77.07 และไม่มสีถานทีจ่อดรถ จ านวน 5 รา้น คดิเป็นรอ้ยละ 22.93 มบีรกิารรบัจอด
รถ จ านวน 7 ร้าน คิดเป็นร้อยละ 31.82  และไม่มบีรกิารรบัจอดรถ จ านวน 15 ร้าน คิดเป็นร้อยละ 
68.18    มบีรกิารส าหรบับุคคลพเิศษเช่น ผูพ้กิาร คนชรา จ านวน 6 รา้น คดิเป็นรอ้ยละ 27.27 และไม่มี
บรกิารส าหรบับุคคลพเิศษเช่น ผู้พิการ คนชรา จ านวน 16 รา้น คดิเป็นร้อยละ 72.73 มกีารแสดงปีที่
ไดร้บัรางวลัมชิลนิ จ านวน 22 รา้น คดิเป็นรอ้ยละ 100 
 ส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ ด้านราคา พบว่ามีการระบุราคาอาหารในหน้าเว็บไซต ์
จ านวน 16 ร้าน คิดเป็นร้อยละ 72.73 และไม่มีการระบุราคาอาหารในหน้าเว็บไซต์ จ านวน 6 ร้าน      
คดิเป็นรอ้ยละ 27.27  
 ส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ ด้านท าเลที่ตัง้และช่องทางการจดัจ าหน่าย พบว่ามกีาร
แสดงแผนที่ของร้านอาหาร จ านวน 13 ร้าน คิดเป็นร้อยละ 59.09 และไม่มีการแสดงแผนที่ของ
รา้นอาหาร จ านวน 9 รา้น คดิเป็นรอ้ยละ 40.91 มกีารแสดงสถานที่ตัง้ของรา้นอาหาร จ านวน 22 รา้น 
คดิเป็นรอ้ยละ 100 มกีารให้ข้อมูลการเดนิทางมายงัรา้น 3 รา้น คดิเป็นรอ้ยละ 13.64 และไม่มกีารให้
ขอ้มลูการเดนิทางมายงัรา้น 19 รา้น คดิเป็นรอ้ยละ 86.36 มกีารแจง้ช่วงเวลาการให้บรกิาร จ านวน 22 
รา้น คดิเป็นรอ้ยละ 100 แจง้ความสามารถในการรองรบัได้ จ านวน 1 รา้น คดิเป็นรอ้ยละ 4.55 และไม่
แจ้งความสามารถในการรองรบัได้ จ านวน 21 ร้าน คิดเป็นร้อยละ 95.45 มีบรกิารจดัส่ง Delivery 
จ านวน 1 รา้น คดิเป็นรอ้ยละ 4.55 และมบีรกิารจดัส่ง Delivery จ านวน 21 รา้น คดิเป็นรอ้ยละ 95.45 
 ส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ ด้านการส่งเสรมิการตลาด พบว่า มกีารใช้ช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์ผ่าน Facebook จ านวน 15 ร้าน คิดเป็นร้อยละ 68.18 และไม่มีการใช้ช่องทางการ
ประชาสมัพนัธผ์่าน Facebook จ านวน 7 รา้น คดิเป็นรอ้ยละ 31.82 มกีารใชช้่องทางการประชาสมัพนัธ์
ผ่านLine จ านวน 6 ร้าน คิดเป็นร้อยละ 27.27 และไม่มีการใช้ช่องทางการประชาสัมพันธ์ผ่านLine 
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จ านวน 16 รา้น คดิเป็นรอ้ยละ 72.73 มกีารใช้ช่องทางการประชาสมัพนัธผ์่านเวบ็ไซต์ จ านวน 21 รา้น 
คดิเป็นรอ้ยละ 95.45 และ ไมม่กีารใชช้่องทางการประชาสมัพนัธผ์่านเวบ็ไซต์ จ านวน 1 รา้น คดิเป็นรอ้ย
ละ 4.55 มใีชช้่องทางการประชาสมัพนัธผ์่าน Instagram จ านวน 15 รา้น คดิเป็นรอ้ยละ 68.18  และไม่มี
ใชช้่องทางการประชาสมัพนัธผ์่าน Instagram จ านวน 7 รา้น คดิเป็นรอ้ยละ 31.82 มกีารใชช้่องทางการ
ประชาสัมพันธ์ผ่ าน  Twitter จ านวน 2 ร้าน คิดเป็นร้อยละ 9.09 และไม่มีการใช้ช่องทางการ
ประชาสมัพนัธผ์่าน Twitter จ านวน 20 รา้น คดิเป็นรอ้ยละ 90.91 มกีารน าเสนอภาพเมนูอาหารในหน้า
เว็บไซต์ จ านวน 22 ร้าน คิดเป็นร้อยละ 100 มีการใช้ภาษาไทยในการน าเสนอข้อมูลผ่านเว็บไซต ์ 
จ านวน 4 รา้น คดิเป็นรอ้ยละ 18.18 และไมม่กีารใชภ้าษาไทยในการน าเสนอขอ้มลูผ่านเวบ็ไซต ์ จ านวน 
18 รา้น คดิเป็นรอ้ยละ 81.82 มกีารใช้ภาษาอื่น ๆ ในการน าเสนอข้อมูลผ่านเวบ็ไซต์ จ านวน 21 รา้น   
คดิเป็นรอ้ยละ 95.45 ไม่มกีารใช้ภาษาอื่น ๆ ในการน าเสนอขอ้มูลผ่านเวบ็ไซต์ จ านวน 1 รา้น คดิเป็น
รอ้ยละ 4.55 มกีารน าเสนอรา้นผ่าน Blog จ านวน 22 รา้น คดิเป็นรอ้ยละ 100 มกีารใช้สื่อวดีโีอในการ
น าเสนอผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น หน้าเวบ็ไซต ์ยทูปู เฟสบุค เป็นตน้จ านวน 22 รา้น คดิเป็นรอ้ยละ 100 
 ส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ ดา้นบุคคล พบว่ามบีรกิารตอบค าถามลูกคา้ผ่านช่องทาง
ต่างๆ เช่น เฟสบุค ไลน์ อเีมลล ์จ านวน 22 รา้น คดิเป็นรอ้ยละ 100 มกีารใชบุ้คคลทีเ่ป็นผูท้รงอทิธพิลใน
การน าเสนอรา้น จ านวน 15 รา้น คดิเป็นรอ้ยละ 68.18 และไม่มกีารใชบุ้คคลที่เป็นผู้ทรงอทิธพิลในการ
น าเสนอร้าน จ านวน 7 รา้น คดิเป็นรอ้ยละ 31.82 มบีรกิารรบัฟังข้อเสนอแนะและตอบค าถามในหน้า
เวบ็ไซต์ จ านวน 3 รา้น คดิเป็นรอ้ยละ 13.64 และไม่มบีรกิารรบัฟังขอ้เสนอแนะและตอบค าถามในหน้า
เวบ็ไซต ์จ านวน 19 รา้น คดิเป็นรอ้ยละ 86.36 
 ส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ ด้านกระบวนการ พบว่า มีกระบวนการรบัจองผ่าน
ช่องทาง Line จ านวน 6 ร้าน คิดเป็นร้อยละ 27.27 และไม่มีกระบวนการรบัจองผ่านช่องทาง Line 
จ านวน 16 รา้น คดิเป็นรอ้ยละ 72.73 มกีระบวนการรบัจองผ่านช่องทางโทรศพัทม์อืถอื จ านวน 22 รา้น 
คดิเป็นรอ้ยละ 100 มกีระบวนการรบัจองผ่านเวบ็ไซต์ จ านวน 21 รา้น คดิเป็นรอ้ยละ 95.45 และไม่มี
กระบวนการรบัจองผ่านเวบ็ไซต์ จ านวน 1 รา้น คดิเป็นรอ้ยละ 4.55 มกีระบวนการรบัจองผ่านช่องทาง 
E-mail จ านวน 21 รา้น คดิเป็นรอ้ยละ 95.45  และไม่มกีระบวนการรบัจองผ่านช่องทาง E-mail จ านวน 
1 รา้น คดิเป็นรอ้ยละ 4.55 
 
ผลการศึกษาตอนท่ี 2 
 ผลการศึกษาความคิดเห็นของผู้บรโิภคที่เคยใช้บรกิารร้านอาหาร Michelin Star ระดบั 1 
ดาว ประเทศไทย จากเวบ็ไซต ์Trip Advisor แยกเป็นความคดิเหน็เชงิบวก และความคดิเหน็เชงิลบได้
ดงันี้  
ช่ือร้านอาหาร ความคิดเหน็เชิงบวก ความคิดเหน็เชิงลบ 

1. รา้นเจไ๊ฝ 1. ไขเ่จยีวปมูคีวามอรอ่ยและเนื้อปชูิน้
ใหญ่เตม็ค า 

1.กุง้มกีลิน่ 

 2. รสชาตอิรอ่ย ราคาไมแ่พง คุณภาพ 2.ราคาค่อนขา้งสงู 
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อาหารทะเลมคีวามสด  
 3. การเดนิทางสะดวกและรสชาตอิรอ่ย 3.รออาหารนาน 
 4. รสชาตอิรอ่ย มชีื่อเสยีงโด่งดงั 4.พนกังานไมค่่อยยิม้ 
 5. วตัถุดบิด ีสด สะอาด  5.ครวัสกปรก ไมส่ะอาด 
 6. อาหารมเีมนูทีห่ลากหลาย 6.การจดัล าดบัควิ ควรปรบัปรงุ 
 7. กรรมวธิกีารท าอาหารแบบดบราณ 

โดยใชเ้ตาถ่าน  
7.ราคาไมคุ่ม้ค่ากบัคณูภาพ 

 8. กลบัมาใชบ้รกิารซ ้า 8.การบรกิารไมด่ ี
 9. มคีวามหลากหลายของอาหาร 9.รอโต๊ะ 30 นาท ีและ รออาหารนาน 2 

ชัว่โมง  
 10. พนกังานเสริฟ์บรกิารด ี 10.พนกังานพดูจาไมสุ่ภาพ  
2. รา้นเอเลเมนท ์ 1. รา้นบรรยากาศด ีสวยงาม อาหาร

รสชาตอิรอ่ย 
1.แอปเป้ิลมกีลิน่ 

 2. พนกังานใหก้ารบรกิารตอ้นรบัเป็น
อยา่งด ี

2.เป็นประสบการณ์รบัประทานอาหารทีแ่ย่ 

 3. อาหารรสชาตอิรอ่ย รา้นตกแจง่
สวยงามและมคีวามสะอาด  

3.พนกังานบรกิารไมด่ ี

 4. ประทบัใจทุกการบรกิาร รวมถงึ การ
ตกแต่งอาหารมคีวามสวยงาม 

4.อาหารขนมหวานรสชาตไิมอ่รอ่ย 

 5. อาหารไดคุ้ณภาพมาตรฐานไม่
ผดิหวงั รสมถงึการบรกิารของพนกังาน 

5.ราคาสงูเกนิไป ราคาสงูเกนิคุณภาพ 

 6. เอกลกัษณ์ไมซ่ ้าแบบใคร อาหาร
อรอ่ย 

 

 7. พนกังานใหค้ าแนะน ารายละเอยีดของ
อาหาร 

 

 8. พนกังานมคีวามเป็นกนัเอง อธัยาศยั
ด ี

 

 9. อาหารสรา้งความตื่นเตน้ทุกครัง้ที่
ทาน และรสชาตอิาหารลงตวั 

 

 10. เดนิทางสะดวก และการบรกิารด ี  
3. รา้นสวนทพิย ์ 1. บรรยากาศรา้นตกแต่งสวนสวยงาม

รม่รืน่ดว้ยพรรณไมน้านาพนัธุ ์
1.เมนูมน้ีอยลง  

 2. รสชาตอิาหารไทยโบราณยอดเยีย่ม 2.มยีงุเยอะ เฉพาะตอนกลางคนื 
  3. อาหารสด สะอาด รสชาตอิรอ่ย 3.อาหารไมอ่รอ่ย 
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 4. เป็นสถานทีเ่หมาะกบัการนดัพบ
มติรภาพ คนรกั เพื่อนฝงู และสามารถ
จดังานเลีย้งรุน่ได ้

4.คุณภาพไมเ่หมาะสมกบัราคา 

 5. บรรยากาศด ีรา้นอาหารตดิรมิแมน่ ้า
เจา้พระยา 

5.อาหารมรีสชาตเิคม็จนเกนิไป 

 6. อาหารมคีวามหลากหลาย และรสชาติ
อรอ่ย 

6.ราคาค่อนขา้งสงู 

 7. ราคาอาหารไมส่งูจนเกนิไป 7.จดัอาหารตกแต่งแปลกๆ 
 8. อาหารเป็นสตูรโบราณรสชาตเิยีย่ม  
 9. การบรกิารเป็นกนัเอง  
 10. บรรยากาศรม่รืน่ และมหีอ้งจดัเลีย้ง 

สามารถจดังานเลีย้งได ้
 

4. รา้นสวรรค ์ 1. การบรกิารทีส่มบูรณ์มคีวามสวยงาม 1.ไมเ่หมาะสมกบัความเป็นมชิลนิสตาร ์
 2. พนกังานมกีารบรกิารทีย่อดเยีย่ม  
 3. เมนูทีด่นี าเสนอดว้ยความเชีย่วชาญ

จากเชฟ 
 

 4. อาหารรสชาตอิรอ่ย   
 5. การตกแต่งอาหารสวยงาม  
 6. คุณภาพวตัถุดบิมสีดใหม่  
 7. มคีวามคดิสรา้งสรรคข์องเมนู  
 8. เป็นรา้นอาหารทีม่คีุณภาพสงู คุม้ค่า

กบัราคา 
 

 9. มชีารสชาตเิยีย่ม  
 10. บรรยากาศด ี  
5. รา้นซมิ บาย 
สยามวสิดอม 

1. รสชาตอิาหารไทยด ี 1.ระบบการจองไมด่ ี

 2. มกีารตกแต่งอาหารทีส่วยงาม และมี
ความประณตี 

2.ราคาค่อนขา้งสงู 

 3. อาหารรสชาตดิ ี 3.พนกังานสื่อสารไม่ด ีพดูจาเสยีงดงั 
 4. รา้นอาหารมกีารตกแต่งทีส่วยงาม

เป็นบา้นทรงไทย 
4.พนกัไมค่่อยความรูใ้นการแนะน าอาหาร 

 5. พนกังานมคีวามอธัยาศยัด ีเป็นมอื
อาชพี 

5.การบรกิารแย่ 

 6. อาหารมคีุณภาพด ีและวตัถุดบิมี 6.ไวน์มรีาคาสงูเกนิไป 
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ความสดใหม่ 
 7. มปีระสบการณ์ทีด่ ีทีไ่ดม้ารบัประทาน

ทีน่ี่ และจะกลบัมาใชบ้รกิารอกี 
7.คุณภาพไมเ่หมาะสมกบัความเป็นมชิลนิ 

 8. มมีาตราฐานของรา้นอาหารทีเ่ป็น
สากล 

8.ใชร้ะยะเสลานานในการปรงุอาหาร 

 9. การเดนิทางสะดวก 9.วตัถุดบิไมส่ด 
 10. เชฟมคีวามเป็นมอือาชพี 10.รสชาตอิาหารจดื (เมนูหอยเชลล)์ 
6. รา้น canvas 1. รสชาตอิาหารอรอ่ย มคีวามสดใหม่ 1.บรกิารไมด่ ี
 2. ประทบัใจกบัความคดิสรา้งสรรคข์อง

เมนู 
2.ลกูคา้เยอะเกนิไป 

 3. บรรยากาศด ีและมกีารปฏสิมัพนัธ์
กบัเชฟ 

3.มกีารเสริฟ์อาหารผดิ 

 4. พนกังานบรกิารด ี 4.อาหารคุณภาพไมคุ่ม้ราคา 
 5. การบรกิารรวดเรว็  5.ราคาแพง 
 6. อาหารส่วนใหญ่น าวตัถุดบิของ

ทอ้งถิน่มาประกอบเป็นอาหาร น่า
ประทบัใจมาก 

6.ปรมิาณอาหารในจานไมคุ่ม้ค่ากบัราคา 

 7. พนกังานสามารถสื่อสารภาษาองักฤษ
ไดเ้ป็นอย่างด ี

 

 8. ขา้วเหนียวคาเวยีรม์รีสชาตอิรอ่ยทีสุ่ด
ในรา้น 

 

 9. น าวตัถุดบิมาจากทอ้งถิน่มาประกอบ
อาหารทีม่คีวามคดิสรา้งสรรค ์

 

 10. เมนูมคีวามคดิสรา้งสรรค ์  
7. รา้นเพสทแ์บง 
คอก 

1. หนึ่งในรา้นอาหารทีด่ทีีสุ่ด ยกระดบั
ส่วนผสมทีแ่ตกต่าง 

1.ราคาสงูเกนิไป 

 2. พนกังานใหก้ารตอ้นรบัเป็นอย่างด ี 2.การบรกิารแย่ 
 3. ราคาอาหารไมแ่พงจนเกนิไป 3.รสชาตไิมใ่ช่อาหารไทยดัง้เดมิ 
 4. การตกแต่งรา้นอาหารมคีวามสวยงาม

แปลกตาและดทูนัสมยั 
4.ไมคุ่ม้ค่ากบัจ านวนทีเ่สยีไป 

 5. รสชาตขิองอาหารมกีารปรบัสมดุล
ของสมนุไพรไทยทีล่งตวั 

5.ไมเ่หมาะสมกบัความเป็นมชิลนิสตาร ์

 6. การเดนิทางสะดวก 6.เฟอนิเจอรใ์นรา้ยค่อนขา้งเก่า 
 7. มคีวามเป็นส่วนตวั มวีวิทีส่วยงาม 7.บรรยากาศในรา้นน่าเบื่อ 
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และบรรยากาศด ี
 8. มกีารบรกิารทีด่ ีและอาหารรสชาตดิี

เหมาะสมกบัราคา 
8.รสชาตไิมต่ามทีค่ดิใว ้ 

 9. เป็นรา้นอาหารทีม่คีุณภาพสดใหม ่มี
การผสมอาหารทีล่งตวั 

9.พนกังานไมเ่ป็นมติร 

 10. เป็นอาหารฟิวชัน่ฟู๊ด คุณภาพดี
อยา่งน่าประหลาดใจ  

10.อาหารมรีสชาตโิดด เช่น เคม็มาก, 
เปรีย้วมาก ,หวานมาก 

8. รา้นโบลาน 1. รสชาตอิาหารมคีวามเป็นเอกลกัษณ์ 
เมนูอาหารสตูรชาววงั 

1.ราคาสงูเกนิไป 

 2. การบรกิารยอดเยีย่ม 2.อาหารรสชาตเิบาไป 
 3. อาหารรสเลศิ รวมถงึเครื่องดื่มมคีวาม

ชัน้เลศิ 
3.คุณภาพไมคุ่ม้ค่ากบัราคา 

 4. การน าเสนออาหารมคีวามสวยงาม 
บรรยากาศทีส่มบรูณ์แบบ 

4.มกีารคดิเงนิผดิพลาด 

 5. รา้นอาหารมกีารตกแต่งทีส่วยงาม 5.รา้นอาหารมดืเกนิไป 
 6. พนกังานมกีารเอาใจใส่ลูกคา้ 6.อาหารมรีสชาตเิผด็เกนิไป 
 7. รา้นอาหารเงยีบสงบ 7.การบรกิารไมด่ ี
 8. การเดนิทางสะดวก 8.อาหารมกีลิน่ทีด่ ี
 9. พนกังานพดูภาษาองักฤษไดด้ ี  
9. รา้นฤดู - - 
10. รา้น80/20 1. มกีารตกแต่งอาหารทีส่วยงาม 1.ทีจ่อดรถหายาก 
 2. อาหารคุณภาพเยีย่มและมรีสชาติ

อรอ่ย 
2.รา้นมขีนาดเลก็ 

 3. อาหารคุณภาพดรีวมไปถงึการบรกิาร
ทีด่แีละรสชาตดิ ี

3.พนกังานมกีารสื่อสารผดิพลาด 

 4. คุณภาพเกนิความคาดหมายรวมไป
ถงึการบรกิารดมีาก 

 

 5. รา้นอาหารมกีารออกแบบและตกแต่ง
ทีส่วยงาม 

 

 6. อาหารอรอ่ย รสชาตดิ ีมเีอกลกัษณ์
เป็นของตวัเอง มรีสชาตแิปลกใหม่ 

 

 7. ทีต่ ัง้รา้นเดนิทางสะดวก  
 8. มคีวามหลากหลายของอาหาร  
 9. การบรกิารด ี  
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11. cadence 1. อาหารอรอ่ย  
 2. บรกิารด ี  
 3. การตกแต่งอาหารสวยงาม  
 4. คุณภาพของอาหารด ี  
 5. บรรยากาศภายในรา้นด ี  
12. savelberg 1. ตกแต่งจานอาหารสวย 1.ปรมิาณอาหารน้อยเกนิไป 
 2. บรกิารเยีย่ม 2.พนกังานลมืเสริฟ์อาหารทีส่ ัง่บ่อย 
 3. พนกังานมกีารแนะน าไวน์กบัอาหารดี

มาก 
3.ราคาแพง 

 4. สถานทีต่ ัง้เดนิทางสะดวก 4.บรรยากาศไมน่่าประทบัใจ 
 5. พนกังานเป็นมติรกบัลกูคา้ 5.พนกังานผดิพลาดเรือ่งการจอง 
13. blue by alain 
ducasse 

1. รา้นอาหารฝรัง่เศษทีด่ทีีสุ่ดใน
กรงุเทพ 

1.พนกังานไมแ่นะน าไวน์ใหล้กูคา้ 

 2. การบรกิารทีด่เีลศิ 2.รา้นอาหารดนู่าอดึอดั 
 3. การตกแต่งรา้นสวยงาม บรรยากาศด ี  
 4. รสชาตอิาหารด ีมกีารตกแต่งอาหารที่

สวยงาม 
 

 5. พนกังานมกีารบรกิารทีด่ ี  
14. ซูชมิาซาโตะ 1. วตัถุดบิทีส่ดใหม ่มกีารคดัสรร 1.การบรกิารดา้นการจองแย่มาก 
 2. รา้นอาหารตกแต่งสวยงาม   
 3. การจองสะดวก   
 4. เชฟบรกิารดแีละใส่ใจลกูคา้  
 5. การบรกิารมมีาตรฐาน  
 6. วตัถุดบิคุณภาพสงู  
15. เมธาวลยั ศร
แดง 

1. มกีารพถิพีถินัทุกขัน้ตอนในการ
ประกอบอาหาร 

- 

 2. การบรกิารดเียีย่ม  
 3. มเีมนุอาหารสไตยช์าววงั  
 4. การบรกิารทีร่วดเรว็  
 5. มดีนตรสีด  
 6. วตัถุดบิสดใหม่  
 7. สะอาด  
 8. พนกังานสุภาพ  
16. เสน่หจ์นัทร ์ 1. ราคาไมแ่พง 1.คุณภาพไมเ่หมาะสมกบัค าว่ามชิลนิ

183



สตาร ์
 2. วตุัดบิมคีวามสดใหม่ 2.มปัีญหาระบบจอง 
 3. บรรยากาศรา้นและการบรกิารด ี 3.ไมคุ่ม้ราคา 
 4. มกีารออกแบบตกแต่งทีท่นัสมยัและ

สวยงาม 
4.พนกังานบรกิารไมด่ ี

 5. อาหารอรอ่ย  5.พนกังานพดูภาษาองักฤษไมด่พีอ 
 6. ตกแต่งสวยงาม  
 7. สถานทีต่ ัง้อยูใ่จกลางเมอืง  
17. สระบวับาย กนิ
กนิ 

1. การบรกิารทีเ่ป็นเลศิ - 

 2. มกีารตกแต่งรา้นทีท่นัสมยั  
 3. พนกังานบรกิารดเียีย่ม  
 4. มศีลิปะในการตกแต่งอาหาร  
 5. มกีารรงัสรรเมนูใหม่ๆ   
 6. บรรยากาศภายในรา้นสบายตา  
 7. รสชาตอิรอ่ย  
18. พรุ 1. บรกิารดเีลศิ 1.ราคาแพง 
 2. วตัถุดบิและการน าเสนอจากเชฟทีด่ี

และสวยงาม 
 

 3. วตัถุดบิทีป่ลกูเอง  
 4. มกีารตกแต่งจานอาหารทีส่วยงาม 

และรสชาตอิาหารดเียีย่ม 
 

 5. พนกังานเป็นมติร  
19. แฌมบายฌองมิ
เชล 

1. เป็นอาหารฝรัง่เศษทีป่รงุรส ถูกปาก
คนไทย 

1.รา้นอาหารเดนิทางล าบาก 

 2. บรรยากาศด ี 2.ราคาแพง 
 3. เชฟใส่ใจลกูคา้ 3.ลอ็บสเตอรไ์มส่ด 
 4. พนกังานบรกิารด ี  
 5. มกีารน าวตัถุดบิทอ้งถื่นต่างๆใน

ประเทศไทยมาใชใ้นการปรุงอาหาร 
 

 6. วตัถุดบิในการปรงุอาหารมาจาก
ทอ้งถิน่ในประเทศ 

 

20. Ginza sushi-
Ichi 

1. รา้นมบีรรยากาศคลา้ยประเทศญีปุ่่ น 1.ราคาอาหารสงู 
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 2. เชฟเอาใจใส่ลกูคา้ 2.เชฟมกีารบรกิารทีไ่มเ่ป็นมติร 
 3. วตัถุดบิน าเขา้จากญีปุ่่ นทุกวนั 3.พนกังานมคีวามรูแ้ค่อธบิายรายละเอยีด

วตัถุดบิแค่จานแรกๆ 
 4. พนกังานมคีวามรูใ้นการอธบิาย

วตัถุดบิ 
4.การบรกิารไมด่ ี

 5. รสชาตดิ ีอรอ่ย คุณภาพสงู 5.คุณภาพไมส่มควรไดร้บัมชิลนิสตาร ์
21. Khao 1. บรกิารดเียีย่ม 1.การบรกิารควรปรบัปรงุ 
 2. รสชาตจิดัจา้น เป็นรสชาตไิทยแท้ 2.ราคาแพง 
 3. ราคาเหมาะสมกบัรสชาต ิ 3.อาหารบางอยา่งมรีสชาตหิวนเกนิไป 
 4. เมนูมคีวามคดิสรา้งสรรค ์  
 5. การตกแต่วรา้นสวยงาม  
22. น ้า 1. เป็นรา้นอาหารไทยทีเ่อกลกัษณ์ 1.อาหารไมคุ่ม้ราคา ราคาสูงเกนิไป 
 2. บรรยากาศด ีรา้นสะอาด 2.รสชาตเิคม็ 
 3. พนกังานมคีวามสุภาพ 3.ไมไ่ดม้าตรฐาน 
 4. คุณภาพคุม้ราคา 4.จองโต๊ะล่วงหน้าแต่ยงัตอ้งนัง่รอโต๊ะ 
 5. อาหารรสชาตอิรอ่ย  
 6. ตกแต่งรา้นสวยงาม  

 
สรปุผลความคิดเหน็จากเวบ็ไซต ์Trip Advisor 

ผู้แสดงความคดิเห็นในเว็บไซต์ Trip Advisor ส่วนใหญ่มคีวามคดิเห็นในเชงิบวก และมเีพยีง
ส่วนน้อยทีแ่สดงความคดิเหน็ในเชงิลบ ซึง่สามารถแจกแจงรายละเอยีดได ้ดงันี้  

ความคิดเหน็ในเชิงบวก  
1. ดา้นรสชาต ิผูแ้สดงความคดิเหน็ในเวบ็ไซต์ Trip Advisor ส่วนใหญ่มคีวามคดิเหน็ว่า รา้นอาหาร

มรีสชาติที่อร่อย รสชาติของอาหารมกีารปรบัสมดุลของสมุนไพรไทยที่ลงตวั  รสชาติอาหารมี
ความเป็นเอกลกัษณ์ เป็นอาหารต่างชาตแิต่ปรุงรสไดถู้กปากคนไทย รสชาตจิดัจา้น เป็นรสชาติ
ไทยแท ้

2. ด้านความคุ้มค่า ผู้แสดงความคิดเห็นในเว็บไซต์ Trip Advisor ส่วนใหญ่มคีวามคดิเห็นว่า มี
ความคุม้ค่าราคาไมแ่พงจนเกนิไป            

3. ด้านการเข้าถึง ผู้แสดงความคดิเห็นในเวบ็ไซต์ Trip Advisor ส่วนใหญ่มคีวามคดิเห็นว่า การ
เดนิทางมคีวามสะดวก การจองทีเ่ขา้ถงึงา่ย สะดวกไมซ่บัซอ้น มสีถานทีต่ ัง้อยูใ่จกลางเมอืง 

4. ดา้นสุขอนามยั ผูแ้สดงความคดิเหน็ในเวบ็ไซต์ Trip Advisor ส่วนใหญ่มคีวามคดิเหน็ว่า ภายใน
รา้นมมคีวามสะอาด  

5. ดา้นการบรกิาร ผูแ้สดงความคดิเหน็ในเวบ็ไซต ์Trip Advisor ส่วนใหญ่มคีวามคดิเหน็ว่า มคีวาม
ประทบัใจในการให้บรกิาร รวมถึงการบรกิารของพนักงานที่ยอดเยี่ยม ลูกค้าไม่รู้สกึผิดหวงั 
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พนักงานให้บรกิารได้อย่างรวดเรว็ พนักงานให้การต้อนรบัเป็นอย่างดี คุณภาพการบรกิารเกนิ
ความคาดหมาย มคีวามพถิพีถินัทุกขัน้ตอน พนกังานมคีวามรูใ้นการอธบิายวตัถุดบิ 

6. ด้านการตกแต่ง บรรยากาศ และความดงึดูดใจ ผู้แสดงความคิดเห็นในเวบ็ไซต์ Trip Advisor 
ส่วนใหญ่มคีวามคดิเหน็ว่า การตกแต่งอาหารมคีวามสวยงาม น่ารบัประทาน มกีารตกแต่งสวน
ไดส้วยงาม มคีวามรม่รืน่ดว้ยพรรณไมน้านาชนิด เป็นสถานทีท่ีเ่หมาะกบัการนัดพบคนรกั เพื่อน
ฝงู และสามารถจดังานเลีย้งรุน่ได ้มกีารตกแต่งรา้นอาหารมคีวามสวยงามแปลกตาและดทูนัสมยั 
เมนูมคีวามน่าสนใจ และน าเสนอด้วยความเชี่ยวชาญจากเชฟ มคีวามประทบัใจในความคิด
เกี่ยวกับการสร้างสรรค์เมนู การได้มปีฏิสมัพันธ์กับเชฟ มเีมนูอาหารสูตรชาววงั มกีารสร้าง
บรรยากาศที่น่าประทบัใจ เช่น ตกแต่งภายในรา้นให้มบีรรยากาศคล้ายกบัประเทศญี่ปุ่ น มกีาร
ประกอบอาหารในรูปแบบโบราณ มีดนตรสีดที่มีการขบัร้องไพรเราะ มศีิลปะในการตกแต่ง
อาหาร และมคีวามคดิสรา้งสรรคใ์นการรงัสรรเมนูใหม ่ๆ  

7. ดา้นวตัถุดบิ ผูแ้สดงความคดิเหน็ในเวบ็ไซต์ Trip Advisor ส่วนใหญ่มคีวามคดิเหน็ว่า วตัถุดบิมี
คุณภาพ เช่น อาหารทะเลมคีวามสดใหม่ และมกีารคดัสรรคอย่างด ีอาหารมคีุณภาพ วตัถุดบิมี
การผลติเองซึ่งมคีวามดเียี่ยม มกีารน าวตัถุดบิท้องถิ่นต่างๆ ในประเทศไทยมาใช้ในการปรุง
อาหาร มกีารน าเขา้วตัถุดบิจากญีปุ่่ นทุกวนั วตัถุดบิเป็นของแท ้
 
ความคิดเหน็ในเชิงลบ  

1. ด้านวัตถุดิบ ผู้แสดงความคิดเห็นในเว็บไซต์ Trip Advisor ส่วนน้อย มีความคิดเห็นว่า
รา้นอาหารบางรา้นมวีตัถุดบิบางอยา่งมกีลิน่ และไมส่ด  

2. ด้านรสชาติ ผู้แสดงความคดิเห็นในเวบ็ไซต์ Trip Advisor ส่วนน้อย มคีวามคดิเห็นว่า อาหาร
รสชาตไิมเ่ขม้ขน้ รสชาตเิคม็เกนิไป 

3. ด้านราคา ผู้แสดงความคิดเห็นในเว็บไซต์ Trip Advisor ส่วนน้อย มีความคิดเห็นว่าราคา
ค่อนขา้งสงู  

4. ดา้นการบรกิาร ผูแ้สดงความคดิเหน็ในเวบ็ไซต ์Trip Advisor ส่วนน้อย มคีวามคดิเหน็ว่าใชเ้วลา
ในการรออาหารนาน พนักงานไม่ค่อยยิม้แยม้ มเีมนูใหเ้ลอืกน้อยลง คุณภาพไม่เหมาะสมกบัค า
ว่ามชิลนิสตาร ์พนักงานบรกิารไมด่ ีพนกังานพูดภาษาองักฤษไมด่พีอ เชฟมกีารบรกิารทีไ่ม่เป็น
มติร พนกังานมคีวามรูน้้อย 

5. ดา้นสุขอนามยั ผูแ้สดงความคดิเหน็ในเวบ็ไซต์ Trip Advisor ส่วนน้อย มคีวามคดิเหน็ว่าภายใน
ครวัมคีวามสกปรก มยีงุเยอะโดยเฉพาะตอนกลางคนื  

6. ด้านการเข้าถึง ผู้แสดงความคิดเห็นในเว็บไซต์ Trip Advisor ส่วนน้อย มีความคิดเห็นว่า มี
ปัญหาเกีย่วกบัระบบจอง การเดนิทางเขา้ถงึล าบาก  
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ข้อเสนอแนะ 
จากการศกึษาส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ ของรา้น Michelin Star ระดบั 1 ดาว จ านวน 

22 รา้นในประเทศไทย ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะดงันี้  
1. ดา้นผลติภณัฑ ์รา้นอาหารมชิลนิมรีาคาแพงกว่ารา้นอาหารทัว่ไป ดงันัน้อาหารซึง่เป็นตวัหลกัที่

จะดงึดูดคนเขา้มาลิม้ลองควรจะมคีุณภาพทัง้ในดา้นของวตัถุดบิทีใ่ชป้ระกอบอาหาร และรสชาติ
ของอาหารให้มากที่สุด รา้นอาหารควรมกีารแจง้ที่มาของวตัถุดบิที่ใช้ประกอบอาหารเพื่อสรา้ง
มลูค่าเพิม่ให้กบัรา้น สรา้งความเชื่อมัน่ให้กบัลูกค้า และเป็นจุดดงึดูดใหก้บักลุ่มเป้าหมายลูกค้า
บางกลุ่ม เช่น ลูกค้าที่ชอบทานผกัปลอดสารพษิ ผกัออรแ์กนิค เป็นต้น รา้นอาหารควรจดัสิง่
อ านวยความสะดวก ไว้บรกิารส าหรบับุคคลพเิศษ เช่น ผู้พกิาร คนชรา เพื่อเป็นการแสดงออก
ต่อสงัคม ช่วยสร้างภาพลกัษณ์ที่ดี และเพื่อเป็นการบรกิารสิง่อ านวยความสะดวกที่ทัว่ถึงกับ
ลกูคา้ทุกคน 

2. ดา้นราคา รา้นอาหารบางรา้นมปีรมิาณของอาหารไม่สมดุลกบัราคาทีก่ าหนดไวแ้ละเชื่อมโยงมา
จากขอ้แรกคอืวตัถุดบิสดใหม ่ลูกคา้จงึคดิว่าราคาไม่เหมาะสม รวมถงึควรแสดงราคาบนเวบ็ไซต์
อยา่งชดัเจน  

3. ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ควรมกีารระบุใหช้ดัเจนในเรื่องของขดีความสามารถในการรองรบั
ลูกค้า และเพิ่มช่องทางการขาย ในส่วนการจดัส่งเดลเิวอรี่เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้อีกทางให้
รา้นอาหาร  

4. ดา้นการส่งเสรมิการตลาด รา้นอาหารประเภทน้ีจะไมค่่อยมโีปรโมชัน่เหมอืนรา้นอาหารทัว่ ๆ ไป 
ควรมกีารเพิม่โปรโมชัน่ในส่วนของเทศกาลหรอืวนัส าคญัต่างๆ เขา้ไปบา้ง เพื่อดงึดูดลูกคา้ทีค่ดิ
ว่ารา้นอาหารมชิลนิราคาแพงไปไมก่ลา้เขา้มาใชบ้รกิารในวนัธรรมดา 

5. ด้านบุคล ควรมกีารอบรมพนักงาน ทัง้ในเรื่องของ service mind และภาษาอื่นๆ เพราะลูกค้า
ไมไ่ดม้เีพยีงแค่คนไทยเท่านัน้ 

6. ด้านกระบวนการ ร้านอาหารควรเพิ่มช่องทางการรบัฟังข้อคิดเห็นและตอบค าถามในหน้า
เว็บไซต์ เพื่อเป็นประโยชน์ในการน าข้อมูลมาปรับปรุงเรื่องการให้บริการ  และเพื่อการ
ตดิต่อสื่อสารทีส่ะดวกและรวดเรว็ 
จากการศกึษาความคดิเหน็ของผู้บรโิภคที่เคยใชบ้รกิารร้านอาหาร Michelin Star ระดบั 1 ดาว 

ในประเทศไทย จากเวบ็ไซต ์Trip Advisor ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะดงันี้  
1. รา้นอาหารต้องมกีารจดัการคุณภาพของวตัถุดบิที่ใช้ประกอบอาหาร ให้มคีวามสดใหม่ สะอาด 

ปลอดภยัต่อลูกค้าผู้บรโิภค จดัการคุณภาพของรสชาตอิาหารให้มรีสชาตทิี่มาตรฐานคงที ่และมี
การจดัการเรื่องกระบวนการให้บรกิารเพื่อไม่ให้ลูกค้าใช้เวลาในการรออาหารนานเกนิไป อบรม
เรื่องความรู้และการบริการให้แก่พนักงาน เพื่อรกัษามาตรฐานและยกระดับคุณภาพของ
รา้นอาหารใหเ้ป็นทีย่อมรบัของลกูคา้   

2. รา้นอาหารควรมกีารตัง้ราคาให้มคีวามเหมาะสมกบัคุณภาพของสนิค้า และการบรกิารของทาง
รา้น 
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3. รา้นอาหารควรมมีาตรฐานในการดแูลเรือ่งความสะอาดภายในครวั และบรเิวณรา้นอาหาร 
4. รา้นอาหารควรมกีารออกแบบเมนูใหม้คีวามหลากหลาย มคีวามน่าสนใจ 
5. รา้นอาหารควรมกีารน าเทคโนโลยมีาอ านวยความสะดวกลูกค้าในเรื่องต่างๆ เช่น มกีารพฒันา

ปรบัปรงุแก้ไขเรือ่งระบบการจอง ใหล้กูคา้ไดร้บัความสะดวกในการจองและใชเ้วลาไม่นาน  การ
จองโต๊ะผ่านแอปพลเิคชัน่ ที่ลูกค้าสามารถเลอืกเวลาที่ต้องการของลูกคา้เองได้ มแีอปพลเิคชัน่
แผนที ่ทีช่่วยใหล้กูคา้สามารถเดนิทางมายงัรา้นอาหารไดส้ะดวกยิง่ขึน้ 

6. รา้นอาหารมกีารพฒันาทักษะภาษาอังกฤษให้แก่พนักงาน หรอืภาษาอื่นๆ เพื่อให้พนักงาน
สามารถใหบ้รกิารและสื่อสารกบัลกูคา้ไดอ้ยา่งเตม็ที่  
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บทคดัย่อ 
การวิจยัเรื่อง “ความผูกพนัต่อองค์การของพนักงานที่ปฏิบตัิงานในสถานประกอบการ

ประเภทรา้นอาหารในเขตพืน้ทีล่าดพรา้วและเขตหลกัสี ่กรงุเทพมหานคร”  มวีตัถุประสงคเ์พื่อ (1) ศกึษาถงึ
ความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อความผูกพนัองค์การของพนักงาน (2)  ศกึษาถงึระดบัความ
ผูกพนัองค์การของพนักงาน และ (3) ศึกษาปัจจยัจูงใจและปัจจยัค ้าจุนที่มคีวามสมัพนัธ์กบัความผูกพนั
องค์การ การวจิยัครัง้นี้เป็นการวจิยัเชงิปรมิาณ ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเก็บขอ้มูล ประชากร
ได้แก่ พนักงานที่ปฏบิตังิานในสถานประกอบการประเภทร้านอาหารในเขตพื้นที่ลาดพรา้วและเขตหลกัสี่ 
กรุงเทพมหานคร ก าหนดกลุ่มตวัอย่างไวจ้ านวน 200 คน  สถติทิีใ่ชไ้ดแ้ก่ ค่าความถี่ ค่าเฉลีย่ รอ้ยละ ส่วน
เบีย่งเบนมาตรฐาน t-test, F-test, และ ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธข์องเพยีรส์นั  

ผลการศึกษา พบว่า 1) ปัจจยัส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ สญัชาติ ระดบัการศึกษา ระยะเวลาในการ
ปฏบิตังิาน และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนทีแ่ตกต่างกนัส่งผลต่อความผูกพนัต่อองคก์ารไม่ต่างกนั 2) ปัจจยัด้าน
อายุที่แตกต่างกนัส่งผลต่อความผูกพนัต่อองค์การในด้านการพูดสิง่ที่ดเีกี่ยวกบัองค์กร (Say) และการส่ง
มอบผลงานที่เหนือความคาดหมาย (Strive) ที่ต่างกัน  โดยอายุที่แตกต่างกันส่งผลต่อความผูกพนัต่อ
องคก์ารในดา้นความตัง้ใจทีจ่ะคงอยู่และทุ่มเทในการท างาน (Stay) ไม่ต่างกนั และ 3) ปัจจยัดา้นสถานทีต่ ัง้
ของรา้นอาหารทีแ่ตกต่างกนัส่งผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ารดา้นการส่งมอบผลงานทีเ่หนือความคาดหมาย 
(Strive) ต่างกนั ทัง้นี้ สถานทีต่ ัง้ของรา้นอาหารทีแ่ตกต่างกนัส่งผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ารดา้นการพูดสิง่
ที่ดเีกี่ยวกบัองค์กร (Say) และความตัง้ใจที่จะคงอยู่และทุ่มเทท างาน (Stay) ไม่ต่างกนั และจากการหา
ความสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัจงูใจกบัความผูกพนัต่อองคก์าร และความสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัค ้าจุนกบัความ

190

DOI : 10.29608/caicictbs.202105.0118



ผูกพนัต่อองคก์าร พบว่า ปัจจยัจงูใจและปัจจยัค ้าจุนมคีวามสมัพนัธ์ในเชงิบวกกบัความผูกพนัต่อองคก์ารที่
ระดบันยัส าคญั 0.05 ซึง่ปัจจยัจงูใจและปัจจยัค ้าจุนในดา้นการเปิดโอกาสใหพ้นกังานมเีสรภีาพในการท างาน 
การแกปั้ญหา และพฒันารปูแบบของงานใหด้ยีิง่ขึน้ ซึง่ความส าเรจ็ของการท างานจะเกดิขึน้ไดต้อ้งไดร้บัการ
สนับสนุนจากผูบ้รหิารอย่างเหมาะสมและไดร้บัผลประโยชน์ซึง่พนักงานควรจะไดร้บั จากขอ้คน้พบดงักล่าว 
ผู้วจิยัมขี้อเสนอแนะว่า ถ้าหากพนักงานมคีวามสุขและมแีรงจูงใจในการปฏบิตัิงาน พนักงานจะมคีวาม
กระตอืรอืรน้ในการท างาน ตัง้ใจท างาน รกังานและตอ้งการท างานใหป้ระสบความส าเรจ็ 
ค าส าคญั:  ความผกูพนัต่อองคก์าร, ปัจจยัส่วนบุคคล, ปัจจยัจงูใจ, ปัจจยัค ้าจนุ 
 

บทน า 
ความผูกพนัต่อองคก์ารมคีวามหมายครอบคลุมมากกว่าความพงึพอใจในงานทีป่ฏบิตัิงานและเป็น

สิง่ส าคญัที่ท าให้พนักงานรกัและทุ่มเทในการท างาน และต้องการอยู่ร่วมกบัองค์การไปนาน ๆ ซึ่งความ
ผูกพนัต่อองคก์ารจะพฒันาไปอย่างช้า ๆ แต่จะมัน่คง และเป็นแรงผลกัดนัรวมถงึเป็นแรงจงูใจใหพ้นักงาน
ปฏิบตัิงานโดยอุทิศตนเพื่อองค์การ ผู้บรหิารขององค์การต้องการให้พนักงานมคีวามรกัและจรงิใจต่อ
องค์การ เต็มใจที่จะทุ่มเทท างานให้กับองค์การและพร้อมที่จะเดินไปยงัจุดมุ่งหมายเดียวกันเพื่อพัฒนา
องค์การให้เจรญิก้าวหน้า [1] แต่การที่องค์การจะคาดหวงัและมุ่งผลให้พนักงานปฏบิตัเิช่นนัน้ได้ จ าเป็น
อย่างยิง่ทีอ่งคก์ารจะตอ้งอาศยัปัจจยัต่าง ๆ เป็นแรงเสรมิ เพื่อกระตุ้นและคอยผลกัดนัใหพ้นักงานเกดิความ
ผูกพนัต่อองคก์าร ซึง่จะเกดิแรงผลกัดนั แรงจงูใจ และกระตุ้นใหพ้นักงานพรอ้มอุทศิตนเพื่อปฏบิตังิานหรอื
หน้าที่ของตนอย่างสุดความสามารถ เพราะรู้สกึว่าตนเองมสี่วนร่วมในการเป็นเจ้าขององค์การด้วย การ
บรหิารจดัการองค์การของผูบ้รหิารและการปฏบิตังิานของพนักงานใหม้ปีระสทิธภิาพและประสบผลส าเรจ็
นัน้ เกดิจากความร่วมมอืและการเสยีสละในการปฏบิตังิานอย่างจรงิจงัของพนักงานในองค์การ สิง่ส าคัญ
ประการหนึ่ง คอื แรงจงูใจในการปฏบิตังิานของพนักงาน ซึง่จะเป็นแรงผลกัดนัใหพ้นักงานปฏบิตังิานด้วย
ความกระตือรอืร้น ด้วยความสมคัรใจและเต็มใจในการปฏบิตังิาน ท าให้องค์การบรรลุเป้าหมายและเกดิ
ประสทิธภิาพในทีสุ่ด  แรงจงูใจในการปฏบิตังิานจงึมคีวามส าคญัส าหรบัพนักงานทุกคน หน่วยงานต่างๆจงึ
ควรใหค้วามสนใจและน ามาเป็นองคป์ระกอบในการบรหิารงานและการจดัการทรพัยากรบุคคล [2] 

ผู้วิจ ัยตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าว จึงสนใจศึกษาว่าพนักงานที่ปฏิบัติงานในภัตตาคาร
รา้นอาหาร ซึง่ประกอบไปดว้ยบุคคลที่มคีวามหลากหลาย มคีวามผกูพนัต่อองคก์ารในระดบัใด เพราะปัจจยั
ใด และเป็นไปตามหลกัทฤษฎใีดหรอืไม่ โดยได้ท าการศกึษาถงึปัจจยัที่มคีวามสมัพนัธ์กบัความผูกพนัต่อ
องค์การของพนักงานที่ปฏบิตังิานในสถานประกอบการประเภทรา้นอาหารในเขตพื้นที่ลาดพร้าวและเขต
หลกัสี ่กรุงเทพมหานคร เพื่อน าผลการศกึษาวจิยัไปใชป้ระโยชน์ในการดูแลการปฏบิตังิานของพนักงานให้
เกดิประสทิธภิาพไดม้ากยิง่ขึน้ และน ามาเป็นแนวทางในการพฒันาความรูค้วามสามารถของพนักงานซึง่จะ
ส่งผลดต่ีอเศรษฐกจิโดยรวมของประเทศต่อไป 
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วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 
1. เพื่อศกึษาถงึความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อความผูกพนัองคก์ารของพนักงานที่

ปฏบิตังิานในสถานประกอบการรา้นอาหารในเขตพืน้ทีล่าดพรา้วและเขตหลกัสี ่กรงุเทพมหานคร  
2. เพื่อศกึษาถงึระดบัความผกูพนัองคก์ารของพนกังานทีป่ฏบิตังิานในสถานประกอบการรา้นอาหาร

ในเขตพืน้ทีล่าดพรา้วและเขตหลกัสี ่กรงุเทพมหานคร  
3. เพื่อศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจยัจูงใจและปัจจยัค ้าจุนกับความผูกพันองค์การของ

พนกังานทีป่ฏบิตังิานในสถานประกอบการรา้นอาหารในเขตพืน้ทีล่าดพรา้วและเขตหลกัสี ่กรงุเทพมหานคร 
 

แนวคิดทฤษฎี และวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง 

1. แนวคิดเก่ียวกบัปัจจยัจงูใจและปัจจยัค า้จนุ 
ทฤษฎสีองปัจจยัของ Frederick Herzberg (1959) [3]  เสนอว่าปัจจยัในการท างานมคีวามเกีย่วขอ้ง

กบัความพงึพอใจในการท างาน และความไม่พงึพอใจในการท างาน  โดยระบุถงึ การท างานในหลกัการว่า
เจา้ของกจิการจะพยายามสร้างความพงึพอใจให้กบัพนักงานเพื่อสร้างความพงึพอใจในการท างานให้กบั
พนักงาน   ปัจจยัดงักล่าวจงึได้รบัความสนใจและน าไปปรบัใช้อย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะอย่างยิง่ในการ
จดัการทรพัยากรมนุษย์ เพื่อการธ ารงรกัษาให้คนที่มีความสามารถอยู่กับองค์การและกระตุ้นให้เขา
ปฏบิตังิานไดอ้ย่างเตม็ความสามารถ มกีารออกแบบและจดัระบบงาน การใหค้่าตอบแทนและผลประโยชน์ 
การพฒันาอาชพี และการบรหิารงานภายในองคก์าร [4] จากทฤษฎเีกี่ยวกบัแรงจงูใจ ผูว้จิยัต้องการศกึษา
ถงึปัจจยัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัแรงจงูใจในการท างาน โดย Frederick Herzberg ไดจ้ าแนกออกเป็น 2 ปัจจยั ไดแ้ก่ 
ปัจจยัจงูใจ (Motivation factors)  ประกอบดว้ย 1. ความส าเรจ็ในการท างาน 2. การไดร้บัการยอมรบันับถอื 
3. ลกัษณะของงานที่สรา้งสรรคแ์ละท้าทาย 4. ความรบัผดิชอบในงาน และ 5. ความก้าวหน้าในอาชพี อกี
กลุ่มหนึ่ง คอื ปัจจยัค ้าจุน (Hygiene factors)  ประกอบด้วย 1. นโยบายการบรหิารขององค์การ 2. การ
ปกครองการบงัคบับญัชา 3. ความส าคญัระหว่างบุคคลในองคก์าร 4. ค่าจา้งและผลตอบแทน 5. สถานภาพ
ในการท างาน 6. ความมัน่คงในการท างาน และ 7.ต าแหน่งงาน  

2. แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัความผกูพนัต่อองคก์าร 
 ความผูกพนัต่อองคก์าร หมายถงึ ความจงรกัภกัดทีี่จะคงอยู่ ความภาคภูมใิจ และเป็นส่วนหนึ่งใน
องค์การ ปฏบิตัิงานอย่างทุ่มเท ยอมรบัวตัถุประสงค์และจุดมุ่งหมายขององค์การเพื่อความก้าวหน้าและ
ผลประโยชน์ขององคก์าร ความผูกพนัต่อองคก์าร คอืการทุ่มเทพลงักาย พลงัใจอย่างเต็มที ่และมากยิง่ขึน้
เรื่อย ๆ ใหก้บังานทีต่นได้รบัมอบหมาย ซึง่พลงักายและพลงัใจ จะแสดงออกมาในหลายรูปแบบ เช่น การ
ท างานสรา้งสรรคแ์ละมคีุณค่า เกนิความคาดหมายของลูกคา้และองคก์าร เป็นต้น  [5]  Hewitt Associates 
(2010) ไดอ้ธบิายว่าบุคลากรทีม่คีวามผูกพนัต่อองคก์ารนั ้นจะแสดงพฤตกิรรมออกมา 3 พฤตกิรรม นัน้คอื 
Say Stay และ Strive กล่าวคอื Say เป็นพฤตกิรรมการพูดถึงองค์การในทางที่ดทีัง้ในช่วงเวลาที่มโีอกาส
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หรอืไมม่โีอกาสกต็าม รวมถงึพฤตกิรรมการแนะน าชกัชวนคนรูจ้กัมาท างานทีอ่งคก์ารดว้ย ตลอดจนการพูด
เกี่ยวกบัองคก์ารในทางบวกต่อผูร้่วมงานและมแีนวโน้มไปสู่การพูดกบัลูกค้าขององคก์ารในทางบวก  Stay 
คอืความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะเป็นสมาชกิขององคก์าร เป็นพฤตกิรรมและความตั ้งใจที่จะคงอยู่และ
ทุ่มเทท างานอย่างเตม็ความสามารถ รวมถงึความตัง้ใจทีจ่ะอยู่ท างานทีอ่งคก์ารต่อไปหรอืตดัสนิใจยากหาก
คดิจะออกจากองคก์าร Strive คอืการใชค้วามพยายามอย่างสุดความสามารถและท าตามหน้าทีใ่หด้ทีีสุ่ด มี
ความเป็นไปได้ที่จะช่วยเหลอืหรอืสนับสนุนความส าเร็จขององค์การ เป็นพฤติกรรมที่พนักงานมคีวาม
พยายามมุ่งมัน่อย่างเต็มที่ในการปฏบิตังิานหรอืสรา้งสรรค์ผลงานให้ดกีว่าตามหน้าที่ปกตแิละเหนือความ
คาดหมาย [6]   

3. แนวคิดเก่ียวกบัการปฏิบติังานในสถานประกอบการประเภทร้านอาหาร  
ในปัจจบุนัธุรกจิประเภทภตัตาคารและรา้นอาหาร มกีารขยายตวัเพิม่มากขึน้ทัง้ในระดบัประเทศและ

ระดบันานาชาต ิอนัเนื่องมากจากวถิกีารด าเนินชวีติของบุคคลในสงัคมเปลี่ยนแปลงไป มกีารรบัประทาน
อาหารนอกบ้านมากขึ้น ท าให้ธุรกจิรา้นอาหารและงานบรกิารจดัเลี้ยงของธุรกจิโรงแรมและเอกชนทัว่ไป
ไดร้บัความนิยมอย่างสูง เพราะมคีวามสะดวกสบาย มบีรรยากาศทีส่วยงาม และมพีนักงานทีค่อยใหบ้รกิาร
เป็นอย่างดี ธุรกิจจงึมกีารแข่งขนักันสูงมากขึ้นทุกวนัและมตี้นทุนการด าเนินงานที่ซบัซ้อน เป็นผลให้
ผูป้ระกอบการต้องบรหิารและพฒันาการจดัการใหด้ ีซึง่ถอืเป็นกุญแจส าคญัทีจ่ะท าใหธุ้รกจิอยู่รอดและมผีล
ก าไรการบรหิารและการจดัการอาหารและเครื่องดื่มใหม้ปีระสทิธภิาพ ตัง้แต่กระบวนการสัง่ซือ้วตัถุดบิ การ
วเิคราะหต์้นทุนอาหาร การประมาณการยอดขาย การวางแผนจดัท ารายการอาหาร การจดัการส่งเสรมิการ
ขาย และเทคนิคการให้บรกิาร ฯลฯ สิ่งเหล่านี้เป็นหวัใจของธุรกิจที่ผู้รบัผิดชอบทัง้เจ้ าของกิจการหรือ
ผู้จดัการทัว่ไปจะต้องศกึษาเพื่อสามารถวเิคราะห์ต้นทุนและผลก าไร ตลอดจนกระบวนการบรหิารต่าง ๆ 
ดว้ยการวางแผนบรหิารสัง่การ วเิคราะหแ์ละตดิตามผล เพื่อสรา้งความไดเ้ปรยีบเหนือคู่แข่ง  งานบรกิารถอื
เป็นอกีหนึ่งหวัใจส าคญัที่จ าเป็นของธุรกจิรา้นอาหาร ต้องมคีู่มอืที่ระบุเทคนิคการให้บรกิารตามแบบฉบบั
ของรา้นใหพ้นกังานปฏบิตัติาม เพราะพนกังานในรา้นอาหารนัน้มหีลากหลายต าแหน่ง ไมว่่าจะเป็นพนกังาน
เสริฟ์ พนกังานรบัออเดอร ์พนกังานในครวั เป็นตน้ ซึง่แต่ละต าแหน่งกม็หีน้าทีท่ีแ่ตกต่างกนัไป ไมว่่าจะเป็น
เรื่องของการเสริฟ์ การรบัลูกค้า การพูดจาพูดคุยกบัลูกค้า รวมถงึการตอบค าถาม รบัมอืแก้ปัญหาเฉพาะ
หน้ากบัลูกคา้ ผูป้ระกอบการต้องตระหนักถงึความส าคญัในการใหค้วามรูพ้ื้นฐานของการท างานในร้านแก่
พนักงานอนัเป็นกฎระเบยีบ เป็นขอ้ปฏบิตั ิเป็นรายละเอยีดหน้าที่ ขอ้ตกลงร่วมกนัที่จะท าให้รา้นสามารถ
เปิดให้บรกิารได้อย่างมปีระสทิธภิาพ เพราะจะท าให้เกิดความน่าเชื่อถอื และเป็นที่ยอมรบัของพนักงาน 
พนักงานก็จะมคีวามเต็มใจและทุ่มเทให้กบังาน ซึ่งจะท าให้พนักงานส่งมอบบรกิารที่ดอีนัเป็นหวัใจส าคญั
ของการบรกิารใหแ้ก่ลกูคา้ต่อไป [7] 
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กรอบแนวคิดในการวจัิย 

   ตวัแปรอิสระ                       ตวัแปรตาม 

 
ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดการวจิยั  
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สรปุผลการศึกษาวิจยั 

 1. การวิเคราะหข้์อมลูส่วนบคุคลของกลุ่มตวัอย่าง 
 การวเิคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่าง พบว่า กลุ่มตวัอย่างเป็นเพศชายจ านวน 98 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 49 และเพศหญงิมจี านวน 102 คน คดิเป็นรอ้ยละ 51 ส่วนใหญ่มอีายุในช่วง 20 - 25 ปี มี
จ านวน 68 คน คดิเป็นรอ้ยละ 34 มสีญัชาตไิทยมากทีสุ่ด จ านวน 126 คน คดิเป็นรอ้ยละ 63 จบการศกึษา
ในระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายหรอืเทยีบเท่ามากที่สุด มจี านวน 70 คน คดิเป็นรอ้ยละ 35 มรีะยะเวลาใน
การปฏบิตังิาน 1 - 2 ปี มจี านวน 92 คน มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 10,001 – 13,000 บาท มจี านวน 79 คน คดิ
เป็นรอ้ยละ 39.5 และสถานทีต่ ัง้ของรา้นอาหารพบว่ากลุ่มตวัอย่างปฏบิตังิานรา้นอาหารในเขตลาดพรา้ว มี
จ านวน 116 คน คดิเป็นรอ้ยละ 58 และรองลงมา เขตหลกัสี ่มจี านวน 84 คน คดิเป็นรอ้ยละ 42   
 2. การวิเคราะหปั์จจยัจงูใจ 

ผลการวเิคราะห์ปัจจยัจูงใจ พบว่า ทุกปัจจยัมคี่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัมากที่สุด เมื่อแยกพจิารณา
พบว่า ค่าเฉลี่ยที่อยู่ในระดบัมากที่สุดคอืความส าเรจ็ในการท างานและลกัษณะของงาน รองลงมาคอืการ
ได้รบัการยอมรบันับถือ ตามด้วยโอกาสที่จะได้รบัความก้าวหน้าในอาชีพ และล าดบัสุดท้ายคือความ
รบัผดิชอบ 
 3. การวิเคราะหปั์จจยัค า้จนุ  
 ผลการวเิคราะห์ปัจจยัค ้าจุน พบว่า ทุกปัจจยัมคี่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัมากที่สุด เมื่อแยกพจิารณา
พบว่า ค่าเฉลีย่ทีอ่ยู่ในระดบัมากทีสุ่ดคอืสถานะของอาชพีและสภาพการท างาน รองลงมาคอืความสมัพนัธ์
กบัผูบ้งัคบับญัชาและเพื่อนร่วมงานและความมัน่คงในงาน ตามดว้ยการปกครองบงัคบับญัชา ชวีติส่วนตวั 
นโยบายและการบรหิาร และล าดบัสุดทา้ยคอืเงนิเดอืน 

 4. การวิเคราะหค์วามผกูพนัต่อองคก์าร  
ผลการวเิคราะหค์วามผูกพนัต่อองคก์าร พบว่า ทุกปัจจยัมคี่าเฉลีย่อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด เมื่อแยก

พจิารณาพบว่า ค่าเฉลี่ยที่อยู่ในระดบัมากที่สุดคอืการส่งมอบผลงานที่เหนือความคาดหมาย รองลงมาคอื
การพดูสิง่ทีด่เีกีย่วกบัองคก์าร และล าดบัสุดทา้ยคอืความตัง้ใจทีจ่ะคงอยูแ่ละทุ่มเทท างาน 

5. การทดสอบสมมติฐาน 
สมมตฐิานที่ 1 พนักงานที่ปฏบิตังิานในสถานประกอบการรา้นอาหารในเขตพื้นที่ลาดพรา้วและ

เขตหลกัสี ่กรงุเทพมหานครทีม่ปัีจจยัส่วนบุคคลต่างกนัมคีวามผกูพนัต่อองคก์ารแตกต่างกนั 
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ตารางที ่4 ผลการทดสอบสมมตฐิานที ่1  

ปัจจยัส่วนบุคคล t F Sig. (2-
tailed) 

แปลผล 

เพศ 0.923  0.357 ไมแ่ตกต่าง 
อาย ุ  3.100 0.010* แตกต่าง 
สญัชาต ิ  0.881 0.452 ไมแ่ตกต่าง 
ระดบัการศกึษา  1.053 0.381 ไมแ่ตกต่าง 
ระยะเวลาในการปฏบิตังิาน  1.383 0.249 ไมแ่ตกต่าง 
รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน  0.234 0.947 ไมแ่ตกต่าง 
สถานทีต่ ัง้ของรา้นอาหาร  -2.075 0.040* แตกต่าง 
ผลการทดสอบสมมตฐิานที่ 1 โดยพจิารณาจากค่า Sig. (2-tailed) พบว่า พนักงานที่ปฏบิตังิานใน

สถานประกอบการรา้นอาหารในเขตพืน้ทีล่าดพรา้วและเขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานครมปัีจจยัส่วนบุคคลด้าน
เพศ สญัชาต ิระดบัการศกึษา ระยะเวลาในการปฏบิตังิาน และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนทีไ่ม่แตกต่างกนัมคีวาม
ผูกพนัต่อองค์การที่ไม่แตกต่างกนั แต่มปัีจจยัส่วนบุคคลด้านอายุและสถานที่ตัง้ของรา้นอาหารที่ต่างกนัมี
ความผกูพนัต่อองคก์ารแตกต่างกนัอยา่งมรีะดบันยัส าคญัที ่0.05  

สมมตฐิานที ่2 ปัจจยัจงูใจส่งผลต่อความผูกพนัองคก์ารของพนักงานทีป่ฏบิตังิานรา้นอาหารในเขต
พืน้ทีล่าดพรา้วและเขตหลกัสี ่กรงุเทพมหานคร 
ตารางที ่5 ค่า Pearson Correlation ของตวัแปรทัง้หมดทีศ่กึษา 

 ความผกูพนั
องคก์าร 

ความส าเรจ็
ในการ
ท างาน 

การไดร้บัการ
ยอมรบันบัถอื 

ลกัษณะของ
งาน 

ความ
รบัผดิชอบ 

โอกาส
ความกา้วหน้า

ฯ 
ความผกูพนัองคก์าร 1      
ความส าเรจ็ในการ
ท างาน 

.430** 1     

การไดร้บัการยอมรบันบั
ถอื 

.466** .718** 1    

ลกัษณะของงาน .367** .577** .511** 1   
ความรบัผดิชอบ .454** .672** .627** .619** 1  
โอกาสความกา้วหน้าฯ .470** .563** .608** .546** .653** 1 
**ระดบันยัส าคญัที ่0.01 

196



ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 พบว่า ค่า Pearson Correlation ของตัวแปรทัง้หมดที่ศึกษา
ความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรอสิระกบัตวัแปรตาม เมือ่พจิารณาความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรอสิระกบัตวัแปร
ตามทลีะคู่ พบว่า ตวัแปรอสิระทุกตวัมคีวามสมัพนัธก์บัตวัแปรตามอย่างมนีัยส าคญั ตวัแปรโอกาสทีจ่ะไดร้บั
ความก้าวหน้าในอาชพีมคีวามสมัพนัธ์ในทางบวกกบัความผูกพนัองค์การมากที่สุด (ค่าความสมัพนัธ์ = 
0.470) ตวัแปรการไดร้บัการยอมรบันับถอืมคีวามสมัพนัธอ์ย่างมนีัยส าคญัรองลงมา ตามดว้ยตวัแปรความ
รบัผดิชอบ ตวัแปรความส าเรจ็ในการท างาน และตวัแปรลกัษณะของงาน 

สมมตฐิานที ่3 ปัจจยัค ้าจุนส่งผลต่อความผูกพนัต่อองคก์ารของพนักงานทีป่ฏบิตังิานรา้นอาหารใน
เขตพืน้ทีล่าดพรา้วและเขตหลกัสี ่กรงุเทพมหานคร 

ตารางที ่6 ค่า Pearson Correlation ของตวัแปรทัง้หมดทีศ่กึษา 

 ความ
ผกูพนั
องคก์าร 

เงนิเดอืน ความ
สมัพนัธ์

ฯ 

สถานะ
ของ
อาชพี 

นโยบาย
และการ
บรหิาร 

สภาพ
การ

ท างาน 

ชวีติ
ส่วนตวั 

ความ
มัน่คงใน
งาน 

การ
ปกครองฯ 

ความผกูพนัองคก์าร 1         

เงนิเดอืน .424** 1        

ความสมัพนัธก์บั
ผูบ้งัคบับญัชาและ
เพื่อนรว่มงาน 

.575** .514** 1       

สถานะของอาชพี .578** .440** .617** 1      

นโยบายและการ
บรหิาร 

.506** .537** .643** .622** 1     

สภาพการท างาน .479** .454** .494** .438** .586** 1    

ชวีติส่วนตวั .511** .568** .487** .499** .530** .536** 1   

ความมัน่คงในงาน .484** .274** .413** .483** .466** .474** .588** 1  

การปกครองบงัคบั
บญัชา 

.552** .493** .513** .477** .533** .569** .630** .561** 1 

**ระดบันยัส าคญัที ่0.01 
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ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 3 พบว่า ค่า Pearson Correlation ของตัวแปรทัง้หมดที่ศึกษา
ความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรอสิระกบัตวัแปรตาม เมือ่พจิารณาความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรอสิระกบัตวัแปร
ตามทลีะคู่ พบว่า ตวัแปรอิสระทุกตวัมคีวามสมัพนัธ์กบัตวัแปรตามอย่างมนีัยส าคญั ตวัแปรสถานะของ
อาชพีมคีวามสมัพนัธ์ในทางบวกกับความผูกพนัองค์การมากที่สุด (ค่าความสมัพนัธ์ = 0.578) ตวัแปร
ความสมัพนัธก์บัผูบ้งัคบับญัชาและเพื่อนร่วมงานมคีวามสมัพนัธอ์ย่างมนีัยส าคญัรองลงมา ตามดว้ยตวัแปร
การปกครองบงัคบับญัชา ตวัแปรชวีติส่วนตวั ตวัแปรนโยบายและการบรหิาร ตวัแปรความมัน่คงในงาน ตวั
แปรสภาพการท างาน และตวัแปรเงนิเดอืน 

อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 1. อภปิรายผล 
 จากผลการวจิยัในส่วนของปัจจยัส่วนบุคคลทีพ่บว่า เพศ สญัชาต ิระดบัการศกึษา ระยะเวลาในการ
ปฏิบตัิงาน รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันส่งผลต่อความผูกพนัต่อองค์การที่ไม่แตกต่างกันนัน้อาจ
เนื่องมาจากองคก์ารไดใ้หค้วามส าคญักบัพนักงานทุกคนภายในองคก์ารโดยไม่ค านึงถงึความแตกต่างของ
ปัจจยัส่วนบุคคลบางประการ องค์การอาจสร้างแรงจูงใจในการท างาน เช่น มกีารก าหนดเป้าหมายการ
ท างานร่วมกนั ใหโ้อกาสในการเลื่อนต าแหน่งทีสู่งขึน้ โดยไม่ไดค้ านึงถงึความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคล 
ซึ่งท าให้เกดิความเสมอภาค พนักงานจะเกดิความผูกพนัต่อองค์การ แต่ก็มปัีจจยัส่วนบุคคลในด้านอายุที่
แตกต่างกนัส่งผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ารทีแ่ตกต่างกนั ทัง้นี้เป็นเพราะการใหค้วามส าคญัตามธรรมเนียม
โดยทัว่ไปคอื ผู้น้อยเคารพผู้ใหญ่ ซึ่งค าว่าผู้ใหญ่ไม่ได้วดัที่วยัวุฒเิพยีงอย่างเดยีว แต่หมายความถึงผู้ที่มี
คุณวุฒดิว้ย แมใ้นองคก์ารจะมผีูบ้รหิารทีอ่ายุน้อยกว่าพนักงาน แต่การทีผู่บ้รกิารสามารถปกครองพนักงาน
ดว้ยความนอบน้อม ไม่ท าใหรู้ส้กึว่าถูกผูท้ี่อายุน้อยกว่ากดขี ่กจ็ะท าใหพ้นักงานมคีวามรูส้กึที่ดต่ีอองค์การ 
ส่งผลถงึการทีพ่นักงานจะกล่าวถงึแต่สิง่ทีด่เีกี่ยวกบัองคก์ารและมคีวามตัง้ใจที่จะท างานเพื่อองคก์ารอย่าง
เตม็ความสามารถ และในส่วนของสถานทีต่ ัง้ของรา้นอาหารทีแ่ตกต่างกนัส่งผลต่อความผกูพนัต่อองค์การที่
แตกต่างกัน ทัง้นี้อาจเป็นผลจากสภาพแวดล้อมทางสงัคมขององค์การ เช่น ปฏิสมัพนัธ์ระหว่างคนใน
องค์การ ความสามคัค ีความเห็นอกเห็นใจกนั รวมถึงความเหมอืนกนัในเรื่องลกัษณะนิสัย เป็นปัจจยัที่
ก่อใหเ้กดิอทิธพิลของกลุ่ม ซึง่มคีวามส าคญัอย่างยิง่ต่อการท างานร่วมกนั สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ Steer 
(1997) ทีก่ล่าวว่า ความผูกพนัต่อองคก์ารเป็นแรงผลกัดนัใหผู้ป้ฏบิตังิานในองคก์ารสามารถท างานไดอ้ยา่ง
มปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ เนื่องจากความรูส้กึในความเป็นเจา้ของรว่มภายในองคก์าร และรวมถงึการเป็นตวั
ประสานความรกัความผกูพนัและระหว่างความตอ้งการของบุคคลในองคก์ารกบัเป้าหมายขององคก์าร  

ผลการวจิยัดา้นปัจจยัจงูใจและปัจจยัค ้าจุนมคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกกบัความผกูพนัต่อองคก์าร ผูว้จิยั
คิดว่าปัจจยัจูงใจ คือ ความส าเร็จในการท างาน การได้รบัการยอมรบันับถือ ลักษณะของงาน ความ
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รบัผดิชอบ และโอกาสที่จะได้รบัความก้าวหน้าในอาชพี และปัจจยัค ้าจุน คอื เงนิเดอืน ความสมัพนัธ์กบั
ผูบ้งัคบับญัชาและเพื่อนร่วมงาน สถานะของอาชพี นโยบายและการบรหิาร สภาพการท างาน ชวีติส่วนตวั 
ความมัน่คงในงาน และการปกครองบงัคบับญัชา เป็นรูปแบบการเปิดโอกาสให้พนักงานมเีสรภีาพในการ
ท างาน การแก้ปัญหา และพฒันารูปแบบของงานให้ดยีิง่ขึ้น ความส าเรจ็ของการท างานจะเกดิขึน้ได้ต้อง
ได้รบัการสนับสนุนจากผู้บรหิารอย่างเหมาะสมและตามผลประโยชน์ที่พนักงานควรจะได้รบั เพราะหาก
พนักงานมคีวามสุขมแีรงจงูใจในการปฏบิตังิาน พนักงานจะมคีวามกระตอืรอืรน้ในการท างาน ตัง้ใจท างาน 
รกังานและอยากจะท างานนัน้ ๆ ให้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี แต่ถ้าหากขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานจะมี
พฤตกิรรมเบีย่งเบนไปในรปูแบบต่าง ๆ แรงจงูใจจงึเป็นสิง่ส าคญัเป็นอย่างมากต่อการปฏบิตังิานในองค์การ 
ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ Strellioff  (2003) ซึง่กล่าวว่าความผกูพนัของพนกังานในองคก์ารมกัแสดงออก
ในเชงิพฤตกิรรม ทัง้ในดา้นการพดู (Say) การด ารงอยู ่(Stay) และการทุ่มเทเพื่อองคก์าร (Strive) นอกจากนี้
ยงัสอดคล้องกบั พชัรา โพชะนิกร (2557) ได้ท าการศึกษาเรื่องความสมัพนัธ์ระหว่างแรงจูงใจกบัความ
ผกูพนัในการท างานและการออกจากงานของพนกังานดา้นโลจสิตกิสก์ารจดัเตรยีมอาหารส าหรบัสายการบนิ
จากการจดัจา้งภายนอก ผลการศกึษาพบว่า ปัจจยัที่พนักงานมแีรงจูงใจในการท างานด้านเพื่อนร่วมงาน 
สวสัดกิาร และผูบ้งัคบับญัชา มัน่คงในการท างาน ความกา้วหน้าในการท างาน และสภาพแวดลอ้ม ส่งผลต่อ
ความผกูพนัในการท างานของพนักงานดา้นโลจสิตกิสก์ารจดัเตรยีมอาหารส าหรบัสายการบนิจากการจดัจา้ง
ภายนอก 

2. ขอ้เสนอแนะการวจิยั 
1) ขอ้เสนอแนะจากการวจิยั 

(1) ในการใช้ปัจจยัจูงใจที่เกี่ยวข้องกับงาน องค์การจะต้องศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลของ
พนักงานประกอบไปดว้ยเพื่อจงูใจและการกระตุ้นใหเ้กดิความพงึพอใจใหแ้ก่พนักงานใหป้ฏบิตังิานไดอ้ย่าง
มปีระสทิธภิาพมากขึน้ เพราะความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลส่งผลต่อความสนใจในงานและความคดิ
รเิริม่ที่จะสามารถกระท าได้ตัง้แต่ต้นจนจบโดยล าพงัแต่ผู้เดียว ซึ่งในส่วนนี้ผู้บรหิารก็จะต้องสงัเกตและ
พจิารณาความรบัผดิชอบเป็นรายบุคคลโดยที่ไม่ต้องใกล้ชดิถงึความสามารถในการปฏบิตังิาน ตลอดจน
ความสามารถในการป้องกนัและแก้ไขปัญหาต่าง เมื่อผลงานส าเรจ็จงึเกดิความรูส้กึพงึพอใจและปลาบปลืม้
ในผลส าเรจ็ของงานนัน้ ๆ น าไปสู่ความคาดหวงัทีจ่ะไดร้บัการยอมรบันับถอืซึง่แฝงอยูก่บัความส าเรจ็ในงาน
ดว้ย สิง่เหล่านี้จะท าใหผู้บ้รหิารทราบว่าพนักงานคนใดทีเ่หมาะสมกบัโอกาสในการไดร้บัการเลื่อนต าแหน่ง
สงูขึน้โดยการสนบัสนุนดา้นการศกึษาเพื่อหาความรูเ้พิม่เตมิหรอืการฝึกอบรมจากองคก์าร 

(2) ส าหรบัปัจจยัที่จะค ้าจุนให้แรงจูงใจในการท างานของบุคคลมอียู่ตลอดเวลา องค์การ
จะต้องศึกษาและวเิคราะห์ถึงความเหมาะสมของปัจจยัเหล่านี้ให้สอดคล้องกบัพนักงาน ตัง้แต่เรื่องของ
เงนิเดอืน ความสมัพนัธ์กบัผู้บงัคบับญัชาและเพื่อนร่วมงาน สถานะของอาชพี นโยบายและการบริหาร 
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สภาพการท างาน ชวีติส่วนตวั ความมัน่คงในงาน และการปกครองบงัคบับญัชา แต่อย่างไรกต็ามผูบ้รหิาร
ต้องใช้ปัจจยัเหล่านี้ด้วยความเข้าใจว่าแรงจูงใจเป็นสิง่ที่เกิดขึ้นมาจากแต่คนแลไม่ได้ขึ้นอยู่กับผู้บรหิาร
โดยตรง ซึง่ปัจจยัทีใ่ชใ้นการบ ารุงจติใจนัน้อย่างดทีีสุ่ดกค็อืจะสามารถช่วยขจดัความไมพ่อใจต่างๆได ้แต่จะ
ไมส่ามารถสรา้งความพงึพอใจได ้ดงันัน้ในกระบวนการจงูใจทีต่อ้งการสรา้งใหเ้กดิแรงจงูใจทีด่จีงึจ าเป็นต้อง
จดัและก าหนดปัจจยัต่าง ๆ ทัง้สองกลุ่มคอืทัง้ปัจจยัทีใ่ชบ้ ารงุจติใจอนัไดแ้ก่สภาพแวดลอ้ม และปัจจยัทีใ่ชจ้งู
ใจในงานทีท่ าได ้ทัง้สองอย่างพร้อมกนั เมื่อองคก์ารน าแนวคดิดงักล่าวมาใชภ้ายในองคก์ารอย่างเขา้ใจและ
ถูกวธิกี็จะน ามาซึ่งความผูกพนัต่อองค์การของพนักงานนัน่เอง นอกจากนี้ปัจจยัค ้าจุน (Hygiene Factors) 
เป็นองค์ประกอบที่ไม่ใช่เกี่ยวกบัตวังานโดยตรง แต่มคีวามเกี่ยวโยงกบัการปฏบิตัิงานเป็นปัจจยัที่ไ ม่ใช่
สิ่งจูงใจแต่ สามารถท าให้บุคลากรพึงพอใจหรอืไม่พึงพอใจที่จะปฏิบตัิงานได้ ได้แก่ การบงัคบับัญชา 
นโยบายบรหิาร สภาพการท างาน ความสมัพนัธ์กับผู้บังคับบัญชา ความสมัพนัธ์กับผู้ใต้บังคับบัญชา 
ความสมัพนัธก์บัเพื่อนรว่มงาน ต าแหน่ง ความมัน่คงในงาน เงนิเดอืน และชวีติส่วนตวั  

2) ขอ้เสนอแนะในการวจิยัครัง้ต่อไป 
ควรใช้ทฤษฎีอื่นที่เกี่ยวกับแรงจูงใจในการศึกษา ซึ่งจะท าให้ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา

เปลี่ยนแปลงตามไปด้วย ตลอดจนการศึกษาในท้องที่อื่นหรอืธุรกิจประเภทอื่น รวมทัง้การเพิ่มจ านวน
ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการศกึษาแต่ต้องเหมาะสมกบัระยะเวลาทีถู่กก าหนด 
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บทคดัย่อ 
งานวจิยันี้มวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษาถงึอทิธพิลของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่มต่ีอประสทิธภิาพ

ในการปฏบิตังิานของพนกังานทีป่ฏบิตังิานอยูใ่นบรษิทัยานยนต์แห่งหนึ่งในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบงั 
โดยผูว้จิยัท าการแบ่งภาวะผูน้ าการเปลีย่นแปลงออกเป็น 4 ดา้น คอื ดา้นการมอีทิธพิลอย่างมอุีดมการณ์ 
ดา้นการสรา้งแรงบนัดาลใจ ดา้นการกระตุน้ทางปัญญา และดา้นการค านึงถงึความเป็นปัจเจกบุคคล ตาม
แนวคดิของ Bass and Avolio [1] และท าการแบ่งประสทิธภิาพในการปฏบิตัิงานออกเป็น 4 ด้าน คอื 
ดา้นคุณภาพของงาน ดา้นปรมิาณงาน ดา้นเวลาทีใ่ชใ้นงาน และดา้นค่าใช้จ่าย ซึง่ตรงตามแนวคดิของ 
Petersen and Plowman [2] ผลการวจิยัพบว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงมอีทิธพิลในทศิทางบวกกับ
ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของพนักงานในดา้นคุณภาพของงาน ดา้นปรมิาณงาน และดา้นค่าใช้จ่าย 
อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่สามารถตคีวามไดว้่า เมือ่ภาวะผูน้ าการเปลีย่นแปลงมแีนวโน้ม
ทีเ่พิม่ขึน้จะมผีลท าใหป้ระสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของพนักงานในด้านคุณภาพของงาน ดา้นปรมิาณ
งาน และดา้นค่าใชจ้า่ย มแีนวโน้มเพิม่ขึน้ตาม 

ค าส าคญั:  ภาวะผูน้ าการเปลีย่นแปลง, ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน 

Abstract 
The objective of this research was to study the influence of Transformational Leadership 

on Employee’s Job Efficiency of an Automotive Company in Laem Chabang Industry by dividing 
Transformational Leadership into 4 components which were 1) Idealized Influence 2) Inspiration 
Motivation 3) Intellectual Stimulation 4) Individualized Consideration based on Bass and Avolio 
[1] and also dividing Employee’s Job Efficiency into 4 components which were 1) Quality 2) 
Quantity 3) Time 4) Cost based on Petersen and Plowman [2]. The research results showed that 
Transformational Leadership has a positively influence on Employee’s Job Efficiency in 3 
components which were 1) Quality 2) Quantity 3) Cost at significant level 0.05. 

Keywords: Transformational Leadership, Employee’s Job Efficiency 
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1. บทน า  
อุตสาหกรรมยานยนต์ถอืเป็นอุตสาหกรรมที่มกีารแข่งขนัสูงและเป็นรากฐานส าคญัในการพฒันา

เศรษฐกจิของประเทศไทย ผูผ้ลติรถยนต์และผูผ้ลติชิน้ส่วนรถยนต์แต่ละแบรนดจ์ าเป็นต้องสรา้งจุดแขง็
และความรู้ความเชี่ยวชาญเพื่อที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ว่าประเทศไทยจะเป็น
ประเทศที่มอีตัราการผลติรถยนต์สูงที่สุดในภูมภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้และเป็นหนึ่งในผู้ผลติยาน
ยนต์ชัน้น าของโลกแต่ประเทศไทยยงัคงต้องเผชญิกบัคู่แข่งจ านวนมากในภูมภิาคที่ต่างก าลงัมุ่งพฒันา
อุตสาหกรรมยานยนต์ของตนเอง (อาคม รวมสุวรรณ) [3] กล่าวคอื พนกังานทีป่ฏบิตังิานอยู่ภายในแต่ละ
บรษิทัจ าเป็นตอ้งมคีวามรูค้วามสามารถทีเ่พิม่ขึน้เพื่อรกัษาอนัดบัของภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์ของ
ประเทศไทยเอาไว ้และเพื่อทีจ่ะคงไวซ้ึง่อนัดบั พนักงานเมือ่ปฏบิตังิานใดๆแลว้ควรมอีตัราความส าเรจ็ที่
เพิ่มสูงขึ้นหรือมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานที่สูงขึ้นนัน่เอง โดยการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบตัิงานของตัวพนักงานได้จากสิ่งรอบตัวหลายๆอย่าง อาทิ สภาพแวดล้อมที่เอื้ออ านวยต่อการ
ปฏบิตังิาน การฝึกอบรมต่างๆ หรอืแมแ้ต่การน าที่ดขีองผู้น า โดยผู้วจิยัจะเน้นไปที่ผู้น าและแน่นอนว่า
เมื่อกล่าวถงึผูน้ าแลว้จ าเป็นต้องพูดถงึภาวะผู้น าดว้ย ซึง่ภาวะผูน้ านัน้จะเป็นกระบวนการของบุคคลที่มี
ความสามารถ อ านาจ หรอือทิธพิล ในการโน้มน้าว กระตุน้ ชกัจงูบุคคลอื่นหรอืผูใ้ตบ้งัคบับญัชาใหป้ฏบิตัิ
ตามดว้ยความยนิด ีเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายของกลุ่มหรอืองคก์ารตามทีก่ าหนดไว ้ดว้ยความกระตอืรอืรน้
และให้ความร่วมมอือย่างเต็มใจ (ธนากร วเิวกอรุณ) [4] หรอือกีนัยหนึ่งคอื การใช้อทิธพิลเพื่อจูงใจให้
บุคคลบรรลุเป้าหมาย สรา้งความเชื่อมัน่ และให้การสนับสนุนการให้ค าแนะน า หรอืการใช้อทิธพิลต่อ
ผู้อื่นเพื่อให้ผู้อื่นปฏบิตัติามจนสามารถบรรลุเป้าหมายที่ตัง้ไว้และบรรลุวตัถุประสงค์ขององค์การ (พร
ทพิย ์พรอนิทร)์ [5] ซึง่มคีวามหมายไปในทางเดยีวกนัคอืการกระท าบางสิง่บางอย่างต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชา
เพื่อใหเ้กดิการปฏบิตัติามจนสามารถบรรลุเป้าหมายหรอืวตัถุประสงคข์ององคก์ารได ้

ตามทีก่ล่าวมาขา้งต้นเพื่อทีจ่ะรกัษาอนัดบัของอุตสาหกรรมยานยนต์ในภาพรวมของประเทศไทย
เอาไว ้ภาวะผูน้ าการเปลีย่นแปลงเป็นสิง่ทีม่คีวามน่าสนใจอย่างยิง่ในการศกึษาเพื่อใหร้บัรูถ้งึอทิธพิลทีม่ ี
ต่อประสทิธภิาพการปฏบิตังิานของพนกังานว่ามอีทิธพิลมากน้อยเพยีงใด 

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
เพื่อศึกษาอิทธิพลของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ

พนกังานทีป่ฏบิตังิานอยูใ่นบรษิทัในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบงั 

ประโยชน์ของงานวิจยั 
ผูบ้รหิารองคก์ารอาจใชข้อ้มลูทีไ่ดจ้ากการวจิยัเป็นแนวทางในการพฒันา ปรบัปรุง เปลีย่นแปลง 

รปูแบบการน า ใหม้คีวามเหมาะสมกบัพนกังานเพื่อประโยชน์ในทางปฏบิตั ิ

2. การทบทวนวรรณกรรม  
2.1 ภาวะผูน้ าการเปลีย่นแปลง (Transformational Leadership) 
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง หมายถงึ รูปแบบภาวะที่บุคคลซึ่งเป็นผู้บงัคบับญัชาโดยตรง เขา้มา

เปลีย่นแปลงพนักงานหรอืผู้ใต้บงัคบับญัชาในด้าน กระบวนการปฏบิตังิาน แนวคดิ วธิกีารปฏบิตั ิหรอื
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แมแ้ต่ความเป็นอยู ่โดยแสดงตนเป็นแบบอยา่งใหเ้หน็ถงึ การมวีสิยัทศัน์ การส่งเสรมิความคดิสรา้งสรรค ์
การเป็นแรงบนัดาลใจ เพื่อยกระดบัความสามารถของผูใ้ต้บงัคบับญัชาใหไ้ปสู่ระดบัทีสู่งขึน้ ซึง่สามารถ
แบ่งองค์ประกอบออกเป็น 4 องค์ประกอบ ตามแนวคดิของ Bass and Avolio [1] คอื 1) การมอีทิธพิล
อย่างมอุีดมการณ์ (Idealized Influence) เป็นลกัษณะของผู้น าที่มคีุณสมบตัพิเิศษที่ท าให้ผู้ตามมคีวาม
กระตือรือร้นในการปฏิบัติงานที่ได้รบัมอบหมายเกิดการยอมรบันับถือ  2) การสร้างแรงบันดาลใจ 
(Inspiration Motivation) เป็นลกัษณะของผูน้ าทีม่กีารสื่อสารเชงิกระตุ้นใหผู้ต้ามเกดิแรงบนัดาลใจในการ
ปฏบิตังิาน 3) การกระตุ้นทางปัญญา เป็นลกัษณะของผู้น าที่จะกระตุ้นผูต้ามใหเ้กดิความคดิสรา้งสรรค์ 
การคดิเชงินวตักรรมและ 4) การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (Individualized Consideration) เป็น
ลกัษณะของผูน้ าทีส่รา้งบรรยากาศของการสนับสนุนพนักงานดว้ยการรบัฟังความต้องการของพนักงาน
อยา่งจรงิใจ 

2.2 ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน (Employee’s Job Efficiency) 
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน หมายถึง ความสามารถของแต่ละบุคคลในแง่มุมต่างๆ เช่น 

คุณภาพของงานทีท่ าออกมา ปรมิาณของงานทีท่ าได ้กรอบระยะเวลาทีใ่ช ้และการควบคุมค่าใชจ้่ายให้มี
ความเหมาะสม ซึ่งท าให้เกดิความส าเรจ็ในการปฏบิตังิาน และเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไวห้รอืดี
ยิง่ขึน้ ซึง่สามารถแบ่งองค์ประกอบออกเป็น 4 องคป์ระกอบ ตามแนวคดิของ Petersen and Plowman 
(1948) [2] คอื 1) ดา้นคุณภาพของงาน (Quality) คอื งานจะต้องมคีุณภาพสูง โดยผูผ้ลติและผูใ้ชจ้ะตอ้ง 
ได้ประโยชน์จากงานอย่างคุ้มค่า ต้องได้มาตรฐาน 2) ด้านปรมิาณงาน (Quantity) คือ งานที่เกิดขึ้น
จะตอ้งเป็นไปตามเป้าหมายของหน่วยงานโดยผลงานทีป่ฏบิตัไิดน้ัน้จะตอ้งมปีรมิาณงานที่เหมาะสมตาม
แผนงานที่ตามที่บรษิทัตัง้ไว้ 3) ด้านเวลาที่ใช้ในงาน (Time) คอื เวลาที่ต้องใช้ในการด าเนินงานต้องมี
การก าหนดไวอ้ย่างเหมาะสมตามลกัษณะของงาน มกีารพฒันาเทคนิคการปฏบิตังิานให้มคีวามสะดวก
และรวดเรว็มากขึ้น 4) ด้านค่าใช้จ่าย (Cost) คอื ค่าใช้จ่ายของส่วนด าเนินงานทัง้หมดจะต้องมคีวาม
เหมาะสมกบังาน จะตอ้งมกีารลงทุนใหน้้อยทีสุ่ดและไดผ้ลก าไรมากทีสุ่ด มปีระสทิธภิาพในดา้นค่าใชจ้่าย
หรอืตน้ทุนคอื ใชท้รพัยากรดา้น บุคคล วสัดุ เทคโนโลย ีและการเงนิ ทีม่อียูอ่ยา่งประหยดัและคุม้ค่าทีสุ่ด 

2.3 การพฒันาสมมตฐิาน 
จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวจิยัในอดตีพบว่า มนีักวจิยัหลายท่านท าการศกึษาอิทธพิล

ของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่มต่ีอประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน และผลการศกึษามแีนวโน้มว่าทัง้
สองตวัแปรมอีทิธพิลในทศิทางบวกต่อกนัปรากฎเป็นหลกัฐาน อาทิ ผลงานวจิยัภายในประเทศไทยของ 
ณิชา เกตุงาม [6] ที่ท าการศึกษา ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงและความผูกพันต่อองค์การที่มีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานที่ปฏิบัติงานอยู่ภายในอุตสาหกรรมเหล็ก  ซึ่งมีความ
สอดคล้องกบัผลงานวจิยัในต่างประเทศของ Almutairi [7] ที่ท าการศกึษาในประเทศซาอุดอิาระเบยี ใน
หวัขอ้งานวจิยั ความผูกพนัในองคก์ารทีม่ต่ีอความสมัพนัธร์ะหว่างรปูแบบภาวะผู้น าทีเ่ปลีย่นแปลงและ
ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของพนักงาน ผลงานวจิยัของ Pangarso et al. [8] ที่ได้ท าการศกึษาใน
ประเทศอินโดนีเซียเพื่อศึกษาอิทธิพลของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน และผลงานวิจัยของ Dewi and Putra [9] ที่ได้ท าการศึกษาในประเทศ
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อินโดนีเซียเพื่อวิเคราะห์ผลกระทบของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงและวัฒนธรรมองค์ การต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานผ่านแรงจูงใจของพนักงาน  ซึ่งงานวิจัยทัง้หมดได้
ท าการศกึษาโดยอ้างแนวคดิภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ Bass and Avolio [1] และประสทิธภิาพใน
การปฏบิตังิานตามแนวคดิของ Petersen and Plowman [2] แต่มกีลุ่มตวัอย่างที่แตกต่างกนัตามพื้นที่
และกลุ่มอุตสาหกรรม ดงันัน้ผูว้จิยัจงึท าการตัง้สมมตฐิานที ่ไวด้งันี้ 

สมมติฐาน ภาวะผูน้ าการเปลีย่นแปลงมอีทิธพิลในทางบวกกบัประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของ
พนกังาน 
โดยมสีมมตฐิานยอ่ยทีศ่กึษาดงันี้ 

สมมตฐิานที ่1 ภาวะผูน้ าการเปลีย่นแปลงมอีทิธพิลในทางบวกกบัประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน
ของพนกังานดา้นคุณภาพของงาน 

สมมตฐิานที ่2 ภาวะผูน้ าการเปลีย่นแปลงมอีทิธพิลในทางบวกกบัประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน
ของพนกังานดา้นปรมิาณงาน 

สมมตฐิานที ่3 ภาวะผูน้ าการเปลีย่นแปลงมอีทิธพิลในทางบวกกบัประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน
ของพนกังานดา้นเวลาทีใ่ชใ้นงาน 

สมมตฐิานที ่4 ภาวะผูน้ าการเปลีย่นแปลงมอีทิธพิลในทางบวกกบัประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน
ของพนกังานดา้นค่าใชจ้า่ย 

3. วิธีด าเนินการวิจยั  
การวิจยัครัง้นี้มวีตัถุประสงค์เพื่อท าการศึกษาอิทธิพลของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อ

ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของพนักงาน ซึง่ผูว้จิยัใชว้ธิกีารวจิยัเชงิปรมิาณ (Quantitative research) 
โดยเกบ็ขอ้มลูจากการรวบรวมแบบสอบถาม ประชากรทีท่ าการศกึษาในครัง้นี้คอื พนักงานทีป่ฏบิตังิาน
อยู่ในบรษิทัยานยนต์แห่งหนึ่งแห่งหนึ่งในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบงั มจี านวนทัง้สิน้ 1,147 คน ผูว้จิยั
ไดเ้ลอืกใชสู้ตรการค านวณหาขนาดกลุ่มตวัอย่างของ Yamane [10] ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95% ท าใหไ้ด้
จ านวนตวัอย่างทีเ่หมาะสมคอื 297 คน และเกบ็ขอ้มลูดว้ยการเลอืกสุ่มตวัอย่างแบบบงัเอญิ (Accidental 
Sampling) ซึ่งผู้วิจยัสามารถเก็บแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างได้เพียง 262 คน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 
88.22 

ในส่วนของแบบสอบถามนัน้ไดผ้่านการทดสอบความเทีย่งตรงเชงิเนื้อหาจากผูท้รงคุณวุฒ ิ3 ท่าน 
โดยมคี่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence: IOC) มากกว่า 0.5 ซึง่ผ่านเกณฑ์
ขอ้ก าหนด นอกจากน้ียงัทดสอบความเชื่อมัน่ของแบบสอบถามโดยใช้วธิกีารหาค่าสมัประสทิธิแ์อลฟ่า
ของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) (Siljaru) [11] โดยพบว่า ค่าความเชื่อมัน่ของภาวะผูน้ า
การเปลีย่นแปลง ดา้นการมอีทิธพิลอย่างมอุีดมการณ์ คอื 0.801 ดา้นการสรา้งแรงบนัดาลใจ คอื 0.816 
ดา้นการกระตุน้ทางปัญญา คอื 0.871 และดา้นการค านึงถงึความเป็นปัจเจกบุคคล คอื 0.818 นอกจากนี้
ค่าความเชื่อมัน่ของประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน ดา้นคุณภาพของงาน คอื 0.890 ดา้นปรมิาณงาน คอื 

205



0.747 ดา้นเวลาทีใ่ชใ้นงาน คอื 0.793 และดา้นค่าใชจ้่าย คอื 0.922 ซึง่ทัง้หมดมคี่ามากกว่า 0.7 จงึผ่าน
เกณฑข์อ้ก าหนด 

ในส่วนของสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อ
วเิคราะหข์อ้มลูระดบัภาวะผูน้ าการเปลีย่นแปลงและประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของพนกังาน และการ
วเิคราะหก์ารถดถอยเชงิพหุ เพื่อวเิคราะหอ์ทิธพิลของภาวะผูน้ าการเปลีย่นแปลงต่อประสทิธภิาพในการ
ปฏบิตังิานของพนกังาน 

4. ผลการวิจยั 
4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนาส าหรบัข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 53.1) อายุ 26-35 ปี (ร้อยละ 58.0) ระดบั
การศกึษาปรญิญาตรหีรอืเทยีบเท่า (รอ้ยละ 79.8) ระยะเวลาการท างาน 6 ปีขึน้ไป (รอ้ยละ 38.5) รายได้
เฉลีย่ต่อเดอืน 20,000 – 30,000 บาท (รอ้ยละ 37.0) 

4.2 การวเิคราะห์ขอ้มูลระดบัภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงและประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของ
พนกังานทีป่ฏบิตังิานอยูใ่นบรษิทัยานยนต์แห่งหนึ่งในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบงั โดยใชก้ารหาคะแนน
เฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน ทัง้นี้ ผูว้จิยัไดก้ าหนดหลกัเกณฑก์ารแปลระดบัคะแนนและความหมาย
เป็น 5 ระดบั ดงันี้ ค่าเฉลีย่ระหว่าง 1.00 – 1.79 คอื ระดบัน้อยทีสุ่ด 1.80 – 2.59 คอื ระดบัน้อย 2.60 – 
3.39 คอื ระดบัปานกลาง 3.40 – 4.19 คอื ระดบัมาก 4.20 – 5.00 คอื ระดบัมากทีสุ่ด แสดงดงัตารางที ่1 

ตารางท่ี 1 แสดงผลการวเิคราะหข์อ้มลูระดบัภาวะผูน้ าการเปลีย่นแปลงและประสทิธภิาพในการ 
ปฏบิตังิานของพนกังาน 

ตวัแปร Mean S.D. ระดบั 
ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลง    
     (1) การมอีทิธพิลอยา่งมอุีดมการณ์ 3.81 0.778 มาก 
     (2) การสรา้งแรงบนัดาลใจ 3.83 0.800 มาก 
     (3) การกระตุน้ทางปัญญา 3.88 0.792 มาก 
     (4) การค านึงถงึความเป็นปัจเจกบุคคล 3.90 0.780 มาก 
ประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน    
     (5) ดา้นคุณภาพของงาน 4.03 0.536 มาก 
     (6) ดา้นปรมิาณงาน 3.82 0.804 มาก 
     (7) ดา้นเวลาทีใ่ชใ้นงาน 3.99 0.634 มาก 
     (8) ดา้นค่าใชจ้่าย 4.10 0.598 มาก 

จากตารางที ่1 พบว่า พนักงานที่ปฏบิตังิานอยู่ในบรษิทัยานยนต์แห่งหนึ่งในนิคมอุตสาหกรรม
แหลมฉบงั มภีาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง โดยอธิบายเป็นรายด้านได้ดงันี้ ด้านการมอีิทธิพลอย่างมี
อุดมการณ์ มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.81 ด้านการสรา้งแรงบนัดาลใจ มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.83 ด้านการกระตุ้น
ทางปัญญา มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.88 ดา้นการค านึงถงึความเป็นปัจเจกบุคคล มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.90 และมี
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ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน โดยอธบิายเป็นรายด้านไดด้งันี้ ดา้นคุณภาพของงาน มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 
4.03 ดา้นปรมิาณงาน มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.82 ดา้นเวลาทีใ่ชใ้นงาน มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.99 ดา้นค่าใชจ้่าย 
มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.10 และมกีารศกึษาค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์ของตวัแปรอสิระ โดยก าหนดให้ด้าน
ของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงแทนด้วย (1) – (4) ดงันี้ (1) แทน การมอีิทธพิลอย่างมอุีดมการณ์ (2) 
แทน การสรา้งแรงบนัดาลใจ (3) แทน การกระตุ้นทางปัญญา (4) แทน การค านึงถึงความเป็นปัจเจก
บุคคล และก าหนดให้ด้านของประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานแทนด้วย (5) – (8) ดงันี้ (5) แทน ด้าน
คุณภาพของงาน (6) แทน ดา้นปรมิาณงาน (7) แทน ดา้นเวลาทีใ่ชใ้นงาน (8) แทน ดา้นค่าใชจ้า่ย แสดง
ดงัตารางที ่2 

ตารางท่ี 2 แสดงค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธข์องเพยีรส์นัระหว่างตวัแปรอสิระ 
 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
(1) 1 - - - - - - - 
(2) 0.794** 1 - - - - - - 
(3) 0.797** 0.874** 1 - - - - - 
(4) 0.714** 0.789** 0.818** 1 - - - - 
(5) 0.373** 0.433** 0.402** 0.353** 1 - - - 
(6) 0.459** 0.444** 0.438** 0.338** 0.558** 1 - - 
(7) 0.333** 0.366** 0.375** 0.336** 0.654** 0.609** 1 - 
(8) 0.249** 0.296** 0.326** 0.281** 0.578** 0.390** 0.646** 1 
 หมายเหตุ ** นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 

 จากตารางที่ 2 จะสังเกตได้ว่าตัวแปรอิสระมีความสมัพันธ์กันตัง้แต่ในระดับต ่ าจนถึงระดบัที่
ค่อนขา้งสูงตามเกณฑ์การวดัผลของ (Best) [12] ที่ระบุว่าตวัแปรจะเริม่มคีวามสมัพนัธ์กนัก็ต่อเมื่อค่า
สมัประสทิธิส์หสมัพนัธม์คี่ามากกว่า 0.20 

4.3 ผลการวเิคราะห์การถดถอยเชงิพหุ (Multiple Regression Analysis) เพื่อทดสอบสมมติฐาน
การวจิยัที่ตัง้ไว้ โดยผู้วจิยัมกีารพจิารณาค่า VIF ตามเกณฑ์ของ O’brien [13] ควรอยู่ระหว่าง 1.00 – 
10.00 เพื่อป้องกนัการเกดิปัญหา Multicollinearity และค่า Durbin-Watson ตามเกณฑข์อง Pourhosein 
et al. [14] ควรอยู่ระหว่าง 1.50 – 2.50 เพื่อป้องกนัการเกดิปัญหา Autocorrelation ซึ่งสามารถอธบิาย
ผลการศกึษาอ านาจการพยากรณ์ตามสมมตฐิานได ้ดงันี้ 

สมมติฐาน ภาวะผูน้ าการเปลีย่นแปลงมอีทิธพิลในทางบวกกบัประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของ
พนกังาน 

สมมตฐิานที ่1 ภาวะผูน้ าการเปลีย่นแปลงมอีทิธพิลในทางบวกกบัประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน
ของพนักงานด้านคุณภาพของงาน ผลการทดสอบพบว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงมีอิทธิพลกับ
ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของพนักงานดา้นคุณภาพของงานอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
(F = 15.142, p-value ≤ 0.05) โดยมคี่าสมัประสทิธกิารพยากรณ์ปรบัค่าแลว้ (Adjusted R2) อยู่ทีร่อ้ยละ 
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17.8 และพบว่าเฉพาะด้านการสรา้งแรงบนัดาลใจเท่านัน้ที่มอีทิธพิลในทศิทางบวกต่อประสทิธภิาพใน
การปฏบิตังิานของพนักงานดา้นคุณภาพของงานของพนักงานอย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิแสดงดงัตาราง
ที ่3 

ตารางท่ี 3 แสดงผลการวเิคราะหก์ารถดถอยเชงิพหุของสมมตฐิานที ่1  
ตวัแปร b SEb Beta t p-value Tolerance VIF 
การมอีทิธพิลอยา่งมอุีดมการณ์ 0.043 0.068 0.062 0.628 0.531 0.322 3.107 
การสรา้งแรงบนัดาลใจ 0.216 0.084 0.323 2.572 0.011* 0.200 4.995 
การกระตุน้ทางปัญญา 0.053 0.090 0.079 0.591 0.555 0.178 5.622 
การค านึงถงึความเป็นปัจเจกบุคคล -0.007 0.070 -0.010 -0.100 0.920 0.305 3.283 
R2 = 0.191   Adjusted R2 = 0.178   Durbin-Watson = 2.115   F = 15.142   Sig = 0.000 

สมมตฐิานที ่2 ภาวะผูน้ าการเปลีย่นแปลงมอีทิธพิลในทางบวกกบัประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน
ของพนักงานด้านปริมาณงาน  ผลการทดสอบพบว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงมีอิทธิพลกับ
ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของพนักงานดา้นปรมิาณงานอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 (F = 
19.986, p-value ≤ 0.05) โดยมคี่าสมัประสทิธกิารพยากรณ์ปรบัค่าแลว้ (Adjusted R2) อยูท่ีร่อ้ยละ 22.5 
และพบว่าเฉพาะดา้นการมอีทิธพิลอย่างมอุีดมการณ์เท่านัน้ทีม่อีทิธพิลในทศิทางบวกต่อประสทิธภิาพใน
การปฏบิตังิานของพนกังานดา้นปรมิาณงานของพนกังานอยา่งมนียัส าคญัทางสถติ ิแสดงดงัตารางที ่4 

ตารางท่ี 4 แสดงผลการวเิคราะหก์ารถดถอยเชงิพหุของสมมตฐิานที ่2  
ตวัแปร b SEb Beta t p-value Tolerance VIF 
การมอีทิธพิลอยา่งมอุีดมการณ์ 0.285 0.099 0.276 2.872 0.004* 0.322 3.107 
การสรา้งแรงบนัดาลใจ 0.195 0.122 0.195 1.598 0.111 0.200 4.995 
การกระตุน้ทางปัญญา 0.180 0.131 0.177 1.373 0.171 0.178 5.622 
การค านึงถงึความเป็นปัจเจกบุคคล -0.163 0.102 -0.158 -1.597 0.111 0.305 3.283 
R2 = 0.237   Adjusted R2 = 0.225   Durbin-Watson = 2.185   F = 19.986   Sig = 0.000 

สมมตฐิานที ่3 ภาวะผูน้ าการเปลีย่นแปลงมอีทิธพิลในทางบวกกบัประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน
ของพนักงานด้านเวลาที่ใช้ในงาน ผลการทดสอบพบว่า เมื่อพิจารณาจากค่าตัวแปรภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงทัง้ 4 ด้าน มคี่า p-value มากกว่าระดบันัยส าคญัทางสถิติที่ก าหนดไว้ที่ระดบั 0.05 จงึ
สรุปว่า ภาวะผูน้ าการเปลีย่นแปลงไม่มอีทิธพิลกบัประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของพนักงานดา้นเวลา
ทีใ่ชใ้นงานอยา่งมนียัส าคญัทางสถติ ิแสดงดงัตารางที ่5 
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ตารางท่ี 5 แสดงผลการวเิคราะหก์ารถดถอยเชงิพหุของสมมตฐิานที ่3 
ตวัแปร b SEb Beta t p-value Tolerance VIF 
การมอีทิธพิลอยา่งมอุีดมการณ์ 0.042 0.083 0.052 0.512 0.609 0.322 3.107 
การสรา้งแรงบนัดาลใจ 0.100 0.102 0.126 0.978 0.329 0.200 4.995 
การกระตุน้ทางปัญญา 0.145 0.109 0.181 1.328 0.185 0.178 5.622 
การค านึงถงึความเป็นปัจเจกบุคคล 0.042 0.085 0.051 0.493 0.623 0.305 3.283 
R2 = 0.149   Adjusted R2 = 0.135   Durbin-Watson = 1.999   F = 11.207   Sig = 0.000 

สมมตฐิานที ่4 ภาวะผูน้ าการเปลีย่นแปลงมอีทิธพิลในทางบวกกบัประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน
ของพนักงานดา้นค่าใช้จ่าย ผลการทดสอบพบว่า ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงมอีทิธพิลกบัประสทิธภิาพ
ในการปฏบิตังิานของพนกังานดา้นค่าใชจ้่ายอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 (F = 7.785, p-value 
≤ 0.05) โดยมคี่าสมัประสทิธกิารพยากรณ์ปรบัค่าแลว้ (Adjusted R2) อยู่ทีร่อ้ยละ 9.4 และพบว่าเฉพาะ
ด้านการกระตุ้นทางปัญญาเท่านัน้ที่มอีิทธิพลในทิศทางบวกต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานของ
พนกังานดา้นค่าใชจ้า่ยของพนกังานอยา่งมนีัยส าคญัทางสถติ ิแสดงดงัตารางที ่6 

ตารางท่ี 6 แสดงผลการวเิคราะหก์ารถดถอยเชงิพหุของสมมตฐิานที ่4  
ตวัแปร b SEb Beta t p-value Tolerance VIF 
การมอีทิธพิลอยา่งมอุีดมการณ์ -0.039 0.080 -0.051 -0.487 0.626 0.322 3.107 
การสรา้งแรงบนัดาลใจ 0.041 0.098 0.055 0.418 0.676 0.200 4.995 
การกระตุน้ทางปัญญา 0.215 0.105 0.285 2.042 0.042* 0.178 5.622 
การค านึงถงึความเป็นปัจเจกบุคคล 0.031 0.082 0.040 0.378 0.706 0.305 3.283 
R2 = 0.108   Adjusted R2 = 0.094   Durbin-Watson = 2.044   F = 7.785   Sig = 0.000 

5. สรปุ  
จากผลการศกึษาพบว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงมอีทิธพิลในทศิทางบวกต่อประสทิธภิาพการ

ปฏบิตังิานในดา้นคุณภาพของงาน ปรมิาณงาน และค่าใชจ้า่ย อยา่งมนียัส าคญัทางสถติ ิ โดยพบว่าภาวะ
ผูน้ าการเปลีย่นแปลงมอีทิธพิลกบัดา้นปรมิาณงานมากทีสุ่ด แต่ยกเวน้ดา้นเวลาทีไ่ม่พบความสมัพนัธก์บั
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง โดยผลการศกึษานี้สอดคล้องกบังานวจิยัในอดตีของ Pangarso et al. [8]; 
Dewi and Putra [9] ที่ท าการศกึษาในประเทศอนิโดนีเซยี พบว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงมอีทิธพิล
เชงิบวกต่อประสทิธภิาพในการปฏบิตั ิโดยผลลพัธไ์ดย้นืยนัว่า หากพนกังานไดร้บัการสรา้งแรงบนัดาลใจ
จากผู้น าจะสามารถเพิม่ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานได้ และพบผลการศกึษาที่สอดคล้องเช่นกันใน
ประเทศซาอุดอิาระเบยีของ Almutairi [7] ทีพ่บว่า ภาวะผูน้ าการเปลีย่นแปลงเป็นตวัแปรส าคญัทีจ่ะช่วย
ส่งเสรมิให้เกิดประสทิธภิาพการปฏบิตัิงานที่สูงขึ้น ดงันัน้จากผลการศึกษาข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า 
ภาวะผูน้ าการเปลีย่นแปลงเป็นปัจจยัทีม่อีทิธพิลช่วยส่งเสรมิประสทิธภิาพการปฏบิตังิานของพนกังานให้
สงูขึน้ ซึง่จะส่งเสรมิใหอ้งคก์ารประสบความส าเรจ็ไดอ้ย่างยัง่ยนืและสามารถแขง่ขนักบัคู่แข่งจ านวนมาก
ในภมูภิาคทีต่่างก าลงัมุง่พฒันาอุตสาหกรรมยานยนตข์องตนเองได้ 
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ขอ้เสนอแนะส าหรบังานวจิยัในอนาคต ควรขยายผลไปยงัปัจจยัอื่นๆที่นอกเหนือจากภาวะผู้น า
การเปลี่ยนแปลง อาทิ ความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน (Employee Commitment) และ
สภาพแวดลอ้มในการปฏบิตังิาน (Working Environment) เนื่องจากทัง้สองนี้อาจเป็นปัจจยัส าคญัในการ
ส่งเสรมิประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานได ้หรอือาจเพิม่เตมิในส่วนของงานวจิยัเชงิคุณภาพ โดยท าการ
สมัภาษณ์พนกังานทีป่ฏบิตังิานโดยตรงเพื่อคน้หารปูแบบภาวะผูน้ าทีจ่ะช่วยส่งเสรมิใหเ้กดิประสทิธภิาพ
ในการปฏบิตังิานไดอ้ยา่งแทจ้รงิ 
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บทคดัย่อ 
งานวจิยันี้มวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษาถงึอทิธพิลของลกัษณะโครงสรา้งการถอืหุ้นต่อคุณภาพก าไร

ของบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยดชันี SET100 ในระหว่างปี พ.ศ. 2560 - 2562 
โดยใชก้ารวดัคุณภาพก าไรดว้ยรายการคงค้างทีข่ ึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของฝ่ายบรหิารตามแบบจ าลองของ 
Modified Jones Model (1995) ผลการวจิยัพบว่าลกัษณะของโครงสรา้งการถอืหุน้ทัง้โดยผูล้งทุนสถาบนั
และโดยผู้ถือหุ้นรายใหญ่ต่างก็มีอิทธิพลเชิงบวกต่อคุณภาพก าไรอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ซึ่ง
หมายความว่าบรษิทัทีม่สีดัส่วนการถอืหุน้โดยผูล้งทุนสถาบนัและโดยผูถ้อืหุ้นรายใหญ่ทีเ่พิม่ขึน้จะท าให้
คุณภาพก าไรของบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยเพิม่ขึน้ดว้ย 

ค าส าคญั:  คุณภาพก าไร, โครงสรา้งการถอืหุน้, รายการคงคา้งทีข่ ึน้อยูก่บัดุลยพนิิจของฝ่ายบรหิาร 

Abstract 
The objectives of this research were to study the influence of ownership structures on 

earnings quality of listed companies in the Stock Exchange of Thailand (SET100 index 
constituents) covering the year 2017-2019. This research used the discretionary accruals as a 
proxy for earning quality and adopted Modified Jones Model (1995). The empirical study found 
that the ownership structures by institutional and by blockholder had statistical significance and 
effect positively toward on earnings quality of listed companies in the Stock Exchange of Thailand. 

Keywords:  Earnings Quality, Ownership Structures, Discretionary Accruals 

1. บทน า
นักลงทุน นักวเิคราะห ์ผูใ้ชง้บการเงนิ และผูม้สี่วนไดเ้สยีต่างใช้รายงานทางการเงนิเป็นขอ้มูลใน

การประเมนิผลการด าเนินงานและผลตอบแทน รวมถงึใชใ้นการตดัสนิใจเพื่อการลงทุน ซึง่สิง่ทีผู่ม้สี่วนได้
เสียใช้ในการพิจารณาเป็นอันดับแรกๆ ก็คือผลก าไร (Dechow and Schrand) [1] จึงเป็นสาเหตุให้
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ผูบ้รหิารเกดิแรงจงูใจและเกดิพฤตกิรรมในการฉกฉวยโอกาสโดยใชช้่องว่างของแนวปฏบิตัทิางการบญัชี
เพื่อการจดัการก าไรขึ้น (ศิลปพร ศรจี ัน่เพชร) [2] เพื่อให้ผลการด าเนินงานบรรลุวตัถุประสงค์และ
เป้าหมายทีไ่ดก้ าหนดไว ้ซึง่การจดัการก าไรนี้จะมผีลต่อคุณภาพก าไรทีแ่สดงในรายงานทางการเงนิ ไม่
สามารถสะท้อนถงึผลการด าเนินงานที่แท้จรงิใหก้บัผูถ้อืหุน้และผูม้สี่วนไดเ้สยีได้ (Healy and Wahlen) 
[3] จงึท าใหก้ารก ากบัดูแลกจิการเริม่มบีทบาทส าคญัมากขึน้ ซึง่จะเป็นเครือ่งมอืทีช่่วยในการควบคุมการ
ท างานของผู้บรหิารให้เกิดความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ (ส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์) [4] รวมถงึสามารถป้องกนัและแก้ปัญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชน์
ระหว่างเจ้าของกิจการหรอืผู้ถือหุ้นและตัวแทนหรอืผู้บรหิารลงได้ ตามหลกัการของทฤษฎีตัวแทน 
(Jensen and Meckling) [5] ซึ่งความขดัแย้งทางด้านผลประโยชน์นี้ตามแนวคิดโครงสร้างความเป็น
เจา้ของไดร้ะบุไวว้่าหากบุคคลมสีทิธแิละผลประโยชน์ทีจ่ะไดร้บัจากทรพัยส์นิของตนมากเพยีงใด บุคคล
นัน้ก็จะใช้ประโยชน์จากทรพัย์สนิได้อย่างมปีระสทิธภิาพมากขึ้นเท่านัน้ ตามแนวคดินี้ผู้บรหิารจะอยู่
ภายใต้การก ากับดูแลและควบคุมของผู้ถือหุ้นหรอืนักลงทุน (Jensen and Meckling) [5] ซึ่งอาจจะมี
อทิธพิลทัง้ในทางบวกหรอืทางลบต่อคุณภาพก าไรของกจิการ 

ดงันัน้จากประเดน็ปัญหาดงักล่าวขา้งต้น จงึท าใหผู้ว้จิยัมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษากลไกในการก ากบั
ดูแลกจิการโดยเฉพาะด้านโครงสรา้งการถอืหุ้นว่ามอีทิธพิลกบัคุณภาพก าไรทีแ่สดงในรายงานทางการ
เงนิของบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยหรอืไม ่อยา่งไร 

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
เพื่อศกึษาถงึอทิธพิลของลกัษณะโครงสรา้งการถอืหุ้นต่อคุณภาพก าไรของบรษิทัจดทะเบยีนใน

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

ประโยชน์ของงานวิจยั 
ประโยชน์ทางวชิาการ เป็นการทดสอบอทิธพิลของโครงสรา้งการถอืหุน้ต่อคุณภาพก าไรในบรบิท

ของประเทศไทย อกีทัง้เป็นประโยชน์ต่อนักลงทุน ผู้ใช้งบการเงนิ และผู้มสี่วนได้เสยีได้น ามาใช้ในการ
ประเมนิคุณภาพก าไรของบรษิทั และน าไปใชใ้นการตดัสนิใจในการลงทุน  

ประโยชน์ในทางปฏิบตัิ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานก ากบัดูแลบรษิัทจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ในการน าไปพจิารณาทบทวนขอ้ก าหนด และกฎระเบยีบขอ้บงัคบัทีใ่ชใ้นการ
ก ากบัดแูลกจิการ เพื่อคุม้ครองนกัลงทุนและผูม้สี่วนไดเ้สยีในการใชข้อ้มลูในรายงานทางการเงนิ 

 

2. การทบทวนวรรณกรรม  
การก ากบัดูแลกจิการเริม่มบีทบาทส าคญัมากขึน้ เนื่องจากเป็นเครื่องมอืทีช่่วยในการควบคุมการ

ท างานของคณะกรรมการและผู้บรหิารให้เกิดความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ รวมถึงสามารถ
แก้ปัญหาความขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้ถือหุ้นและผู้บรหิาร ซึ่งความขดัแย้งนี้เป็นเหตุให้
ผูบ้รหิารเกดิแรงจงูใจและพฤตกิรรมในการฉกฉวยโอกาสในการจดัการก าไร ซึง่จะส่งผลใหก้ าไรทีแ่สดง
ในรายงานทางการเงนิไม่มคีุณภาพ โดยสามารถอธบิายไดด้ว้ยทฤษฎตีวัแทนดงันี้ 
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2.1 ทฤษฎีตวัแทน (Agency Theory) โดย Jensen and Meckling [5] ในปีค.ศ.1976 ได้อธบิาย
ถงึความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคล 2 ฝ่าย นัน่ก็คอืตวัการหรอืเจา้ของกจิการ (Principle) และตวัแทนหรอื
ผู้บรหิาร (Agent) ซึ่งทฤษฎนีี้มองว่ามนุษยท์ุกคนย่อมมแีรงผลกัดนัที่จะท าเพื่อผลประโยชน์ของตนเอง
ด้วยกันทัง้สิ้น ดังนัน้ผู้บริหารจะพยายามหาหนทางในการสร้างมูลค่าสูงสุดให้กับกิจการ ก็ต่อเมื่อ
พจิารณาแลว้เหน็ว่าหนทางนัน้เอือ้ผลประโยชน์ใหก้บัตนเอง (ศลิปพร ศรจี ัน่เพชร) [2] ซึง่ท าใหเ้กดิความ
ขดัแยง้ทางดา้นผลประโยชน์ซึง่กนัและกนั (Conflict of Interest) จนท าใหเ้กดิปัญหาตวัแทนขึน้ (Agency 
Problem) หากต้องการลดปัญหาความขดัแย้งระหว่างตวัการและตวัแทน จ าเป็นต้องอาศยักลไกการ
ก ากับดูแลกิจการในการก ากับติดตามและควบคุมตวัแทน ซึ่งจะช่วยลดพฤติกรรมของผู้บรหิารที่จะ
เลอืกใช้วธิกีารทางบญัชใีนการจดัการก าไรเพื่อผลประโยชน์ของตนเอง และเพื่อให้ผลประโยชน์สูงสุด
ตอบแทนไปยงัผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกฝ่ายอยา่งเป็นธรรม  

2.2 แนวคิดเก่ียวกบัคณุภาพก าไร ค าว่าคุณภาพก าไร (Earnings Quality) ตามความหมายของ 
Financial Accounting Standard Board: FASB [6] กล่าวไวว้่า ก าไรทีม่คีุณภาพควรเป็นก าไรทีเ่กดิจาก
การด าเนินงานตามปกต ิโดยสามารถเปลีย่นกลบัมาเป็นเงนิสดไดท้นัท ีในจ านวนทีเ่พยีงพอต่อการจดัหา
สนิทรพัยใ์หม่เพื่อทดแทนสนิทรพัยเ์ดมิที่เสื่อมมูลค่าแล้ว และเป็นก าไรที่มาจากรายได้ที่เกดิขึน้ประจ า
โดยเหตุการณ์ส าคญัทีก่่อใหเ้กดิก าไรไดเ้กดิขึน้แลว้ ส่วนการจดัการก าไร (Earnings Management) เกดิ
จากแรงจงูใจทีจ่ะรายงานผลก าไรใหเ้ป็นไปตามทีค่าดหวงั ดว้ยการทีผู่บ้รหิารใชดุ้ลยพนิิจในการรายงาน
ทางการเงนิ (Healy and Wahlen) [3] รวมถงึความพยายามในการตกแต่งตวัเลขโดยใชช้่องว่างจากแนว
ปฏบิตัทิางการบญัช ีเพื่อเป็นช่องทางในการบดิเบอืนขอ้มูล โดยจะท าเพื่อจุดประสงค์บางประการ อนั
น ามาสู่ผลประโยชน์ของตนเองเป็นหลกั โดยไม่ค านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นหรอืเจ้าของ
กิจการ (Akers et al.) [7] ซึ่งการจดัการก าไรจะให้ความหมายตรงข้ามกบัคุณภาพก าไร กล่าวคอืถ้า
บรษิทัมกีารจดัการก าไรมากจะท าใหคุ้ณภาพก าไรลดลง  

ส าหรบัแนวทางในการวดัการจดัการก าไรและคุณภาพก าไรทีน่ิยมและเป็นตวัแทนทีด่ใีนการวดั คอื 
การใช้รายการคงค้างโดยเฉพาะรายการคงค้างที่อยู่ภายใต้ดุลยพนิิจของฝ่ายบรหิาร เนื่องจากตวัเลข
ก าไรทีแ่สดงอยูใ่นรายงานทางการเงนิของบรษิทัจะจดัท าขึน้ตามหลกัเกณฑค์งคา้ง ซึง่จะรบัรูร้ายการทาง
บญัชเีมือ่เกดิเหตุการณ์ขึน้ มใิช่เมือ่มกีารรบัหรอืจ่ายเงนิสดหรอืรายการเทยีบเท่าเงนิสดไป ดงันัน้ก าไรที่
แสดงในรายงานทางการเงนิจงึรวมรายการคงค้างไว้ด้วย (สภาวชิาชพีบญัชใีนพระบรมราชูปถมัภ์) [8] 
โดยรายการคงค้างสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท (Schipper and Vincent) [9] คอื รายการคงค้าง
จากการด าเนินงานปกติ (Non-Discretionary Accruals) จะเป็นรายการคงค้างที่เกิดขึ้นตามภาวะ
เศรษฐกจิและการด าเนินธุรกจิปกต ิโดยทีผู่บ้รหิารไม่สามารถควบคุมได ้และรายการคงค้างทีข่ ึน้อยู่กบั
ดุลยพนิิจของฝ่ายบรหิาร (Discretionary Accruals) ซึง่เป็นรายการคงค้างที่ผูบ้รหิารใชดุ้ลยพนิิจในการ
ก าหนดนโยบายทางการบญัชแีละตดัสนิใจเลอืกการปฏบิตัเิกี่ยวกบัการรบัรูร้ายการ โดยหากรายการคง
คา้งเป็นรายการที่ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของฝ่ายบรหิารมาก แสดงถงึการเกดิการจดัการก าไรขึน้และจะท า
ใหคุ้ณภาพก าไรลดลง ซึง่จะส่งผลใหผู้ใ้ชข้อ้มลูในรายงานทางการเงนิและผูม้สี่วนไดเ้สยีเกดิความเขา้ใจ
ผดิเกีย่วกบัผลการด าเนินงาน และไมส่ะทอ้นถงึประสทิธภิาพในการด าเนินงานทีแ่ทจ้รงิของกจิการ  
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ในการวจิยัครัง้นี้ผู้วจิยัได้เลอืกใช้การวดัคุณภาพก าไรจากรายการคงค้างที่ขึ้นอยู่กบัดุลยพินิจ
ของฝ่ายบรหิารตามแบบจ าลองของ Modified Jones Model (1995) ซึ่งเป็นแบบจ าลองที่ได้รบัความ
นิยมในการทดสอบระดบัของการจดัการก าไร จากผลการศึกษาของ Dechow et al. [10] ซึ่งได้พฒันา
แบบจ าลองนี้จากแบบจ าลอง Jones Model (1991) โดยการเพิม่ตวัแปรเกี่ยวกบัการเปลี่ยนแปลงของ
ลูกหนี้การคา้และตัว๋เงนิรบัเขา้ไปในแบบจ าลอง เนื่องจากไดต้ัง้สมมตฐิานว่าการตกแต่งก าไรสามารถท า
ไดผ้่านการขายเชื่อทีต่้องใชดุ้ลยพนิิจของฝ่ายบรหิารในการก าหนดนโยบายดว้ยเช่นกนั ซึง่จะส่งผลต่อ
ระดบัรายการคงคา้ง โดยสามารถค านวณไดด้งัสมการต่อไปนี้   

DA =
TA

A
− (α1 (

1

A
) + α2 (

ΔREV − ΔREC

A
) + α3 (

PPE

A
)) 

และส าหรบัการค านวณรายการคงคา้งรวม (Total Accruals) ไดใ้ชก้ารค านวณตามแนวทางของงบกระแส
เงนิสด (Cash Flow Approach) เพราะมคีวามแมน่ย ามากกว่า (Dechow et al.) [10] ดงัสมการต่อไปนี้  

TA = NI – CFO 

โดยที ่ DA  คอื รายการคงคา้งทีข่ ึน้อยูก่บัดุลยพนิิจของฝ่ายบรหิาร  
       TA  คอื รายการคงคา้งรวม  
       A  คอื สนิทรพัยร์วม ณ วนัสิน้งวดของปีกอ่นหน้า  
      ΔREV  คอื ผลต่างของรายไดส้ทุธใินระหว่างปี 
       ΔREC  คอื ผลต่างของลกูหนี้การคา้และตัว๋เงนิรบัในระหว่างปี  
       PPE  คอื ทีด่นิอาคารและอปุกรณ์กอ่นหกัคา่เสือ่มราคา 
      α  คอื คา่สมัประสทิธิค์วามถดถอย 
      NI  คอื ก าไรสทุธกิอ่นรายการพเิศษ  
           CFO  คอื กระแสเงนิสดจากการด าเนินงาน  
 

2.3 การพฒันาสมมติฐาน 
จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวจิยัในอดตีพบว่าโครงสรา้งการถอืหุ้นนัน้มคีวามสมัพนัธต่์อ

คุณภาพก าไร ซึง่ลกัษณะของโครงสรา้งการถอืหุน้โดยนกัลงทุนสถาบนั (Institutional Ownership) นัน้จะ
มกีลไกการติดตาม มขี้อมูลและมคีวามรู้เกี่ยวกบับรษิัทในเชงิลกึมากกว่านักลงทุนรายย่อย รวมถึงมี
ความสามารถในการประมวลผลขอ้มลูทีส่มบรูณ์กว่า (Sofia and Murwaningsari) [11] รวมทัง้ยงัสามารถ
ตรวจสอบการท างานของฝ่ายบรหิารใหท้ าตามขอ้ก าหนดผ่านกลไกการก ากบัดูแลกจิการ และมอีทิธพิล
ในการกดดนัไม่ใหฝ่้ายบรหิารก าหนดนโยบายทางการบญัชอีย่างอสิระในการจดัท ารายงานทางการเงนิ
เพื่อประโยชน์ส่วนตน (Putra and Mela) [12] อกีทัง้ Reyna [13] ยงัพบหลกัฐานในเมก็ซิโกที่ว่าความ
เป็นเจา้ของโดยสถาบนัเป็นกลไกในการก ากบัดูแลทีม่ปีระสทิธภิาพ ซึง่สามารถช่วยลดการจดัการก าไร
โดยผูบ้รหิารลงได ้โดยลกัษณะตลาดในเมก็ซโิกมโีครงสรา้งการถอืหุน้แบบสถาบนัอยู่ในระดบัสูง ดงันัน้
อาจจะกล่าวได้ว่าการมนีักลงทุนสถาบันเป็นผู้ถือหุ้นในบรษิัทสามารถช่วยเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้น
โดยรวมได้ (Ferreira and Matos) [14] รวมถงึสามารถลดโอกาสในการจดัการก าไรในรายงานทางการ
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เงนิของฝ่ายบรหิารซึ่งจะส่งผลเสียต่อคุณภาพก าไรลงได้ (ภานุพงษ์ โมกไธสง)  [15] จงึได้ก าหนด
สมมตฐิานที1่ ไวด้งันี้  
H1: โครงสร้างการถือหุ้นโดยผูล้งทุนสถาบนัมีอิทธิพลเชิงบวกต่อคณุภาพก าไร 

ในส่วนของโครงสร้างการถือหุ้นที่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (Blockholder) ซึ่งมีลักษณะที่ผู้ถือหุ้นมี
จ านวนน้อยราย แต่ละรายถือหุ้นเป็นจ านวนมากและกระจุกตัว มขี้อดีในด้านความคล่องตัวในการ
บรหิารงาน สามารถมอี านาจในการตดัสนิใจไดอ้ย่างเบด็เสรจ็ หรอืบางทผีูถ้อืหุน้รายใหญ่มอี านาจควบคุม
และมอีทิธพิลเหนือผูบ้รหิาร หรอืพบว่าผูถ้อืหุน้รายใหญ่เขา้มาเป็นผูบ้รหิารเอง (Singal and Singal) [16] 
จงึท าให้การกระท าและการตดัสนิใจท าไปเพื่อค านึงถงึผลประโยชน์ของกลุ่มผู้ถอืหุน้เป็นหลกั เมื่อผู้ถอื
หุ้นมสีดัส่วนการถือหุ้นในบรษิัทมากย่อมมแีรงจูงใจในการติดตามการท างานของคณะกรรมการและ
ควบคุมพฤตกิรรมของผูบ้รหิารอย่างใกลช้ดิมากขึน้ (อญัญา ขนัธวทิย)์ [17] รวมทัง้สามารถควบคุมการ
ใชอ้ านาจของตวัแทนใหเ้ป็นไปในทางทีส่อดคลอ้งกบัความต้องการของผูถ้ือหุน้ได ้ดงันัน้การรายงานผล
ก าไรจงึมคีุณภาพมากขึน้เนื่องจากไดร้บัอทิธพิลจากผูถ้อืหุน้รายใหญ่ สอดคลอ้งกบัผลการศกึษาของ Lai 
and Tam [18] ทีไ่ดพ้บผลกระทบเชงิลบระหว่างการกระจุกตวัของความเป็นเจา้ของกบัการจดัการก าไร
ของบรษิทัจดทะเบยีนในประเทศจนี อกีทัง้ Obigbemi [19]; Mellado and Saona [20] และสุปราณี กา
จนเพญ็ [21] ก็พบว่าบรษิทัที่มกีารถอืหุ้นโดยผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ในสดัส่วนที่เพิม่สูงขึน้จะท าให้ระดบัการ
จดัการก าไรลดลง ซึง่ผลลพัธไ์ดย้นืยนัว่าบทบาทการตรวจสอบของผูถ้อืหุน้รายใหญ่ นอกเหนือจากสทิธิ
ในการออกเสยีงแล้ว ยงัมสี่วนส าคญัในการป้องกนัและลดพฤตกิรรมฉกฉวยโอกาสในการจดัการก าไร
ของผูบ้รหิารลงได ้จงึไดก้ าหนดสมมตฐิานที ่2 ไวด้งันี้  
H2: โครงสร้างการถือหุ้นโดยผูถื้อหุ้นรายใหญ่มีอิทธิพลเชิงบวกต่อคณุภาพก าไร 

นอกจากนี้ในงานวจิยัฉบบันี้ไดใ้ชต้วัแปรควบคุมเพื่อควบคุมปัจจยัอื่นๆทีเ่กีย่วขอ้ง นอกเหนือจาก
ตวัแปรทีต่้องการศกึษาดงันี้ 1.ขนาดของกจิการ (Firm Size) โดยงานวจิยัในอดตีพบว่าขนาดของกจิการ
มคีวามส าคญัต่อความเขม้งวดในการปฏบิตัติามหลกัการก ากบัดแูลกจิการของตลาดหลกัทรพัย ์(เกศสุดา 
ชิ้นเพชร) [22] และพบว่าบรษิัทขนาดใหญ่มีแนวโน้มในการจดัการก าไรน้อยกว่าเพราะมกีารควบคุม
ภายในและมแีนวปฏบิตัใินการตรวจสอบที่มเีข้มงวดมากกว่า (Anwar and Buvanendra) [23] 2.ความ
เสีย่งทางการเงนิ (Leverage) จากแนวคดิของการจดัหาเงนิทุน เงนิลงทุนทีม่าจากส่วนของหนี้สนิจะท า
ให้การด าเนินงานมปีระสทิธภิาพมากกว่าเงนิลงทุนที่มาจากส่วนของเจ้าของ (Kapoor and Goel) [24] 
เนื่องจากผลประโยชน์ทางด้านภาษีก่อให้เกิดการตรวจสอบจากบุคคลภายนอก หรอืมเีจ้าหนี้เข้ามา
ควบคุมดูแลให้กิจการแสดงข้อมูลผลการด าเนินงานที่แท้จรงิเพื่อประเมนิความเสี่ยงจากการกู้ยมืเงนิ 
(วรรณพร ศิริทิพย์) [25] 3. ความสามารถในการท าก าไร (Profitability) จากงานวิจัยที่ผ่านมา
ความสามารถในการท าก าไรมคีวามสมัพนัธต่์อระดบัของรายการคงคา้ง โดยนกัลงทุนส่วนใหญ่ใช้เป็นตวั
ประเมนิผลตอบแทนที่ได้รบัและประสทิธภิาพการบรหิารงานของผู้บรหิาร (Mellado and Saona) [20] 
ผูบ้รหิารจงึอยากทีจ่ะแสดงใหเ้หน็ถงึตวัเลขความสามารถในการท าก าไรทีด่ี และตรงตามความคาดหวงั
ของนกัลงทุนท าใหเ้ป็นแรงจงูใจในการจดัการก าไรขึน้ (Lhaopadchan et al.) [26] 
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จากทีก่ล่าวมาขา้งตน้ท าใหส้ามารถสรปุเป็นกรอบแนวคดิการวจิยัได ้ดงันี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. วิธีด าเนินการวิจยั  
การศกึษาครัง้นี้ใชแ้หล่งขอ้มลูแบบทุตยิภูมขิองบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ

ไทยดชันี SET100 โดยเกบ็รวบรวมจากรายงานทางการเงนิ รายงานประจ าปี แบบแสดงรายการขอ้มูล
ประจ าปี (แบบ 56-1) และเวบ็ไซดข์องคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทย ซึ่งกลุ่มตวัอย่างเป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยดชันี SET100 โดยใช้
บรษิทัทีร่ายชื่อหลกัทรพัยถ์ูกน ามาค านวณดชันี SET100 ทุกครัง้ทีม่กีารทบทวนในช่วงระยะเวลา 3 ปีที่
ใชใ้นการศกึษาคอืระหว่างปี พ.ศ. 2560-2562 (โดยดชันี SET100 จะมกีารทบทวนทุกๆ 6 เดอืน) (ตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย) [27] และยกเว้นบรษิทัที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกจิการเงนิ เนื่องจากมี
หลกัเกณฑ์ข้อบงัคบัรวมทัง้การน าเสนอรายงานทางการเงนิแตกต่างจากธุรกิจอื่น รวมถึงบรษิัทที่อยู่
ระหว่างการฟ้ืนฟูการด าเนินงาน เขา้ข่ายอาจถูกเพกิถอน หรอืถูกเพกิถอน ท าใหจ้ านวนกลุ่มตวัอย่างที่
ตรงตามเงือ่นไขและมขีอ้มลูครบถว้น มจี านวนทัง้สิน้ 55 บรษิทั หรอื 165 ตวัอยา่ง (firm-year) 

ตวัแปรที่ใช้ในการวจิยัครัง้นี้ประกอบด้วย 1. คุณภาพก าไรซึ่งวดัจากรายการคงค้างที่ขึ้นอยู่กบั
ดุลยพนิิจของฝ่ายบรหิารตามแบบจ าลองของ Modified Jones Model (1995) 2. โครงสรา้งการถือหุ้น
ประกอบด้วยโครงสร้างการถือหุ้นโดยผู้ลงทุนสถาบนัและโดยผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 3. ตวัแปรควบคุมซึ่ง
ประกอบดว้ยขนาดของกจิการ ความเสีย่งทางการเงนิ และความสามารถในการท าก าไร  

สถิติที่ใช้ในการวเิคราะห์อิทธพิลของลกัษณะโครงสร้างการถือหุ้นที่มต่ีอคุณภาพก าไร ใช้การ
วเิคราะหก์ารถดถอยเชงิพหุ (Multiple Regression Analysis) ซึง่สามารถแสดงสมการทดสอบไดด้งันี้  

EQJones = 𝛽0 + 𝛽1INS + 𝛽2BLK + 𝛽3SIZE + 𝛽4LEV + 𝛽5ROA 

โดยที ่ EQJones คอื คณุภาพก าไรซึง่วดัจากรายการคงคา้งทีข่ ึน้อยูก่บัดุลยพนิิจของฝ่ายบรหิาร 
     ตามแบบจ าลองของ Modified Jones Model (1995) 

INS  คอื สดัสว่นการถอืหุน้โดยนกัลงทนุสถาบนั  

โครงสร้างการถือหุ้น (Ownership Structure) 

1. โครงสรา้งการถอืหุน้โดยผูล้งทนุสถาบนั 
2. โครงสรา้งการถอืหุน้โดยผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 
 

คณุภาพก าไร (Earnings Quality) 

วดัจากระดบัรายการคงคา้งทีข่ ึน้อยูก่บั
ดุลยพนิจิของฝ่ายบรหิารตามแบบจ าลอง 
Modified Jones Model (1995) 

ตวัแปรอิสระ 
 

ตวัแปรตาม 
 

ตวัแปรควบคมุ 

- ขนาดของกจิการ 
- ความเสีย่งทางการเงนิ 
- ความสามารถในการท าก าไร 
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BLK  คอื สดัสว่นการถอืหุน้โดยผูถ้อืหุน้รายใหญ่  
SIZE  คอื ขนาดของกจิการ 
LEV  คอื ความเสีย่งทางการเงนิ 
ROA  คอื ความสามารถในการท าก าไร 
𝛽  คอื คา่สมัประสทิธิก์ารถดถอย  
 

4. ผลการวิจยั 
4.1 ผลการวเิคราะหข์อ้มลูดว้ยสถติเิชงิพรรณนาส าหรบัขอ้มลูบรษิทัตวัอย่างในกลุ่ม SET100 ทีใ่ช้

ในการวิจยัทัง้หมดจ านวน 165 ตัวอย่าง โดยใช้ค่าต ่าสุด (Minimum) ค่าสูงสุด (Maximum) ค่าเฉลี่ย 
(Mean) ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยแสดงดงัตารางที ่1 

ตารางท่ี 1: แสดงสถติเิชงิพรรณนาของตวัแปรทัง้หมด 
ตวัแปร n Min Max Mean SD 
DAJones (MB.) 165 -154256 21274 -6785 22202 
INS (%) 165 2 83 25.75 20.09 
BLK (%) 165 23 93 65.13 13.71 
SIZE (log) 165 9.52 12.4 10.88 0.5755 
LEV (time) 165 0.14 0.85 0.516 0.1588 
ROA (%) 165 -7 25 9.26 5.205 

 

จากตารางที ่1 พบว่าลกัษณะของคุณภาพก าไรซึง่วดัจากรายการคงคา้งที่ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของ
ฝ่ายบรหิารตามแบบจ าลอง Modified Jones Model (DAJones) มคี่าเฉลีย่อยู่ที ่-6,785 ลา้นบาท และมคี่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 22,202 ล้านบาท และในส่วนของโครงสร้างการถือหุ้นพบว่าตวัอย่างส่วนใหญ่มี
โครงสรา้งการถอืหุ้นโดยผูถ้อืหุ้นรายใหญ่ (BLK) ซึง่วดัจากสดัส่วนของผูถ้อืหุ้นรายใหญ่ 10 อนัดบัแรก
รวมกนัต่อจ านวนหุน้สามญัทัง้หมด มคี่าเฉลีย่อยูท่ี ่65.13% (ต ่าสุด 23% และสงูสุด 93%) ถอืเป็นสดัส่วน
ที่สูง อาจสะท้อนให้เหน็ว่ามกีารกระจุกตวัของผู้ถอืหุ้นที่ถอืหุน้เป็นจ านวนมากและอาจมอีทิธพิลในการ
ควบคุมบรษิทั ส่วนโครงสรา้งการถอืหุ้นโดยผูล้งทุนสถาบนั (INS) ซึง่วดัจากสดัส่วนของการถอืหุ้นโดย
นักลงทุนสถาบนัต่อจ านวนหุ้นสามญัทัง้หมด มคี่าเฉลีย่อยู่ที ่25.75% (ต ่าสุด 2% และสูงสุด 83%) ซึง่มี
ค่าเฉลีย่มากกว่า 1 ใน 4 ของการถอืหุน้ทัง้หมด ท าใหอ้าจจะมอีทิธพิลต่อการด าเนินงานในบรษิทัได ้ส่วน
ของตวัแปรควบคุมพบว่า ขนาดของกจิการ (SIZE) ซึ่งวดัจากลอการทิมึธรรมชาตขิองสนิทรพัยร์วม มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 10.88 ความเสี่ยงทางการเงนิ (LEV) ซึ่งวดัจากสดัส่วนหนี้สนิรวมต่อสนิทรพัย์รวม มี
ค่าเฉลีย่เท่ากบั 0.516 เท่า วเิคราะหไ์ดว้่าบรษิทัตวัอย่างมกีารใชห้นี้สนิกว่าครึง่ในการจดัหาสนิทรพัยม์า
ใชใ้นบรษิทั ส่วนความสามารถในการท าก าไร (ROA) ซึง่วดัจากสดัส่วนของก าไรสุทธต่ิอสนิทรพัยร์วม มี
ค่าเฉลีย่อยูท่ี ่9.26% ถอือยูใ่นระดบัทีเ่หมาะสมในอุตสาหกรรม 

4.2 ผลการวิเคราะห์สหสมัพนัธ์ของเพยีร์สนั (Pearson Correlation) ซึ่งก่อนการวิเคราะห์การ
ถดถอยเชงิพหุ ผู้วจิยัได้ท าการตรวจสอบความสมัพนัธ์ของตวัแปร โดยควัแปรอสิระที่ใช้ในการวจิยัไม่
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ควรมคีวามสมัพนัธก์นัเองอยู่ในระดบัสูงจนเกนิไป เพราะจะท าใหเ้กดิปัญหา Multicollinearity ได ้และจะ
มีผลกระทบโดยตรงต่อการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ โดยใช้การพิจารณาจากค่าสัมประสิทธิ ์
สหสมัพนัธข์องเพยีรส์นั (Pearson Correlation Coefficient) แสดงผลในตารางที ่2 พบว่าค่าสมัประสทิธิ ์
สหสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรอสิระมคี่าสูงสุดที่ 0.6 ซึ่งไม่เกนิ ±0.8 ถอืว่ายงัไม่มคีวามสมัพนัธ์กนัเองมาก
จนเกนิไป (Best) [28]  และไมท่ าใหเ้กดิปัญหา Multicollinearity ระหว่างตวัแปร 

ตารางท่ี 2: แสดงผลการวเิคราะหส์หสมัพนัธข์องเพยีรส์นั 
ตวัแปร DAJones INS BLK SIZE LEV ROA 
DAJones 1      
INS -.535** 1     
BLK -.263** .222** 1    
SIZE -.513** .624** .187** 1   
LEV -.013 -.117 .013 .279** 1  
ROA .019 .094 .071 -.314** -.446** 1 
**Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed)  

  *Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed)   

4.3 ผลการวเิคราะห์การถดถอยเชงิพหุ (Multiple Regression Analysis) เพื่อทดสอบสมมตฐิาน
การวจิยัแสดงดงัตารางที ่3 พบว่าสมการตวัแบบโดยรวมมคี่า Sig. F หรอื p-value อยู่ที ่0.000 ซึง่มคี่า
น้อยกว่าระดบันัยส าคญัที่ก าหนดคอื 0.05 ถอืว่าสมการตวัแบบมคีวามเหมาะสม และเมื่อพจิารณาค่า 
Adjusted R2 พบว่าตวัแปรอสิระสามารถรว่มกนัอธบิายตวัแปรตามไดถ้งึ 33.8%  

  ตารางท่ี 3:  แสดงผลการวเิคราะหก์ารถดถอยเชงิพหุ  
ตวัแปร Expected sign B Beta t p-value 
Constant  148,645  3.798 .000** 

INS - -33,180 -0.300 -3.251 .001** 

BLK - -21,852 -0.135 -2.056 .041* 

SIZE NA -12,270 -0.318 -3.256 .001** 

LEV NA 3,984 0.029 0.380 .704 
ROA NA -13,165 -0.031 -0.405 .686 

R2 = 0.358   Adjusted R2 = 0.338    F-value = 17.764 Sig = 0.000** 
        Dependent Variable: DAJones 

นอกจากนัน้เมื่อพจิารณาทศิทางของผลลพัธต์ามทีค่าดการณ์ไวใ้นสมมตฐิาน โดยใชก้ารพจิารณา
จากค่าสัมประสิทธิก์ารถดถอย (B) ของตัวแปรอิสระ พบว่าสัมประสิทธิก์ารถดถอยมีค่าในทิศทาง
เดยีวกบัสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว้ ซึง่สามารถอธบิายรายละเอยีดไดว้่าโครงสรา้งการถอืหุ้นโดยผู้ลงทุนสถาบนั 
(INS) มอีทิธพิลเชงิลบต่อรายการคงคา้งทีข่ ึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของฝ่ายบรหิารอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ 
0.01 (p-value 0.001 < 0.01) กล่าวคอืเมื่อสดัส่วนการถือหุ้นโดยผู้ลงทุนสถาบนัเพิม่สูงขึ้นจะส่งผลให้
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บรษิทัมแีนวโน้มในการจดัการก าไรดว้ยรายการคงคา้งทีข่ ึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของฝ่ายบรหิารลดลงและท า
ใหคุ้ณภาพก าไรสูงขึน้อย่างมนีัยส าคญั จงึยอมรบัสมมตฐิานที ่1 ทีไ่ดต้ัง้ไวว้่าโครงสรา้งการถอืหุน้โดยผู้
ลงทุนสถาบนัมอีทิธพิลเชงิบวกต่อคุณภาพก าไร  

ส่วนโครงสรา้งการถอืหุน้โดยผูถ้อืหุน้รายใหญ่ (BLK) ผลลพัธแ์สดงว่ามอีทิธพิลเชงิลบต่อรายการ
คงค้างที่ขึ้นอยู่กบัดุลยพินิจของฝ่ายบรหิารอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ 0.05 (p-value 0.041 < 0.05) 
กล่าวคอืเมื่อสดัส่วนการถอืหุน้โดยผูถ้อืหุน้รายใหญ่เพิม่สูงขึน้ จะส่งผลให้บรษิทัมแีนวโน้มในการจดัการ
ก าไรดว้ยรายการคงค้างทีข่ ึ้นอยู่กบัดุลยพนิิจของฝ่ายบรหิารลดลงและท าใหคุ้ณภาพก าไรสูงขึน้อย่างมี
นัยส าคญั จงึยอมรบัสมมตฐิานที่ 2 ที่ได้ตัง้ไวว้่าโครงสรา้งการถอืหุ้นโดยผู้ถอืหุ้นรายใหญ่มอีทิธพิลเชงิ
บวกต่อคุณภาพก าไร 
 นอกจากนี้ส าหรบัตวัแปรควบคุม พบว่ามเีพยีงขนาดของกจิการ (SIZE) ทีม่คีวามสมัพนัธใ์นเชงิ
ลบต่อรายการคงคา้งทีข่ ึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของฝ่ายบรหิารอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี ่0.01 ซึง่ขนาดของ
กจิการทีใ่หญ่จะส่งผลท าให้การจดัการก าไรลดลงและคุณภาพก าไรเพิม่ขึน้ เนื่องดว้ยกจิการขนาดใหญ่มี
ระบบการควบคุมภายใน มแีนวปฏบิตัใินการตรวจสอบและก ากบัดูแลทีม่เีขม้งวดมากกว่า (Anwar and 
Buvanendra) [23] แต่ในส่วนของความเสีย่งทางการเงนิ (LEV) และความสามารถในการท าก าไร (ROA) 
ไมพ่บความสมัพนัธอ์ยา่งมนียัส าคญัต่อคุณภาพก าไร 
 

5. สรปุ  
จากผลการศกึษาแสดงถงึหลกัฐานทีส่อดคลอ้งกบัวรรณกรรมและงานวจิยัในอดตีทีพ่บว่าลกัษณะ

ของโครงสรา้งการถอืหุน้มอีทิธพิลต่อคุณภาพก าไรอยา่งมนีัยส าคญัทางสถติ ิ 
เมื่อพจิารณาถงึโครงสรา้งการถอืหุน้โดยผูล้งทุนสถาบนัพบว่ามอีทิธพิลเชงิลบต่อรายการคงคา้งที่

ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของฝ่ายบริหารและท าให้คุณภาพก าไรสูงขึ้นอย่างมีนัยส าคญั ผลลัพธ์ดงักล่าว
สอดคล้องกับงานวิจยัในอดีตของ Sofia and Murwaningsari [11]; Putra and Mela [12]; Reyna [13] 
และภานุพงษ์ โมกไธสง [15] ที่พบว่าโครงสร้างการถือหุ้นโดยสถาบนัมีผลกระทบในทศิทางเดยีวกบั
คุณภาพก าไร และเป็นกลไกในการก ากบัดูแลที่มปีระสทิธภิาพ ซึ่งสามารถช่วยลดการจดัการก าไรโดย
ผูบ้รหิารลงได ้ซึง่จะท าใหคุ้ณภาพก าไรเพิม่ขึน้ดว้ย 

และในส่วนของโครงสรา้งการถอืหุน้โดยผูถ้อืหุน้รายใหญ่พบว่ามอีทิธพิลเชงิลบต่อรายการคงค้างที่
ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของฝ่ายบริหารและท าให้คุณภาพก าไรสูงขึ้นอย่างมีนัยส าคญั ผลลัพธ์ดงักล่าว
สอดคล้องงานวิจัยในอดีตของ  Lai and Tam [18]; Obigbemi [19]; Mellado and Saona [20] และสุ
ปราณี กาจนเพ็ญ [21] ที่พบผลกระทบเชงิบวกระหว่างโครงสร้างการถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นรายใหญ่กับ
คุณภาพก าไร โดยผลลพัธย์นืยนัว่าบทบาทการตรวจสอบของผูถ้อืหุน้รายใหญ่มสี่วนส าคญัในการป้องกนั
และลดพฤตกิรรมฉกฉวยโอกาสในการจดัการก าไรของผูบ้รหิารลงได ้ซึง่จะท าใหคุ้ณภาพก าไรเพิม่ขึน้ 

ข้อเสนอแนะส าหรบังานวจิยัในอนาคต เนื่องจากการศึกษาครัง้นี้ใช้ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล
เพยีง 3 ปี จงึอาจท าใหไ้ม่เหน็แนวโน้มในระยะยาวเพื่อพจิารณาผลกระทบทีจ่ะเกดิขึน้ ดงันัน้จงึควรเพิม่
ระยะเวลาในการเกบ็ขอ้มลูใหม้ากขึน้เพื่อใหก้ารศกึษามคีวามแม่นย ามากยิ่งขึน้ และอาจใชต้วัแบบอื่นๆ
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ในการวดัคุณภาพก าไรจากการวดัรายการคงค้างที่ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของฝ่ายบรหิาร หรอืการวัด
คุณภาพก าไรในมติอิื่นๆ เช่น ความสม ่าเสมอของแนวโน้มก าไร มาเป็นตวัทดสอบ 
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ผลกระทบการท่องเท่ียวเชิงนิเวศเปรียบเทียบระหว่างป่าชมุชนแม่กลางหลวง 
และป่าก่ิวแม่ปาน ดอยอินทนนท ์จงัหวดัเชียงใหม่ 
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บทคดัย่อ 

การวจิยัผลกระทบการท่องเที่ยวเชงินิเวศเปรยีบเทยีบระหว่างป่าชุมชนแม่กลางหลวงและป่ากิว่แม่ปาน 
ดอยอนิทนนท์ จงัหวดัเชยีงใหม่นี้ เป็นการศกึษาผลกระทบด้านบวกที่เป็นประโยชน์ของการท่องเที่ยว
เชงินิเวศต่อชุมชนท้องถิ่น และ ศึกษาผลกระทบด้านลบที่เป็นปัญหาต่อการท่องเที่ยวเชงินิเวศ เพื่อ
น าไปปรบัปรุงแก้ไขและเป็นแบบอย่างของการท่องเทีย่วเชงินิเวศต่อชุมชนทอ้งถิน่อื่น โดยมวีธิกีารวจิยั
เชงิคุณภาพ แบบสงัเกต แบบสังเกตแบบมสี่วนร่วมและแบบสมัภาษณ์ กลุ่มตวัอย่างได้แก่ มคัคุเทศก์
ทอ้งถิน่ ชาวเขาเผ่ามง้ ชาวเขาเผ่ากะเหรีย่งหรอื ปกาเกอะญอ รา้นค้าชุมชนชาวเขา โฮมเสตยท์้องถิน่ 
เจา้หน้าที่อุทยาน รวม 36 คน ซึ่งผลการวจิยัปรากฏว่า ผลกระทบด้านบวกของการท่องเที่ยวเชงินิเวศ 
อันประโยชน์ในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม สร้างรายได้และความสามคัคีให้แก่ชุมชน  และ
ผลกระทบด้านลบที่ส่งผลต่อสภาพสิง่แวดล้อม ธรรมชาต ิการท าลายพชื  ขยะจากการเดนิป่า  การขดี
เขยีนสถานทีท่่องเทีย่ว  สามารถน าขอ้มลูนี้มาปรบัใชใ้นการพฒันาการท่องเทีย่วเชงินิเวศในชุมชนต่อไป 

ค าส าคญั :  ผลกระทบ,ท่องเทีย่วเชงินิเวศ,ป่าแม่กลางหลวง,ป่ากิว่แมป่าน,เชยีงใหม ่

Abstract 

Ecotourism Impact Assessment  Comparison between Mae Klang Luang Community Forest 
and Kew Mae Paan Doi Inthanon , Chiang Mai Province. A study on the positive effects of 
ecotourism on local communities and  the negative impacts on ecotourism. To improve and 
exemplify ecotourism to other local communities.  Qualitative research methods, observation, 
participatory observation and interviews. The sample groups were Local guide Hmong hill tribe 
Karen hill tribe or PakaKeryau hill tribe community shop Local Homestay park staff Total 36 
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people .The results of the research. Positive Impact of Ecotourism  benefit to the 
economy,society,environment,income  and harmony to the community are greater than the 
negative impact on the problems .This qualitative research will serve as a model for future 
ecotourism  
Keywords  :  Impact Ecotourism,Comparison,Mae Klang Luang,Kew Mae Paan ,Chiang Mai 
 
ความส าคญัและท่ีมาของปัญหาการวิจยั 

ประเทศไทยมรีายไดจ้ากการท่องเทีย่วเป็นล าดบัต้นๆ ของประเทศ ในแต่ละปีมนีักท่องเทีย่วมา

เที่ยวชมความงามของประเทศไทยมากมายหลายล้านคน ท าใหม้กีารพฒันาแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ เพื่อ

รองรบัความต้องการของนักท่องเที่ยวที่ต้องการความสะดวกสบาย ซึ่งในอดีตระบบการจดัการการ

ท่องเที่ยวไม่มีความสลบัซับซ้อนเพราะไม่ได้ตระหนักถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้น เป็นเพียงการสร้างเพื่อ

ตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยว แต่ไม่มกีารค านึงถึงปัญหาที่เกิดขึ้นใน

อนาคต ซึ่งในปัจจุบนัระบบการจดัการการท่องเที่ยวได้เริม่เปลี่ยนแปลงไป เพราะมกีารค านึงถึงการ

รกัษาธรรมชาต ิอนุรกัษ์สิง่แวดล้อม การเรยีนรูใ้นรูปแบบใหม่ เพื่อให้เกิดการท่องเที่ยวอย่างยัง่ยนืใน

ภายภาคหน้า ท าให้เกิดการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ที่ตอบสนองความต้องการนักท่องเที่ยวเกิดขึ้น 

(กระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีา,2557) 

       จากปัญหาการท่องเที่ยวในทุกพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวแบบดัง้เดิมหรือการ

ท่องเที่ยวรปูใหม่ ย่อมมผีลกระทบ ทัง้ด้านบวกและด้านลบ จากผลกระทบด้านบวกสามารถน าไปเพิม่

คุณค่าและรกัษาไว ้และผลกระทบในด้านลบ ทีพ่บเหน็ไดบ้่อย และเป็นปัญหาในพืน้ทีก่ารท่องเที่ยวคอื

สิง่ที่ควรจะปรบัปรุงหรอืป้องกนัเพื่อไม่ให้ผลกระทบในด้านลบไปท าลายการท่องเที่ยว และความเป็น

ธรรมชาต ิ(กติตพิงษ์ ประชุมแดง ,2533)  

        การท่องเทีย่วเชงินิเวศ ซึง่หมายถงึการท่องเทีย่วทางสิง่แวดลอ้มธรรมชาติเพื่อการเรยีนรู้

และการอนุรกัษ์อย่างยัง่ยืน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทัง้ต่อตัวนักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการการ

ท่องเทีย่วหรอืผูจ้ดัการการท่องเทีย่ว มคัคุเทศก์ ชุมชนท้องถิน่ และ แหล่งท่องเทีย่วทางธรรมชาต ิเพื่อ

การอนุรกัษ์และค านึงถงึผลกระทบที่จะเกดิขึน้อย่างรอบดา้น ทัง้ผลกระทบทางด้านบวกที่เป็นการสรา้ง

รายได้ใหก้บัชุมชน ผูป้ระกอบการ มคัคุเทศก์และสิง่แวดล้อม หรอื ผลกระทบด้านลบทีเ่กดิขึน้จากการ

ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ต่อสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม ปัญหาขยะ ปัญหาการท าลาย

สิง่แวดลอ้ม อนัเป็นผลมาจากการท่องเทีย่วเชงินิเวศ (วมิล จโิรจพนัธแ์ละคณะ,2548) 

225



                      การวจิยัน้ีเพื่อรวบรวมผลกระทบทัง้ในดา้นบวกและดา้นลบทีเ่กดิขึน้จากการท่องเทีย่ว

เชงินิเวศ โดยเปรยีบเทยีบผลกระทบการท่องเทีย่วเชงินิเวศระหว่างป่าชุมชนแม่กลางหลวงและป่ากิว่แม่

ปาน ดอยอนิทนนท ์เชยีงใหม่ เขตอุทยานแห่งชาตดิอยอนิทนนทเ์นื้อที ่482 ตารางกโิลเมตร ประชากรที่

อาศยัประกอบดว้ยชาวเขาเผ่ามง้ ประมาณ 2,000 คน ใกลเ้ขตป่ากิว่แม่ปาน และชาวเขาเผ่ากระเหรีย่ง

หรอืปกาเกอะญอ เขตป่าชุมชนแม่กลางหลวง ประมาณ 1,500 คน ซึง่ทัง้ชาวเขาเผ่ามง้และชาวเขาเผ่า

กะเหรีย่งหรอืปะกากะยอ เป็นผูม้สี่วนเกี่ยวขอ้งกบัการท่องเที่ยวเชงินิเวศโดยตรงและสามารถเป็นกลุ่ม

ตวัอย่างต้นแบบของการท่องเที่ยวเชงินิเวศ งานวจิยันี้น าเสนอโดยวทิยาลยัการท่องเที่ยวและบรกิาร 

สาขาการท่องเทีย่วและการบรกิารมหาวทิยาลยัรงัสติ ไดส้ ารวจเสน้ทางท่องเทีย่วป่าชุมชนแม่กลางหลวง

โดยมมีคัคุเทศก์เผ่าปกาเกอะญอ น าทาง และเสน้ทางท่องเทีย่วป่ากิว่แม่ปานโดยมมีคัคุเทศก์ชาวมง้น า

ทางมาศกึษาเปรยีบเทยีบและวจิยัเพิม่เตมิ แลว้น าการประมวลผลทัง้หมดมาปรบัปรงุแกไ้ขหรอืเสรมิเพิม่

บางส่วน เพื่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดแก่การท่องเทีย่วในทุกๆ ดา้น ทัง้การสรา้งรายไดใ้หแ้ก่ชุมชนทอ้งถิน่ 

ผู้ประกอบการ นักท่องเที่ยว และอนุรกัษ์สิ่งแวดล้อมในเวลาเดียวกัน เพื่อประโยชน์ในการจ ากัด

ผลกระทบดา้นลบต่อสิง่แวดลอ้มทีจ่ะเป็นปัญหาเพื่อเป็นตน้แบบการท่องเทีย่วเชงินิเวศต่อไปในอนาคต  

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั  

1.เพื่อศึกษาผลกระทบด้านบวกของการท่องเที่ยวเชงินิเวศเปรยีบเทยีบระหว่างป่าชุมชนแม่

กลางหลวงและป่ากิว่แมป่าน ดอยอนิทนนท ์จงัหวดัเชยีงใหม ่

 2.เพื่อศึกษาผลกระทบด้านลบของการท่องเที่ยวเชงินิเวศเปรยีบเทียบระหว่างป่าชุมชนแม่

กลางหลวงและป่ากิว่แมป่าน ดอยอนิทนนท ์จงัหวดัเชยีงใหม่ 

3.เพื่อศกึษาเปรยีบเทยีบจุดเด่นจุดด้อยของเสน้ทางการเดนิป่าระหว่างป่าชุมชนแม่กลางหลวง 

และป่ากิว่แมป่าน ดอยอนิทนนท ์จงัหวดัเชยีงใหม่ 

ประโยชน์ของการวิจยั 

1.น าผลกระทบในด้านบวกของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศมาเป็นรูปแบบของการจดัการการ

ท่องเทีย่วเชงินิเวศในอนาคต 

2.น าผลกระทบในด้านลบของการท่องเที่ยวเชงินิเวศมาเป็นขอ้มลูเพื่อปรบัปรุงและแก้ไขปัญหา

การจดัการผลกระทบจากการท่องเทีย่วเชงินิเวศ  
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3.น าผลการเปรยีบเทยีบจดุเด่นจดุดอ้ยไปเป็นขอ้มลูในการปรบัปรุงและพฒันาการท่องเทีย่วเชงิ

นิเวศในพืน้ทีก่ารท่องเทีย่ว 

ขอบเขตการวิจยั 
ขอบเขตดา้นเนื้อหา 
             การศกึษาในครัง้นี้เกีย่วกบัผลกระทบการท่องเที่ยวเชงินิเวศป่าชุมชนแม่กลางหลวงและป่ากิว่

แมป่าน ดอยอนิทนนท ์จงัหวดัเชยีงใหม่จากผูป้ระกอบการ นกัท่องเทีย่ว มคัคุเทศก ์เจา้หน้าของรฐัเพื่อ

น าขอ้มลูจากการสมัภาษณ์มาเป็นขอ้มลูในการเปรยีบเทยีบรปูแบบการจดัการการท่องเทีย่วเชงินิเวศ 
ขอบเขตดา้นพืน้ที ่
             พืน้ทีด่ าเนินการศกึษาในครัง้นี้ไดก้ าหนดพืน้ทีป่่าชุมชนแมก่ลางหลวง และป่ากิว่แม่ปาน ดอย

อนิทนนท ์จงัหวดัเชยีงใหม่ 
ขอบเขตดา้นเวลา 

              เดอืนมกราคม  -  กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2563 

วรรณกรรมและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

              การท าวจิยัผลกระทบการท่องเทีย่วเชงินิเวศเปรยีบเทยีบระหว่างป่ากิว่แม่ปานและป่าชุมชน

แม่กลางหลวง ดอยอนิทนนท์  จงัหวดัเชยีงใหม่ ที่ต้องอาศยัความรูค้วามเขา้ใจเรื่องการท่องเที่ยวเชงิ

นิเวศตลอดจนการศึกษาผลกระทบการท่องเที่ยวด้านบวกและด้วนลบที่ส่งผลต่อ สงัคม เศรษฐกิจ 

สิง่แวดล้อม รวมทัง้แนวทางการมสี่วนร่วมกบัชุมชนในรปูแบบต่างๆ โดยมีหวัขอ้ที่ท าการศกึษาต่างๆ

ดงัต่อไปนี้ 

                ผลกระทบ คือ ผลที่เกิดขึ้นจากการกระท าเรื่องใดเรื่องหนึ่งอาจเป็นผลที่เกิดขึ้นทัง้ใน

ปัจจบุนัและอนาคต เป็นไปไดท้ัง้ทางบวก คอื ผลกระทบทีเ่ป็นผลด ีและทางลบ คอืผลทีเ่ป็นปัญหา และ

ตอ้งแกไ้ขปรบัปรงุ อาจขึน้กบักลุ่มเป้าหมาย และมใิช่กลุ่มเป้าหมาย หรอืผลกระทบต่อสถานการณ์ต่างๆ 

ทัง้ทางตรงและทางออ้ม  (Dye,1982) 

                Richardson (1993) ได้ให้ความหมายของการท่องเที่ยวเชงินิเวศ ว่าเป็นการท่องเที่ยวที่

ย ัง่ยนืในพื้นที่ทางธรรมชาต ิซึ่งมกีารสื่อความหมายเพื่อให้ความรูแ้ ก่นักท่องเที่ยวทัง้ในเรื่องธรรมชาติ

และสิง่แวดลอ้มรวมถงึวฒันธรรมทีส่ าคญั นอกจากจะมคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัธรรมชาต ิสิง่แวดลอ้ม 

ตลอดจนวฒันธรรมแลว้ ยงัมสี่วนสนบัสนุนและผลกัดนัใหม้กีารปกป้องอนุรกัษ์สิง่เหล่านี้ไวแ้ละชุมชนใน

พืน้ทีน่ัน้จะไดร้บัรายไดแ้ละมชีวีติความเป็นอยู่ทีด่ขี ึน้ 
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                 การเปรยีบเทยีบในลกัษณะเทยีบเคยีง หมายถงึ การพจิารณาเทยีบเคยีงสิง่ต่างๆ ตัง้แต่

สององคป์ระกอบขึน้ไป เพื่อใหเ้หน็ลกัษณะที่เหมอืนกนัและแตกต่างกนัระหว่างสิง่เหล่านัน้เช่น   การน า

รถสองคนัมาเปรยีบเทยีบกนัมจีดุมุ่งหมายดงันี้ เพื่ออธบิายสิง่ทีต่อ้งการสื่อสารไดง้า่ยขึน้ (ธนชยั,2012) 

                 ป่าแม่กลางหลวง คอื บรเิวณลุ่มแม่น ้าแมก่ลางประกอบดว้ยชุมชนยอ่ย 4 แห่ง  คอื ชุมชน

บ้านอ่างกาน้อย  ชุมชนบ้านแม่กลางหลวง  ชุมชนบ้านหนองหล่ม และชุมชนบ้านผาหมอน โดยมี

จ านวนครวัเรอืนในแต่ละกลุ่มบา้นประมาณ  60 – 80 ครวัเรอืน ถอืว่าเป็นชุมชนขนาดเลก็  ตวัชุมชนอยู่

บนทีร่าบสูง แวดลอ้มดว้ยป่าไมอุ้ดมสมบูรณ์ มแีม่น ้าแม่กลางไหลผ่าน และล าหว้ยระบบหมุนเวยีน จงึมี

การปรบัใชท้ีด่นิลาดชนัไปรปูแบบนาขัน้บนัได  (phramahathat,2010) 

         ป่ากิ่วแม่ปาน คือ อยู่บรเิวณกิโลเมตรที่ 43 เส้นทางกิ่วแม่ปานมลีกัษณะเป็นวงรอบ

ทางเดนิลาดชนัขึน้ไปทางทศิตะวนัตก จนกระทัง่ถงึบรเิวณสนักิว่แมป่าน และออ้มวกลงมาทางทศิใตต้าม

สนักิว่ซึง่เป็นทางลาดชนัลงและสุดท้ายจะวกกลบัมาทางทศิตะวนัออกซึง่เป็นทางลาดชนัขึน้อกีครัง้หนึ่ง

เพื่อไปบรรจบกบัทางเดนิทีเ่ดนิเขา้มาครัง้แรก มคีวามยาวประมาณ 3.2 กโิลเมตร ใชเ้วลาในการเดนิ 2-

3 ชัว่โมง ทางเดนิมทีัง้เดนิขึน้เขา ลงเขา และพืน้ราบผ่านป่า (Emagtravel,2010) 

วิธีด าเนินการวิจยั 

การวจิยัเรื่อง ผลกระทบการท่องเทีย่วเชงินิเวศเปรยีบเทยีบระหว่างป่าชุมชนแม่กลางหลวงและ              

ป่ากิว่แมป่าน ดอยอนิทนนท ์จงัหวดัเชยีงใหม ่การวจิยัน้ีเป็นการวจิยัเชงิคุณภาพ 

1.ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

 พืน้ทีใ่นการเกบ็ขอ้มลูและผูใ้หข้อ้มลู มดีงัต่อไปนี้ 

           1.1 มคัคุเทศกท์อ้งถิน่ ชาวเขาเผ่ามง้และเผ่าปกาเกอะญอ 

            1.2 รา้นคา้ชุมชน ชาวเขาเผ่ามง้และเผ่าปกาเกอะญอ และรา้นคา้ในหมูบ่า้นชาวเขา 

            1.3 เจา้หน้าทีอุ่ทยานดอยอนิทนนท ์                               

            1.4  ผูป้ระกอบการโฮมสเตยท์อ้งถิน่ ชาวเขาเผ่ามง้และเผ่าปกาเกอะญอ 

2.เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 

ในการวจิยัครัง้ไดใ้ช้เครื่องมอืการสงัเกต (Obsevation) และ การสงัเกตแบบมสี่วนร่วม 

(Participant observation) และ สัมภาษณ์  (Interview)โดยกลุ่มผู้วิจ ัยได้ร่วมเดินทางตาม

228



เสน้ทางร่วมกบัมคัคุเทศก์ท้องถิน่ตามเสน้ทางป่าชุมชนแม่กลางหลวงและป่ากิว่แม่ปานดอยอนิ

ทนนท ์รวมถงึการสมัภาษณ์มคัคุเทศก์ทอ้งถิน่ ชาวเขาเผ่ามง้ 4 คน ชาวเขาเผ่ากะเหรีย่งหรอืป

กาเกอะญอ 4 คน  รา้นคา้ทอ้งถิน่ ชาวเขาเผ่ามง้ 4 คน ชาวเขาเผ่ากะเหรีย่งหรอืปกาเกอะญอ 4 

คน ร้านค้าทัว่ไปในหมู่บ้าน 4 คน รวมถึงผู้ประกอบการโฮมสเตย์ท้องถิ่น 8 แห่ง เจ้าหน้าที่

อุทยานดอยอินทนนท์ 8 คน รวม 36 คนโดยการสัมภาษณ์เป็นไปแบบไม่มีโครงสร้าง 

(Unstructured Interview) แบ่งออกเป็น 3 ส่วนดงัต่อไปนี้ 

ส่วนที่ 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผู้ถูกสมัภาษณ์ ได้แก่ เพศ อายุ  ระดบัการศึกษา ต าแหน่ง

หน้าที ่และระยะเวลาในการท างานงานในพืน้ทีน่ัน้ 

ส่วนที่  2 ได้แก่ข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบกิจการการบริการของผู้ประกอบการ

ท่องเทีย่วเชงินิเวศดว้ยการเดนิป่า 

ส่วนที ่3 คอืการสมัภาษณ์การบรหิารการจดัการการท่องเทีย่ว โดยรวมถงึความคดิเหน็

เกีย่วกบัผลกระทบทัง้ดา้นบวกและดา้นลบทีม่ต่ีอสิง่แวดลอ้ม สงัคม และเศรษฐกจิ รายไดชุ้มชน 

รวมถงึการมสี่วนรว่มในการจดัการการท่องเทีย่วอกีดว้ย 

3. การด าเนินการวิจยั 

           ผู้วจิยัได้ลงพื้นที่ 2 ครัง้ ครัง้ที่ 1 วนัที่ 16-17 มกราคม 2563 เป็นเวลา 2 วนั โดยการส ารวจ

พืน้ทีท่ ัว่ไปทัง้ 2 พืน้ที ่และ ครัง้ที ่2 วนัที ่3-4 กุมภาพนัธ ์ 2563 เป็นเวลา 2 วนั 

4. การวิเคราะหข้์อมลู 

            กลุ่มผู้วจิยัได้รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการสมัภาษณ์มาตรวจสอบความถูกต้องอีกครัง้ และท า

การบนัทกึขอ้มลูที่ไดม้าโดยเป็นการวเิคราะห์เชงิคุณภาพ (Content analysis)โดยน าขอ้มูลไปวเิคราะห์

เนื้อหา ท าการสรุปเรยีบเรยีงและเปรยีบเทยีบ เพื่อให้สามารถท าการวเิคราะหใ์หง้่ายขึน้ตามที่ระบุไวใ้น

วตัถุประสงค ์แลว้ใชก้ารพรรณนาความในการน าเสนอผลการวเิคราะหข์อ้มลู 

ผลการวิจยั 

            ผลการวจิยัการท่องเที่ยวเชงินิเวศเปรยีบเทยีบระหว่างป่าชุมชนแม่กลางหลวงและป่ากิว่แม่

ปาน  ดอยอนิทนนท์ จงัหวดัเชยีงใหม่พบว่า การท่องเที่ยวเชงินิเวศมผีลด้านบวกที่เป็นประโยชน์ต่อ 

“การพฒันา” ระบบเศรษฐกจิชุมชน สงัคม วฒันธรรม สาธารณูปโภคและการศกึษา มากกว่าผลกระทบ

ดา้นลบ ดงันี้ 
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ผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ 

ผลกระทบด้านบวกต่อระบบเศรษฐกิจ ผลกระทบด้านลบต่อระบบเศรษฐกิจ 
-ชาวเขาเผ่ามง้และเผ่าปกาเกอะญอ เป็นคน
ในชุมชนทอ้งถิน่มรีายไดเ้สรมิจากการ
ท่องเทีย่วเพราะคนในชุมชนไดร้บัการอบรม
เป็นมคัคุเทศกท์อ้งถิน่ท าใหม้รีายไดจ้ากการ
น าเทีย่วครัง้ละ 200 บาท ส าหรบั มคัคุเทศก์
ทอ้งถิน่ชาวปกาเกอะญอ และ มคัคุเทศก์
ทอ้งถิน่ชาวมง้ได ้200 บาท จากการน า
เทีย่วป่ากิว่แมป่าน และ ทปิจากการน าเทีย่ว
เพิม่หลงัการน าเทีย่วทีน่กัท่องเทีย่ว อาจจะ
ใหเ้พิม่เตมิ หลงัการน าเทีย่วเสรจ็สิน้ ซึง่
มคัคุเทศกท์อ้งถิน่ตอ้งจา่ยเงนิเขา้กองทุน
รอ้ยละ 10 โดยกองทุนนี้เริม่ก่อตัง้ราวปี 
2542-2545 จะน าเงนิทีไ่ดเ้ป็นค่าใชจ้่ายเพื่อ
ประโยชน์ต่าง ๆ เช่น น าไปสรา้งแนวกนัไฟ 
น าไปซือ้อาหารใหเ้จา้หน้าทีแ่ละประชาชน
ทีม่ารว่มกนัป้องกนัไฟป่า การจดัเวรยาม
ดแูลป้องกนัไฟป่า การจดัเกบ็ขยะตาม
เสน้ทางและถนน รวมถงึบรจิาคให้
โรงพยาบาลจอมทองเพราะชาวบา้นดอยอนิ
ทนนทไ์ดใ้ชบ้รกิารประจ า เหล่านี้เป็นตน้คน
ในทอ้งถิน่บางคนผนัตวัเป็นผูป้ระกอบการ
ดา้นทีพ่กัไดร้ายไดจ้ากการใหท้ีพ่กั
นกัท่องเทีย่ว คนในชุมชนบางกลุ่มน าสนิคา้
ทอ้งถิน่มาขายเป็นการสรา้งรายไดเ้สรมิให้
คนในชุมชน เช่น กาแฟ  
สตรอเบอรี ่ตามรา้นคา้ชุมชน หรอื รอบเสน้
ทางผ่านการท่องเทีย่วส าหรบัป่าชุมชนแม่
กลางหลวง อนัเป็นการสรา้งรายไดห้ลาย
รปูแบบ  
-ชาวเขาเผ่ามง้และเผ่าปกาเกอะญอ ช่วย
ภาครฐัและเจา้หน้าทีร่ฐัมรีายไดจ้ากการเกบ็
ค่าเขา้ชมจากนกัท่องเทีย่วทัง้ชาวไทยและ

-ชาวเขาเผ่ามง้และเผ่าปกาเกอะญอ เกดิ
การซือ้ขายทีด่นิและเกง็ก าไรราคาทีด่นิจาก
นายทุนต่างถิน่ และเกดิช่องว่างระหว่างคน
รวยกบัคนจนในชุมชนเพิม่มากขึน้ เพราะ
เป็นสถานทีท่่องเทีย่วจงึท าใหม้กีารหว่าน
ซือ้ทีด่นิของคนในชุมชนเพื่อทีจ่ะใชเ้ป็น
สถานทีป่ระกอบการท าใหล้ดพืน้ทีข่องการ
อยูอ่าศยัแมก้ารซือ้ขายพืน้ทีอุ่ทยานไมไ่ด้
แต่การแทรกตวัมาใชช้ื่อคนในชุมชนเป็น
ตวัแทนในการขายทีด่นิจงึท าใหท้ีด่นิพืน้ที่
บางส่วนกลายเป็นทีท่ าประโยชน์ให้
บุคคลภายนอกและท าพืน้ทีข่องคนในชุมชน
หรอืพืน้ทีอุ่ทยานไปเป็นตวัสรา้งเงนิใหก้บั
นายทุน 
-ชาวเขาเผ่ามง้และเผ่าปกาเกอะญอ ค่า
ครองชพีของคนในชุมชนเพิม่สงูขึน้ ราคา
สนิคา้อุปโภคบรโิภคแพงขึน้ และคนใน
ชุมชนมพีฤตกิรรมการใชจ้่ายเพิม่มากขึน้
จากการท่องเทีย่วเมือ่สรา้งรายไดก้ม็ี
รายจ่ายตามมาจากการทีม่คีนภายนอกหรอื
นกัท่องเทีย่วเขา้มาท าใหร้ายจ่ายค่าครอง
ชพีสงูขึน้ตามไปดว้ยราคาสนิคา้สงูขึน้ และ
คนในชุมชนมพีฤตกิรรมการใชเ้งนิมากขึน้
เนื่องจากความทนัสมยัเทคโนโลยกีา้วเขา้
มาคนในชุมชนกต็อ้งการสิง่ใหมจ่งึก่อเกดิ
พฤตกิรรมการลอกเลยีนแบบและท าตามท า
ใหก้ารใชจ้า่ยของคนในชุมชนเพิม่มากขึน้ 
-ชาวเขาเผ่ามง้และเผ่าปกาเกอะญอ 
เศรษฐกจิมกีารเปลีย่นแปลงไปจากเดมิเงนิ
ในชุมชนหมนุไปนอกชุมชนมากขึน้เพราะ
การตอ้งการเครือ่งทุ่นแรงและสิง่อ านวย
ความสะดวกท าใหเ้ศรษฐกจิการเงนิของคน
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ชาวต่างประเทศ เพื่อน าไปพฒันาประเทศ 
พฒันาระบบสาธารณูปโภค พฒันาการ
ท่องเทีย่วระบบการจดัการ เงนิเดอืน
เจา้หน้าทีร่ฐั  
-ชาวเขาเผ่ามง้และเผ่าปกาเกอะญอ เป็น
ผูป้ระกอบการน าเทีย่วและผูป้ระกอบการ
ดา้นโฮมสเตย(์คนทอ้งถิน่) ไดร้ายไดจ้าก
การจดัการน าเทีย่วและค่าทีพ่กัจากการที่
นกัท่องเทีย่วเขา้พกัและเทีย่วชมความงาม
ทางธรรมชาต ิซึง่เกดิผูป้ระกอบการทีเ่ป็น
คนทอ้งถิน่อนัเป็นผลประโยชน์ทีเ่กดิขึน้จาก
การท่องเทีย่วเชงินิเวศและสิง่แวดลอ้ม 

 

ในชุมชนลดการใชจ้า่ยภายในแต่น าเงนิไป
ซือ้สิง่อ านวยความสะดวกรปูแบบใหมเ่พื่อ
เพิม่ความทนัสมยัและเพิม่การรบัรูข้า่วสาร  
-ชาวเขาเผ่ามง้และเผ่าปกาเกอะญอ รายได้
จาการท่องเทีย่วไมก่ระจายเท่าทีค่วรเป็น
การสรา้งรายไดใ้หเ้ฉพาะผูท้ีม่สีนิคา้ออกมา
วางขายหรอืผูท้ีม่หีน้ารา้น 

ผลกระทบต่อสงัคมและวฒันธรรม 

ผลกระทบด้านบวกต่อสงัคมและวฒันธรรม ผลกระทบด้านลบต่อสงัคมและวฒันธรรม 
-ชาวเขาเผ่ามง้และเผ่าปกาเกอะญอ คนใน
ชุมชนทอ้งถิน่มคีวามสามคัคกีนัมากขึน้ทุกคน
มจีติส านึกรว่มกนัในการอนุรกัษ์ธรรมชาตแิละ
หวงแหนสิง่แวดลอ้มทางธรรมชาตใิหอ้ยูอ่ยา่ง
ยัง่ยนืทัง้ในส่วนของชาวปกาเกอะญอ ชาวมง้ 
เจา้หน้าทีร่ฐั ผูป้ระกอบการโฮมสเตย ์เพราะ
การมอียูข่องป่าและธรรมชาตทิ าใหเ้กดิรายได้
จากการท่องเทีย่ว คนในชุมชนมชีวีติความ
เป็นอยูท่ีด่ขี ึน้ คนในชุมชนมกีารประชุม
รว่มกนัวางแผนดา้นการท่องเทีย่วทัง้กบัคนใน
ชุมชนและส่งขอ้มลูใหเ้จา้หน้าทีภ่าครฐั อนั
เป็นการมสี่วนรว่มกนัวางแผนของคนทอ้งถิน่
แบบ “ล่างสู่บน” ซึง่ช่วยขจดัปัญหาทางสงัคม 
เช่น ยาเสพตดิ รวมถงึการใชว้ฒันธรรมความ
เชื่อทางสงัคมเรือ่งความซื่อสตัย ์น าไปสู่การ
ท าพธิ ี“สาบานไมเ่ผาป่า”  อนัเป็นพธิกีาร
รว่มกนัของทุกฝ่าย ทัง้ภาครฐัและคนทอ้งถิน่ 
หรอื “พธิที าขวญัขา้วของชาวปกาเกอะญอ” ที่
มกีารถ่ายทอดมาเพื่อความเจรญิงอกงามของ

-ชาวเขาเผ่ามง้และเผ่าปกาเกอะญอ การ
บรโิภคอาหารของคนในชุมชนมกีาร
เปลีย่นแปลงไปจากเดมิท าใหร้บัความเป็น
วฒันธรรมของชาวตะวนัตกท าใหค้นใน
ชุมชนออกไปซือ้หาอาหารจากภายนอก
เพื่อตอบสนองความตอ้งการลดการใชจ้่าย
ภายในชุมชน 
 
-ชาวเขาเผ่ามง้และเผ่าปกาเกอะญอ การ
พดูจาภาษาถิน่น้อยลงเพราะการสนทนาจะ
ใชภ้าษาอื่นท าใหล้ดความเป็นอยูแ่บบดัง่
เดมิของชาวบา้น 
-ชาวเขาเผ่ามง้และเผ่าปกาเกอะญอ การ
เคารพนับถอืเชื่อฟังผูอ้าวุโสลดน้อยลงและ
มกีารแต่งกายทีเ่ปลีย่นแปลงไปเนื่องจาก
รบัเอาวฒันธรรมการแต่งกายมาจาก
นกัท่องเทีย่วท าใหก้ารแต่งกายของคนใน
พืน้ทีเ่ปลีย่นไปจากเดมิ 
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พชืพนัธ ์
-ชาวเขาเผ่ามง้และเผ่าปกาเกอะญอ คนใน
ชุมชนไดเ้รยีนรูภ้าษาต่างประเทศ ท าใหม้ี
ความรูค้วามสามารถมากขึน้ 
-ชาวเขาเผ่ามง้และเผ่าปกาเกอะญอ 
ผูป้ระกอบการทีเ่ป็นคนในทอ้งถิน่ใหค้วาม
รว่มมอืทัง้กบัภาครฐัและคนในชุมชนทอ้งถิน่
เป็นอยา่งดมีคีวามสมานสามคัคที ากจิกรรม
รว่มกนัเพราะมเีป้าหมายเดยีวกนัทีจ่ะอนุรกัษ์
ธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มเชงินิเวศใหอ้ยูอ่ยา่ง
ยัง่ยนื รว่มสะทอ้นปัญหาทีเ่กดิขึน้กบัภาคการ
ท่องเทีย่วสู่ภาคประชาชนนักท่องเทีย่วและ
ภาครฐั 
-ชาวเขาเผ่ามง้และเผ่าปกาเกอะญอ 
นกัท่องเทีย่วไดม้ปีฏสิมัพนัธท์ีด่ต่ีอมคัคุเทศก์
ทีเ่ป็นคนทอ้งถิน่ไดเ้รยีนรูช้วีติความเป็นอยู่
ของคนถอ้งถิน่ทีเ่ป็นชาวเขา ผ่านการ
ท่องเทีย่วเชงินิเวศเป็นการร่วมเรยีนรูซ้ึง่กนั
และกนั  
-ชาวเขาเผ่ามง้และเผ่าปะกากะยอ ภาครฐัและ
เจา้หน้าทีร่ฐัมปีฏสิมัพนัธท์ีด่ขี ึน้จากการ
ท่องเทีย่วเชงินิเวศเพราะไดร้ว่มกนัวางแผน
ทางนโยบายโดยรบัรูปั้ญหาความเดอืดรอ้น
จากคนทอ้งถิน่จาก ล่างสู่บน และ น านโยบาย
ทีไ่ดจ้ากภาครฐัใหแ้กค้นทอ้งถิน่จาก บนสู่ล่าง 
อนัเป็นการสรา้งความสมัพนัธอ์นัดรีะหว่าง
ภาครฐัและชุมชนทอ้งถิน่ ขจดัปัญหาความไม่
เขา้ใจกนัของรฐัและชุมชนทอ้งถิน่ในการตัง้
เขตพืน้ทีป่่าอุทยานแห่งชาต ิซึง่แตกต่างจาก
สมยัก่อนทีจ่ะมกีารท่องเทีย่วเชงินิเวศอนุรกัษ์
ธรรมชาต ิ
 

-ชาวเขาเผ่ามง้และเผ่าปกาเกอะญอ การ
สบืสานวฒันธรรมประเพณแีละภมูปัิญญา
ทอ้งถิน่เปลีย่นแปลงไป และค่านิยมความ
เชื่อดัง้เดมิเปลีย่นแปลงไปเพราะคนใน
ทอ้งถิน่จะมคีวามคดิทีผ่ดิไปจากเดมิท าให้
ชุมชนลดความเป็นธรรมชาต ิแต่รบัเอาสิง่
แปลกใหมจ่ากนกัท่องเทีย่วเพื่อเพิม่ความ
ทนัสมยัจงึท าใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงของ
คนในทอ้งถิน่ 
-ชาวเขาเผ่ามง้และเผ่าปะกากะยอ ท าให้
สงัคมความเป็นอยูเ่ปลีย่นแปลงไปเมือ่มี
การท่องเทีย่วสิง่ทีต่ามมาคอืการกระท า
ของมนุษยท์ัง้ดา้นลบและดา้นบวกสงัคม
ความเป็นอยูเ่ปลีย่นไปมคีนภายนอกเขา้มา
ในพืน้ทีม่ากมายลดความสงบและเพิม่
ความพลุกพล่านการเป็นอยู่ทีเ่งยีบสงบดิน้
เสยีงลม เสยีงน ้า เปลีย่นมาเป็นเสยีง
รถยนต ์และผูค้นมากมายแมว้่าการ
ท่องเทีย่วจะเพิม่รายไดแ้ต่มชีุมชนบางกลุ่ม
ทีไ่ดผ้ลกระทบเหล่านี้ 
-ชาวเขาเผ่ามง้และเผ่าปกาเกอะญอ 
มคัคุเทศกท์อ้งถิน่ไมไ่ดร้บัการยอมรบั 
เชื่อถอื โดยนกัท่องเทีย่วบางกลุ่มทีม่าจาก
คนนอกพืน้ทีแ่ละไมเ่หน็ความส าคญัทัง้ ใน
ดา้น ภาษาการสื่อสาร ความรูก้ารใหข้อ้มลู 
ไมเ่ป็นไปตามความตอ้งการของ
นกัท่องเทีย่ว 
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ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 

ผลกระทบด้านบวกต่อส่ิงแวดล้อม ผลกระทบด้านลบต่อส่ิงแวดล้อม 
-ชาวเขาเผ่ามง้และเผ่าปกาเกอะญอ น า
นกัท่องเทีย่วไดส้มัผสัความสวยงามทาง
ธรรมชาตขิองทัง้ป่าชุมชนแมก่ลางหลวงและ
ป่ากิว่แม่ปาน ไดเ้รยีนรูแ้ละไดป้ระสบการณ์
ใหม ่ๆ ท าใหรู้ส้กึหวงแหนและตระหนกัถงึ
การรว่มอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มกบัมคัคุเทศกแ์ละ
ชุมชนทอ้งถิน่ 
-ชาวเขาเผ่ามง้และเผ่าปกาเกอะญอ ชุมชน
ทอ้งถิน่รว่มอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มธรรมชาต ิรว่ม
สรา้งแนวกนัไฟป่า ไมต่ดัไมท้ าลายป่า ไมเ่ผา
ป่า ท าไรเ่ลื่อนลอยและลดปัญหาการเขา้ป่าล่า
สตัวเ์หมอืนในสมยัก่อนทีจ่ะมกีารท่องเทีย่ว
เชงินิเวศ  รวมถงึชุมชนทอ้งถิน่ไดเ้รยีนรู้
ความส าคญัและประโยชน์ของตน้ไมป่้าไม ้
สรรพคุณของตน้ไมช้นิดต่าง ๆ ผ่านการอบรม
มคัคุเทศกท์อ้งถิน่ท าใหม้จีติส านึกในการ
อนุรกัษ์ธรรมชาตใิหย้ัง่ยนืและน าความรูท้ีไ่ด้
จากการอบรมรวมถงึประสบการณ์ของตนไป
ใชอ้ธบิายนกัท่องเทีย่วใหม้คีวามรูแ้ละปลกู
จติส านึกอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม 
-ชาวเขาเผ่ามง้และเผ่าปกาเกอะญอ ช่วย
ภาครฐัและเจา้หน้าทีล่ดปัญหาการท างาน
อนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มแต่เพยีงฝ่ายเดยีวเพราะได้
คนในชุมชนทอ้งถิน่รว่มดแูลอนุรกัษ์
สิง่แวดลอ้มคอยสอดส่องดแูลป้องกนัรว่มกบั
เจา้หน้าทีใ่นการท าแนวกนัไฟป้องกนัไฟป่า 
รวมถงึหากเกดิไฟป่ากม็ีผู่ช้่วยรว่มดบัไฟป่า 
-ชาวเขาเผ่ามง้และเผ่าปะกากะยอให ้ความรู้
นกัท่องเทีย่วไดร้บัการปลกูฝังสรา้งจติส านึก
รว่มอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มธรรมชาตผิ่านการ
ท่องเทีย่ว โดยมคัคุเทศกท์อ้งถิน่ใหค้วามรู้ 

 

-ชาวเขาเผ่ามง้และเผ่าปกาเกอะญอ ไดร้บั
ผลกระทบ การปรบัเปลีย่นภมูทิศัน์ ภายใน
เพื่อการท่องเทีย่วมผีลกระทบท าใหก้าร
เจรญิเตบิโตของตน้ไมไ้ดร้บัผลกระทบไม่
สามารเตบิโตไดเ้ตม็ทีต่ามธรรมชาต ิและ 
การสรา้งทีน่ัง่ หรอื สถานทีถ่่ายรปูววิต่างๆ 
ท าใหต้อ้งดดัแปลงสถานทีอ่นัมผีลกระทบ
ต่อสภาพแวดลอ้ม 
-ชาวเขาเผ่ามง้และเผ่าปกาเกอะญอ พบ
เหน็ นกัท่องเทีย่วบางกลุ่มขาดจติส านึกใน
การอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มธรรมชาตทิุบ
ท าลายสิง่แวดลอ้มโดยใชไ้มห้รอืเทา้
เหยยีบย ่าท าลายธรรมชาตหิรอืการขดี
เขยีนขอ้ความตามจดุต่างๆ ของสถานที่
ท่องเทีย่ว 
-ชาวเขาเผ่ามง้และเผ่าปกาเกอะญอ พบ
นกัท่องเทีย่วทิง้ขยะ เช่น กระดาษทชิชู่ 
พลาสตกิ นกัท่องเทีย่วไมเ่ชื่อฟังมคัคุเทศก์
ทอ้งถิน่และไมเ่หน็ความส าคญัของการมี
มคัคุเทศกท์อ้งถิน่  
-ชาวเขาเผ่ามง้และเผ่าปกาเกอะญอ พบ
นกัท่องเทีย่วทีม่พีฤตกิรรมจุดไฟดว้ยความ
คกึคะนองหรอืการจดุโคมลอยประทปีใน
พืน้ทีป่่า ก่อใหเ้กดิไฟป่าได้ 
-ชาวเขาเผ่ามง้และเผ่าปกาเกอะญอ 
นกัท่องเทีย่วบางกลุ่มมสีภาพรา่งกายไม่
พรอ้มส าหรบัการเดนิป่า แต่อยากเดนิและ
เดนิไมค่รบเสน้ทางท าใหเ้กดิปัญหาการ
จดัการเดนิป่า ยากแก่การควบคุม
นกัท่องเทีย่ว 
-ชาวเขาเผ่ามง้และเผ่าปกาเกอะญอ ชุมชน
ทอ้งถิน่บางส่วนยงัขาดจติส านึกในการมี
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ส่วนรว่มอนุรกัษ์ยงัยดึตดิกบัยาเสพตดิ การ
ท าไรผ่ดิกฎหมายและการลกัลอบจดุไฟเผา
ป่า 
-สภาพสิง่แวดลอ้มดา้นการเดนิท่องเทีย่ว
ป่าชุมชนแมก่ลางหลวงเผ่าปกาเกอะญอ ที่
ลาดชนับางจดุ ทีเ่ป็นพืน้ทีข่องน ้าตกผา
ดอกเสีย้วเป็นอนัตรายและอาจก่อใหเ้กดิ
อุบตัเิหตุแก่นกัท่องเทีย่วไดร้ะหว่างการ
เดนิป่า ป่ากิว่แม่ปานเผ่ามง้หนิถูกขดีเขยีน
โดยนกัท่องเทีย่วบางกลุ่ม 
 

เปรียบเทียบจดุเด่นจดุด้อยความแตกต่างระหว่างป่าชุมชนแม่กลางหลวง และป่าก่ิวแม่ปาน 

ป่าชุมชนแม่กลางหลวง ป่าก่ิวแม่ปาน 

จดุเด่น 
-เสน้ทางการท่องเทีย่วมคีวามสวยงามของป่า
เขตรอ้นชืน้อนัมทีวิทศัน์ร่มรื่น ซึง่เป็นจดุเด่น
ของการท่องเทีย่วธรรมชาต ิเช่น น ้าตกผา
ดอกเสีย้ว ป่าไมเ้ขตรอ้น ไร่สตอเบอรี ่ นาขา้ว 
และ หมูบ่า้นชุมชน  
-เสน้ทางเดนิเขา้สู่เขตป่าชุมชนมี
ความสมัพนัธก์บัชุมชนมากขึน้ในการน าเทีย่ว
เพราะมมีคัคุเทศกท์อ้งถิน่น าเทีย่ว เพราะ
พืน้ทีป่่าทีเ่ดนิเทีย่วตัง้แต่เริม่ตน้-จดุสุดทา้ยจะ
เขา้ไปสู่หมูบ่า้นชาวเขาเผ่าปกาเกอะญอ ท า
ใหช้าวบา้นสามารถน าสนิค้าทอ้งถิน่ชาวเผ่าป
กาเกอะญอ ทีม่อียูม่าเสนอขายใหแ้ก่
นกัท่องเทีย่ว เช่น กาแฟ สตอเบอรี ่
-ระยะเวลาการท่องเทีย่วป่าชุมชนแมก่ลาง
หลวงมตีลอดทัง้ปี ท าใหโ้อกาสในการสรา้ง
รายไดเ้สรมิของมคัคุเทศกแ์ละชุมชนทอ้งถิน่มี
โอกาสสรา้งรายไดต้ลอดทัง้ปี  
-มจีดุชมววิน ้าตก ผาดอกเสีย้ว ทีส่วยงาม อนั
เป็นเขตป่ารอ้นชืน้  

จดุเด่น 
-เสน้ทางเดนิป่ากิว่แม่ปานมคีวามสวยงาม
ของป่าดบิชืน้ ป่ารอ้น ป่าหนาว ทวิทศัน์
สวยงามของป่าสงูชนั สามารถพบตน้
กุหลาบพนัปีและทะเลเมฆใน ฤดหูนาว 
เสน้ทางเดนิเรยีบไหล่เขาบรรยากาศคลา้ย 
ประเทศนิวซแีลนด ์
-เสน้ทางการเดนิป่าของป่ากิว่แมป่านมี
ความลาดชนัอนัตรายน้อยกว่า เดนิสบาย
กว่า เขา้ถงึไดด้เีพราะเป็นจุดชมววิใกลพ้ระ
พุทธเจดยี ์
-ส่วนในดา้นมคัคุเทศกท์่องถิน่มคีวามรกั
และหวงแหนธรรมชาตอิยา่งยิง่ ซึง่เป็น
ขอ้ดขีองการมกีารท่องเทีย่วโดยมคัคุเทศก์
ทอ้งถิน่ อนัเป็นการปลกูจติส านึกใหแ้ก่คน
ในชุมชนทัง้สองผ่านการท่องเทีย่ว  
-มจีดุชมววิทะเลหมอก และ จดุชมววิพระ
เจดยีส์วยงาม  
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จดุด้อย 
-ป่าชุมชนแมก่ลางหลวงทีม่คีวามสงูชนั
มากกว่าท าใหน้กัท่องเทีย่วตอ้งระมดัระวงั
มากยิง่ขึน้  
-การเขา้ถงึเพื่อการท่องเทีย่วเป็นทีรู่จ้กัน้อย
กว่า เพราะไมไ่ดอ้ยูใ่กลจ้ดุสูงสุดของดอยอนิ
ทนนท ์ 
-ป่าชุมชนแมก่ลางหลวงมใีชเ้ยีย่มชมตลอดทัง้
ปีจงึใหเ้กดิผลกระทบกบัสิง่แวดลอ้มทาง
ธรรมชาตเิกนิไปอาจท าใหป่้าไมล้ดความ
สมบรูณ์ และสิง่ทีใ่ชอ้ านวยความสะดวกใน
การเดนิ เช่น สะพานมคีวามสกึหรอและไมม่ี
ช่วงการซ่อมแซมหรอืพกัการใช่งาน 
-ระยะเวลาการเดนิป่านาน 3 ชัว่โมงท าให้
นกัท่องเทีย่วเหนื่อยลา้และอาจเกดิอุบตัเิหตุ 
หรอื ไมส่บายระหว่างทาง  

จดุด้อย 
-มเีสน้ทางเป็นการเดนิวนแบบวงกลม ไม่มี
การผ่านเขา้ชุมชน แบบป่าชุมชนแมก่ลาง
หลวงท าใหข้าดโอกาสในการขายสนิคา้ที่
เชื่อมโยงกบัทอ้งถิน่โดยตรงเพราะขาดการ
เขา้ถงึหมู่บา้นชาวมง้ หากนักท่องเทีย่ว
ตอ้งการเขา้ไปดหูมู่บา้นชุมชนทอ้งถิน่
ชาวเขาเผ่ามง้หรอืตอ้งการซือ้สนิคา้
ทอ้งถิน่ นกัท่องเทีย่วตอ้งขบัรถแยกไปสู่
ตลาดชุมชนของหมูบ่า้นท าใหก้ารเขา้ถงึ
ชุมชนมน้ีอยกว่าโอกาสในการขายสนิคา้
อยา่งใกลช้ดิหรอืความสมัพนัธก์ม็น้ีอยลง 
เวน้แต่นกัท่องเทีย่วทีต่้องการคา้งแรม
เท่านัน้ถงึจะไดส้มัผสัความเป็นอยูช่าวเขา
เผ่ามง้ไดม้ากขึน้  
-ระยะเวลาการท่องเทีย่วป่ากิว่แมป่าน
สามารถเทีย่วไดต้ัง้แต่ พฤศจกิายน-
เมษายนของทุกปีท าใหร้ายไดเ้สรมิของ
มคัคุเทศกเ์ผ่ามง้ขาดช่วง  
-ระยะเวลาการเดนิป่านาน 3 ชัว่โมงท าให้
นกัท่องเทีย่ว เหนื่อยลา้และอาจเกดิไม่
สบายระหว่างเดนิทาง 
-ปัญหาความหนาแน่นแออดัของ
นกัท่องเทีย่วช่วงฤดกูาลท่องเทีย่ว 

 

ข้อเสนอแนะ 

1. การวจิยัครัง้นี้ได้พบผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มที่เกดิจากนักท่องเทีย่วขาดจติส านึก การ

ขดีเขยีนสถานทีท่่องเทีย่ว ท าลายพชื ทิง้ขยะ และจุดไฟป่าส่งผลกระทบกบัป่ามากทีสุ่ด

ทางภาครฐัหรอืผูท้ีม่สี่วนเกีย่วขอ้งควรเรง่สรา้งความเขา้ใจและจติส านึกในการท่องเทีย่ว 

235



2. การวจิยัพบว่าผลกระทบด้านบวกมมีากกว่าด้านลบ ทัง้ต่อเศรษฐกิจและสงัคม คนใน

ชุมชนได้รบัผลประโยชน์จากการท่องเที่ยว ทัง้การเพิม่รายได้ การลดปัญหาระหว่าง

ชุมชนกบัเจา้หน้าที ่ซึง่การท่องเทีย่วสรา้งประโยชน์ใหก้บัชุมชนอยา่งแทจ้รงิ 

3. ภาครฐัและเจา้หน้าทีท่ีเ่กี่ยวขอ้งควรช่วยในการอบรมมคัคุเทศก์ทอ้งถิน่ ดา้นภาษา การ

ใหค้วามรูก้ารท่องเทีย่วเชงินิเวศเพื่อลดปัญหาผลกระทบดา้นลบ 

4. ผลการวจิยัพบความเสี่ยงบางจุดมคี่อนขา้งสูง และบางพื้นที่เป็นจุดอนัตรายเจา้หน้าที่

และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งควรเตรยีมความพรอ้มเพื่อรบัมอืต่ออุบตัเิหตุฉุกเฉินในพืน้ทีท่่องเทีย่ว 
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การวิเคราะหค์วามคิดเหน็ Online ของนักท่องเท่ียว ต่อแหล่งท่องเท่ียวมรดกโลก
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คณะการท่องเทีย่วและการโรงแรม มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย์ 
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บทคดัย่อ 

การวิเคราะห์ส่วนผสมทางการตลาด Online ของนักท่องเที่ยว ต่อแหล่งท่องเที่ยวมรดกโลก
พระนครศรอียุธยา：แนวทางการส่งเสรมิการตลาดครัง้นี้ มวีตัถุประสงค์ 1. เพื่อวเิคราะห์และจดักลุ่ม
ความคดิเหน็ของนักท่องเทีย่วในเวบ็ไซต ์TripAdvisor โดยความคดิเหน็เชงิบวกจะน ามาเป็นแนวทางใน
การส่งเสริมการตลาด   2. เพื่อวิเคราะห์และจัดกลุ่มความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวในเว็บไซต์ 
TripAdvisor โดยความคดิเหน็เชงิลบจะน ามาเป็นแนวทางในการปรบัปรงุ ผูว้จิยัท าการเกบ็รวบรวมขอ้มลู
จากเวบ็ไซต์ โดยใช้แบบฟอรม์ส ารวจขอ้มูลส่วนประสมทางการตลาด ซึ่งแบบส ารวจจะแยกตามแหล่ง
รวบรวมความคดิเหน็ของนักท่องเทีย่วทัว่โลกทีใ่หญ่ทีสุ่ดแห่งหนึ่ง โดยคณะผูว้จิยัวเิคราะหค์วามคดิเหน็
ทีพ่บน ามาคดัแยก เพื่อน าความคดิเหน็เชงิบวกมาเป็นแนวทางส่งเสรมิการตลาด และน าความคดิเห็น
เชิงลบมาเป็นแนวทางในการปรับปรุงแหล่งมรดกโลกอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศ รีอยุธยา 
ผลการวจิยัพบว่าในส่วนของความเหน็เชงิบวก นกัท่องเทีย่วประทบัใจในประวตัศิาสตรแ์ละความงดงาม
ทางสถาปัตยกรรมของสิง่ก่อสร้าง ผู้วจิยัจงึมแีนวทางส่งเสรมิด้านการตลาด ได้แก่ โครงการเพิม่การ
เขา้ถงึได้ของขอ้มูลเกี่ยวกบัแหล่งมรดกโลกอุทยานประวตัศิาสตรพ์ระนครศรีอยุธยาใน Social media 
และการอบรมดา้นขอ้มลูและภาษาต่างประเทศใหแ้ก่เยาวชน และบุคลากรหน่วยงานราชการ เป็นตน้ ใน
ส่วนของความคดิเหน็ดา้นลบของนักท่องเทีย่ว ผูว้จิยัพบว่านักท่องเทีย่วส่วนใหญ่ใหค้วามเหน็ว่า แหล่ง
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มรดกโลกอุทยานประวตัิศาสตร์พระนครศรอียุธยามสีิ่งอ านวยความสะดวกที่ไม่อยู่ในสภาพที่พร้อม
ใหบ้รกิารในระดบัทีค่วรจะเป็น ไดแ้ก่ ปรมิาณทีจ่อดรถทีไ่มเ่พยีงพอ หอ้งสุขาทีม่กีลิน่ไมพ่งึประสงค ์และ
ร้านค้ารุกล ้าพื้นที่สถานที่ท่องเที่ยว เป็นต้น จงึควรมโีครงการเพื่อปรบัปรุง ได้แก่ การให้บรกิารรถ
พลงังานไฟฟ้าบรกิารรอบอุทยาน การปรบัปรงุดา้นความสะอาดของหอ้งสุขา และการแบ่งส่วนรา้นค้าให้
ชดัเจน เป็นตน้ 

 
ค าส าคญั : ความคดิเหน็ Online , นักท่องเทีย่ว, แหล่งท่องเทีย่วมรดกโลกพระนครศรอียุธยา, การส่งเสรมิ

การตลาด 

Abstract 

The Analysis of Online Comments of Travelers To the world heritage sites in Ayutthaya

：Marketing promotion guidelines is a research consisting of 2 objectives. The first objective is 
to summarize the positive comments of tourists on TripAdvisor regarding the Historic City of 
Ayutthaya, a UNESCO World Heritage Site, those positive comments will be used as the basis 
for marketing guidelines for improvement. The second objective is to summarize the negative 
comments on TripAdvisor regarding the Historic City of Ayutthaya in order to also be the basis 
for marketing guidelines for improvements. The researchers aim to collect the data from 
TripAdvisor which is considered to be the largest online platform of tourist and tourism-related 
organizations and enterprises. After the data collection, the researchers conduct the data analysis 
by applying the Marketing Mix in order to categorize the data. The positive and negative 
comments will be the basis for marketing improvement for the Historic City of Ayutthaya, a 
UNESCO World Heritage Site and the legacy of the people of Thailand. The results reveal that the 
majority of positive comments focused on the history and architectural uniqueness of the Historic City of 
Ayutthaya. Therefore, the researchers are of the opinion that the accessibility of information and pictures of 
the historic city on social media should be increased. However, most of the negative comments are about 
the amenities that are not in sufficient conditions for service such as lacks of parking zones, poorly sanitized 
toilets and poor zoning between attractions and shops. Therefore, the improvement guidelines are electric 
shuttle around the historic city, providing sanitation standards for toilets and properly separate the shops and 
the attractions.  

Keywords: Online reviews, tourists, world heritage sites in Ayutthaya, marketing promotions. 
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บทน า 

          กรุงศรอียุธยาเป็นราชธานีแห่งทีส่องของชาวไทยต่อจากกรุงสุโขทยั กรุงศรอียุธยาสถาปนาขึ้น
ในปี พ.ศ. 1893 โดยสมเดจ็พระรามาธบิดทีี ่1 ถูกปกครองโดยพระมหากษตัรยิท์ัง้หมด 33 พระองคจ์าก 
5 ราชวงศ์ ซึ่งเป็นราชธานีที่เจรญิรุ่งเรอืง รวมถึงเป็นศูนย์กลางทางวฒันธรรมและการค้าของเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต้ กรุงศรอียุธยาเป็นศูนยก์ลางของประเทศสยามสบืต่อยาวนานถงึ 417 ปี เนื่องจาก
ตัง้อยู่ในชยัภูมทิีเ่หมาะสมต่อการคมนาคม การป้องกนัการรุกราน และไดร้บัผลกระทบจากอุทกภยัน้อย 
อย่างไรก็ตามกรุงศรอียุธยาได้ถูกรุกราน และเสยีกรุงศรอียุธยาให้กบัพม่า ครัง้ที่ 2 ในปี พ.ศ. 2310 
หลงัจากนัน้กรงุศรอียธุยาจงึถูกทิง้รา้งตัง้แต่นัน้เป็นต้นมา จนมาถงึปี พ.ศ. 2519 วดัและพระราชวงัหลวง
ของกรุงศรีอยุธยาที่ถูกทิ้งร้างนั ้นได้ร ับการบูรณะ และขึ้นทะเบียนเป็นอุทยานประวัติศาสตร์
พระนครศรอียุธยา (ททท. ภูมภิาคภาคกลาง) ต่อมาในวนัที่ 13 ธนัวาคม พ.ศ. 2534 คณะกรรมการ
มรดกโลกแห่งองคก์ารยเูนสโก้ (UNESCO) ไดจ้ดัตัง้อุทยานประวตัศิาสตรพ์ระนครศรอียุธยาไวใ้นบญัชี
มรดกโลกในนาม “นครประวตัศิาสตรพ์ระนครศรอียุธยา” หรอื Historic City of Ayutthaya เนื่องจากมี
ร่องรอยหลกัฐานทางประวตัศิาสตรซ์ึง่แสดงอจัฉรยิภาพและความสามารถของบรรพชนทีค่วรค่าแก่การ
รักษา และ เป็นแหล่งศึกษาด้านประวัติศาสตร์ที่ส าคัญส าหรับอนุชนรุ่นหลัง ด้วยเหตุนี้ อุทยาน
ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาจึง เ ป็นแหล่ งท่อง เที่ยวที่ส าคัญที่สุ ดแห่ งหนึ่ ง ใ นจังหวัด
พระนครศรอียธุยา (UNESCO World Heritage Centre, 2563) 

          TripAdvisor เป็นเวบ็ไซต์ในด้านการท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดเว็บไซต์หนึ่งของโลก ก่อตัง้ขึ้นในปี 
พ.ศ. 2543 เป็นเหมอืนชุมชนออนไลน์หรอื Online Platforms ส าหรบัผู้ประกอบการ ได้แก่ โรงแรม ที่
พัก สายการบิน ร้านอาหาร สถานที่ท่องเที่ยว และสถานบริการนักท่องเที่ยว ที่สามารถน าเสนอ
ผลติภณัฑ์ทางการท่องเที่ยวของตนให้แก่ผู้บรโิภคหรอืนักท่องเที่ยว และเป็นเหมอืนชุมชนออนไลน์
ส าหรบันักท่องเที่ยวที่เข้ามาแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และทศันคติ ต่อสถานที่
ท่องเที่ยว ที่พกั และสถานที่ให้บรกิารนักท่องเที่ยวในโลก หรอืที่เรยีกว่า Review Platforms จงึเป็น
แหล่งรวมข้อมูลต่าง ๆ และความรู้ออนไลน์ส าหรบันักท่องเที่ยวที่เข้าชม เพื่อค้นหาที่พกัและบรกิาร 
ขอ้มลูตดิต่อ และเพื่อมาศกึษาความคดิเหน็จากนกัท่องเทีย่วอื่นๆ ซึง่สามารถน าขอ้มลูไปเป็นแนวทางใน
การวางแผนการท่องเที่ยวของตน (NALISA, 2563) ในปัจจุบนั TripAdvisor มผีู้ใช้บรกิารถงึ 260 ล้าน
คนต่อเดอืน เป็นแหล่งรวมความคดิเหน็ของนักท่องเที่ยวกว่า 100 ล้านความเหน็ รวบรวมขอ้มูลจาก
แหล่งท่องเทีย่ว รา้นอาหาร ทีพ่กั สายการบนิ และกจิกรรมส าหรบันักท่องเทีย่วถงึ 2.7 ลา้นแห่งจาก 30 
ประเทศทัว่โลก รวมทัง้ในประเทศจนีที่ใช้ชื่อเว็บไซต์ daodao.com (Verdon-Roe, 2563) ด้วยเหตุนี้ 
TripAdvisor จงึเป็นเวบ็ไซต์ทีม่อีทิธพิลอย่างมากต่อการตดัสนิใจของนักท่องเทีย่ว ซึง่ เป็นประโยชน์ต่อ
การพฒันาของผูป้ระกอบการและสถานทีท่่องเทีย่วในปัจจบุนั 
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 ดงันัน้ คณะผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษาความคดิเหน็ของนกัท่องเทีย่วทีม่ต่ีอแหล่งมรดกโลก
อุทยานประวตัศิาสตรพ์ระนครศรอียุธยา โดยเกบ็ขอ้มลูจากเวบ็ไซต์ TripAdvisor ซึง่เป็นแหล่งรวบรวม
ความคดิเหน็ของนักท่องเทีย่วทัว่โลกทีใ่หญ่ทีสุ่ดแห่งหนึ่ง โดยคณะผูว้จิยัจะวเิคราะหค์วามคดิเหน็ทีพ่บ
น ามาคดัแยก เพื่อน าความคดิเหน็เชงิบวกมาเป็นแนวทางส่งเสรมิการตลาด และน าความคดิเหน็เชงิลบ
มาเป็นแนวทางในการปรบัปรุงแหล่งมรดกโลกอุทยานประวตัิศาสตร์พระนครศรอียุธยา คณะผู้วิจยั
เชื่อมัน่ว่าผลการวจิยัจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพฒันาแหล่งมรดกโลกอุทยาน
ประวตัศิาสตรพ์ระนครศรอียธุยาต่อไป 

วตัถปุระสงค ์
1. เพื่อวเิคราะหแ์ละจดักลุ่มความคดิเหน็ของนักท่องเทีย่วในเว็บไซต ์TripAdvisor โดยความคดิเหน็

เชงิบวกจะน ามาใชเ้ป็นแนวทางในการส่งเสรมิการตลาด 
2. เพื่อวเิคราะหแ์ละจดักลุ่มความคดิเหน็ของนักท่องเทีย่วในเว็บไซต ์TripAdvisor โดยความคดิเหน็

เชงิลบจะน ามาใชเ้ป็นแนวทางในการปรบัปรงุ 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 
เพื่อเป็นแนวทางให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดูแล  และพฒันาแหล่งมรดกโลกอุทยาน

ประวตัิศาสตร์พระนครศรอียุธยา สามารถทราบได้ว่าผู้ที่เคยมาเข้าชม หรอืมาท่องเที่ยวนัน้ มคีวาม
คดิเหน็และทศันคตอิย่างไรต่อแหล่งมรดกโลกอุทยานประวตัศิาสตรพ์ระนครศรอียุธยา และสามารถน าความ
คดิเหน็ทีไ่ดศ้กึษามาเป็นแนวทางในการพฒันาด้านการตลาดของแหล่งมรดกโลกอุทยานประวตัศิาสตร์
พระนครศรอียธุยาต่อไป 

ขอบเขตการวิจยั 

 1. ขอบเขตด้านเน้ือหา 
 งานวิจยันี้มุ่งเน้นในการวิเคราะห์ และศึกษาความคิดออนไลน์ของนักท่องเที่ยวใน

เว็บไซต์ TripAdvisor ที่มีต่อแหล่งมรดกโลกอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรอียุธยา จากข้อมูลความคดิเห็นออนไลน์ โดยจะวเิคราะห์ความคดิเห็นตามองค์ประกอบ
ภาพลกัษณ์การท่องเที่ยว  4 องค์ประกอบ คอื 1) สิง่ดงึดูดใจ (attraction) 2) การเดนิทางมายงัแหล่ง
ท่องเทีย่ว (accessibility)  3) กจิกรรมการท่องเทีย่ว (activities) 4) สิง่อ านวยความสะดวก (destination 
amenities)  

2. ขอบเขตด้านกลุ่มเป้าหมาย 
การศึกษาความคิดเห็นเชิงบวก และความคิดเห็นเชิงลบ ของนักท่องเที่ยวในเว็บไซต์ 

TripAdvisor ที่มต่ีอแหล่งมรดกโลกอุทยานประวตัศิาสตรพ์ระนครศรอียุธยา จงัหวดัพระนครศรอียุธยา 
จ านวน 100 คน 
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3. ขอบเขตด้านพ้ืนท่ี 
การศึกษาข้อมูลความคิดเห็นออนไลน์ของนักท่องเที่ยวที่มีต่อแหล่งมรดกโลกอุทยาน

ประวตัศิาสตรพ์ระนครศรอียธุยา จงัหวดัพระนครศรอียธุยา ผ่านเว็บไซต ์TripAdvisor 

4. ขอบเขตด้านระยะเวลา 
ศึกษา และเก็บข้อมูลความคิดเห็นออนไลน์ของนักท่องเที่ยวที่มต่ีอแหล่งมรดกโลกอุทยาน

ประวตัศิาสตร์พระนครศรอียุธยา จงัหวดัพระนครศรอียุธยา ผ่านเว็บไซต์ TripAdvisor ระหว่างช่วงปี 
2016 ถงึปัจจบุนั    

ค านิยามศพัทเ์ฉพาะ 

ความคิดเหน็ Online  หมายถงึ สงัคมออนไลน์ที่ผู้ใช้สามารถสื่อสารกนัผ่านการ พูดคุย แชร์
เรื่องราวต่างๆ ได้ แต่ถ้าจะให้อธบิายแบบให้เห็นภาพง่ายที่สุด ก็คอืแพลตฟอร์มใดๆ ก็ตามที่ให้คุณ
สามารถ แชร์ คอมเมนต์ พูดคุยหรอืแสดงความคดิเห็นระหว่างคุณกบัคนอื่นๆ ได้ เพราะนัน่คอืการ
เชื่อมโยงทุกคนเขา้หากนัโดยมสีื่อกลางเป็น อนิเทอรเ์น็ต 

นักท่องเท่ียว  หมายถงึ บุคคลทีเ่ดนิทางจากทอ้งถิน่ทีอ่ยูข่องตนไปยงัทอ้งทีอ่ื่นเป็นการชัว่คราว
ด้วยความสมคัรใจ และด้วยวตัถุประสงค์มใิช่เพื่อไปประกอบอาชพีหรอืหารายได้  ผู้ที่เดนิทางไปยงั
สถานที่ต่าง ๆ เพื่อความเพลดิเพลนิ ซึ่งในที่นี้ นักท่องเที่ยว หมายถงึ นักท่องเที่ยวที่เคยไปท่องเทีย่ว
แหล่งมรดกโลก อุทยานประวตัศิาสตรพ์ระนครศรอียุธยา จงัหวดัพระนครศรอียุธยา และไดแ้สดงความ
คดิเหน็ออนไลน์ในหน้าเวบ็ไซต์ 

แหล่งท่องเท่ียวมรดกโลกพระนครศรีอยุธยา หมายถึง เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทาง
ประวตัศิาสตร ์ตัง้อยู่กลางเมอืงจงัหวดัพระนครศรอียุธยา เป็นวดัและพระราชวงัโบราณ ได้รบัการขึ้น
ทะเบยีนเป็นมรดกโลกจากยเูนสโก (UNESCO) เมือ่ วนัที ่13 ธนัวาคม พ.ศ. 2534 

การส่งเสริมการตลาด  หมายถึง เป็นส่วนประสมทางการตลาดตัวหนึ่ งของกิจการที่
นอกเหนือจากผลติภณัฑ ์ราคาและการจ าหน่ายทีใ่ชเ้พื่อการตดิต่อสื่อสารทางการตลาด กบัผูมุ้ง่หวงั ทัง้
ในตลาดอุตสาหกรรมและตลาดผูบ้รโิภคเพื่อแจง้ข่าวสาร จงูใจ และเตอืนความทรงจ าใหเ้กดิความเชื่อถอื
หรอืเพื่อสรา้งเจตคต ิการรบัรู ้การเรยีนรู ้การตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑ์ และเป็นการสรา้งภาพลกัษณ์ทีด่ต่ีอ
กจิการ 

การทบทวนวรรณกรรม 
ส าหรบังานวจิยันี้ ไดศ้กึษาเกี่ยวกบัการวเิคราะหค์วามคดิเหน็เชงิบวก และความคดิเหน็เชงิลบ 

ของนักท่องเที่ยวที่เข้าชมแหล่งมรดกโลกอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาในเว็ บไซต์ 
TripAdvisor โดยคณะผู้วิจยัได้ท าการสืบค้นจากวรรณกรรม หรือทฤษฎี จากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ 
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(Secondary Data) ไดแ้ก่ เวบ็ไซต์ หนังสอื สิง่พมิพ ์บทความ เอกสารทางวชิาการ รวมทัง้งานวจิยัอื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้องกบัหวัข้องานวจิยันี้ เพื่อน าข้อมูลดงักล่าวมาใช้เป็นข้อมูลอ้างองิ และการตัง้สมมติฐานใน
งานวิจยั โดยคณะผู้วิจยัได้ก าหนดหวัข้อวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาและ
ทบทวนวรรณกรรมตามหวัขอ้ดงัต่อไปนี้ 

       แหล่งมรดกโลก 
แหล่งมรดกโลก คอื สถานที ่อนัไดแ้ก่ ป่าไม ้ภูเขา ทะเลสาบ ทะเลทราย อนุสาวรยี ์สิง่ก่อสรา้ง

ต่างๆ รวมไปถงึเมอืง ซึง่คดัเลอืกโดยองคก์ารยเูนสโก เพื่อเป็นการบ่งบอกถงึคุณค่าของสิง่ทีม่นุษยชาต ิ
หรอืธรรมชาติได้สร้างขึ้นมา และควรปกป้องสิ่งเหล่านัน้ได้อย่างไร เพื่อให้ ได้ตกทอดไปถึงอนาคต 
(กระทรวงวัฒนธรรม , 2558) แนวคิดเรื่องมรดกโลกมีต้นก าเนิดมาจากองค์การเพื่อการศึกษา 
วทิยาศาสตร ์และวฒันธรรมแห่งสหประชาชาตหิรอืยูเนสโก (UNESCO) ที่ได้จดัวาระการประชุมในปี 
พ.ศ. 2515 ที่มีจุดประสงค์ในการอนุรักษ์สถานที่ และสิ่งก่อสร้างที่มีคุณค่าต่อมนุษยชาติในด้าน
ประวตัศิาสตร ์วฒันธรรม วทิยาศาสตร ์ซึ่งสถานที่ต่าง ๆ ที่ได้ขึน้ทะเบยีนมรดกโลกนัน้ จะได้รบัการ
บรูณะและปกป้องจากองคก์ารยเูนสโก (Encyclopedia Britannica, 2564) ในปัจจบุนัองคก์ารยเูนสโกได้
ขึน้ทะเบยีนสถานที่เป็นแหล่งมรดกโลกแล้วทัง้สิ้น 1,121 แห่งทัว่โลก ม ี869 แห่งที่เป็นมรดกโลกทาง
วฒันธรรม และอกี 213 แห่งเป็นแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาต ิและอกี 39 แห่งเป็นแหล่งมรดกโลกทัง้
ทางวฒันธรรมและทางธรรมชาต ิซึง่ประเทศจนี และประเทศอติาลเีป็นประเทศที่มแีหล่งมรดกโลกมาก
ทีสุ่ด โดยทัง้สองประเทศมแีหล่งมรดกโลกทัง้สิน้ประเทศละ 55 แห่ง (Encyclopedia Britannica, 2564) 
ปัจจุบนัประเทศไทยมแีหล่งมรดกโลก 5 แห่ง โดยเป็นแหล่งมรดกทางวฒันธรรม 3 แห่ง ได้แก่ 1) 
อุทยานประวตัศิาสตรส์ุโขทยั-ศรสีชันาลยั-ก าแพงเพชร 2) อุทยานประวตัศิาสตรพ์ระนครศรอียุธยา 3) 
แหล่งโบราณคดบีา้นเชยีง และม ี2 แห่งเป็นแหล่งมรดกทางธรรมชาต ิไดแ้ก่ 1) อุทยานแห่งชาตเิขาใหญ่ 
2) เขตรกัษาพนัธุส์ตัวป่์าทุ่งใหญ่-หว้ยขาแขง้ (UNESCO World Heritage Centre, 2564) 

อทุยานประวติัศาสตร ์
อุทยานประวตัศิาสตร ์คอื บรเิวณสถานที ่ซึง่มคีวามส าคญัทางประวตัศิาสตร ์และโบราณคด ีที่

มอีงคป์ระกอบส าคญั 3 ประการ คอื 1) อาคารสถาปัตยกรรมสิง่ก่อสรา้ง ซากโบราณสถาน ทีอ่ยู่อาศยั 
วดัวาอาราม และศาสนสถาน 2) สภาพแวดลอ้มและสิง่ก่อสรา้งอื่นๆ ไดแ้ก่ สระน ้า คคูลอง ถนน ทางเดนิ 
สวนป่า และ 3) ทัง้สองส่วนประกอบมกีารผสมผสานกนัระหว่าง สิง่ที่มนุษยส์รา้งขึน้กบัธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (มูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยส าหรบัเยาวชน, 2549) ปัจจุบนัประเทศไทยมีอุทยาน
ประวตัศิาสตร ์11 แห่ง คอื 1) อุทยานประวตัศิาสตรส์ุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั 2) อุทยานประวตัศิาสตร์
ศรสีชันาลยั จงัหวดัสุโขทยั 3) อุทยานประวตัิศาสตร์ก าแพงเพชร จงัหวัดก าแพงเพชร 4) อุทยาน
ประวตัิศาสตร์พระนครศรอียุธยา จงัหวดัพระนครศรอียุธยา 5) อุทยานประวตัิศาสตร์พิมาย จงัหวดั
นครราชสมีา 6) อุทยานประวตัศิาสตรพ์นมรุง้ จงัหวดับุรรีมัย ์7) อุทยานประวตัศิาสตรศ์รเีทพ จงัหวดั
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เพชรบูรณ์ 8) อุทยานประวตัศิาสตรเ์มอืงสงิห์ จงัหวดักาญจนบุร ี9) อุทยานประวตัศิาสตรพ์ระนครครี ี
จงัหวดัเพชรบุร ี10) อุทยานประวตัศิาสตรภ์ูพระบาท จงัหวดัอุดรธานี และ 11) อุทยานประวตัศิาสตร์
สด๊กก๊อกธม จงัหวดัสระแกว้ (Tonkit, 2562) 

TripAdvisor 
TripAdvisor เป็นแพลตฟอรม์แนะน าการเดนิทางออนไลน์ขนาดใหญ่ ก่อตัง้ขึน้เมื่อปี ค.ศ. 2000 

เวบ็ไซตด์งักล่าว เปรยีบเสมอืนคู่มอืท่องเทีย่วใหก้บันกัท่องเทีย่วผูใ้ชอ้ื่นๆ ทัว่โลก ไดเ้ขา้มาคน้หาขอ้มลู
ก่อนการวางแผนเดนิทางท่องเที่ยว รวมทัง้เวบ็ไซต์นี้ยงัสามารถเปรยีบเทยีบราคาของโรงแรมที่พกั สาย
การบนิ รวมไปถงึ การจองตัว๋ต่างๆ ไดอ้กีดว้ย (NALISA, 2563) 

องคป์ระกอบภาพลกัษณ์การท่องเท่ียว  
องค์ประกอบภาพลกัษณ์การท่องเที่ยว เพื่อท าให้ทราบถงึความคดิเหน็ของนักท่องเที่ยวทัง้ใน

เชงิบวก และเชงิลบ ส าหรบัแหล่งท่องเทีย่วมรดกโลกพระนครศรอียธุยา ดงันี้ 
1. สิง่ดงึดดูใจ (Attraction) สิง่ดงึดดูใจเป็นสิง่ทีน่ักท่องเทีย่วไดร้บัรูถ้งึคุณค่าของแหล่งท่องเที่ยว 

ความแตกต่างและแปลกใหม่จากทีอ่ื่น ๆ ประวตัศิาสตรค์วามเป็นมา กจิกรรมทีน่่าสนใจ และวฒันธรรม
ประเพณทีีส่ะทอ้นใหเ้หน็ถงึอารยธรรมทอ้งถิน่ทีม่ลีกัษณะเด่นของสถานทีท่่องเทีย่วจากการรบัรูผ้่านการ
ไดเ้หน็ ไดย้นิ หรอืการสมัผสั ท าใหน้ักท่องเทีย่วสนใจ จงึเป็นแรงผลดัดนัใหน้ักท่องเทีย่วอยากไปเยอืน
ในสถานที่นัน้ ๆ บุญเลศิ จติตัง้วฒันา (2548) กล่าวว่า เกดิจากสถานที่  (Site) หรอืเหตุการณ์ (Event) 
สถานที่ที่อาจจะเกิดจากธรรมชาติหรอืมนุษย์สร้างขึ้นมาก็ได้ถือเป็นปัจจยัส าคญั ที่สุดของทรพัยากร
ท่องเทีย่วในการดงึดดูใจใหน้ักท่องเทีย่วเดนิทางไปเยีย่มเยอืนสถานทีน่ัน้ ๆ ไมว่่าจะเป็นสิง่ดงึดูดใจทาง
ธรรมชาต ิโบราณสถาน ประวตัศิาสตร ์ศาสนา วฒันธรรม ประเพณี และวถิชีวีติ 

 2. การเขา้ถงึแหล่งท่องเทีย่ว (Accessibility) หมายถงึ การเขา้ถงึสถานทีท่่องเทีย่ว ผ่านระบบ
การขนส่ง ประกอบดว้ย ยานพาหนะ ยกตวัอยา่ง เช่น รถยนตส์่วนตวั และรถประจ าทางเป็นตน้ เพื่อการ
เดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางที่นักท่องเที่ยววางแผนไว้ วรรณา ศิลปะอาชา  (2545) กล่าวว่า 
ทรพัยากรการท่องเที่ยวจะดงึดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวได้มากหากมคีวามสะดวกในการเดนิทาง
เยี่ยมชม หากนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างสะดวกและใกล้ชิด 
นักท่องเที่ยวจะเกดิอรรถรสในการท่องเที่ยวได้มาก ดงันั ้น แมแ้หล่งท่องเที่ยวมคีวามสวยงามแต่ขาด
ความสะดวกในการเขา้ถงึนักท่องเทีย่วจะไม่เดนิทางไปเยีย่มชม หน่วยงานทีร่บัผดิชอบแหล่งท่องเทีย่ว
จ าเป็นตอ้งด า เนินการสรา้งสิง่อ านวยความสะดวกเช่น ถนน สะพาน ทีจ่อดรถ เพื่ออ านวย ความสะดวก
ในการเขา้ถงึแก่นกัท่องเทีย่ว 

 3. กจิกรรมในแหล่งท่องเทีย่ว (Activities) หมายถงึกจิกรรมที่สรา้งขึน้ในแหล่งท่องเที่ยว เพื่อ
สร้างความผ่อนคล้ายสนุกสนานเพลดิเพลนิให้แก่นักท่องเที่ยว บุษบา สิทธิการ และสิรวิฒันาใจมา 
(2552) กจิกรรมประเพณี และเทศกาลทีเ่ป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของแต่ละทอ้งถิน่ ทัง้กจิกรรมขนาดใหญ่
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และกจิกรรมขนาดเลก็มกี าหนดการและควบคุมการจดักจิกรรมให้มคีวามเหมาะสมและปลอดภยั เช่น 
กจิกรรมการด าน้า ล่องเรอืแคนนู  เทศกาลดอกไมบ้าน เทศกาลอาหารและการประกวดแข่งขันต่าง ๆ 
เป็นตน้ 

4. สิง่อ านวยความสะดวก (Amenities) หมายถงึ การเดนิทางท่องเที่ยวไปยงัสถานทีใ่ดสถานที่
หนึ่ง สิง่ทีน่ักท่องเทีย่วต้องการได้รบั คอื ความสะดวกสบายในการท่องเที่ยว หน่วยงานทีเ่กี่ยวของกบั
การท่องเทีย่ว มกีารก่อสรา้งสิง่อ านวยความสะดวกโครงสรา้งพืน้ฐานขึน้ในแหล่งท่องเทีย่ว ไดส้รา้งเพื่อ
รองรบัความต้องการของนักท่องเที่ยว เช่น สาธารณูปโภค  การขนส่ง การตดิต่อสื่อสาร ห้องน ้า ลาน
จอดรถ เป็นสิง่ทีจ่ะช่วยสรา้งความสะดวกสบายใหแ้ก่นักท่องเทีย่วในระหว่างการท่องเทีย่ว  ซึง่สามารถ
สรา้งภาพลกัษณ์ทีด่ขีองสถานทีท่่องเทีย่ว 

ความคิดเหน็  
ความคดิเห็น หมายถึง ความคดิ ความรู้สกึ ที่มต่ีอสิง่ใดสิง่หนึ่ง ซึ่งอาจจะมลีกัษณะทางบวก 

เช่น ความชอบ ความนิยม ความสนใจ หรอือาจมลีกัษณะไปในทางลบ เช่น ความไม่ชอบ ความไม่นิยม 
ความไมส่นใจ  

แนวทางการส่งเสริมการตลาด 
การส่งเสรมิการตลาด มวีตัถุประสงค ์ดงันี้ 1) การประชาสมัพนัธ ์เพื่อให้นักท่องเทีย่วทราบถงึ

ขอ้มลูต่างๆทีส่ าคญัของแหล่งท่องเทีย่ว โดยช่องทางในการประชาสมัพนัธค์วรมหีลากหลายช่องทาง 2) 
การสร้างแรงจูงใจ คอื การน าจุดเด่นของชุมชน และการน าความคดิสร้างสรรค์ มาปรบัใช้เพื่อสร้าง
แรงจูงใจ และกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยว 3) เตือนความทรงจ า การประชาสัมพันธ์เพื่อเตือน
นักท่องเทีย่วกลุ่มเป้าหมาย ใหจ้ดจ าแหล่งท่องเทีย่ว เพื่อใหเ้กดิการมาเยอืนซ ้าของนักท่องเที่ยว ท าให้
ชุมชนมรีายได้จากการขายสินค้าและบรกิารในแหล่งท่องเที่ยว รวมไปถึงในชุมชนอีกด้วย (ภาควิชา
การตลาด คณะบรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยักรงุเทพ, http://elearning.bu.ac.th/) 

การด าเนินการวิจยั 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยันี้ คอื เวบ็ไซต ์TripAdvisor และความคดิเหน็ออนไลน์ของนกัท่องเทีย่ว
ทีเ่ขา้ชมแหล่งมรดกโลกอุทยานประวตัศิาสตรพ์ระนครศรอียธุยา 
 กลุ่มตัวอย่างส าหรบัการวิจยัครัง้นี้ คือ ความคิดเห็นออนไลน์ โดยส ารวจความคิดเห็นของ
นกัท่องเทีย่ว ผ่านเวบ็ไซต ์TripAdvisor ทีเ่ขา้ชมแหล่งมรดกโลกอุทยานประวตัศิาสตรพ์ระนครศรอียุธยา 
ในระหว่างปี พ.ศ. 2558 – 2564  จ านวน 100 คน และใช้หลกัเกณฑใ์นการคดัเลอืกความคดิเหน็ของ
นกัท่องเทีย่ว จากทฤษฎอีงคป์ระกอบภาพลกัษณ์การท่องเทีย่ว (4A) 
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การเกบ็รวบรวมข้อมลู 
 การเกบ็รวบรวมขอ้มลู โดยเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั มดีงันี้ 
 1. การวเิคราะห์ และการจดัหมวดหมู่ข้อมูลคดิเห็นออนไลน์ของนักท่องเที่ยว ที่เข้าชมแหล่ง
มรดกโลกอุทยานประวตัศิาสตรพ์ระนครศรอียธุยา โดยแบ่งความคดิเหน็ออกเป็น 2 ส่วน คอื ความคดิเหน็
เชงิบวก และความคดิเหน็เชงิลบ 
 2. แบบบนัทกึข้อมูลความคดิเหน็ออนไลน์ของนักท่องเที่ยว ที่เข้าชมแหล่งมรดกโลกอุทยาน
ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา โดยการเก็บรวบรวมและจดัเก็บข้อมูลลงในตารางความคิดเห็น
ออนไลน์ของนักท่องเทีย่วในเชงิบวก และในเชงิลบ โดยใช้หลกัเกณฑใ์นการคดัเลอืกความคดิเหน็ จาก
ทฤษฎเีกีย่วกบัองคป์ระกอบภาพลกัษณ์การท่องเทีย่ว (4A)  

การวิเคราะหข้์อมลู 
 น าขอ้มลูความคดิเหน็ออนไลน์ของนักท่องเทีย่ว ทีศ่กึษาจากเวบ็ไซต์ TripAdvisor ในระหว่างปี 
พ.ศ. 2558 – 2564 โดยการวิเคราะห์ และจดัหมวดหมู่ของความคิดเห็น ซึ่งได้น าทฤษฎีเกี่ยวกับ
องคป์ระกอบภาพลกัษณ์การท่องเที่ยว (4A) จ านวน 4 องคป์ระกอบ ดงันี้ 1) สิง่ดงึดูดใจ (Attractions) 
2) การเดนิทางมายงัแหล่งท่องเทีย่วและการเขา้ถงึ (Accessibility) 3) กจิกรรมการท่องเทีย่ว (Activities) 
4) สิง่อ านวยความสะดวก (Destination amenities) จากนัน้น าขอ้มลูทุตยิภูมคิวามคดิเหน็ออนไลน์ของ
นักท่องเที่ยวที่เข้าชมแหล่งมรดกโลกอุทยานประวตัิศาสตร์พระนครศรอียุธยา ในระหว่างปี 2558 – 
2564 ซึง่จะมคีวามคดิเหน็ในเชงิบวก และความคดิเหน็เชงิลบ โดยการประเมนิจ านวนความคดิเหน็ตาม
ค่ารอ้ยละ ไดด้งันี้ 

ผลการศึกษา 
 ตารางที่ 1 องค์ประกอบภาพลกัษณ์การท่องเที่ยว (4A) ของข้อมูลคิดเห็นออนไลน์ของ
นกัท่องเทีย่ว ทีเ่ขา้ชมแหล่งมรดกโลกอุทยานประวตัศิาสตรพ์ระนครศรอียธุยา เชงิบวก 

หวัข้อความคิดเหน็ 
จ านวนความคิดเหน็ 

(คน) 
1. ส่ิงดึงดดูใจ  
    1.1 ประวตัศิาสตรท์ีน่่าสนใจ 26 (26%) 
    1.2 ความสวยงามของสถาปัตยกรรม 18 (18%) 
    1.3 มคีวามหลากหลายของศลิปกรรม 2 (2%) 
    1.4 แหล่งโบราณสถานมชีื่อเสยีง 4 (4%) 
2. การเดินทางมายงัแหล่งท่องเท่ียว  
    2.1 มป้ีายบอกทางมายงัแหล่งท่องเทีย่ว 6 (6%) 
    2.2 มรีถประจ าทางและมรีถรบัจา้งใหบ้รกิาร 6 (6%) 
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    2.3 สถานทีท่่องเทีย่วตัง้อยูไ่มห่่างกนั 4 (4%) 
    2.4 เดนิทางโดยจกัรยาน 4 (4%) 
3. กิจกรรมของแหล่งท่องเท่ียว  
    3.1 มกีารบรรยายขอ้มลูทางประวติศิาสตร์ 2 (2%) 
    3.2 สถานทีท่่องเทีย่วเหมาะกบัการถ่ายรปู 10 (10%) 
    3.3 มงีานประจ าปีทีย่ ิง่ใหญ่ งานยอยศยิง่ฟ้าอยธุยามรดกโลก 6 (6%) 
    3.4 มกีจิกรรมขีช่า้งในอุทยานประวตัศิาสตร์ 4 (4%) 
4. ส่ิงอ านวยความสะดวก   
    4.1 ทุกทีม่หีอ้งน ้าใหบ้รกิาร 2 (2%) 
    4.2 มทีีจ่อดรถเพยีงพอต่อจ านวนนกัท่องเทีย่ว 2 (2%) 
    4.3 มป้ีายบอกขอ้มลูของแหล่งท่องเทีย่ว 2 (2%) 
    4.4 จ านวนมรีา้นอาหารทีม่ากและรสชาตอิรอ่ย 2 (2%) 

รวม 100 (100%) 

จากตารางที ่1 เมื่อวเิคราะหข์อ้มลูองคป์ระกอบภาพลกัษณ์การท่องเทีย่ว (4A) ของขอ้มลูความ
คิดเห็นออนไลน์ของนักท่องเที่ยว ที่เข้าชมแหล่งมรดกโลกอุทยานประวตัิศาสตร์พระนครศรอียุธยา 
จ านวน 100 คน คดิเป็นรอ้ยละ 100 เชงิบวก พบว่า ดา้นสิง่ดงึดูดใจ ขอ้คดิเหน็ส่วนใหญ่ คอื เรื่องของ
ประวตัศิาสตรท์ีน่่าสนใจ คดิเป็นรอ้ยละ 26 รองลงมาขอ้คดิเหน็ความสวยงามของสถาปัตยกรรม คดิเป็น
รอ้ยละ 18 ขอ้คดิเหน็แหล่งโบราณสถานมชีื่อเสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 4 และขอ้คดิเหน็มคีวามหลากหลาย
ของศลิปกรรม คดิเป็นรอ้ยละ 2 ตามล าดบั 

ดา้นการเดนิทางมายงัแหล่งท่องเทีย่ว พบว่า ขอ้คดิเหน็ส่วนใหญ่ คอื มป้ีายบอกทางมายงัแหล่ง
ท่องเทีย่ว คดิเป็นรอ้ยละ 6 เช่นเดยีวกบัขอ้คดิเหน็มรีถประจ าทางและมรีถรบัจา้งใหบ้รกิาร คดิเป็นรอ้ย
ละ 6 รองลงมาคอืขอ้คดิเหน็สถานทีท่่องเทีย่วตัง้อยู่ไม่ห่างกนั คดิเป็นรอ้ยละ 4 เช่นเดยีวกบัขอ้คดิเหน็
เดนิทางโดยจกัรยาน คดิเป็นรอ้ยละ 4 ตามล าดบั 

ดา้นกจิกรรมของแหล่งท่องเทีย่ว พบว่า ขอ้คดิเหน็ส่วนใหญ่ คอื สถานทีท่่องเทีย่วเหมาะกบัการ
ถ่ายรปู คดิเป็นรอ้ยละ 10 รองลงมาคอื ขอ้คดิเหน็มงีานประจ าปีทีย่ ิง่ใหญ่ งานยอยศยิง่ฟ้าอยุธยามรดก
โลก คดิเป็นรอ้ยละ 6 ขอ้คดิเหน็มกีจิกรรมขีช่้างในอุทยานประวตัศิาสตร์ คดิเป็นรอ้ยละ 4 ขอ้คดิเหน็มี
การบรรยายขอ้มลูทางประวตัศิาสตร ์คดิเป็นรอ้ยละ 2 ตามล าดบั 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก พบว่า ข้อคิดเห็นทุกที่มีห้องน ้ าให้บริการ คิดเป็นร้อยละ 2 
เช่นเดยีวกบัขอ้คดิเหน็มทีี่จอดรถเพยีงพอต่อจ านวนนักท่องเที่ยว คดิเป็นรอ้ยละ 2  ขอ้คดิเหน็มป้ีาย
บอกขอ้มลูของแหล่งท่องเที่ยว คดิเป็นรอ้ยละ 2 และขอ้คดิเหน็มรีา้นอาหารที่มากและรสชาตอิร่อย คดิ
เป็นรอ้ยละ 2 
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 ตารางที่ 2 องค์ประกอบภาพลกัษณ์การท่องเที่ยว (4A) ของข้อมูลคิดเห็นออนไลน์ของ
นกัท่องเทีย่ว ทีเ่ขา้ชมแหล่งมรดกโลกอุทยานประวตัศิาสตรพ์ระนครศรอียธุยา เชงิลบ 

ความคิดเหน็ 
จ านวน

นักท่องเท่ียว 
(คน) 

1.สิง่ดงึดดู  
1.1 แหล่งท่องเทีย่วเสื่อมสภาพ 13 (13%) 

    1.2 ความไมส่ะอาดของแหล่งท่องเทีย่ว มขียะอยูท่ ัว่บรเิวณ 18 (18%)  
    1.3 มกีารสรา้งบา้นเรอืนในเขตอุทยานประวตัศิาสตร์ 16 (16%) 
    1.4 มคีวามเกรงว่าอยธุยาจะถูกถอดถอนจากมรดกโลก 10 (10%) 
2. การเดนิทางมายงัแหล่งท่องเทีย่ว  
    2.1 ทีจ่อดรถเตม็จงึตอ้งเดนิไปยงัสถานทีท่่องเทีย่วเป็นระยะทางไกล 4 (4%) 
    2.2 การเดนิทางโดยรถสาธารณะในตอนกลางคนืยากมาก 6 (6%) 
    2.3 รถตุ๊กตุ๊กกร็าคาแพงไปในบางครัง้ 4 (4%) 
3. กจิกรรมในแหล่งท่องเทีย่ว  
    3.1 ไมม่เีจา้หน้าทีบ่รรยายขอ้มลูเลย  3 (3%) 
    3.2 งานประจ าปีทีซ่ ้าซากจ าเจ 4 (4%) 
    3.3 คนรุ่นใหมเ่ขา้ไมถ่งึกบังานประจ าปี 2 (2%) 
4. สิง่อ านวยความสะดวก  
    4.1 หอ้งน ้าสกปรก 5 (5%) 
    4.2 มกีารตัง้ถงัขยะในมรดกโลก 3 (3%) 
    4.3 มกีารบูรณะซ่อมแซม ท าใหบ้ดบงัทศันียภาพของแหล่งท่องเทีย่ว 3 (3%) 
    4.4 มรีา้นขายของฝากตัง้อยูใ่นมรดกโลก 4 (4%) 
    4.5 ไมม่กีารอ านวยความสะดวกส าหรบัผูพ้กิาร รถเขน็หรอืทางลาดส าหรบัรถ
วลีแชร ์

5 (5%) 

รวม 100 (100%) 

จากตารางที่ 2 เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลองค์ประกอบภาพลกัษณ์การท่องเที่ยว (4A) ของข้อมูล
คิดเห็นออนไลน์ของนักท่องเที่ยว ที่เข้าชมแหล่งมรดกโลกอุทยานประวตัิศาสตร์พระนครศรอียุธยา 
จ านวน 100 คน คดิเป็นรอ้ยละ 100 เชงิลบ พบว่า ดา้นสิง่ดงึดดูใจ พบว่า ขอ้คดิเหน็ส่วนใหญ่ คอื ความ
ไม่สะอาดของแหล่งท่องเที่ยว มขียะอยู่ทัว่บรเิวณ คดิเป็นร้อยละ 18 รองลงมาข้อคดิเห็นมกีารสร้าง
บา้นเรอืนในเขตอุทยานประวตัศิาสตร์ คดิเป็นรอ้ยละ 16 ขอ้คดิเหน็แหล่งท่องเทีย่วเสื่อมสภาพ คดิเป็น
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ร้อยละ 13 และข้อคิดเห็นมีความเกรงว่าอยุธยาจะถูกถอดถอนจากมรดกโลก คิดเป็นร้อยละ 10 
ตามล าดบั 

ด้านการเดินทางมายงัแหล่งท่องเที่ยว พบว่า ข้อคิดเห็นส่วนใหญ่ คือ การเดินทางโดยรถ
สาธารณะในตอนกลางคนืยากมาก คดิเป็นรอ้ยละ 6 รองลงมาคอื ขอ้คดิเหน็ทีจ่อดรถเตม็จงึต้องเดนิไป
ยงัสถานทีท่่องเทีย่วเป็นระยะทางไกล คดิเป็นรอ้ยละ 4 เช่นเดยีวกบัขอ้คดิเหน็รถตุ๊กตุ๊กกร็าคาแพงไปใน
บางครัง้ คดิเป็นรอ้ยละ 4 ตามล าดบั 

ดา้นกจิกรรมของแหล่งท่องเทีย่ว พบว่า ขอ้คดิเหน็ส่วนใหญ่ คอื งานประจ าปีทีซ่ ้าซากจ าเจ คดิ
เป็นรอ้ยละ 4 รองลงมาขอ้คดิเหน็ไมม่เีจา้หน้าทีบ่รรยายขอ้มลูเลย คดิเป็นรอ้ยละ 3 ขอ้คดิเหน็คนรุน่ใหม่
เขา้ไมถ่งึกบังานประจ าปี คดิเป็นรอ้ยละ 2 ตามล าดบั 

ด้านสิง่อ านวยความสะดวก พบว่า ข้อคดิเห็นส่วนใหญ่ คอื ห้องน ้าสกปรก คดิเป็นร้อยละ 5 
เช่นเดยีวกบัขอ้คดิเหน็มไีม่มกีารอ านวยความสะดวกส าหรบัผู้พกิาร รถเขน็หรอืทางลาดส าหรบัรถวลี
แชร ์คดิเป็นรอ้ยละ 5 รองลงมา คอื ขอ้คดิเหน็มมีรีา้นขายของฝากตัง้อยู่ในมรดกโลก คดิเป็นรอ้ยละ 4 
ขอ้คดิเหน็มกีารตัง้ถงัขยะในมรดกโลก คดิเป็นรอ้ยละ 3 เช่นเดยีวกบัขอ้คดิเหน็การบูรณะซ่อมแซม ท า
ใหบ้ดบงัทศันียภาพของแหล่งท่องเทีย่ว คดิเป็นรอ้ยละ 3 ตามล าดบั 
 จากการศึกษาความคดิเห็นของออนไลน์ของนักท่องเที่ยว ที่เข้าชมแหล่งมรดกโลกอุทยาน
ประวตัศิาสตรพ์ระนครศรอียธุยา จากเวบ็ไซต ์TripAdvisor คณะผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะ ดงันี้  

ข้อเสนอแนะของผู้วิจยัจากความคิดเห็นเชิงบวกของนักท่องเท่ียวเพ่ือเป็นแนวทางส่งเสริม

การตลาด 
  1. ปัจจุบนัหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งไดใ้หค้วามสนใจเรื่องสิง่อ านวยความสะดวกแก่คนพกิาร แต่ใน
บางสถานทีท่่องเทีย่วทีย่งัไม่มกีารสิง่อ านวยความสะดวกเหล่านี้ จงึควรมกีารเพิม่หรอืดูแลและปรบัปรุง
ทางลาด ห้องสุขาส าหรบัคนพิการและผู้สูงอายุในแหล่งท่องเที่ยวมรดกโลก อุทยานประวตัิศาสตร์
พระนครศรอียธุยา เพื่ออ านวยความสะดวกแก่นกัท่องเทีย่ว 

2. ควรศกึษาระบบการจดัการเขต หรอื Zoning เพื่อใช้คอยก ากบัและดูแล ไม่ให้คนในท้องถิน่
และชาวบา้นในละแวกใกลเ้คยีงไดเ้ขา้มาใชส้อยพืน้ทีเ่พื่อประโยชน์ส่วนตวั และสรา้งสิง่ปลูกสรา้งในเขต
โบราณสถานที่ได้ยกให้เป็นมรดกโลก ซึ่งอาจบดบงัทศันียภาพในเขตพื้นที่แหล่งมรดกโลก อุทยาน
ประวตัศิาสตรพ์ระนครศรอียธุยา 

3. เพิม่กิจกรรมในแหล่งท่องเที่ยวให้มคีวามหลากหลายและน่าสนใจเพื่อการดงึดูดท่องเที่ยว 
เช่น มกีิจกรรมการบรรยายข้อมูลของมคัคุเทศก์ท้องถิ่นและจติอาสาในแหล่งท่องเที่ยว โดยการจดั
กจิกรรมพฒันาทกัษะภาษาองักฤษและภาษาต่างประเทศอื่นๆ ใหแ้ก่เยาวชนในทอ้งถิน่ เพื่อจะไดบ้รกิาร
ขอ้มลูและสื่อสารกบันกัท่องเทีย่วไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
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 4. นักท่องเที่ยวค่อนขา้งพอใจกบัสถานที่ท่องเที่ยวในแหล่งมรดกโลกอุทยานประวตัศิาสตร์
พระนครศรอียุธยาในดา้นการบรกิาร เพราะไดร้บัการดูแลและค าแนะน าจากคนในพืน้ทีเ่ป็นอย่างด ีแต่ก็
มนีักท่องเที่ยวบางท่านถูกละเลยและขาดการดูแลในเขตพื้นที่แหล่งมรดกโลกอุทยานประวตัิศาสตร์
พระนครศรอียธุยา จงึอยากใหเ้จา้หน้าทีห่รอืหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งคอยดแูลนกัท่องเทีย่วอย่างทัว่ถงึ เพื่อ
ภาพลกัษณ์ทีด่งีามของจงัหวดัพระนครศรอียธุยา และสรา้งความประทบัใจของท่องเทีย่วอกีดว้ย 

5. โปรโหมดแหล่งท่องเที่ยวผ่านการรายโทรทัศน์ และ  Social media ได้แก่ YouTube, 
Facebook ฯลฯ เพื่อเป็นการสร้างจุดดงึดูดใจของสถานที่ท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จกัโดยทัว่ไปและสร้าง
แรงผลกัดนัใหน้กัท่องเทีย่วมาเยอืนแหล่งมรดกโลกอุทยานประวตัศิาสตรพ์ระนครศรอียธุยา แต่ตอ้งแนบ
ระเบียบการเข้าชมและวิธีการอนุรักษ์แหล่งโบราณสถานที่นั ้น ๆ เพื่อสร้างจิตส านึกในใจของ
นักท่องเทีย่ว โดยมุ่งหวงัรกัษาสภาพของแหล่งโบราณสถาน เพื่อการท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนืในดา้นสงัคม 
วฒันธรรม และสิง่แวดลอ้ม 

ข้อเสนอแนะของผูวิ้จยัจากความคิดเหน็เชิงลบของนักท่องเท่ียวเป็นแนวทางในการปรบัปรงุ 
1. จากการทีน่กัท่องเทีย่วใหค้วามเหน็ว่ามกีารตัง้รา้นคา้ทีไ่มเ่ป็นระเบยีบ ขวางทางเดนิและทาง

สญัจรของนักท่องเทีย่วในแหล่งมรดกโลกอุทยานประวตัศิาสตรพ์ระนครศรอียุธยา ทางผูว้จิยัจงึประสงค์
ใหห้น่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งจดัการให้เป็นระบบ เพื่อสรา้งความเป็นระเบยีบใหแ้ก่รา้นค้าต่าง ๆ ไดแ้ก่ พืน้
ทีต่ ัง้รา้นค้า พืน้ทีส่ าหรบันัง่รอ และรบัประทาน ซึง่จะอ านวยสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวและสรา้งทศันย
ภาพในตวัแหล่งท่องเทีย่วใหด้ขีึน้ 
 2. มนีักท่องเที่ยวจ านวนมากได้แสดงความคดิเหน็ว่าห้องสุขาบางแห่งมกีลิน่เหมน็ ท าให้
นักท่องเที่ยวไม่ประทบัใจ ผู้วจิยัจงึอยากให้หน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวขอ้ง เขา้มาดูแลจดัการท าความ
สะอาดใหถู้กหลกัสุขอนามยั เพื่อความสะอาดและปลอดภยัของนักท่องเที่ยวใหด้ขีึน้ นอกจากนี้ยงัเป็น
การเสรมิสรา้งความมัน่ใจใหน้กัท่องเทีย่วในช่วงการระบาดของโรคโควดิ-19 ไดอ้กีดว้ย 

3. สถานทีท่่องเที่ยวบางแห่งในเขดแหล่งมรดกโลกอุทยานประวตัศิาสตร์พระนครศรอียุธยามทีี่
จอดรถไม่เพียงพอต่อจ านวนนักท่องเที่ยว ด้วยพื้นที่ที่มีอย่างจ ากัด จึงรองรบัจ านวนรถยนต์ของ
นักท่องเที่ยวได้น้อย เช่น วดัมหาธาตุ วดัราชบูรณะ จงึท าให้นักท่องเที่ยวต้องหาที่จอดรถในบรเิวณ
ใกล้เคียงแทน และต้องเดินเป็นระยะทางไกลเพื่อมายงัแหล่งท่องเที่ยว จงึอยากให้มหีน่อยงานส่ง
เจา้หน้าทีเ่ขา้มาจดัสรรพื้นทีส่ าหรบัจอดรถของนักท่องเที่ยว หรอืบรกิารรถพลงังานไฟฟ้าบรกิารรบั-ส่ง
นกัท่องเทีย่วระหว่างทีจ่อดรถแหละแหล่งท่องเทีย่ว 

4. ปัจจุบนัเยาวชนในส่วนใหญ่ได้ศกึษาและเขา้ไม่ถงึประวตัศิาสตรไ์ทย จงึอยากให้หน่วยงาน
ภาครฐัและเอกชนจดักจิกรรมทีท่ าใหค้นรุน่ใหม่หรอืลกูหลานไดร้ว่มกจิกรรมส่งเสรมิการท่องเทีย่วในเขต
แหล่งมรดกโลกอุทยานประวตัศิาสตร์พระนครศรอียุธยาหรอืโครงการอบรมเสรมิสรา้งองค์ความรู ้และ
พฒันาความรูค้วามสามารถพืน้ฐานเพื่อเพิม่เขา้ถงึประวตัศิาสตรไ์ทยมากยิง่ขึน้ 
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5. ตรวจเชค็ระบบการจดัการของสถานที่ท่องเที่ยวอย่างสม ่าเสมอ เพื่อมาตฐานการจดัการใน
องค์กร เพิม่ความสามารถการให้บรกิารทางการท่องเที่ยว และสรา้งความร่วมมอืระหว่างภาครฐัและ
เอกชนรวมถึงชาวบ้านในท้องถิ่นในการดูแลรกัษาความสะอาด เพื่อคงสภาพโบราณที่เป็นแหล่ง
ท่องเทีย่วหลกัในแหล่งมรดกโลกอุทยานประวตัศิาสตรพ์ระนครศรอียุธยา และยงัรกัษาสถานะมรดกโลก
ต่อไป เพื่อจดุหมายปลายทางของนกัท่องเทีย่วจากทัว่ทุกมุมโลกในภายภาคหน้า 

 
ข้อเสนอแนะต่อการวิจยัครัง้ต่อไป 

เนื่องจากวเิคราะหก์ารตลาดออนไลน์ เป็นการการวเิคราะหส์่วนผสมทางการตลาด Online ของ
นกัท่องเทีย่ว ต่อแหล่งท่องเทีย่วมรดกโลกพระนครศรอียธุยา จงึเหน็ควรด าเนินงานวจิยัเกี่ยวกบักลยุทธ์
หรือยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงมรดกโลกแบบบูรณาการยัง่ยืน ในจงัหวัด
พระนครศรอียธุยา โดยน าผลการวจิยัน้ีเป็นขอ้มลูพืน้ฐานในการท าการศกึษาวจิยั 
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บทคดัย่อ 

ภาพลกัษณ์การท่องเทีย่วเป็นองคป์ระกอบส าคญัในการสรา้งการรบัรูข้องนักท่องเที่ยวที่มต่ีอแหล่ง
ท่องเที่ยวนัน้ ๆ การเขา้ใจถงึภาพลกัษณ์การท่องเที่ยวเชงิวฒันธรรมผ่านมุมมองของนักท่องเที่ยวชาว
ไทย จะเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมด้านการท่องเที่ยว ทัง้ภาครฐั และเอกชน เพื่อปรบัปรุงนโยบาย
ทางการตลาด และการส่งเสรมิผ่านสื่อต่าง ๆ รวมทัง้พฒันากลยุทธก์ารท่องเทีย่วทีเ่หมาะสม เพื่อดงึดูด
นักท่องเที่ยวให้กลบัมาท่องเที่ยวอกีครัง้ ดงันัน้ การวจิยัในครัง้นี้จงึมวีตัถุประสงค์เพื่อ ศกึษาการรบัรู้
ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดนครราชสีมา ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ 
นักท่องเที่ยวชายไทยอายุ 20 ปีขึน้ไป ที่ไม่ได้มภีูมลิ าเนาอยู่ในจงัหวดันครราชสมีา ใช้วธิกีารเลอืกสุ่ม
ตวัอย่างแบบไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน จ านวน 400 คน เก็บขอ้มูลแบบบงัเอิญ (Accidental 
Sampling) ใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเก็บขอ้มลู สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลูไดแ้ก่ รอ้ยละ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า Independent Sample: t-test ค่า F-test/ANOVA ท าการทดสอบ
สมมุตฐิานความแตกต่างเป็นรายคู่ดว้ยสถติิ (Least Significant Difference (LSD) ผลการศกึษาการรบัรู้
ภาพลกัษณ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจงัหวัดนครราชสีมาจ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล  พบว่า 
นักท่องเทีย่วส่วนใหญ่ ทีม่เีพศ อายุ การศกึษา อาชพี และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนั จะมกีารรบัรู้
ภาพลกัษณ์การท่องเที่ยวเชงิวฒันธรรมแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั 0.05 งานวจิยัใน
ครัง้นี้จงึไดใ้หข้อ้เสนอแนะในประเดน็ดงักล่าว เพื่อส่งเสรมิการท่องเทีย่วของจงัหวดันครราชสมีา 

ค าส าคญั: ภาพลกัษณ์แหล่งท่องเทีย่ว, การท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรม, จงัหวดันครราชสมีา 
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Abstract 
  The tourism image is the important component to create perspective of tourists toward tourist 
attraction. Understanding Cultural Tourism Images of Nakhon Ratchasima Province from the 
perspective of Thai tourists is the advantages of both government and private sectors in the 
tourism industry that lead to improve marketing policy, promote through media and develop 
appropriate tourism strategies for attracting tourists’ revisiting intension. The aims of this  
research was to study cultural tourism images perspective in Nakhon Ratchasima Province. The 
population of this research were Thai tourists age 20 years old who don’t stay in Nakhon 
Ratchasima Province. The 400 samples were randomly selected by Random Sampling and the 
number of popularity is unknown. Accidental Sampling was used to collect the data. The 
questionnaire was used as the research instrument. Data were analyzed through frequency, 
percentage, mean, standard deviation, Independent Sample: t-test, and F-test/ANOVA. 
Hypothesis testing will be processed by using the method of the Least Significant Difference 
(LSD). The research findings revealed that cultural tourism images perspective in Nakhon 
Ratchasima Province By personal factors, the research was found that different gender, age, 
education, occupation and income per the month of the overall of tourists led to a different 
perspective on cultural tourism images with a statistical significance of 0.05. Based on the major 
findings of this research was recommended for promotion tourism in Nakhon Ratchasima 
Province.  

Keywords: Destination image, Cultural tourism, Nakhon Ratchasima Province    

บทน า  
 ประเทศไทยเป็นประเทศที่มศีกัยภาพทางด้านการท่องเที่ยวสูง มทีรพัยากรที่พรอ้มที่จะน าเสนอ
แหล่งท่องเที่ยวให้กับนักท่องเที่ยวหลายด้านเช่น ภูเขา น ้าตก อุทยานแห่งชาติ ชายฝัง่ทะเล และ
โบราณสถานทางประวตัศิาสตร ์และมมีาตรการรองรบันักท่องเที่ยวหากเกดิสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆ 
รวมไปถงึการมคีวามพรอ้มทีจ่ะใหบ้รกิารตอ้นรบันกัท่องเทีย่วสรา้งความเชื่อมัน่ใหก้บัประเทศอื่นทัว่โลก
ทีพ่รอ้มกลบัเขา้เทีย่วในประเทศไทย (กระทรวงการท่องเทีย่ว และกฬีา 2562) ซึง่วตัถุประสงคข์องการ
เดินทางท่องเที่ยวมีความหลากหลายขึ้น ได้แก่ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การท่องเที่ยวเพื่อหา
ประสบการณ์และการเรยีนรู ้โดยเฉพาะการสมัผสัวถิชีวีติวฒันธรรม ความเป็นมาของแหล่งท่องเทีย่ว 
อกีทัง้การเรยีนรูภู้มปัิญญาทีไ่ด้รบัสบืทอด กจิกรรมต่าง ๆ ทีค่นในชุมชนได้จดัไวเ้พื่อรองรบัผู้มาเยอืน
หรอืแมแ้ต่กจิวตัรประจ าวนัของชาวชุมชนเอง เรื่องเล่าต านานความเชื่อ สิง่ก่อสรา้งทางประวตัศิาสตร ์
เหล่านี้ถอืเป็นเสน่หก์ารท่องเทีย่วประเทศไทยทีโ่ลกใหค้วามสนใจและเป็นกระแสความนิยมล่าสุดทีเ่น้น
การเรยีนรูใ้นแหล่งท่องเทีย่วยิง่ขึน้ นอกจากนี้ยงัมกีารแสวงหาแหล่งท่องเทีย่วใหม่อกีดว้ย ซึง่จุดหมาย
หลกักค็อื การสมัผสัธรรมชาตแิละเอกลกัษณ์ชุมชน (ศูนยว์จิยักสกิรไทย , 2562)  
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  ปัจจุบนัการท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรมไดข้ยายตวัอย่างกวา้งขวาง ดว้ยการคมนาคมขนส่งสะดวกรวดเรว็ 
การเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆทางวฒันธรรมอาจมผีลต่อการพฒันาและส่งเสรมิการท่องเทีย่วได้โดย
อาศยัสิง่ทีม่อียู่มาเก่าก่อนแลว้ในชุมชนทอ้งถิน่ วถิชีวีติ ประเพณี อาหาร การแต่งการ ภาษา  ทีร่่วมกนั
บนรากฐานของทุนวฒันธรรมทอ้งถิน่ทีเ่ป็นอตัลกัษณ์เฉพาะกลุ่ม การน าเสนอภาพลกัษณ์และความเป็น
ตวัตนชองชุมชนผ่านสนิคา้ทีร่ะลกึชุมชน ซึง่สะทอ้นถงึความภูมปัิญญาจากผูค้นในชุมชน เป็นวฒันธรรม
เฉพาะในการประดษิฐส์นิคา้ และอาหาร ทีส่รา้งสรรคอ์อกมา  
 จงัหวดันครราชสมีา เป็นจงัหวดัที่มวีฒันธรรมทางการท่องเที่ยวที่หลากหลายเช่น วฒันธรรมด้าน
ภาษา ดา้นอาหาร การแต่งการ อาชพี ประเพณี ความเชื่อ และงานหตัถกรรมพืน้บา้น อกีทัง้ยงัม ีอุทยาน
แห่งชาต ิ ภเูขา น ้า ตก โบราณสถานทางประวตัศิาสตรเ์ป็นโบราณวตัถุทีส่ าคญั เหล่านี้เป็นวตัถุดบิชัน้ดี
ในการสร้างภาพลักษณ์ทางการท้องเที่ยวและใช้ทรัพยากรทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างการรับรู้ให้
นักท่องเทีย่วเกดิความประทบัใจและการบอกต่อใหอ้ยากกลบัมาเยอืนซ ้าได ้แต่ในความเป็นจรงิปัญหาที่
พบคอื นักท่องเทีย่วในจงัหวดัอื่น ๆทีเ่ขา้มาไม่ไดส้นใจการท่องเที่ยวทางวฒันธรรมมากนัก และรูพ้อใจ
อยู่แต่คนในพื้นที่ของจงัหวดันครราชสมีาเองเท่านัน้ ประกอบกบันักท่องเที่ยวมาเที่ยว 1 ครัง้และอกี
หลายเดอืนถงึจะกลบัมาอกี ถ้าไม่มงีานหรอืกจิการอยู่ในจงัหวดันครราชสมีาก็จะไม่กลบัมาเยอืนอกีเลย 
ท าให้ไม่พบพฤตกิรรมการบอกต่อถงึความพงึพอใจประทบัใจที่จะชวนเพื่อน หรอืคนที่รู้จกัให้กลบัมา
เทีย่วอกี หากไมม่ปัีจจยัทีจ่ะมอีทิธพิลเพยีงพอทีจ่ะเป็นแรงกระตุ้นกย็ากทีน่กัท่องเทีย่วจะกลบัมาเทีย่วซ ้า
ทัง้ ๆ ที่ ในอ าเภอเมอืง จงัหวดันครราชสมีาม ีสถานที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางมรดกทางวฒันธรรมอยู่
หลายหางเช่น อนุเสาวรทีา้นสุระนาร ี (ย่าโม) วดัศาลาลอย วดัพระนาราย และ เรอืนโคราช เฉลมิวฒันา 
และยงัมแีหล่งท่องเที่ยวอกีหลายแห่งที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวรองที่ต้องการสนับสนุนอีก แต่ยงัขาดการ
ส่งเสรมิและประชาสมัพนัธ์ รวมไปถงึ ภาพลกัษณ์ของจงัหวดันครราชสมีาก็ยงัต้องการส่งเสรมิให้เป็น
เมอืงท่องเทีย่วทางวฒันธรรมทีน่่าอยู่ น่าเทีย่ว เมอืงแห่งความปลอดภยั และความคุม้ค่าในการมาเที่ยว
อีกมากกว่าหนึ่งครัง้ ในเรื่องราวแห่งความประทบัใจของนักท่องเที่ยวสร้างความยัง่ยนืให้กบัสถานที่
ท่องเทีย่วนัน้ต่อไป 
 ดงันัน้ผูว้จิยัจงึสนใจ การศกึษาภาพลกัษณ์การท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรมของจงัหวดันครราชสมีาผ่าน
มุมมองของนักท่องเที่ยวชาวไทย เพื่อให้ทราบถึงภาพลกัษณ์ปัจจุบันของการท่องเที่ยวในจงัหวดั
นครราชสมีา ตามระดบัการรบัรู้จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลทีแ่ตกต่างกนัของนักท่องเที่ยว ผลการวจิยั
สามารถนาขอ้มลูไปใชใ้นการปรบัปรงุการท่องเทีย่วในพืน้ที่จงัหวดันครราชสมีา สามารถตอบสนองความ
ต้องการของนักท่องเที่ยวชาวไทย และชาวต่างชาติให้มากยิง่ขึ้น ส่งเสรมิภาพลกัษณ์และพฒันาการ
ท่องเที่ยวได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกบัวฒันธรรม และชุมชน อกีทัง้สามารถน าไปใช้ในการวางแผน
พฒันาการท่องเที่ยว ระหว่างองค์กรภาครฐั และภาคเอกชน ได้อย่างมปีระสทิธภิาพน าไปสู่การการ
กระตุน้เศรษฐกจิของจงัหวดั และประเทศต่อไป 
วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 
     1 .เพื่อศกึษาการรบัรูภ้าพลกัษณ์การท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรมในจงัหวดันครราชสมีาผ่านมมุมองของ 
         นกัท่องเทีย่วชาวไทย  
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 ประโยชน์ท่ีได้รบัจากการวิจยั 
 1.เพื่อน าผลของการวิจยัมาเป็นแนวทางในการปรบัปรุงภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวในจงัหวัด
นครราชสมีาในมุมมองทีน่่าสนใจมากขึน้และสรา้งการรบัรูทุ้นทางวฒันธรรมใหต้รงตามความตอ้งการของ
นกัท่องเทีย่วชาวไทยใน การกลบัมาเทีย่วซ ้า   
 2.เพื่อชี้ให้เหน็ถงึความส าคญัของภาพลกัษณ์ที่ใช้เป็นเครื่องมอืในการก าหนดเป้าหมายในการจดั
กจิกรรม น าผลการศกึษามาก าหนดเป็นแผนกลยุทธภ์าพลกัษณ์การท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรม ตอบสนอง
ความตอ้งการของนกัท่องเทีย่วจงัหวดัอื่น ๆใหม้าท่องเทีย่วในจงัหวดันครราชสมีามากขึน้ 
ขอบเขตของการศึกษาและกรอบระยะเวลา  
      ผู้วจิยัได้ก าหนดพื้นที่ในการศกึษาคอื 1.อนุสาวรยีท์้าวสุรนาร ี(คุณย่าโม( อ าเภอเมอืง 2.วดัศาลา
ลอย อ าเภอเมอืง โดยก าหนดขอบเขตเวลาในการศกึษาคอื เริม่ท าการเกบ็ขอ้มลูในช่วงเดอืนพฤศจกิายน 
2563 ถงึเดอืนมกราคม 2564 ในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูทัง้หมดเป็นเวลาประมาณ 2 เดอืน  
สมมติฐานการวิจยั 
     จากการศกึษาแนวคดิทฤษฎ ีและทบทวนผลงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้งจงึได้ก าหนดสมมตฐิานในการวจิยั 
ไว้ คอื นักท่องเที่ยวที่มปัีจจยัส่วนบุคคลเช่น เพศ อายุ การศกึษา รายได้ อาชพี แตกต่างกนัมกีารรบัรู้
ภาพลกัษณ์การท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรมแตกต่างกนั 
กรอบแนวความคิดการวิจยั 
       ผูว้จิยัไดก้ าหนดกรอบจากแนวคดิทฤษฎ ีภาพลกัษณ์การท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรม และการทบทวน
งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งจนไดก้รอบแนวคดิในการวจิยั ดงันี้คอื 
 
                   ตวัแปรอสิระ                                          ตวัแปรตาม 
      (Independent Variables)                              (Dependent Variable)                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ  กรอบแนวคดิการวจิยั 
 
 
 

ภาพลกัษณ์การท่องเทีย่วเชิงวฒันธรรม 

1. ดา้นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียง 
2.ดา้นอาหารพ้ืนบา้น 
3.ดา้นมรดกทางประวติัศาสตร์    
4.ดา้นศิลปะ หตัถกรรม ดินด่านเกวยีน 
5. ดา้นผลิตภณัฑผ์า้ไหม  
6.. ดา้นกิจกรรมเทศกาล และงานประเพณี 

 
 
 
 
 

 

ประชากรศาสตร์ 
1.  เพศ 
2.  อาย ุ
3 . การศึกษา 
4 . รายได ้
5.  อาชีพ 
6.จงัหวดั 
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การทบทวนวรรณกรรม 
 ภาพลกัษณ์เป็นสิง่ทีเ่กดิขึน้จากความรูส้กึและการมตีวัตนของแต่ละบุคคลต่อสิง่ต่าง ๆ ในความรูส้กึที่
สรา้งขึน้เองไดโ้ดยมขีอ้มลูประกอบจรงิมาเป็นหลกัอ้างองิอยูด่ว้ย โดยผ่านการน าเสนอผ่านประสบการณ์ 
การศกึษาค้นคว้าหาความรู้ อย่างสรา้งสรรค์ มหีลกัคดิ หลกัวเิคราะห์จากสิง่ต่าง ๆ จนท าให้เกดิการมี
ตวัตนชดัเจน มองเห็นรบัรู้ รู้สกึได้ และเชื่อถือต่อการเข้าใจในสิง่ต่าง ๆที่เกิดขึ้นเป็นภาพลกัษณ์ของ
ตนเอง และแสดงออกในรูปแบบของพฤตกิรรม ของแต่ละคนท าให้ภาพลกัษณ์นัน้มลีกัษณะที่เกี่ยวขอ้ง
กบัความรูส้กึของจติใจโดยตรง อาจกล่าวได้ว่า คอืภาพแห่งความประทบัใจในสิง่ที่รูส้กึต่อสิง่ใดสิง่หนึ่ง 
หรอืคนใดคนหน่ึง หรอื สถานทีใ่ดทีห่นึ่งเรยีกว่าชื่อเสยีงกไ็ด ้ซึง่มคีวามสอดคลอ้งกบัความรูส้กึนึกคดิของ
แต่ละบุคคลภายใต้สถานการณ์ที่เกดิขึน้ อนัเกดิจากการประเมนิส่วนตวั และกลายเป็นภาพที่ฝังอยู่ใน
ความรู้สึกนึกคิดหรือทัศนคติของบุคคลยากที่จะเปลี่ยนแปลง สอดคล้องกับ Leisen (2001(ได้ให้
ความหมายว่า ภาพลกัษณ์ของสถานที่ท่องเที่ยวส่งผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว
โดยเฉพาะการตัดสินใจเลือกสถานที่ท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวจะมีการรบัรู้ถึ งภาพลกัษณ์ของแหล่ง
ท่องเทีย่วจากขา่วสารแหล่งขอ้มลูต่าง ๆ และประสบการณ์ตรงของนกัท่องเทีย่วเอง ซึง่อาจจะแตกต่างไป
จากสภาพความเป็นจรงิก็ได้ เพราะภาพลกัษณ์นัน้ไม่ใช่เรื่องขอ้เท็จจรงิ (Reality) เพยีงอย่างเดยีวแต่
เป็นการรบัรู ้(Perception) ทีเ่อาความรูส้กึส่วนตวัเขา้ไปปะปนอยูใ่นขอ้เทจ็จรงิดว้ย  
 การท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรม กล่าวไดว้่า เป็นการศกึษาความรูใ้นพืน้ทีข่องชุมชนทีเ่ก่าแก่ดัง้เดมิ หรอื
บรเิวณที่มคีุณลกัษณะที่บนร่องรอยทางประวตัศิาสตร์ และมวีฒันธรรม วถิชีวีติมกีารบอกเล่าเรื่องราว
ของกลุ่มคนในสงัคมมนุษย์ผ่านทางประวตัิศาสตร์ ที่สื่อเนื่องเกี่ยวขอ้งกบัวฒันธรรมความเป็นอยู่ ภูมิ
ปัญญาความรู ้และการใหคุ้ณค่าของผูค้นในสงัคม ผ่านทางศลิปกรรม โบราณสถาน ทีม่คีุณค่าหรอื ศาสน
สถานทางประวตัิศาสตร์ ที่สามารถแสดงออกให้เห็นถึงความงดงาม และทรงคุณค่าแก่การอนุรกัษ์ 
สามารถสะทอ้นใหเ้หน็ถงึวถิชีวีติผูค้น ความเป็นอยู่ในแต่ละยุคสมยัไดเ้ป็นอย่างดี สะทอ้นถงึสถานะทาง
เศรษฐกจิ สงัคม หรอืขนบธรรมเนียมประเพณี และ วฒันธรรมเป็นจุดขายในการท่องเที่ยว เพื่อดงึดูด
ความสนใจของนกัท่องเทีย่วชาวต่างประเทศ โดยเฉพาะนกัท่องเทีย่วชาวอเมรกินัและยโุรป ทีต่่างสนใจที่
จะเรยีนรูว้ฒันธรรม มรดกทางประวตัศิาสตร ์เยีย่มชมงานสถาปัตยกรรม และสมัผสัวถิชีวีติ ความเป็นอยู่
ของคนในประเทศนัน้ (ไกรฤกษ์ ป่ินแกว้ 2555)  
งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
       วนัทนีย ์ศรนีวล, อศัวนิ แสงพกุิล.(2560) ไดศ้กึษาเรื่อง ปัจจยัทีส่่งผลต่อภาพลกัษณ์การท่องเทีย่ว
จงัหวดับุรรีมัยข์องนักท่องเที่ยวชาวไทย พบว่า นักท่องเที่ยวให้ความคดิเหน็ในด้านกจิกรรม และด้าน
แหล่งท่องเทีย่ว มากทีสุ่ด และปัจจยัดา้นแหล่งท่องเทีย่วทางดา้นวฒันธรรม และดา้นกจิกรรมทีน่่าสนใจ 
ส่งผลต่อภาพลกัษณ์การท่องเทีย่วของจงัหวดับุรรีมัย์ ศลษิา ธรีานนท,์ เจรญิชยั เอกมาไพศาล. (2559) 
ไดศ้กึษาเรื่อง พบว่า ปัจจยัดา้น สถานภาพ ภูมลิ าเนาอายุ และอาชพีทีแ่ตกต่างกนัส่งผลต่อภาพลกัษณ์
การท่องเทีย่ว และการตดัสนิใจท่องเทีย่วซ ้า สุขมุ คงดษิฐ,์ ธนรตัน์ รตันพงศธ์ระ. (2558) ไดศ้กึษา พบว่า 
ภาพลกัษณ์ด้านการท่องเที่ยวของมรดกโลก นครประวตัศิาสตร ์พระนครศรอียุธยา และความพงึพอใจ
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ของนักท่องเที่ยวมผีลต่อภาพลกัษณ์การท่องเที่ยวของมรดกโลก นครประวตัศิาสตรพ์ระนครศรอียุธยา 
ในดา้นชื่อเสยีงนกัท่องเทีย่วมภีาพลกัษณ์การท่องเทีย่วมากทีสุ่ด 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
     กลุ่มตวัอย่างในการศกึษาคอื นักท่องเทีย่วชายไทยอายุ 20 ปีขึน้ไป ทีไ่ม่ไดม้ภีูมลิ าเนาอยู่ในจงัหวดั
นครราชสมีา และเดนิทางมาท่องเที่ยวในจงัหวดันครราชสมีา โดยใช้วธิกีารเลอืกสุ่มตวัอย่างแบบไม่
ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน และไม่ทราบจ านวนนักท่องเที่ยวชาวไทย ใช้วธิกีารเก็บข้อมูลแบบ
บงัเอญิ (Accidental Sampling) โดยก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างดว้ย สตูรไมท่ราบขนาดกลุ่มตวัอย่าง
ของ คอแครน W.G. Cochran, 1977 ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95% ก าหนดค่าความคลาดเคลื่อนไดไ้ม่เกิน 
±5%   
 ผู้วจิยัใช้เทคนิคการสุ่มตวัอย่างแบบบงัเอญิ (Accidental Sampling) โดยใช้เครื่องมอืแบบสอบถาม
นักท่องเที่ยวชาวไทยในจงัหวดันครราชสมีา โดยใช้แบบสอบถามจ านวน 400 ชุด ตามกลุ่มตวัอย่างที่
ก าหนดไว้ เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ถามเกี่ยวกบัภาพลกัษณ์การท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรม
และการรบัรู้ทุนทางวฒันธรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยในจงัหวดันครราชสีมา โดยมลีกัษณะเป็น
แบบสอบถามทีป่ระกอบดว้ยค าถามปลายปิด ซึง่ไดค้น้ควา้และดดัแปลงจากแนวคดิงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้งที่
ใกลเ้คยีงกบังานของผูว้จิยั ทีไ่ดท้ าการวจิยัมาแลว้ โดยไดจ้ดัเรยีงล าดบัเนื้อหาแบบสอบถามใหค้รอบคลุม
ขอ้มลูทีต่อ้งการ โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ประกอบดว้ย 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลลกัษณะประชากรศาสตร์ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกบัลกัษณะปัจจยัส่วนบุคคลโดย
ศกึษาเกีย่วกบั เพศ อาย ุระดบัการศกึษา อาชพี รายไดต่้อเดอืน และจงัหวดั ม ีลกัษณะเป็นแบบสอบถาม
ปลายปิด (Closed End) มคี าตอบหลายตวัเลอืก (Multiple Choice) และเลอืกตอบเพยีงขอ้เดยีว มคี าถาม
จ านวน 6 ขอ้ 
 ส่วนที่ 2 เป็นข้อมูลภาพลกัษณ์การท่องเที่ยวเชงิวฒันธรรมในจงัหวดันครราชสมีา แบบสอบถาม
เกีย่วกบัการรบัรูภ้าพลกัษณ์การท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรมของนกัท่องเทีย่วชาวไทย ในจงัหวดันครราชสมีา 
โดย มลีกัษณะเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scales) 5 ระดบัจ านวน 14 ขอ้ 
แบ่งออกเป็น 6 ด้านคือ1.ด้านแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง 2.ด้านอาหารพื้นบ้าน3.ด้านมรดกทาง
ประวตัศิาสตร ์4.ดา้นศลิปะ หตัถกรรม ดนิด่านเกวยีน 5.ดา้นผลติภณัฑผ์้าไหม 6..ดา้นกจิกรรมเทศกาล 
และงานประเพณี ซึง่มกีารก าหนดแบบมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดบั ไดแ้ก่ มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง 
น้อย และน้อยทีสุ่ด (วุฒชิาต ิสุนทรสมยั 2551) 
  คะแนน  5  หมายถงึ  การรบัรูภ้าพลกัษณ์การท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรมอยูใ่นระดบั     มากทีสุ่ด 
      คะแนน  4  หมายถงึ  การรบัรูภ้าพลกัษณ์การท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรมอยูใ่นระดบั     มาก 
      คะแนน  3  หมายถงึ  การรบัรูภ้าพลกัษณ์การท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรมอยูใ่นระดบั     ปานกลาง 
      คะแนน  2  หมายถงึ  การรบัรูภ้าพลกัษณ์การท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรมอยูใ่นระดบั     น้อย 
      คะแนน  1  หมายถงึ  การรบัรูภ้าพลกัษณ์การท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรมอยูใ่นระดบั    น้อยทีสุ่ด 
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การเกบ็รวบรวมข้อมลู 
       ผู้วิจยัเก็บจากแหล่งข้อมูล โดยเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการน าแบบสอบถามแจกให้กับ
นักท่องเทีย่วชาวไทยในจงัหวดันครราชสมีาเดนิทางมาท่องเทีย่วในจงัหวดันครราชสมีา 3 สถานทีค่อื 1.
อนุสาวรยี์ท้าวสุรนาร(ีย่าโม( ถนนราชด าเนิน อ าเภอเมอืง 2. วดัศาลาลอย อ าเภอเมอืง และรวบรวม
ขอ้มลูจากการคน้ควา้ต ารา เอกสารบทความวิจยัทีเ่กี่ยวขอ้งจากแหล่งต่าง ๆ และหอ้งสมุดมหาวทิยาลยั
ธุรกจิบณัฑติย ์รวมถงึขอ้มูลในระบบออนไลน์จากเวบ็ไซด์ที่เกี่ยวขอ้งในการวจิยั ทัง้ภาครฐัและเอกชน
เพื่อเป็นพืน้ฐานในการศกึษา 
การวิเคราะหข้์อมลูและสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะหข้์อมลู 
        การศึกษาครัง้นี้ผู้ศึกษาด าเนินการวเิคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมได้จากแบบสอบถาม จะมาท าการ
ประมวลผลขอ้มูล ที่ลงรหสัจะท าการป้อนขอ้มูลของค าตอบในแบบสอบถาม บนัทกึเขา้ไฟล์ลงในดสิก์ 
โดยใชเ้ครื่องคอมพวิเตอรใ์นการประมวลผลขอ้มลูดว้ยโปรแกรมส าเรจ็รูปเพื่อการวจิยัทางสังคมศาสตร ์
(ธานินทร ์ศลิป์จาร ุ2551) น ามาวเิคราะห ์โดยใชส้ถติ ิดงันี้ 
 การวเิคราะห์ข้อมูลเชงิพรรณนา (Descriptive statistics) เพื่ออธบิายข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับกลุ่ม
ตวัอยา่งวเิคราะหข์อ้มลูแบบสอบถาม 
        ปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบด้วยเพศ อายุ ระดบัการศกึษา สถานภาพ อาชพี และรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือนโดยการอธิบายข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถามโดยใช้การแจกแจงความถี่(Frequency 
distribution) ค่ารอ้ยละ(Percentage) และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 
สถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistics)  
       ค่า F-test จากการวเิคราะหค์่าความแปรปรวน ANOVA (One-way analysis of variance) โดยการ
วเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดยีว เพื่อทดสอบสมมุตฐิานลกัษณะปัจจยัส่วนบุคคลอื่น ๆ (ยกเว้นเพศ( 
โดยมคี่า F-test/ANOVA ทีม่รีะดบันัยส าคญัทางสถติ ิ0.05 และเมื่อพบความแตกต่าง เปรยีบเทยีบความ
แตกต่างเป็นรายคู่ โดยใชว้ธิ ีLeast Significant Difference (LSD) ทีม่รีะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05 
 การทดสอบสมมตฐิานดว้ย Independent Sample : t-test เพื่อหาค่าเฉลีย่ความแตกต่างระหว่างเพศ
ชาย และเพศหญงิต่อการรบัรูภ้าพลกัษณ์การท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรมในจงัหวดันครราชสมีาโดยทดสอบ
ความ แตกต่างระหว่างคะแนนเฉลีย่ของกลุ่มตวัอยา่ง 2 กลุ่มทีเ่ป็น อสิระกนั 
ผลการศึกษา 
 การศึกษาภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดนครราชสีมาผ่านมุมมองของ
นักท่องเทีย่วชาวไทย กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการศกึษาคอื นักท่องเทีย่วชายไทยอายุ 20 ปีขึน้ไป ทีไ่ม่ไดม้ี
ภูมลิ าเนาอยู่ในจงัหวดันครราชสมีา และเดนิทางมาท่องเที่ยวในจงัหวดันครราชสมีา จ านวน 400 คน 
โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครือ่งมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลูไดแ้ก่ จ านวน 
รอ้ยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า Independent Sample : t-test ค่า F-test/ANOVA เมื่อพบ
ความแตกต่างเปรยีบเทยีบความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยใชว้ธิ ีLeast Significant Difference (LSD)  
 นกัท่องเทีย่วชาวไทยทีเ่ดนิทางมาท่องเทีย่วในจงัหวดันครราชสมีา พบว่า นกัท่องเทีย่วส่วนใหญ่เป็น
เพศหญงิ รอ้ยละ 57.6 และเป็นเพศชาย รอ้ยละ 42.5 มอีายุระหว่าง 21-30 ปี รอ้ยละ 27.6 รองลงมาคอื 
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31-40 ปี รอ้ยละ 23.4 มกีารศกึษาอยู่ในระดบัอนุปรญิญา / ปวส. รอ้ยละ 45.9 รองลงมาคอื มธัยมศกึษา
ตอนปลาย / ปวช. รอ้ยละ 24.8 โดยส่วนใหญ่ประกอบอาชพีธุรกิจส่วนตวั รอ้ยละ 29.3 รองลงมาเป็น 
นักเรยีน/นักศึกษา ร้อยละ 26.7 และมรีายได้เฉลี่ยต่อเดอืนอยู่ที่ 10,001 – 20,000 บาท ร้อยละ 36.3 
รองลงมาคอืทีรายได้ 20,001 -30,000 บาท  ร้อยละ 32.1 และนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เดินทางมาจาก
จงัหวดักรงุเทพมหานคร รอ้ยละ 18.3 รองลงมาคอืจงัหวดับุรรีมัย ์รอ้ยละ 10.0 ตามล าดบั  
       ผลการศกึษาการรบัรูภ้าพลกัษณ์การท่องเที่ยวเชงิวฒันธรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยในจงัหวดั
นครราชสมีา 
ตาราง ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานเกีย่วกบัการรบัรูภ้าพลกัษณ์การท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรมใน 

    จงัหวดันครราชสมีา 
 

ภาพลกัษณ์การท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรม X  S.D. ระดบัการรบัรู ้ ล าดบัที ่

 ดา้นแหล่งท่องเทีย่วทีม่ชีื่อเสยีง 3.57 0.78 มาก 1 

 ดา้นอาหารพืน้บา้น 3.56 0.84 มาก 2 

 ดา้นมรดกทางประวตัศิาสตร ์ 3.54 0.72 มาก 3 

 ดา้นศลิปะ หตัถกรรม ดนิด่านเกวยีน 3.39 0.80 ปานกลาง 6 

 ดา้นผลติภณัฑผ์า้ไหม 3.45 0.92 มาก 5 

 ดา้นกจิกรรมเทศกาล และงานประเพณี 3.48 0.72 มาก 4 

รวม 3.50 0.65 มาก  
  
       การรบัรู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจงัหวัดนครราชสีมา โดยภาพรวม พบว่า 
นักท่องเทีย่วมกีารรบัรูภ้าพลกัษณ์การท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรมอยู่ในระดบัมาก( (X =3.50) เมื่อพจิารณา
เป็นรายดา้น พบว่า ดา้นแหล่งท่องเทีย่วทีม่ชีื่อเสยีง นกัท่องเทีย่วมกีารรบัรูภ้าพลกัษณ์การท่องเทีย่วเชงิ
วฒันธรรมโดยได้คะแนนสูงสุดเป็นอนัดบัแรก และมกีารรบัรู้อยู่ในระดบัมาก( X =3.57) รองลงมาคอื 
ด้านอาหารพื้นบ้าน ด้านมรดกทางประวตัิศาสตร์ ด้านกิจกรรมเทศกาล และงานประเพณี และด้าน
ผลติภณัฑ์ผ้าไหม มกีารรบัรู้ภาพลกัษณ์การท่องเที่ยวเชงิวฒันธรรมอยู่ในระดบัมาก( X =3.56) ( X  
=3.54) ( X =3.48) ( X =3.45) และด้านศิลปะ หัตถกรรม ดินด่านเกวียน นักท่องเที่ยวมีการรับรู้
ภาพลกัษณ์การท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรมอยูใ่นระดบัปานกลาง( X =3.39) ตามล าดบั  . 
       ผลการทดสอบสมมตุฐิาน นกัท่องเทีย่วทีม่ปัีจจยัส่วนบุคคลเช่น เพศ อาย ุการศกึษา รายได ้อาชพี 
แตกต่างกนัมกีารรบัรูภ้าพลกัษณ์การท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรมแตกต่างกนั 
       1.นักท่องเทีย่วเพศหญงิ และเพศชาย มกีารรบัรูภ้าพลกัษณ์การท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรมในจงัหวดั
นครราชสมีาแตกต่างกนัในดา้นผลติภณัฑผ์า้ไหม อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 05.0  
       2 . นักท่องเที่ยวที่ม ีอายุแตกต่างกนัมกีารรบัรู้ภาพลกัษณ์การท่องเที่ยวเชงิวฒันธรรมในจงัหวดั
นครราชสมีาแตกต่างกนัในภาพรวม ดา้นแหล่งท่องเทีย่วทีม่ชีื่อเสยีง ดา้นอาหารพืน้บา้น ดา้นมรดกทาง
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ประวตัศิาสตร ์ดา้นผลติภณัฑผ์า้ไหม และดา้นกจิกรรมเทศกาล และงานประเพณี อย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั 05.0  
   3. นกัท่องเทีย่วทีม่ ีระดบัการศกึษาแตกต่างกนัมกีารรบัรูภ้าพลกัษณ์การท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรมใน
จงัหวดันครราชสมีาแตกต่างกนัในทุก ๆ ดา้น อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
   4. นักท่องเทีย่วที่ม ีอาชพีแตกต่างกนัมกีารรบัรูภ้าพลกัษณ์การท่องเที่ยวเชงิวฒันธรรมในจงัหวดั
นครราชสมีาแตกต่างกนัในภาพรวม ดา้นแหล่งท่องเทีย่วทีม่ชีื่อเสยีง ดา้นอาหารพืน้บา้น ดา้นมรดกทาง
ประวตัศิาสตร ์ดา้นผลติภณัฑผ์า้ไหม และดา้นกจิกรรมเทศกาล และงานประเพณี อย่างมีนัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั 0.05  
   5. นักท่องเที่ยวที่มี รายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกันมีการรบัรู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเชิง
วฒันธรรมในจงัหวดันครราชสมีาแตกต่างกนัในทุก ๆ ดา้น อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
อภิปรายผล 
       จากการศึกษาภาพลกัษณ์การท่องเที่ยวเชงิวฒันธรรมของจงัหวดันครราชสมีาผ่านมุมมองของ
นกัท่องเทีย่วชาวไทย ชีใ้หเ้หน็ว่า นกัท่องเทีย่วมกีารรบัรูภ้าพลกัษณ์การท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรม ในดา้น
แหล่งท่องเที่ยวทางวฒันธรรมที่มชีื่อเสยีงมากที่สุดโดยได้คะแนนสุงสุด ( X  =3.50( ซึ่งสอดคล้องกบั
งานวจิยัของ วนัทนีย ์ศรนีวล ,อศัวนิ แสงพกุิล.(2560( ได้ศกึษาเรื่อง ปัจจยัที่ส่งผลต่อภาพลกัษณ์การ
ท่องเทีย่วจงัหวดับุรรีมัยข์องนักท่องเทีย่วชาวไทย โดยพบว่า ปัจจยัดา้นแหล่งท่องเทีย่ว ดา้นวฒันธรรม 
และกิจกรรมที่น่าสนใจ ส่งผลต่อภาพลกัษณ์การท่องเที่ยว ทัง้นี้จะเห็นได้ว่า จงัหวดันครราชสมีาเป็น
เมอืงแห่งวรีสตร ีมอีนุสาวรยี์ท่านท้าวสุรนาร ี(คุณย่าโม(ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคญั และมกีารจดั
กจิกรรมงานที่มชีื่อเสยีงที่ส าคญัคอื งานฉลองวนัแห่งชยัชนะของท่านท้าวสุรนาร ีและกจิกรรมเทศกาล
ทางวัฒนธรรมอื่น ๆ เช่น งานแสดงแสงสีเสียง พิมายปุระปาจิต อรพิม ที่ อ าเภอพิมาย อันเป็น
ภาพลกัษณ์ที่โดดเด่นด้านแหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรมที่มชีื่อเสยีง ท าให้จงัหวดันครราชสมีามี
ชื่อเสยีงโดงดงัจนท าใหเ้กดิการรบัรูภ้าพลกัษณ์การท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรมอยูใ่นระดบัมาก  
       จากการศกึษา การรบัรูภ้าพลกัษณ์การท่องเที่ยวเชงิวฒันธรรมในจงัหวดันครราชสมีาโดยจ าแนก
ตามปัจจยัส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยวชาวไทย พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ ที่มเีพศ อายุ การศกึษา 
อาชพี และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนั จะมกีารรบัรูภ้าพลกัษณ์การท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรมแตกต่าง
กันซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยัของ พบพร โอทกานนท์ และเยาวภา ปฐมศิรกุิล (2556) ได้ศึกษาเรื่อง 
รูปแบบคุณภาพการบรกิาร ภาพลกัษณ์แหล่งท่องเที่ยว และความพงึพอใจที่ส่งผลต่อความตัง้ใจเชงิ
พฤติกรรมการท่องเที่ยวแบบพ านักระยะยาวของชาวยุโรปและอเมรกินั  กล่าวว่า ปัจจยัส่วนบุคคลที่
แตกต่างกนัจะท าใหเ้กดิการรบัรูภ้าพลกัษณ์ และการเดนิทางท่องเทีย่วทีแ่ตกต่างกนัดว้ย 
       ผลการทดสอบความแตกต่างโดยเปรยีบเทยีบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยใชว้ธิ ี Least Significant 
Difference (LSD) ผลการศกึษาพบว่า การเปรยีบเทยีบความแตกต่างการรบัรูภ้าพลกัษณ์การท่องเทีย่ว
เชงิวฒันธรรมในจงัหวดันครราชสมีาโดยจ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยวชาวไทย พบว่า 
ส่วนใหญ่นักท่องเทีย่วทีม่เีพศ อายุ การศกึษา อาชพี และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนั จะมกีารรบัรู้
ภาพลกัษณ์การท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรมแตกต่างกนั ทัง้นี้จะเหน็ไดว้่า ลกัษณะของบุคคลทีแ่ตกต่างกนัจะ
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มกีารรบัรู้ที่แตกต่างกัน เช่น เพศหญิง และเพศชายจะให้ความส าคัญในเรื่องผ้าไหม การแต่งกาย
แตกต่างกัน ส่วนอายุที่แตกต่างนัน้ก็จะมกีารรบัรู้ภาพลกัษณ์ที่แตกต่างกันด้วย นอกจากนัน้ระดับ
การศกึษาทีแ่ตกต่างกนั จะมกีารรบัรูภ้าพลกัษณ์แตกต่างกนัดว้ย โดยนกัท่องเทีย่วทีม่กีารศกึษาสงูจะสบื
ค้นหาขอ้มูลในอนิเทอรเ์น็ต และจากสงัคมออนไลน์ได้ดกีว่าผู้ที่มกีารศกึษาน้อยกว่า ทัง้นี้รวมถงึอาชพี
ดว้ย ส่วนนกัท่องเทีย่วทีม่รีะดบัรายไดท้ีแ่ตกต่างกนั จะมกีารรบัรูภ้าพลกัษณ์การท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรม
แตกต่างกนั เช่น ผูท้ีม่รีายไดน้้อย หรอืมอีาชพีทีต่อ้งท างานประจ าไม่มวีนัหยุดการทีจ่ะเดนิทางท่องเทีย่ว
กจ็ะมโีอกาสน้อยกว่า ผูท้ีม่อีาชพีอสีระจงึท าใหเ้กดิการรบัรูแ้หล่งท่องเที่ยวทีแ่ตกต่างกนัตามไปดว้ย ซึง่
สอดคล้องกบังานวจิยัของ พบพร โอทกานนท์ และเยาวภา ปฐมศริกุิล (2556) ได้ศกึษาเรื่อง รูปแบบ
คุณภาพการบรกิาร ภาพลกัษณ์แหล่งท่องเที่ยว และความพงึพอใจที่ส่งผลต่อความตัง้ใจเชงิพฤติกรรม
การท่องเทีย่วแบบพ านักระยะยาวของชาวยุโรปและอเมรกินั กล่าวว่าโดยปัจจยัส่วนบุคคลทีแ่ตกต่างกนั
จะมกีารรบัรูภ้าพลกัษณ์ และการเดนิทางท่องเทีย่วทีแ่ตกต่างกนั  
ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการศึกษา 
       จากการศึกษาในครัง้นี่สามารถน าความรู้ และมปีระเด็นที่น่าสนใจไปปรบัใช้ประโยชน์ในการ
ส่งเสรมิการท่องเทีย่วทางวฒันธรรมในจงัหวดันครราชสมีาไดด้งันี้ 
       การศกึษา การรบัรูภ้าพลกัษณ์การท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรมในจงัหวดันครราชสมีา ชีใ้หเ้หน็ว่า ควร
ให้ความส าคญักบัภาพลกัษณ์ ด้านแหล่งท่องเที่ยวที่มชีื่อเสยีง มากที่สุด ควรส่งเสรมินักท่องเที่ยวทีไ่ด้
เดนิทางมากราบคุณย่าโม ให้ได้ขึน้ชื่อว่าเป็น “หลานย่าโม” หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งควร สรา้งการรบัรูใ้ห้
นักท่องเที่ยว เพื่อให้เกดิการจดจ า แมเ้พยีงได้ยนิค าว่า “ย่าโม” จะต้องทราบได้เลยว่า เป็นภาพลกัษณ์
การท่องเทีย่วของจงัหวดันครราชสมีา ส่วนใน ดา้นอาหารพืน้บา้น ควรใหค้วามส าคญัในรปูแบบการปรุง
อาหารเฉพาะทอ้งถิน่ และรสชาตทิีเ่ป็นเอกลกัษณ์ ควรมกีารจดักจิกรรมสาธติการปรงุอาหารทอ้งถิน่ของ
ดีเมอืงโคราชมาน าเสนอให้กบันักท่องเที่ยว  และสนับสนุนภาพลกัษณ์มรดกทางประวตัิศาสตร์ อีก
ประการหนึ่งคอืภาพลกัษณ์ ด้านกจิกรรมเทศกาล และงานประเพณี  ต้องให้ประเดน็สนใจให้มากด้วย 
เพราะจงัหวดัจงัหวดันครราชสมีามี เทศกาลงานประเพณีทางวฒันธรรมมากมาย เช่น งานเทสกาลผ้า
ไหมมดัหมีปั่กธงชยั และของดเีมอืงโคราช อ าเภอปักธงชยั งานเทศกาลวนัขนมจนีประโดก งานประเพณี
กินเข่าค ่า อ าเภอสูงเนิน และงานมหกรรมเครื่องปั้นดินเผาของดีด่านเกวียน อ าเภอโชคชยั เป็นต้น  
เพราะเป็นภาพลกัษณ์ดา้นการท่องเที่ยว งานเทศกาลประจ าปีของจงัหวดัและ ของแต่ละอ าเภอ ดงันัน้
หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง ควรก าหนดเป็นแผนส่งเสรมิงบประมาณประจ าปี ท าเป็นนโยบายสรา้งสื่อสงัคม
ออนไลน์โปรโมทลงสื่ออนิเตอรเ์น็ตต่าง ๆ เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้สบืค้นหาขอ้มูลอย่างง่าย ใส่เรื่องราว
ประวตัศิาสตรไ์ทยต านานทีส่ าคญัไหอ้ยา่งชดัเจน ถูกตอ้ง และเชื่อถอืได ้
ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัครัง้ต่อไป 
       การศกึษาในครัง้ต่อไป ควรมกีารส ารวจแหล่งท่องเที่ยวเชงิวฒันธรรมในจงัหวดันครราชสมีาให้ลง
พื้นที่ในระดบัท้องถิน่มากขึน้ และควรเก็บขอ้มูลเน้นทางด้านแหล่งท่องเที่ยวชุมชนทางวฒันธรรม เก็บ
ขอ้มลูครอบคลุมการศกึษาทัง้จงัหวดัจะไดข้อ้มลูทีค่รบถว้น และเป็นการศกึษาเชงิคุณภาพเพื่อประโยชน์
ในทอ้งถิน่มากขึน้ต่อไป 

261



การอ้างอิง 
กระทรวงการท่องเทีย่ว และกฬีา(2562) แผนพฒันาการท่องเทีย่วแห่งชาต ิฉบบัที ่ 2 
ไกรฤกษ์ ป่ินแกว้(.2555). การท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรม.ภาควชิาการจดัการธุรกจิระหว่างประเทศ . 

มหาวทิยาลยักรงุเทพ. 
คณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาต,ิ ส านกังาน.วฒันธรรมกบัการเปลีย่นแปลง . 

กรงุเทพมหานครอมัรนิทรพ์ริน้ติง้กรุพ๊ :, 2535. 
ธานินทร ์ศลิป์จาร ุการวจิยัและวเิคราะหข์อ้มลูทางสถติดิว้ย .(2555( .SPSS (พมิพค์รัง้ที ่.(13 

กรงุเทพมหานคร .แอนดด์ ีบสิซเินสอาร ์: 
ธรีวุฒ ิเอกะกุล.(2543). ระเบยีบวธิวีจิยัทางพฤตกิรรมศาสตร ์และสงัคมศาสตร.์ อุบลราชธานี:  
       สถาบนัราชภฏัอุบลราชธานี. 
พบพร โอทกานนท ์และเยาวภา ปฐมศริกุิล.(2556). รปูแบบคุณภาพการบรกิาร ภาพลกัษณ์แหล่ง 

ท่องเที่ยว และความพงึพอใจ ที่ส่งผลต่อความตัง้ใจเชงิพฤติกรรม การท่องเที่ยวแบบพ านัก
ระยะยาวของชาวยุโรป และอเมรกินั วารสารธรรมศาสตร ์ปีที ่ เมษายน-มกราคม 1 ฉบบัที ่32
 .2556 

วุฒชิาต ิสุนทรสมยั( .2551). ภาพลกัษณของแหล่งทองเทีย่วใครก าหนด. วารสาร S&M. 
วนัทนีย ์ศรนีวล, อศัวนิ แสงพกุิล(.2560) ปัจจยัทีส่่งผลต่อภาพลกัษณ์การท่องเทีย่วจงัหวดับุรรีมัย ์
           ของนกัท่องเทีย่วชาวไทย วารสารวชิาการ มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์ปีที ่ 1 ฉบบัที ่9 
ศลษิา ธรีานนท,์ เจรญิชยั เอกมาไพศาล. (2559( ภาพลกัษณ์การท่องเทีย่วทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจกลบัมา 

    ท่องเทีย่วซ ้าในกรงุเทพมหานครของนกัท่องเทีย่วชาวต่างชาต:ิ กรณศีกึษาภายหลงัการเกดิ 
   วกิฤตกิารณ์ทางการเมอืง พ.ศ. 2556-2557วารสารเศรษฐศาสตรแ์ละนโยบายสาธารณะ ปีที ่7 
    ฉบบัที ่13 

ศูนยว์จิยักสกิร.(2562) การท่องเทีย่วไทย สบืคน้เมือ่ 1 ธนัวาคม 2563 (ออนไลน์). แหล่งทีม่า   
    https://kasikornresearch.com/th     
สุขมุ คงดษิฐ,์ ธนรตัน์ รตันพงศธ์ระ. (2558) ภาพลกัษณ์ดา้นการท่องเทีย่วมรดกโลก นครประวตัศิาสตร ์

  พระนครศรอียธุยา ในสายตาของนกัท่องเทีย่วชาวต่างชาต ิ(วทิยานิพนธ ์คณะศลิปศาสตร(์, 
  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูม ิ

Cochran, W. G. (1977). Sampling Techniques. (3rd ed). New York: John Wiley &Sons.  
Chen, CF., & Tsai, D. 2007. “How destination image and evaluative factors affect Behavioral 
Leisen, B. (2001). Image Segmentation: the Case of Tourism Destination. Journal of  

Service Marketing. 15(1), 49-69. 

262

https://kasikornresearch.com/th


DPU International Conference on Business Innovation and Social Sciences 2021 

ผลกระทบของอตัราส่วนทางการเงินต่อความสามารถในการท าก าไรของกลุ่มธนาคารพาณิชย ์
ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

The Effect of Financial Ratios on Profitability of Listed Banking Sector on  
the Stock Exchange of Thailand 

อารยิา มาศศริ1ิ*, ผูช้่วยศาสตราจารยส์มบรูณ์ สาระพดั 1

คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์วทิยาเขตศรรีาชา 
1*Email : ariya9962@gmail.com  

บทคดัย่อ 
  งานวจิยันี้มวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษาถงึผลระทบของอตัราส่วนทางการเงนิต่อความสามารถในการท า
ก าไรของกลุ่มธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยศึกษาผล
ประกอบการของกลุ่ม      ธนาคารพาณิชยท์ีอ่ยู่ในตลาดหลกัทรพัย ์ โดยพจิารณาจากงบดุลและงบก าไร
ขาดทุน จ านวน 5 ปี ระหว่างปี พ.ศ. 2557 – พ.ศ. 2561  ผลการวจิยัพบว่า  อตัราผลตอบแทนจาก
สนิทรพัย(์ROA) มคีวามสมัพนัธ์เชงิลบกบัอตัราส่วนด้านประสทิธภิาพการด าเนินงานถ้าอตัราส่วนดา้น
ประสทิธภิาพการด าเนินงานสูงขึ้นจะท าให้ความสามารถในการท าก าไรของธนาคารลดลงและอัตรา
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) มีผลกระทบเชิงบวกกับอัตราส่วนด้านประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานและอัตราส่วนด้านคุณภาพสินเชื่อและขนาดกิจการถ้าธนาคารมีการประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานทีด่ ีปล่อยสนิเชื่อทีม่คีุณภาพจะท าใหผ้ลตอบแทนของผูถ้อืหุน้ดไีปดว้ย ในทางเดยีวกนัถ้าเป็น
กจิการขนาดใหญ่โอกาสทีผ่ลตอบแทนจะเพิม่สงูขึน้ 
ค าส าคญั : อตัราส่วนทางการเงนิ,ความสามารถในการท าก าไร 
1.บทน า
        การลงทุนในตลาดหลกัทรพัย์ให้ผลตอบแทนที่สูงแต่ก็มคีวามผนัผวนค่อนข้างสูง  โดยเฉพาะ

หลกัทรพัยบ์างประเภทมกีารเคลื่อนไหวของราคาค่อนข้างผนัผวน ส่งผลให้นักลงทุนสามารถท าก าไร
หรอืขาดทุนจากหลกัทรพัยไ์ดม้ากซึง่การใชเ้ครื่องมอืทางการเงนิในการวเิคราะห์ เพื่อทีจ่ะประเมนิมลูค่า
ของสินทรัพย์ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีประสิทธิภาพตลาดทุนของ  Fama (1970)[9]ที่ก าหนดราคา
หลกัทรพัย ์เพื่อให้ทราบถงึมูลค่าที่แท้จรงิของหลกัทรพัย์ ที่ประกาศขายและทฤษฎีความมคีุณค่าของ
ข้อมูล Barth (2000) [8] ได้กล่าวถึงมูลค่าทางการบญัชีที่เปิดเผยอยู่ในงบการเงนิของบรษิัทนัน้จะมี
คุณค่า(Value relevance) ส่งผลใหก้ารประเมนิมลูค่าสนิทรพัยน่์าเชื่อถอืมากขึน้ เพิม่โอกาสในการสรา้ง
ก าไรมากขึน้ การลงทุนในหลกัทรพัยต่์างๆต้องมกีลยุทธ์ในการลงทุนเพื่อสรา้งผลตอบแทนที่คุ้มค่าแก่
การลงทุน โดยการวเิคราะห์วธิหีนึ่งที่นักลงทุนควรใช้คอื อตัราส่วนทางการเงนิ  แต่การที่จะวเิคราะห์
อตัราส่วนทางการเงนินัน้ตอ้งเลอืกใชอ้ตัราส่วนทีม่คีวามสมัพนัธต่์อการท าก าไรของหลกัทรพัยน์ัน้ดว้ย  
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           ดังนัน้ ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจศึกษาถึงผลกระทบของอัตราส่วนทางการเงินที่ส่งผลต่อ
ความสามารถในการท าก าไรของกลุ่มธนาคารพาณิชยท์ีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
โดยข้อมูลผลการศึกษาอตัราส่วนที่มคีวามสมัพนัธ์กบัความสามารถในการท าก าไร  สามารถน ามาใช้
ประโยชน์ในการเลอืกลงทุน และอธบิายผลตอบแทนของหลกัทรพัยไ์ด้  เพื่อเป็นแนวทางในการตดัสนิใจ
ลงทุนในกลุ่มหลกัทรพัยธ์นาคารพาณชิย ์
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
          เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพื่อวิเคราะห์ ผลกระทบของอัตราส่วนทาง
การเงนิกบัความสามารถในการท าก าไรของธนาคารพาณิชย์ในการตดัสนิใจเลอืกลงทุนในหลกัทรพัย์ 
กลุ่มธนาคารพาณชิย ์
ประโยชน์ของงานวิจยั 
             ประโยชน์จากการน าผลการศกึษาไปใช้ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุน เพื่อเป็นแนวทางให้กบั
นักลงทุน หรอืบุคคลที่สนใจลงทุนในการพจิารณาถงึการท าก าไรของสถาบนัการเงนิ เมื่อคดิที่จะลงทุน
กบัสถาบนัการเงนิ    
          ประโยชน์ต่อภาคธุรกจิธนาคาร เพื่อทีธ่นาคารสามารถน าไปพจิารณาถงึผลประกอบการที่ได้รบั 
สามารถพิจารณาถึงความสามารถในการท าก าไร เพื่อเป็นแนวทางให้พฒันายิง่ขึ้นไปและเพื่อเป็น
แนวทางในการจดัการปัญหาตน้ทุนส่วนเกนิทีอ่าจเกดิขึน้ได้ 
2.การทบทวนวรรณกรรม 
           ผูว้จิยัไดท้ าการศกึษาคน้ควา้เกบ็รวบรวมขอ้มลูและตรวจสอบเอกสารทีเ่กี่ยวขอ้งในดา้นต่างๆ 
ซึง่สามารถสรปุสาระส าคญั ดงันี้ 
2.2ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกบัการวิจยั 
 2.2.1ทฤษฎีความมีคณุค่าของข้อมูล  โดย Lev and Zarowin (1999) [11] กล่าวว่า  ความมคีุณค่า
ของข้อมูล (Value relevance) จะพิจารณาจากข้อมูลทางการบัญชีกับมูลค่าของลาดทุน เช่นราคา
หลกัทรพัยอ์ตัราผลตอบแทนของหลกัทรพัย ์Barth (2000) [8] กล่าวว่า ขอ้มลูทางการบญัชทีีเ่ปิดเผยอยู่
ในงบการเงนิของบรษิัทนัน้จะมคีุณค่า(Value relevance) เมื่อขอ้มูลทางบญัชมีคีวามสมัพนัธ์กบัตวัวดั
มลูค่าหลกัทรพัย ์เช่น ราคาหลกัทรพัย ์Barth, Beaver, and Landsman (2001) [7] พบว่า งานวจิยัที่ใช้
ราคาหลกัทรพัยน์ัน้สนใจที่จะหาว่าอะไรสะทอ้นให้เหน็ถงึมลูค่ากจิการและBall and Brown (1968) และ 
Beaver (1968) [6]สรปุไดว้่า ขอ้มลูก าไรนัน้ใหข้อ้มลูทีม่คีุณค่าแก่ผูล้งทุน 
 2.2.2แนวคิดของ CAMELs  ในการวเิคราะหอ์ตัราส่วนทางการเงนินัน้จะใชแ้นวคดิและทฤษฎีของ 
CAMELs (1997) เป็นเครื่องมอืที่วดัประสิทธิภาพการด าเนินงาน ต่อมาได้พฒันาเป็นเครื่องมือทาง
การเงนิในรปูอตัราส่วน ซึง่ถูกพฒันาเพื่อมาใชเ้ป็นระบบเตอืนภยัล่วงหน้าทางการเงนิ โดยการวเิคราะห์ 
CAMELS ประกอบด้วย 6 ด้าน (กรมตรวจบญัชีสหกรณ์กระทรวงการเกษตรและสหกรณ์CAMELS 
ANALYSIS,2548) [1 ] ดังนี้   1. ) Capital Adequacy หรือ ความเพียงพอของเงินกองทุน  บอกถึง
ความสามารถในการช าระหนี้การหาเงนิทุนในการก่อหนี้ผูกพนัธท์ี่มทีัง้ขอ้ดแีละขอ้เสยีต่อความสามารถ
ในการท าก าไรของธนาคาร 2.) Asset Quality หรอื คุณภาพของสนิทรพัยเ์ป็นการประเมนิว่าธนาคารจะ
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สร้างรายได้หรอืก าไรได้มากน้อยเพยีงใดก็มาจากคุณภาพของสนิทรพัย์  3.) Management หรอื การ
บรหิารงาน ประสทิธภิาพการท างานของพนักงาน ที่สามารถสรา้งสนิเชื่อโดยสร้างก าไรให้กบัธนาคาร
ได้มากเท่าไหร่ 4.) Earnings (Profitability) หรอื ความสามารถในการท าก าไร วเิคราะห์จากอตัราก าไร
สุทธต่ิอส่วนผู้ถอืหุ้น (Return on equity;ROE) ซึ่ง ROE ของธนาคารจะมคีวามสมัพนัธ์กบั อตัราก าไร
สุทธต่ิอสนิทรพัย์รวม (Return on asset; ROA) รวมถงึวเิคราะห์ถึงคุณภาพแนวโน้มการสรา้งก าไรใน
อนาคต 5.) Liquidity & Funding หรอืสภาพคล่องและเงนิกองทุน 6.) Sensitivity to Market Risk หรอื 
ความอ่อนไหวต่อความเสีย่งของตลาด ปัจจยัทีม่ผีลกระทบต่อธุรกจิในแงล่บปัจจยัเสีย่งอาจมาจากภาครฐั
หรอืสถาณการณ์ทัว่ไปภยัธรรมชาตทิีส่่งผลต่อธุรกจิ 
2.3อตัราส่วนทางการเงินท่ีเก่ียวข้อง 
    2.3.1อตัราส่วนด้านสภาพคล่อง (Liquidity ratios : LR) 
            2.3.1.1อตัราส่วนสนิทรพัยส์ภาพคล่องต่อสนิทรพัยร์วม (Primary assets to total assets : PATA) 
          ถา้ธนาคารมสีนิทรพัยท์ีส่ามารถเปลีย่นเป็นเงนิสดไดม้ากธนาคารกจ็ะมสีภาพคล่องดจีะมี
ความสามารถในการท าก าไรไดส้งู 
          2.3.1.2 อตัราส่วนสนิเชื่อต่อสนิทรพัยร์วม (Loans total assets : LTA)    
อตัราส่วนน้ีมคี่าสงูจะส่งผลดต่ีอโอกาสการสรา้งรายไดจ้ากดอกเบีย้สนิเชื่อยอ่มส่งผลใหธ้นาคารมกี าไร
เพิม่มากขึน้ 
   2.3.2อตัราส่วนด้านคณุภาพสินเช่ือ (Loan asset quality ratios : LAQR) 
          2.3.2.1อตัราส่วนสนิเชื่อทีไ่มก่่อใหเ้กดิรายไดต่้อสนิเชื่อรวม                                          
(Non-performing loans to grossloan; NPLGL)ถา้อตัราส่วนนี้สงู แสดงใหเ้หน็ สนิเชื่อของธนาคารเป็น
สนิเชื่อทีด่อ้ยคุณภาพและถ้าหากลกูหนี้ขาดการผ่อนช าระกจ็ะส่งผลต่อก าไรสุทธขิองธนาคาร 
          2.3.2.2อตัราส่วนความสามารถในการช าระค่าใชจ้า่ยหนี้สงสยัจะสญู (Loan loss coverage: LLC)
ถา้อตัราส่วนน้ีมากแสดงว่า ธนาคารมคีวามสามารถในการช าระค่าใชจ้า่ยหน้ีสงสยัจะสญูไดม้าก  
   2.3.3อตัราส่วนด้านประสิทธิภาพการด าเนินงาน 
   (Management efficiency ratios : MER)    
            2.3.1อตัราส่วนการควบคุมค่าใช้จ่าย (Efficiency ratio: EFR)  อตัราส่วนในด้านค่าใช้จ่ายสูงก็
ส่งผลใหค้วามสามารถในการท าก าไรของธุรกจิลดน้อยลง  
          2.3.2อตัราส่วนรายไดร้วมต่อบุคลากร  
(Total income per employee : TIPE) ถ้าอัตราส่วนนี้สูงก็แสดงให้เห็นว่าพนักงานมีความร่วมใจกัน 
ส่งผลต่อโอกาสในการท าก าไรของธนาคาร  
   2.3.4อตัราส่วนด้านความเพียงพอของเงินกองทุน   
(Capital Adequacy ratios : CAR) 
    2.3.4.1อัตราส่วนเงินทุนของเจ้าของต่อสินทรัพย์รวม (Equity capital to asset : ECA) ถ้า
ธนาคารมอีตัราส่วนนี้สูงก็จะบ่งบอกถงึความมัน่คงของธนาคาร และความสามารถในการท าก าไรของ
ธนาคาร 
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         2.3.4.2อตัราส่วนส่วนของผูถ้อืหุ้นต่อเงนิใหส้นิเชื่อ (Equity to Loan : ETL) อตัราส่วนนี้แสดงให้
เหน็ว่า บอกถงึขอบเขตความสามารถในการปล่อยสนิเชื่อธนาคารมปีรมิาณส่วนของผูถ้อืหุน้สงูเมือ่เทยีบ
กบัเงนิใหส้นิเชื่อและสงูกว่าทีก่ฎหมายก าหนด 
 2.3.5อตัราผลตอบแทนต่อสินทรพัย ์(Return on Asset : ROA) 
แสดงใหเ้หน็ถงึ ความสามารถในการท าก าไรของกจิการทีจ่ะบรหิารสนิทรพัย์ ใหเ้กดิประโยชน์  ยิง่มคี่า
มาก  กจิการกม็คีวามสามารถในการท าก าไรมาก 
  2.3.6อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Return on Equity : ROE ) 
แสดงใหเ้หน็ถงึ ความสามารถในการท าก าไรจากส่วนของผูถ้อืหุ้น  ซึง่วดัอตัราผลตอบแทนต่อส่วนของ
ทุนว่ากจิการใหผ้ลตอบแทนอยู่ในระดบัใด  ถ้ายิง่มคี่าสูงแสดงใหเ้หน็ถงึความสามารถในการบรหิารงาน
ของผูบ้รหิาร 
2.4งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
    Said and Tumin (2011) [12] ได้ศึกษา ความสมัพนัธ์ระหว่างผลการด าเนินงานและอตัราส่วน
ทางการเงนิของธนาคารพาณิชยใ์นประเทศมาเลเซยีและจนี พบว่า อตัราส่วนด้านคุณภาพสนิเชื่อและ
อตัราส่วนดา้นค่าใชจ้่ายมคีวามสมัพนัธเ์ชงิลบต่อ ROAทัง้ในประเทศมาเซยีและจนี และ ROE เฉพาะใน
ประเทศจนี และอตัราส่วนสภาพคล่องไมม่คีวามสมัพนัธ์กบัผลการด าเนินงานทัง้สองประเทศ 
        จอมขวญั สงบกิจ (2547) [2]ได้ท าการศึกษา ปัจจยัที่มผีลต่อความสามารถในการท าก าไรของ
ธนาคารพาณชิยไ์ทยขนาดใหญ่ โดยก าหนดธนาคารทัง้ 4 ธนาคาร ดงันี้ ไดแ้ก่ ธนาคารกรงุเทพ ธนาคาร
กสกิรไทย ธนาคารไทยพาณิชย ์และธนาคารกรงุศรอียธุยา เกบ็ขอ้มลูขอ้มลูทุตยิภูม ิ งบการเงนิในช่วงปี  
พ.ศ. 2531 – 2547 วเิคราะห์ขอ้มูลโดยวธิกีารการวเิคราะห์สมการถดถอยเชงิซ้อน ผลการศกึษาพบว่า  
อตัราส่วนรายไดจ้ากค่าธรรมเนียมและบรกิารต่อรายไดท้ัง้หมด อตัราส่วนค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานต่อ
รายไดท้ัง้หมด และอตัราดอกเบีย้เงนิกูย้มืระหว่างธนาคาร มผีลต่อการท าก าไรของธนาคาร 
         อรุณรตัน์ ลขิติทางธรรม. (2554) [5] ได้ศกึษา ปัจจยัที่มผีลต่อความสามารถในการท าก าไรของ
ธนาคารพาณิชยไ์ทยขนาดใหญ่ช่วงปี พ.ศ. 2544 – 2552 ซึง่ใชข้อ้มลูของงบการเงนิ รายไตรมาสช่วงปี 
พ.ศ. 2544 – 2552 ไดแ้ก่ งบก าไรขาดทุน และงบดุล  เป็นขอ้มลูในการวเิคราะห์ พบว่า ปัจจยัทีม่ผีลต่อ
ความสามารถในการท าก าไรปัจจยัภายในของธนาคารพาณิชย์ ซึง่ส่งผลโดยตรงต่อผลประกอบการของ
ธนาคารและอตัราส่วนค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานต่อรายได้รวม อตัราส่วนเงนิให้สนิเชื่อต่อสนิทรพัยท์ี่
ก่อใหเ้กดิรายได ้อตัราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญูต่อเงนิใหส้นิเชื่อ เป็นปัจจยั  ทีส่่งผลต่อความสามารถใน
การท าก าไรของธนาคารเช่นกนั 
     จากการได้ศึกษางานวิจัยต่างๆ ตลอดจนแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับอัตราส่วนทางการเงิน 
ความสามารถในการท าก าไร ท าใหผู้ว้จิยัตัง้สมมตฐิาน  
ไดด้งันี้  อตัราส่วนสภาพคล่อง คุณภาพสนิเชื่อ ประสทิธภิาพการท างาน  ความเพยีงพอของเงนิกองทุน 
มผีลกระทบต่อความสามารถในการท าก าไรของธนาคาร 
3.วิธีด าเนินการวิจยั 
    ท าการเกบ็รวบรวมขอ้มลูทีเ่ป็นขอ้มลูทุตยิภูมิ (Secondary Data) จากงบดุลและงบก าไรขาดทุนของ
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กลุ่มธนาคารพาณิชยท์ี่จะทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ ระหว่างปี พ.ศ. 2557 - พ.ศ. 2561 ซึ่งมกีารน า
ขอ้มูลมาวเิคราะห์ เพื่อหาความสมัพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนทางการเงนิกบัความสามารถในการท าก าไร 
โดยการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regressions Analysis)ซึ่งสามารถเขียนเป็นสมการ
ทดสอบไดด้งันี้ 
ROA = β0 +β1(LR) + β2(LAQR) + β3(MER) + β4(CAR) + β6(SIZE)+ 

    β7(AGE)+ε    

ROE = γ0+ γ 1(LR) + γ 2(LAQR) + γ 3(MER) + γ 4(CAR) + γ 6(SIZE)+                      

    γ 7(AGE)+ε  

      โดยที่ β, γ = ค่าสมัประสทิธิค์วามถดถอย,ROA = อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย์,ROE = อตัรา
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น,LR = อตัราส่วนด้านสภาพคล่อง ,LAQR = อตัราส่วนด้านคุณภาพ
สนิเชื่อ, MER = อตัราส่วนด้านประสทิธภิาพการด าเนินงาน, CAR = อตัราส่วนด้านความเพยีงพอของ
เงนิกองทุน, SIZE = ขนาดกจิการ,AGE = อายกุจิการε= ค่าความ  คลาดเคลื่อน 
4.ผลการวิจยั 
     ในการทดสอบความสมัพนัธ์กนัระหว่างตวัแปรอิสระตามกรอบแนวความคดิ  ขัน้ตอนแรกต้องหา
ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน  (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) เพื่อ
ตรวจสอบความสมัพนัธข์องตวัแปรอสิระทีใ่ชใ้นการวจิยัมคีวามสมัพนัธก์นัในระดบัสูงเกนิไปหรอืไม่  ซึง่
ถา้สงูเกดิไปจะเกดิปัญหา Multicollinearity โดยผลการตรวจสอบ ดงันี้ 
 
ตารางที ่1 ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธแ์บบเพยีรส์นั (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) 
ระหว่างตวัแปรอสิระทีใ่ชใ้นการวจิยั 
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** Correlation is significant at the 0.01 levevel (2-tailed) 
* Correlation is significant at the 0.05 levevel (2-tailed) 
     จากตารางที่ 1 พบว่า ตวัแปรอสิระทัง้หมดไม่มคีวามสมัพนัธ์กนัระหว่างตวัแปรโดยพจิารณาจาก
ค่าสมัประสทิธสิหสมัพนัธแ์บบเพยีรส์นัน้อยกว่า 0.80    ( r <0.80)  จงึสรุปไดว้่าตวัแปรอสิระทุกตวัแปร
ไม่มคีวามสมัพนัธก์นัและมคีวามเหมาะสมที่จะน าไปวเิคราะหก์ารถดถอยเชงิพหุ (Multiple Regression 
Analysis)(Hair, et al.,2006:อา้งใน สารยิา นวลถวลิและกุสุมา ด าพทิกัษ์,2563) [11] [3] 
   ส าหรบัการวเิคราะห์การถดถอยเชงิพหุเพื่อทดสอบสมมตฐิานดงั  ตารางที ่2และตารางที่3 พบว่า 
จากสมการทัง้ 2 สมการสมการตวัแบบโดยรวมมคี่า Significance ทีแ่ตกต่างกนั ดงันี้ 
    ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุของความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินกับ
ความสามารถในการท าก าไรของธนาคารหรอือตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์(หน่วยเป็นเปอรเ์ซน็ต์) 
 
 
 
 
 

ตวัแปร PATTA LTA NPLGL LLC EFR TIPE ECA ETL SIZE AGE 
PATTA  1                 
LTA  -0.95*  1               
NPLGL  -0.18  0.11  1             

LLC  0.30* 
 -
0.29*  -0.09  1         

  

EFR  -0.27  0.17  0.33  -0.10  1         

TIPE  0.59* 
 -
0.56*  -0.20  0.22  -0.59  1     

  

ECA  -0.11  0.03  0.39  0.29*  -0.10  -0.13  1     

ETL  0.48* 
 -
0.54*  0.26  0.42*  -0.26  0.28*  0.79*  1 

  

SIZE 0.49** 
-
0.49** -0.22 -0.13 

-
0.59** 0.53 -0.08 0.23 

1  

AGE 0.12** 
-
0.42** -0.48** 0.25 0.52** 0.73** -0.20 0.12 

0.36** 1 
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Model 

Unstandardize
d 

coefficients 

Standardi
zed 
coefficient

s 
t Sig 

B Std .
Error 

Beta 

 1 )Constant( 4.47
6 

5.714    
0.783 

0.43
8 

PATTA 0.01
1 

0.058 0.122 0.186 0.85
3 

LTA -
2.11

8 

4.719 -0.319 -
0.449 

0.65
6 

NPLGL 0.07
6 

0.122 0.133 0.624 0.53
6 

LLC -
0.03

7 

1.968 -0.204 -
0.696 

0.49
0 

EFR -
1.37

0 

1.968 -0.204 -
2.037 

0.04
8 

TIPE -
0.00

0 

0.000 -0.600 -
2.008 

0.05
1 

ECA 8.97
4 

23.544 0.305 0.381 0.70
5 

ETL -
5.99

7 

17.414 0.013 0.054 0.49
0 

SIZE 0.00
0 

0.000 0.013 0.054 0.95
7 

AGE 0.00
4 

0.005 0.189 0.696 0.49
0 

r=0.3.76 Adjusted R2=-0.079 R2=0.141 
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   จากตารางที ่2  ผลการวเิคราะหพ์บว่า R² มคี่าเท่ากบั 0.141 หมายถงึ ตวั 
แปรอสิระ ทัง้หมดสามารถอธบิายการใชง้านได้ 14.10%  และพบว่า           ค่าSignificance โดยรวมมี
ค่า0.769 ซึ่งมากกว่า 0.05  สามารถอธบิายได้ว่าอตัราส่วนทางการเงนิในภาพรวมไม่ส่งผลกระทบต่อ
ความสามารถในการท าก าไรด้านอตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย์(ROA) และเมื่อพจิารณาแต่ละตวัแปร
พบว่า อตัราส่วนด้านประสทิธภิาพการด าเนินงาน(MER) ได้แก่ อตัราส่วนการควบคุมค่าใช้จ่าย(EFR) 
ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการท าก าไร เนื่องจาก ค่า Significance น้อยกว่า 0.05  หมายความว่า 
ถ้าธนาคารมสีามารถในการควบคุมค่าใช้จ่ายได้ด ีความสามารถในการท าก าไรของธนาคารก็จะเพิม่ขึน้  
ซึ่งในทางทศิทางตรงกนัขา้มถ้าอตัราส่วนในด้านค่าใช้จ่ายสูงส่งผลให้ความสามารถในการท าก าไรของ
ธนาคารลดน้อยลง ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ จอมขวญั สงบกิจ (2547) [2]  ที่พบว่า อัตราส่วน
ค่าใช้จ่ายมีผลกระทบต่อความสามารถในการท าก าไร   ในส่วนของตัวแปรอื่นไม่ส่งผลกระทบต่อ
ความสามารถในการท าก าไร 
    ตารางที ่3 ผลการวเิคราะหถ์ดถอยพหุของความสมัพนัธร์ะหว่างอตัราส่วนทางการเงนิกบั
ความสามารถในการท าก าไรของธนาคารหรอือตัราผลตอบแทนจากผูถ้อืหุน้ (หน่วยเป็นเปอรเ์ซน็ต์) 

Model 

Unstandardize
d 

coefficients 

Standardi
zed 
coefficient

s 
t Sig 

B Std .
Error 

Beta 

 1 )Constant( 26.4
85 

28.493  0.930 0.35
8 

PATTA -
0.17

4 

0.287 -0.251 -
0.605 

0.54
9 

LTA -
1.86

9 

23.533 -0.036 -
0.079 

0.93
7 

NPLGL -
1.54

4 

0.606 -0.344 -
2.548 

0.01
5 

F=0.770 SE=0.602 Sig=0.769 
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LLC -
0.00

4 

-0.422 -0.001 -
0.008 

0.99
3 

EFR -
22.0
17 

9815 -0.416 -
2.243 

0.03
1 

TIPE -
0.00

0 

0.000 -0.182 -
0.973 

0.33
7 

ECA 1112.
631 

117.408 0.487 0.959 0.34
3 

ETL -
42.9
21 

86.842 -0.299 -
0.494 

0.62
4 

SIZE 0.000 0.000 0.210 1.329 0.01
9 

AGE 0.045 0.026 0.300 1.744 0.89
0 

r=0.809 
F=7.407 

Adjusted R2=-0.567 
SE= .3 060 

R2=0.655 
Sig=0.000 

          จากตารางที ่3  ผลการวเิคราะหพ์บว่า R² มคี่าเท่ากบั 0.655 หมายถงึ       ตวัแปรอสิระ ทัง้หมด
สามารถอธบิายการใชง้านได้ 65.50% และพบว่าค่าSignificance โดยรวมมคี่า 0.000 ซึง่น้อยกว่า 0.05 
แสดงว่าสมการโดยรวมมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั 0.05 สามารถอธบิายไดว้่าอตัราส่วนทางการเงนิใน
ภาพรวมส่งผลกระทบต่อความสามารถในการท าก าไรดา้นอตัราผลตอบแทนจากส่วนของผูถ้อืหุน้(ROE) 
และเมื่อพจิารณาแต่ละตวัแปรพบว่า อตัราส่วนดา้นประสทิธภิาพการด าเนินงาน(MER) ไดแ้ก่ อตัราส่วน
การควบคุมค่าใช้จ่าย(EFR) ,อัตราส่วนด้านคุณภาพสินเชื่อ( LAQR) ได้แก่ อัตราส่วนสินเชื่อที่ไม่
ก่อใหเ้กดิรายไดต่้อสนิเชื่อรวม(LAQR)และขนาดกจิการ(SIZE) ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการท า
ก าไรด้านอัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น เนื่องจาก ค่า Significance น้อยกว่า 0.05 ถือว่ามี
นยัส าคญัทางสถติ ิหมายความว่า ถา้ธนาคารมปีระสทิธภิาพการด าเนินงานทีด่ ีปล่อยสนิเชื่อทีม่คีุณภาพ 
ความสามารถในการท าก าไรของธนาคารกจ็ะเพิม่ขึน้ ซึง่ส่งผลใหอ้ตัราผลตอบแทนจากส่วนของผูถ้อืหุน้
(ROE)เพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวจิยัของ อรุณรตัน์ ลิขติทางธรรม. (2554) [5],สุพสัรา นราแย้ม 
(2561) [4] ทีพ่บว่า ปัจจยัทีส่่งผลต่อความสามารถในการท าก าไรของธนาคาร คอือตัราส่วนค่าใชจ้า่ยและ
เงนิใหส้นิเชื่อ และผลตอบแทนผูบ้รหิาร 
  ส าหรบัตวัแปรควบคุมพบว่า มเีพยีงขนาดกจิการ(SIZE)เท่านัน้ที่ส่งผลกระทบต่อความสามารถใน
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การท าก าไรของธนาคารในดา้นอตัราส่วนผลตอบแทนจากผูถ้อืหุน้ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สุพสัรา 
นราแย้ม (2561) [4] อตัราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นมคีวามสมัพนัธ์เชงิบวกกบัขนาดของ
บรษิทั อยา่งมนียัส าคญั นัน้คอืถา้กจิการมขีนาดใหญ่อตัราผลตอบแทนส่วนของผูถ้อืหุน้กส็งูตามไปดว้ย 
5.สรปุ  
  จากผลการศึกษาผลกระทบของอัตราส่วนทางการเงนิต่อความสามารถในการท าก าไรของกลุ่ม
ธนาคารพาณิชยท์ี่จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย สามารถน ามาสรุปผลประเดน็ส าคญั
ไดด้งันี้ 
    อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัย์(ROA) มคีวามสมัพนัธ์เชิงลบกับอตัราส่วนด้านประสิทธิภาพการ
ด าเนินงาน ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ  จอมขวญั สงบกจิ (2547) [2]  ที่พบว่า อตัราส่วนค่าใช้จ่ายมี
ผลกระทบต่อความสามารถในการท าก าไรด้านสนิทรพัย ์กล่าวคอื ถ้าอตัราส่วนด้านประสทิธภิาพการ
ด าเนินงานสงูขึน้จะท าใหค้วามสามารถในการท าก าไรของธนาคารลดลง 
     อตัราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถอืหุ้น(ROE) มผีลกระทบเชงิบวกกบัอตัราส่วนด้านประสทิธภิาพ
การด าเนินงานและอตัราส่วนด้านคุณภาพสนิเชื่อและขนาดกิจการ ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ อรุณ
รตัน์ ลขิติทางธรรม. (2554) [5],สุพสัรา นราแยม้ (2561) [4] ทีพ่บว่า ปัจจยัทีส่่งผลต่อความสามารถใน
การท าก าไรของธนาคาร คอือตัราส่วนค่าใช้จ่ายและเงนิให้สนิเชื่อ และผลตอบแทนผู้บรหิารขึ้นอยู่กบั
ขนาดกจิการกล่าวคอื ถา้ธนาคารมกีารประสทิธภิาพการด าเนินงานทีด่ ีปล่อยสนิเชื่อทีม่คีุณภาพจะท าให้
ผลตอบแทนของผูถ้อืหุ้นดไีปด้วย ในทางเดยีวกนัถ้าเป็นกจิการขนาดใหญ่โอกาสที่ผลตอบแทนจะเพิม่
สงูขึน้ 
 
ข้อเสนอแนะส าหรบัการศึกษาครัง้ต่อไป  
 1.การศกึษาในครัง้นี้เป็นการศกึษาเฉพาะกลุ่มธนาคารพาณิชยท์ี่จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทยเท่านัน้ผูศ้กึษาครัง้ต่อไปอาจจะเพิม่กลุ่มสถาบนัอื่นๆทีไ่มใ่ช่ธนาคารมาพจิารณาดว้ย 
 2.การศกึษาครัง้ต่อไปอาจจะเพิม่ตวัแปรในการวจิยัโดยอาจจะขยายขอบเขตการวเิคราะหไ์ปถงึตวัแปร
คุณภาพ เช่นนโยบายการเมอืง นโยบายเศรษฐกจิ เป็นตน้ 
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บทคดัย่อ 
การศกึษานี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาการตดัสนิใจเรยีนต่อในประเทศไทยของนักศกึษาจนีช่วงโควดิ -19 
และศกึษาความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลทีม่ต่ีอการตดัสนิใจเรยีนต่อในประเทศไทยของนักศกึษาจนี
ช่วงโควิด-19 จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล เป็นการวิจยัเชิงส ารวจ ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วย
แบบสอบถามออนไลน์ จากตวัอย่างทีเ่ป็นนักศกึษาจนีทีเ่รยีนหรอืเคยเรยีนในประเทศไทย จ านวน 400 
คน ท าการวเิคราะหข์อ้มลูโดยใช ้สถติพิรรณนา ไดแ้ก่ ค่ารอ้ยละ และค่าเฉลีย่ ค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 
และท าการทดสอบสมมตฐิาน ดว้ยสถติเิชงิอนุมาน โดยใช ้ Independent Sample t-test และ One-way 
ANOVA ผลการศกึษา พบว่านักศกึษาจนีมกีารตดัสนิใจเรยีนต่อในภาพรวมอยู่ในระดบัมากที่สุด โดย
ด้านหลกัสูตรที่เปิดสอนอยู่ในระดบัมากที่สุด ตามด้วยความรูค้วามสามารถของอาจารยผ์ู้สอน ผลการ
ทดสอบสมมติฐานพบว่า นักศึกษาจนีที่มเีพศ อายุ และระดบัการศึกษาที่แตกต่างกันมกีารตัดสินใจ
โดยรวมไมแ่ตกต่างกนั   
ค าส าคญั: การตดัสนิใจเลอืกเรยีน, โควดิ-19 

ABSTRACT 
The objectives of this study were to study the decision in selecting study in Thai Universities of 
Chinese Students during COVID-19 and to study the differences of personal characteristics 
towards selecting study in Thai Universities of Chinese Students during COVID-19. A survey 
research was employed and the data were obtained from online questionnaires of 400 people 
who study or used to study in Thailand. Data were analyzed using descriptive statistics, including 
percentage, mean, and standard deviation. The hypotheses were tested with inferential statistics 
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using Independent Sample T-test and One-way ANOVA. The results of this study found that in 
overall, Chinese students had the highest level of decision in selecting study in Thai Universities. 
They had highest opinions of curriculum, followed by ability of instructors. The results of 
hypothesis testing reveal that Chinese students who had different in gender, age, and education 
level had not statistically different towards decision in selecting study in overall.   
Keywords: selecting study, COVID-19 
 
บทน า    

จ านวนนักศึกษาต่างชาติจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนมีจ านวนมากที่สุดใน
สถาบันการศึกษาทัว่โลก โดยเฉพาะในสถาบันการศึกษาของสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร 
ออสเตรเลยี และแคนาดา แมว้่า ปี พ.ศ.2563 เกดิสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควดิ-19 เป็นอุปสรรค
ในการเดนิทางไปเรยีนต่อในต่างประเทศ นักศึกษาจนีต่างทบทวนแผนการศึกษาต่อในต่างประเทศ 
เนื่องจากความเสี่ยงต่อสุขภาพและข้อจ ากัดในการเดินทางที่เกิดจากการระบาดของโรค แต่ความ
ต้องการการศกึษาต่อในต่างประเทศยงัคงอยู่ในระดบัสูง (Chen and Li, 2021) จากรายงาน QS World 
Ranking พบว่า กว่ารอ้ยละ 90 ของนักเรยีนจนีคาดหวงัจะศกึษาต่อในระดบัอุดมศกึษาในต่างประเทศ 
ทัง้ในสหรฐัอเมรกิาจากนโยบายที่เปิดกว้างต่อนักศึกษาจนีมากขึ้น รวมทัง้การศึกษาต่อในญี่ปุ่ นและ
เกาหลีก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน ทัง้นี้เนื่องจากต้นทุนที่ค่อนข้างต ่ าและมคีวามคล้ายคลึงกันทางวัฒนธรรม 
(ประชาชาตธิุรกจิ, 2563)   

ในประเทศไทยมนีักเรยีนต่างชาตทิี่เป็นนักศกึษาจนีมากที่สุด เมื่อ พ.ศ. 2560 มนีักศกึษาจาก
ประเทศจนีจ านวน 8,455 คน และเพิม่ขึน้เป็น 2 เท่า ในปี 2560  คอื 11,512 คน เมื่อพจิารณาจากกลุ่ม
นักศกึษาต่างชาตทิัง้หมด มนีักศกึษาจากประเทศจนีจ านวนมากทีสุ่ด คดิเป็นรอ้ยละ 35.4 ของจ านวน
นกัศกึษาต่างชาตใินประเทศไทย (ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา, 2563) จากขอ้มลูดงักล่าวถอื
ว่ามบีทบาทเชงิบวกในการส่งเสรมิการพฒันาระหว่างประเทศ และความกา้วหน้าของการศกึษาของไทย  

 ผูว้จิยัจงึสนใจทีจ่ะศกึษาการเลอืกเรยีนต่อที่มหาวทิยาลยัไทยของนักศกึษาจนีในช่วงโควดิ -19 
เพื่อใหข้อ้มลูประกอบการวางแผนและพฒันาการจดัการศกึษาในสถานการณ์โควดิ -19 ใหส้อดคลอ้งกบั
ความตอ้งการของนกัศกึษาชาวจนีต่อไป 

 
วตัถปุระสงคก์ารวิจยั   

1. เพื่อศกึษาการตดัสนิใจเรยีนต่อในประเทศไทยของนกัศกึษาจนีช่วงโควดิ-19 
2. เพื่อศกึษาความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลทีม่ผีลต่อการเลอืกเรยีนต่อทีม่หาวทิยาลยัไทย

ของนกัศกึษาจนีช่วงโควดิ-19 จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 
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สมมติฐานการวิจยั 
ปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคลที่แตกต่างกันการตดัสินใจเรยีนต่อในประเทศไทยของนักศึกษาจนี 

ปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคล ประกอบดว้ย เพศ อาย ุและระดบัการศกึษา  

แนวคิดและวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง    

การตดัสินใจ 
วลัภา ช่างทอง (2558) กล่าวว่า การตดัสนิใจ หมายถงึกระบวนการเลอืกในระหว่างทางเลอืก

อย่างน้อย 2 ทางเลอืกซึง่เป็นไปตามล าดบัขัน้ตอนทีจ่ะเลอืกสิง่หนึ่งออกมาใหเ้หลอืเพยีงทางเลอืกเดยีว
เพื่อน าไปปฏบิตัไิดจ้รงิ โดยเป็นการใชค้วามสามารถในการคดิประกอบกบัปัจจยัทัง้ภายนอกและภายใน 
โดยใชห้ลกัการทีเ่ป็นเหตุผลและสญัชาตญิาณ เพื่อประกอบการตดัสนิใจจนเลอืกในสิง่ทีต่นเองตอ้งการ 

วลิาวลัย ์แสนเผ่า (2553) กล่าวว่า การตดัสนิใจ หมายถงึความคดิหรอืการกระท า ต่างๆ ทีม่กีาร
พิจารณาไตร่ตรองแล้ว ซึ่งน าไปสู่การเลือกแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมในสถานการณ์นัน้จนไปถึง
เป้าหมายไดไ้ว 

กติต ิภกัดวีฒันะกุล (2550) กล่าวว่า การตดัสนิใจ (Decision Making) คอื กระบวนการคดัเลอืก
แนวทางปฏิบัติจากทางเลือกต่างๆเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการแกปั้ญหา 

ธารนิี พชัรเจรญิพงศ์ (2554) กล่าวว่า การตัดสินใจเป็นกระบวนการเลือกทางเลือกที่มีอยู่
หลากหลายทางเลอืกเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการด าเนินงาน   

จากการศึกษาความหมายข้างต้นผู้วิจ ัยสามารถสรุปความหมายการตัดสินใจหมายถึง 
กระบวนการเลอืกทางเลอืกใดทางเลอืกหนึ่งจากหลายๆทางเลอืกทีไ่ดพ้จิารณาหรอืประเมนิอย่างดแีล้ว
ว่าเป็นทางใหบ้รรลุวดัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของผูเ้ลอืก 

 
ส่วนประสมทางการตลาดบริการ 
Kotler and Keller (2012) ให้แนวคดิว่า ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร (Service Marketing 

Mix) เกี่ยวขอ้งกบัธุรกจิทีใ่หบ้รกิารซึง่มคีวามแตกต่างจากสนิคา้อุปโภคและบรโิภคทัว่ไป จงึต้องใชส้่วน
ประสมทางการตลาด (Marketing Mix) 7 อยา่ง หรอื 7P's ประกอบดว้ย ผลติภณัฑ ์(Product) การสรา้ง
และน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation) การจดัจ าหน่าย (Place) 
ราคา (Price) การส่งเสรมิการตลาด (Promotion) บุคคล (People) และกระบวนการ (Process)   

ส าหรบัการวจิยันี้ ส่วนประสมทางการตลาดบรกิารในการเลอืกเรยีนต่อ หมายถงึ สิง่ทีส่่งผลต่อ
การเลอืกศกึษาต่อในดา้นส่วนประสมทางการตลาด (Ling Yun Yang และกมลทพิย ์ค าใจ, 2560) ไดแ้ก่ 
Product: หลกัสูตรที่เปิดสอน;  Physical Evidence and Presentation: ภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยั;  
Place: ท าเลทีต่ ัง้ของมหาวทิยาลยั; Price: ค่าใชจ้่ายในการศกึษา; Promotion: การประชาสมัพนัธ์ของ
มหาวทิยาลยั; People: ความรูค้วามสามารถของอาจารยผ์ูส้อน; และ Process: การจดัการเรยีนการสอน  
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วิธีด าเนินการวิจยั  
 

กรอบแนวคิดการวิจยั 
 

 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 1 กรอบแนวคดิการวจิยั 

 
ประชากรและตวัอย่าง 
ประชากร คอื นักศึกษาจนีที่ก าลงัศึกษาในมหาวทิยาลยัในประเทศไทย ระหว่างมนีาคม – 

ตุลาคม 2563 ซึ่งไม่ทราบจ านวนที่แน่นอน จงึก าหนดขนาดของตัวอย่างโดยใช้สูตรของ Cochran 
(1977) ทีร่ะดบัความคาดเคลื่อน 0.05 ไดข้นาดตวัอย่างไม่น้อยกว่า 385 ตวัอย่าง และใชว้ธิสีุ่มตวัอย่าง
แบบบงัเอญิ จ านวน 400 ตวัอยา่ง 

    
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั  
งานวจิยันี้เป็นการวจิยัเชงิปรมิาณ เครื่องมอืทีใ่ชเ้กบ็รวบรวมขอ้มลู คอื แบบสอบถามออนไลน์ 

ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 ค าถามด้านปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ และระดบัการศกึษา และ
ส่วนที ่2 ค าถามดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร มจี านวน 21 ค าถาม ประยุกต์จากแนวคดิ 
Kotler and Keller (2012) และเครื่องมอืของ Ling Yun Yang และกมลทิพย์ ค าใจ (2560) เป็นมาตร
ประมาณค่า (Rating Scale) มคี่าความเชื่อมัน่ Cronbach’s Alpha ระหว่าง 0.969-970  

 
วิธีวิเคราะหข้์อมลู  
วเิคราะหข์อ้มลูดว้ยสถติเิชงิพรรณา ประกอบดว้ย การแจกแจงความถี่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่  และ

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถติเิชงิอนุมาน ประกอบด้วย การวเิคราะห์ Independent Samples t-test 
ส าหรบัวเิคราะหเ์พศ และการวเิคราะห ์One-way ANOVA ส าหรบัวเิคราะหอ์าย ุการศกึษา   

 
ผลการวิจยั    

การวิเคราะหปั์จจยัส่วนบคุคล   
 ข้อมูลปัจจยัส่วนบุคคลของนักศึกษาจีน จ านวน 400 คน จ าแนกตาม เพศ อายุ และระดับ
การศกึษา ดงันี้ เป็นเพศชาย จ านวน 201 คน (รอ้ยละ 50.25) เพศหญงิ จ านวน 199 คน (รอ้ยละ 49.75) 

ปัจจยัส่วนบุคคล 
เพศ 
อาย ุ
ระดบัการศกึษา   

การตดัสินใจเลือกเรียนด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการ 
Product = หลกัสตูรทีเ่ปิดสอน 
Physical Evident/ Presentation = ภาพลกัษณ์ของมหาวทิยาลยั 
Place = ท าเลทีต่ัง้ของมหาวทิยาลยั 
Price = ค่าใชจ้่ายในการศกึษา 
Promotion = การประชาสมัพนัธข์องมหาวทิยาลยั 
People = ความรูค้วามสามารถของอาจารยผ์ุส้อน 
Process = การจดัการเรยีนการสอน 
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อายตุ ่ากว่า 20 ปี จ านวน 87 คน (รอ้ยละ21.75) อายรุะหว่าง 20-25 ปี จ านวน 260 คน (รอ้ยละ 65.00) 
อายุมากกว่า 25 ปี จ านวน 53 คน (ร้อยละ13.25) การศกึษาระดบัต ่ากว่าปรญิญาตร ีจ านวน 64 คน 
(รอ้ยละ16.00)  ระดบัปรญิญาตร ีจ านวน 264 คน (รอ้ยละ66.00)  และระดบัปรญิญาโทหรอืเอก จ านวน 
72  คน (รอ้ยละ18.00) 
 
 การวิเคราะห์การตดัสินใจเรียนต่อในประเทศไทยของนักศึกษาจีนด้านส่วนประสมทาง
การตลาดบริการ  
 
ตารางท่ี 1 ค่าเฉลีย่ ( X ) ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) ของการตดัสนิใจเรยีนต่อในประเทศไทยของ
นกัศกึษาจนี   
   ( n =400 ) 
การตดัสนิใจดา้นสว่นประสมทางการตลาด

บรกิาร 
ระดบัความคดิเหน็ 

X  S.D. แปลผล 
หลกัสตูรทีเ่ปิดสอน 4.33 0.73 มากทีส่ดุ       
ภาพลกัษณ์ของมหาวทิยาลยั 
ท าเลทีต่ัง้ของมหาวทิยาลยั                                                                                                                         
ค่าใชจ้่ายในการศกึษา 
การประชาสมัพนัธข์องมหาวทิยาลยั 
ความรูค้วามสามารถของอาจารยผ์ูส้อน 
การจดัการเรยีนการสอน 

4.23 
4.26 
4.18 
4.19 
4.25 
4.22 

0.77 
0.80 
0.86 
0.85 
0.81 
0.86 

มากทีส่ดุ  
มากทีส่ดุ   
มาก 
มาก 

มากทีส่ดุ  
มากทีส่ดุ    

ภาพรวม 4.24 0.81 มากทีส่ดุ         
  

จากตารางที ่1 พบว่า การตดัสนิใจเรยีนต่อในประเทศไทยของนกัศกึษาจนีโดยภาพรวมทุกด้าน
อยูใ่นระดบัมาก  ( X = 4.24, S.D = 0.81) และเมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น เรยีงจากมากไปหาน้อย ไดแ้ก่ 
หลกัสูตรทีเ่ปิดสอน ( X  = 4.33, S.D. = 0.73) ท าเลทีต่ ัง้ของมหาวทิยาลยั ( X  = 4.26, S.D. = 0.80) 
ความรูค้วามสามารถของอาจารยผ์ูส้อน ( X  = 4.25, S.D. =0.81) ภาพลกัษณ์ของมหาวทิยาลยั ( X = 
4.23, S.D. = 0.77) การจดัการเรียนการสอน ( X = 4.22, S.D. = 0.86) การประชาสัมพันธ์ของ
มหาวทิยาลยั ( X  = 4.19, S.D. = 0.85) และค่าใชจ้า่ยในการศกึษา ( X = 4.18, S.D. = 0.86)   
 

การทดสอบสมมติฐาน 
ปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคลที่แตกต่างกันการตดัสินใจเรยีนต่อในประเทศไทยของนักศึกษาจนี 

ปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคล ประกอบดว้ย เพศ อาย ุระดบัการศกึษา  
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ตารางท่ี 2 เปรยีบเทยีบการตดัสนิใจเรยีนต่อในประเทศไทยของนกัศกึษาจนี จ าแนกตามเพศ 

การตดัสนิใจดา้นสว่นประสมทาง
การตลาดบรกิาร 

เพศ 
t 
 

 
df 
 

Sig. 
 

ชาย (n=201) หญงิ (n=199) 

X  S.D. X  S.D. 
หลกัสตูรทีเ่ปิดสอน 4.37 0.68 4.29 0.63 1.27 398 0.20 
ภาพลกัษณ์ของมหาวทิยาลยั 4.26 0.71 4.19 0.68 1.02 398 0.31 

  ท าเลทีต่ัง้ของมหาวทิยาลยั                4.29       0.71       4.21        0.69        1.20        398      0.23 
ค่าใชจ้่ายในการศกึษา 4.22 0.77 4.14 0.72 1.05 398 0.29 

  การประชาสมัพนัธข์อง 
มหาวทิยาลยั                                4.23        0.73       4.12        0.71        1.57       398       0.12 
ความรูค้วามสามารถของอาจารย์
ผูส้อน 4.29 0.70 4.18 0.69 1.48 398 0.14 
การจดัการเรยีนการสอน                   4.23       0.73        4.17        0.72        0.89       398      0.37 
รวม 4.27 0.64 4.19 0.61 1.36 398 0.18 

* มนียัส าคญัทีร่ะดบั 0.05    
 จากตารางที ่2 พบว่า เพศของนักศกึษาจนีทีแ่ตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจเรยีนต่อในประเทศไทย 
ทัง้โดยรวมและรายดา้นไมแ่ตกต่างกนั   
 
ตารางท่ี 3 เปรยีบเทียบการตัดสินใจเรยีนต่อในประเทศไทยของนักศึกษาจนี  จ าแนกตามอายุของ
นกัศกึษาจนี 
   (n = 400) 

การตดัสนิใจดา้นสว่นประสมทาง
การตลาดบรกิาร 

F Sig แปลผล 

หลกัสตูรทีเ่ปิดสอน 0.45 0.64 ไม่แตกต่าง 
ภาพลกัษณ์ของมหาวทิยาลยั   1.08 0.34 ไม่แตกต่าง 
ท าเลทีต่ัง้ของมหาวทิยาลยั 1.16 0.31 ไม่แตกต่าง 
ค่าใชจ้่ายในการศกึษา 1.71 0.18 ไม่แตกต่าง 
การประชาสมัพนัธข์องมหาวทิยาลยั       
ความรูค้วามสามารถชองอาจารยผ์ูส้อน 
การจดัการเรยีนการสอน                                                             

0.63 
1.75  

          0.53 

0.53 
0.17 
0.59 

ไม่แตกต่าง 
ไม่แตกต่าง 
ไม่แตกต่าง 

รวม           1.04           0.39       ไม่แตกต่าง 
* มนียัส าคญัทีร่ะดบั 0.05    

จากตารางที ่3 พบว่า อายุของนักศกึษาจนีทีแ่ตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจเรยีนต่อในประเทศไทย  
ทัง้โดยรวมและรายดา้นไมแ่ตกต่างกนั 
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ตารางท่ี 4 เปรียบเทียบการตัดสินใจเรียนต่อในประเทศไทยของนักศึกษาจีน  จ าแนกตามระดับ
การศกึษาของนกัศกึษาจนี 
   (n = 400) 

การตดัสนิใจดา้นสว่นประสมทาง
การตลาดบรกิาร 

F Sig แปลผล 

หลกัสตูรทีเ่ปิดสอน 0.69 0.50 ไม่แตกต่าง 
ภาพลกัษณ์ของมหาวทิยาลยั   1.26 0.29 ไม่แตกต่าง 
ท าเลทีต่ัง้ของมหาวทิยาลยั 2.63 0.07 ไม่แตกต่าง 
ค่าใชจ้่ายในการศกึษา 3.74 0.02*       แตกต่าง 
การประชาสมัพนัธข์องมหาวทิยาลยั          
ความรูค้วามสามารถของอาจารยผ์ูส้อน                                                                                 
การจดัการเรยีนการสอน                                                                             

1.12   
          1.48 
          2.21                                   

0.33 
0.23 
0.11 

ไม่แตกต่าง 
ไม่แตกต่าง 
ไม่แตกต่าง 

รวม           1.88           0.22       ไม่แตกต่าง 
* มนียัส าคญัทีร่ะดบั 0.05    

จากตารางที ่4 พบว่า ระดบัการศกึษาของนักศกึษาจนีทีแ่ตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจเรยีนต่อใน
ประเทศไทย โดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้าน มีอยู่ด้านหนึ่งแตกต่างกันได้แก่ ด้าน
ค่าใช้จ่ายในการศกึษา โดยมนีัยส าคญัทางสถติริะดบั 0.05 จงึท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่
ดว้ยวธิขีอง LSD ปรากฏผลดงัตารางที ่5 
 
ตารางท่ี 5 เปรยีบเทยีบดา้นค่าใชจ้่ายในการศกึษาจ าแนกตามระดบัการศกึษาเป็นรายคู่. 
การตดัสนิใจดา้น
สว่นประสมทาง
การตลาดบรกิาร 

ระดบัการศกึษา 
 

x  
ต ่ากว่า   

ปรญิญาตร ี
ปรญิญาตร ี     

ปรญิญาโท 
หรอืเอก 

  

ดา้นค่าใชจ้่ายใน
การศกึษา 

ต ่ากว่าปรญิญาตร ี
 
ปรญิญาตร ี  
 
ปรญิญาโท หรอืเอก 

 4.39 
 

4.11 
 

4.23 

_ 
 

-0.27 * 
(0.01) 
-0.16 
 (0.21) 

 

0.27 * 
(0.01) 

_ 
 

      -0.11  
(0.24) 

0.16 
 (0.21) 
-0.11  
(0.24) 

_ 
 

  
  

* มนียัส าคญัทีร่ะดบั 0.05 
จากตารางที่ 5 ทดสอบการตัดสินใจของนักศึกษาจีนในด้านค่าใช้จ่ายในการศึกษา พบว่า 

นักศกึษาจนีทีม่รีะดบัการศกึษาต ่ากว่าปรญิญาตรกีบัปรญิญาตรมีรีะดบัความคดิเหน็แตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05     
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อภิปรายผล 
1. การวเิคราะห์การตดัสนิใจด้านส่วนประสมทางการตลาด พบว่า โดยรวมอยู่ในระดบัมาก 

และเมื่อพจิารณารายดา้นเรยีงล าดบัความคดิเหน็จากมากไปน้อย  ไดแ้ก่ หลกัสูตรทีเ่ปิดสอน ท าเลทีต่ ัง้
ของมหาวทิยาลยั ความรูค้วามสามารถของอาจารยผ์ู้สอน  ภาพลกัษณ์ของมหาวทิยาลยั การจดัการ
เรยีนการสอน การประชาสมัพนัธข์องมหาวทิยาลยั และค่าใชจ้า่ยในการศกึษาตามล าดบั 

ผลวจิยัครัง้นี้แสดงใหเ้หน็ว่า การตดัสนิใจเรยีนต่อในประเทศไทยของนักศกึษาจนีดา้นส่วน
ประสมทางการตลาด พบว่า โดยภาพรวมมรีะดบัความคดิเหน็อยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด ซึง่สอดคลอ้งกบังาน
ของ จติรภณุ ภูมฉิัฏฐ์มงคล (2559) โดยนักศึกษาจนีให้ความส าคญัต่อหลกัสูตรที่เปิดสอนมากที่สุด 
นักศกึษาคาดหวงัต่อหลกัสูตรที่ได้รบัการรบัรองจากหน่วยงานการศกึษา (เช่น กระทรวงศกึษาธกิาร) 
ของประเทศไทย และสาธารณรฐัประชาชนจนี บณัฑติที่ส าเร็จการศึกษาได้รบัการจ้างงานในสถาน
ประกอบการ หรอืประกอบธุรกจิส่วนตวั หรอือาชพีอสิระได้ รวมทัง้บณัฑติทีส่ าเรจ็การศกึษาสามารถเขา้
ศกึษาต่อในระดบัการศกึษาทีส่งูขึน้ไปได ้

แมว้่าจะมสีถานการณ์โควดิ-19 นักศกึษาจนียงัคงให้ความส าคญักบัหลกัสูตร  นอกจากนี้ 
ยงัใหค้วามส าคญัต่อท าเลทีต่ ัง้ทีต่้องปลอดภยัจากความเสีย่งในการตดิเชือ้ ตลอดจนการมีนโยบายและ
มาตรการทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อจดัการสถานการณ์โควดิ-19 ของมหาวทิยาลยั    

จากแบบสอบถาม นักศึกษาจนียงัต้องการให้มกีารจดัการเรียนการสอนแบบออน์ไลน์
ส าหรบันักเรยีนจนีที่ไม่สามารถมาเรยีนในประเทศไทย สอดคล้องกบัผงานของ Chen and Li (2021) 
การแพร่ระบาดท าให้นักเรยีนส่วนใหญ่ไม่สามารถเรยีนในสถาบนัการศกึษาได ้การเรยีนการสอนแบบ
ออนไลน์จะเป็นรปูแบบหลกัในการเรยีนรูส้ าหรบันักเรยีนต่างชาตชิาวจนีในช่วงทีม่กีารแพรร่ะบาด จงึท า
ใหเ้ป็นประเดน็ส าคญัส าหรบันกัเรยีนและผูป้กครองในการเลอืกประเทศและสถาบนัการศกึษา 

     
2. การเปรยีบเทยีบปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคลที่แตกต่างกนัในการตดัสนิใจเรยีนต่อด้านส่วน

ประสมทางการตลาดของนักศกึษาจนี ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดบัการศกึษา  พบว่า เพศและอายุที่
แตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจเรยีนต่อในประเทศไทยโดยรวมไม่แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ 
Ling Yun Yang และกมลทพิย ์ค าใจ (2560) ทีศ่กึษาปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคลและปัจจยัดา้นส่วนประสม
ทางการตลาดของนกัศกึษาจนีทีต่ดัสนิใจเลอืกศกึษาต่อในมหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงใหม่ ในขณะทีร่ะดบั
การศกึษาทีแ่ตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจเรยีนต่อในประเทศไทยโดยรวมไมแ่ตกต่างกนั ยกเวน้นกัศกึษาจนี
ทีม่รีะดบัการศกึษาต ่ากว่าปรญิญาตรกีบัปรญิญาตรมีรีะดบัความคดิเหน็แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั 0.05  

  
ข้อเสนอแนะเพ่ือน าผลการวิจยัไปใช้  

1. หลกัสูตรที่เปิดสอน (Product) มหาวทิยาลยัควรมหีลกัสูตรที่มคีวามหลากหลายของสาขาวชิา
และมใีบรบัรองการศกึษาทีไ่ดร้บัการยอมรบัจากกระทรวงการศกึษาของทัง้สองประเทศ   
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2. ท าเลที่ตัง้ของมหาวทิยาลยั (Place)  มหาวทิยาลยัควรอยู่ในท าเลที่สะดวก และไม่อยู่ในพื้นที่
เสี่ยงที่จะติดเชื้อโรคระบาดได้ง่าย และมหาวิทยาลัยควรมีศูนย์บริการนักศึกษารองรับ
สถานการณ์โควดิ-19 เช่น การตรวจโรค การเฝ้าระวงั การสื่อสารและตอบค าถามต่างๆ 

3. ความรูค้วามสามารถของอาจารยผ์ูส้อน (People) นักศกึษาต้องการเรยีนกบัอาจารยม์ทีกัษะใน
การจดัการเรยีนการสอนแบบออนไลน์ มวีธิกีารสอนใหน้ักศกึษามสี่วนร่วมในการเรยีน และจดั
บรรยากาศการเรยีนสนุกสนาน และค านึงถงึวนิยัการเรยีนออนไลน์ของนกัศกึษา   

4. ภาพลกัษณ์ของมหาวทิยาลยั (Physical Evidence) มหาวทิยาลยัควรสื่อสารถงึภาพลกัษณ์ทัง้
ด้านวิชาการ และด้านการบรหิารจดัการโควิด -19 เพื่อสร้างความเชื่อมัน่ให้กบันักเรยีนและ
ผูป้กครองว่าจะไดร้บัการศกึษาทีม่คีุณภาพด ีและเรยีนดว้ยความปลอดภยั  

5. การจดัการเรยีนการสอน (Process) ในช่วงที่มกีารแพร่ระบาดโควดิ-19 ควรน าการเรยีนการ
สอนแบบออนไลน์มาใช ้ ครผููส้อนควรใชเ้ทคนิคและเครื่องมอืการสอนออน์ไลน์อย่างเชีย่วชาญ 
สรา้งบรรยากาศการเรยีนรูเ้หมอืนในชัน้เรยีน  

6. การประชาสมัพนัธ์ของมหาวิทยาลยั (Promotion)  ในระหว่างการแพร่ระบาดโควดิ-19 ควร
สื่อสารและเผยแพร่สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องของการแพร่ระบาดประจ าวนัในประเทศไทยบน
ตลอดจนมาตรการและขอ้ก าหนดในการบรหิารจดัการสถานการณ์เป็นภาษาจนีในเวบ็ไซต์หรอื
โซเชีย่ลมเิดยีของมหาวทิยาลยั 

7. ค่าใชจ้่ายในการศกึษา (Price)  มหาวทิยาลยัควรจดัสภาพแวดลอ้มและทรพัยากรการเรยีนรูใ้ห้
เหมาะสมกบัค่าธรรมเนียมการศกึษา ในช่วงการแพร่ระบาด ควรลดค่าธรรมเนียมส าหรบับรกิาร
ที่นักศึกษาไม่ได้ใช้ เช่น ห้องปฏบิตัิการ สนามกีฬา และเพิม่บรกิารออนไลน์ เช่น ห้องสมุด
อเิลก็ทรอนิกส ์ทีใ่หน้กัศกึษาสามารถใชบ้รกิารยมืหนงัสอืออนไลน์ได ้ 

 
ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป  

1. ควรศกึษาตวัแปรเพิม่เตมิทีเ่กีย่วขอ้งกบัการแพรร่ะบาดของโควดิ-19 เช่น ความสมัพนัธร์ะหว่าง
การเรยีนการสอนออนไลน์และส่วนประสมทางการตลาด  ความคาดหวงัและสิง่ที่ได้จากการ
บรหิารจดักาสถานการณ์โควดิ-19 

2. เพิม่วธิกีารรวบรวมขอ้มลูดว้ยการสมัภาษณ์นอกจากแบบสอบถาม เพื่อใหม้ขีอ้มลูเชงิลกึมากขึน้ 
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การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคและปัจจยัส่วนประสมการตลาดของ 
ผลิตภณัฑผ์กัไมโครกรีนในเขตกรงุเทพมหานคร   

เพญ็พชิชา พรรณสวสัดิ1์* โสภณ แยม้กลิน่2 ม.ล.กุณฑลรตัน์ ทววีงศ์2  
1*คณะเศรษฐศาสตร ์มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร;์ 2คณะเศรษฐศาสตร ์มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

Penpichcha.p@ku.th 
(หมายเหตุ: * Corresponding Author) 

บทคดัย่อ 

การวิจัยครัง้นี้ จึงมีว ัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้ เพื่อ  1) ศึกษาปัจจัยส่วนประสมการตลาด

ผลติภณัฑ์ผกัไมโครกรนี 2) ศกึษาพฤติกรรมการบรโิภคผลติภณัฑ์ผกัไมโครกรนี 3) ศกึษาปัจจยัส่วน

ประสมการตลาดทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการบรโิภคผลติภณัฑผ์กัไมโครกรนีของผูบ้รโิภค โดยเกบ็ขอ้มลูจาก

ผู้บรโิภคที่บรโิภคผกัไมโครกรนีในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 220 คน ผลการวจิยัพบว่า ปัจจยัที่

ผู้บรโิภคให้ความส าคญัมากที่สุดคอืบรรจุภณัฑ์มฉีลากบอกวนัหมดอายุที่ชดัเจน และเป็นบรรจุภณัฑ์

กล่องกระดาษ ดา้นราคาราคาทีผู่บ้รโิภคเตม็ใจจะซือ้ผกัไมโครกรนีคอื 43.97 บาทต่อ 100 กรมั ผูบ้รโิภค

ให้ความส าคญักบัการจดัเรยีงไวเ้ป็นหมวดหมู่ของผกัชนิดต่าง ๆ และการจดัเซตของผลติภณัฑใ์นราคา

พเิศษ ด้านปัจจยัที่มผีลต่อพฤตกิรรมการบรโิภคคอืราคาซึ่งส่งผลต่อค่าใช้จ่ายในการซื้อแต่ละครัง้ และ

สถานที่ที่มผีลต่อจ านวนในการซื้อแต่ละครัง้ ผลวิจยัที่ได้จะเป็นประโยชน์ทัง้ทางผู้ผลติและผู้บรโิภค

ผลติภณัฑผ์กัไมโครกรนี 

ค าส าคญั: ไมโครกรนี, พฤตกิรรมการบรโิภค, ปัจจยัส่วนประสมการตลาด 

1. บทน า

ท่ีมาและความส าคญัของการวิจยั 

ในปัจจุบนัผู้บรโิภคตระหนักถึงความส าคญัในการดูแลรกัษาสุขภาพที่มากขึ้นโดยเฉพาะการ

เลอืกรบัประทานอาหารโดยเลอืกซือ้อาหารที่มปีระโยชน์ต่อสุขภาพมากขึน้ ผกัไมโครกรนีเป็นทางเลอืก

หนึ่งส าหรบัผู้รกัสุขภาพที่จะได้รบัประทานผกัที่ปลอดสารเคมทีี่เป็นพษิโดยไมโครกรนีคอื ต้นอ่อนของ

พชื ผกั สมุนไพรชนิดต่างๆ ท าการเพาะเมลด็และเจรญิเตบิโต ขนาดความสูงทีร่บัประทานไดข้นาด 2-4 

นิ้ว มรีะยะเวลาเก็บเกี่ยวหลงังอก 7-21 วนั เนื่องจากในกระบวนการผลติ ไมโครกรนีใช้ระยะเวลาการ
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ปลูกสัน้และรดน ้าให้เพียงพอต่อความต้องการของพืชเท่านัน้ จงึมแีมลงศตัรูพืชน้อยกว่าการปลูกผกั

ทัว่ไปไมจ่ าเป็นตอ้งใชส้ารป้องกนัก าจดัแมลงหรอืปุ๋ ยเพื่อเรง่การเจรญิเตบิโต                                        

 ตลาดไมโครกรนีในปี 2019 นัน้สดัส่วนกว่า 80% มาจากยอดขายอาหารและเครื่องดื่มทัง้หมดที่
พ่อครวัใชเ้ป็นเครื่องเพิม่รสชาตอิาหารและปรุงแต่งสสีนับนจานอาหารหลากหลายประเภท และผลการ
ส ารวจตลาดไมโครกรนีทัว่โลกคาดว่าจะมกีารเติบโต Compound Annual Growth Rate (CAGR) คอื
การวดัเปอรเ์ซ็นต์การเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยเฉลี่ยต่อปีที่ 7.5% ในช่วงปี 2021 – 2026 โดย Mordor 
Intelligence [1] นอกจากนี้ ไมโครกรนีถอืเป็นผลติภณัฑใ์หม่ในศลิปะการท าอาหาร และไมโครกรนีเป็น
เทรนดท์ี่เชฟใชเ้พื่อกระตุ้นและเพิม่การรบัรสชาตใินการรบัประทานอาหาร Yanes-Molina [2] ปัจจุบนัมี
ร้านอาหารหลายแห่งใช้ไมโครกรนีตกแต่งจานอาหารหรอืเป็นเครื่องปรุง และผู้บรโิภคตระหนักถึง       
ไมโครกรนีมากขึ้นเป็นอย่างมากเนื่ องจากเป็นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ ร้านอาหารต่างๆ        
เริม่น าเสนอไมโครกรนีตามกระแสอาหารสมยัใหม่ ในอนาคตอนัใกล้นี้คาดว่าการบรโิภคไมโครกรนีจะ
เพิม่ขึน้อยา่งมนียัส าคญัโดยเฉพาะในประเทศไทย [3]        

จากสาเหตุดงักล่าวจงึนับว่าเป็นเรื่องทีน่่าสนใจอย่างยิง่ในการวจิยัเกี่ยวกบัการศกึษาพฤตกิรรม
การบรโิภคและปัจจยัส่วนประสมการตลาดผลติภณัฑผ์กัไมโครกรนีของผูบ้รโิภคในเขตกรงุเทพมหานคร 
เพื่อเป็นการส ารวจความต้องการของผูบ้รโิภคในดา้นต่างๆ ทัง้นี้เพื่อใหก้ลุ่มผูผ้ลติไดท้ราบความตอ้งการ
ของผูบ้รโิภค เพื่อผลติใหต้รงตามความตอ้งการของผูบ้รโิภคเพื่อสามารถยอดจ าหน่ายใหม้ากขึน้          

วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 
1. ศกึษาพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคผลติภณัฑผ์กัไมโครกรนีในเขตกรงุเทพมหานคร 
2. ศกึษาปัจจยัส่วนประสมการตลาดผลติภณัฑผ์กัไมโครกรนีของผูบ้รโิภคในเขตกรงุเทพมหานคร 
3. ศึกษาปัจจยัส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการบรโิภคผลิตภัณฑ์ผักไมโครกรนีของ
ผูบ้รโิภคในเขตกรงุเทพมหานคร  
  
ประโยชน์ของงานวิจยั 
1. เพื่อให้ผู้ประกอบการทราบถึงปัจจยัส่วนประสมการตลาดและพฤติกรรมการบรโิภคผลติภณัฑ์ผกั    
ไมโครกรนีในจงัหวดักรุงเทพมหานคร และสามารถวางแผนการตลาดให้สอดคล้องกบัพฤติกรรมการ
บรโิภคได ้ 
2. เพื่อเป็นแนวทางในการปรบัปรุง และพฒันาผลติภณัฑ์ผกัไมโครกรนี สามารถวเิคราะห์ในการสรา้ง
แผนธุรกจิ หรอืสรา้งกลยทุธท์างการตลาด ซึง่จะเป็นประโยชน์ทัง้ผูผ้ลติและผูบ้รโิภคโดยตรง 
3. เพื่อให้ผู้วจิยัหรอืผู้ประกอบการที่สนใจเกี่ยวกับผลิตภณัฑ์ผกัไมโครกรนีสามารถน าข้อมูลไปเป็น
แนวทาง หรอืเพื่อต่อยอดเพื่อการศกึษาหรอืท าการวจิยัในครัง้ถดัไป 
 
2. การทบทวนวรรณกรรม    
2.1 แนวคิดพฤติกรรมผูบ้ริโภค   
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พฤติกรรมผู้บริโภค ศุภร เสรรีตัน์ [4] ได้ให้ความหมายไว้ว่าพฤติกรรมผู้บรโิภค หมายถึง 

พฤตกิรรมของบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบัการซือ้และการใชส้นิคา้ โดยผ่านกระบวนการแลกเปลีย่นทีบุ่คคลตอ้ง

มกีารตดัสนิใจทัง้ก่อนและหลงัการกระท าดงักล่าว และธ ารงค ์อุดมไพจติรกุล [5] ไดก้ล่าวไวว้่าพฤตกิรรม

ผูบ้รโิภค หมายถงึกระบวนการตดัสนิใจและลกัษณะกจิกรรมของแต่ละบุคคลในการจดัหา การซือ้ การใช้

ประโยชน์ จากสนิค้าและบรกิารที่ซื้อมาเพื่อตอบสนองความต้องการทัง้ด้านพื้นฐานและด้านจติใจด้วย

รายได้ที่มจี ากดั โดยค าถามที่ใช้เพื่อทราบลกัษณะพฤติกรรมผู้บรโิภคประกอบไปด้วย ความถี่ในการ

บรโิภค จ านวนทีซ่ือ้ ค่าใชจ้า่ย ชนิดของสนิคา้ สถานทีจ่ดัจ าหน่าย  

ทัง้นี้หมายรวมถงึกระบวนการตดัสนิใจซึ่งเกดิขึน้ก่อน และมสี่วนในการก าหนดให้มกีารกระท า

ประเดน็ส าคญัของค าจ ากดัความกค็อื กระบวนการตดัสนิใจทีม่อียู่ก่อน (Precede) หมายถงึ ลกัษณะทาง

พฤตกิรรมของผู้บรโิภคในขณะใดขณะหนึ่งที่ผู้บรโิภคซื้อสนิค้านัน้ จะมกีระบวนการทางจติวทิยาและ

สงัคมวทิยาทีม่สี่วนสรา้งสมและขดัเกลาทศันคติ [6] พฤตกิรรมผูบ้รโิภคยงัหมายถงึเรือ่งทีเ่กีย่วกบับุคคล

แต่ละคน กลุ่มคนหรอื องค์กร และกระบวนการที่ใช้ในการเลือกเฟ้น  การสร้างความมัน่ใจ การใช้

ผลติภณัฑ ์บรกิาร ประสบการณ์ หรอืแนวความคดิ เพื่อสนองความต้องการและความพงึพอใจของตน

ตลอดจน ผลกระทบของกระบวนการดงักล่าวทีม่ต่ีอผูบ้รโิภคและสงัคม [7]  

   

2.2 แนวคิดปัจจยัส่วนผสมทางการตลาด (Marketing Mix หรือ 4 P’s)   

 วลีนี และ ฮนัเกอร ์[8] ได้กล่าวไว้ว่าส่วนประสมทางการตลาดหมายถึงการรวมกนัโดยเฉพาะ

อย่างยิง่ตวัแปรที่ส าคญัภายใต้การควบคุมขององค์กรที่สามารถใช้ในการท าให้เกดิความความต้องการ 

(Demand) และได้ร ับประโยชน์จากการแข่งขัน (Competitive advantage) ตัวแปรเหล่านี้  ได้แก่ 

ผลติภณัฑ์ (Product), ช่องทาง (Place), ส่วนส่งเสรมิการตลาด (Promotion) และราคา (Price) โดยตวั

แปรเหล่านี้จะมอีงค์ประกอบย่อยที่สามารถน ามาวเิคราะห์เพื่อปรบัให้เหมาะสมกบัความสามารถของ

องคก์ร 

 ผลติภณัฑ ์หมายถงึสิง่ทีน่ าเสนอเพื่อตอบสนองความจ าเป็นหรอืความตอ้งการของตลาดใหไ้ดร้บั

ความพงึพอใจ ผลติภณัฑ์จงึมคีวามหมายที่กวา้งครอบคลุมถงึทุกสิง่ทุกอย่างทีส่ามารถตอบสนองความ

จ าเป็นและความตอ้งการของตลาดหรอืผูบ้รโิภคได้ 

 ราคา หมายถงึอตัราในการแลกเปลี่ยนผลติภณัฑร์ะหว่างกันในตลาด โดยใชเ้งนิเป็นสื่อกลางจงึ

ต้องก าหนดกลยุทธ์ ด้านราคาใหม้คีวามเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัสภาวการณ์ต่างๆ อาท ิสภาวการณ์

ทางเศรษฐกิจพฤติกรรมและกรอบการตดัสนิใจซื้อของผู้บรโิภค ระดบัความรุนแรงของการแข่งขนัใน

ตลาดความสอดคลอ้งกบักลยทุธท์างการตลาดดา้นอื่น ๆ  
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 การจดัจ าหน่าย หมายถงึกระบวนการเคลื่อนยา้ยผลติภณัฑจ์ากผูผ้ลติไปยงัผูบ้รโิภคหรอืผูใ้ชซ้ึง่

อาจจะมหีลายขัน้ตอน การจดัจ าหน่ายจงึประกอบด้วยโครงสรา้งของช่องทางที่ใชเ้พื่อเคลื่อนยา้ยสนิค้า

และบรกิารจากองคก์ารไปยงัตลาด 

 การส่งเสรมิการขาย หมายถึงวธิกีารติดต่อสื่อสารเดยีวกบัสนิค้าให้ผู้บรโิภคทราบรวมทัง้เป็น

กจิกรรมทีไ่ปกระตุ้นใหเ้กดิการตดัสนิใจซือ้อย่างรวดเรว็ ไดแ้ก่ เช่น การโฆษณา (Advertising) เป็นการ

สื่อข่าวสารในลกัษณะบอกกล่าวเชญิชวนผูบ้รโิภค โดยผ่านสื่อมวลชนต่าง ๆ ในลกัษณะของการจา่ยเงนิ

ซือ้สนิคา้ เป็นตน้ [9]   

 การศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลและปัจจยัส่วนประสมการตลาดเป็นการศกึษาเหตุจูงใจที่ท าให้เกิด

พฤตกิรรมการตดัสนิใจบรโิภคของผูบ้รโิภคผลติภณัฑผ์กัไมโครกรนี ดงัภาพที ่1 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

ภาพที ่1 กรอบแนวคดิในการวจิยั 

3. วิธีด าเนินการวิจยั 
3.1 กลุ่มตวัอย่าง 

 เนื่ องจากผู้วิจ ัยไม่ทราบจ านวนประชากรในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานครที่ เคยบริโภค             
ผักไมโครกรีนจึงค านวณจ านวนตัวอย่างโดยใช้สูตรคอแครน-W.G. Cochran [10] โดยใช้ค่าความ
คลาดเคลื่อนของการสุ่มตวัอยา่งทีย่อมใหเ้กดิขึน้ได ้7% ไดเ้ท่ากบั 196 คน และเพื่อป้องกนัการผดิพลาด
ของข้อมูล จงึเก็บจ านวนข้อมูลเป็นจ านวนตวัอย่างทัง้สิ้นรวม 220 คน โดยการเลอืกวธิกีารสุ่มแบบมี
จดุมุง่หมาย หรอืแบบจงใจ (Purposive  Sampling) เป็นการเลอืกกลุ่มทีผู่ว้จิยัใชเ้หตุผลในการ เลอืกเพื่อ
ความเหมาะสมในการวจิยั  

ปัจจยัส่วนบุคคล 

1. เพศ 

2. อาย ุ

3. สถานภาพสมรส 

4. ระดบัการศกึษา 

5. อาชพี 

6. รายไดต่้อเดอืน 
 

พฤติกรรมการบริโภค 

ผลิตภณัฑผ์กัไมโครกรีน 

1. ความถีใ่นการซือ้ในชว่งเวลา 6 เดอืน 

2. จ านวนทีซ่ือ้ต่อครัง้ 

3. ค่าใชจ้่ายต่อครัง้ 

4. ชนิดทีซ่ือ้บ่อยทีส่ดุ 

5. สถานทีท่ีซ่ือ้บ่อยทีส่ดุ 

ปัจจยัส่วนประสมการตลาด 

1. ดา้นผลติภณัฑ ์

2. ดา้นราคา 

3. ดา้นการจดัจ าหน่าย 

4. ดา้นการสง่เสรมิทางการขาย
ตลาด 
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โดยผู้วิจยัเลือกเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามออนไลน์ จ านวน 220 ราย โดยผู้วิจยัได้ใช้
แบบสอบถามเพื่อสอบถามว่าผูบ้รโิภคอาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครหรอืไม ่และคดัเลอืกเฉพาะผูต้อบ
แบบสอบถามทีอ่าศยัอยูใ่นเขตกรงุเทพมหานคร 

  
 

3.2 เครื่องมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูล   
 การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในงานวิจยั    
 ผูว้จิยัไดศ้กึษาเอกสาร แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อน าไปจดัท ากรอบเครือ่งมอืที่
ใช้ในการวิจยั และสร้างเครื่องมือในการวิจยั ให้ครอบคลุมตามความมุ่งหมายในงานวิจยั โดยสร้าง
แบบสอบถาม เพื่อก าหนดขอบเขตและเนื้อหาแบบทดสอบ ใหม้คีวามชดัเจนตามความมุง่หมายการวจิยั  
โดยสรา้งแบบสอบถามทัง้หมด 3 ส่วน คอื ส่วนที่ 1 แบบสอบถามขอ้มลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม   
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจยัส่วนประสมการตลาด และส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับ
พฤตกิรรมการบรโิภคผกัไมโครกรนี    
  
3.3 การเกบ็รวบรวมข้อมลู   
 การเก็บรวบรวมขอ้มูลผู้วจิยัเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใช้แบบสอบถามออนไลน์ โดยเก็บรวบรวม
ขอ้มูลเดอืนมกราคมถงึเดอืนมนีาคม 2564 ซึง่ผู้วจิยัได้โพสต์แบบสอบถามในกลุ่ม Facebook ของกลุ่ม
คนรบัประทานผกัเพื่อสุขภาพโดยเกบ็แบบสอบถามเฉพาะผูท้ีอ่าศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร และเป็น
ผูร้บัประทานผกัไมโครกรนีเท่านัน้ จนครบจ านวน 220 ราย  
 
3.4 การวิเคราะหข้์อมลู   
   ขอ้มูลที่รวบรวมไดจ้ะถูกน าไปวเิคราะห์ด้วยวธิกีารต่างๆ ดงันี้ ในส่วนของขอ้มูลทัว่ไปและส่วน
ประสมการตลาด ใช้ค่าสถติเิชงิพรรณนา ประกอบดว้ย ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และ
ในส่วนของการทดสอบว่าปัจจยัส่วนประสมการตลาดที่มผีลต่อพฤติกรรมการบรโิภคหรอืไม่ ใช้สถิติ
อนุมาน ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ท าการทดสอบสมมติฐานหาความสมัพันธ์ที่
ระดบันยัส าคญัที ่5%  
 
4. ผลการวิจยั 

การวเิคราะห์ด้านประชากรศาสตร ์ด้วยค่าสถิติ รอ้ยละ และค่าเฉลี่ย พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 21-30 ปี ระดบัการศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในระดบัปรญิญาตร ีประกอบอาชพีเป็น
พนกังานบรษิทัเอกชน และมรีายไดเ้ฉลีย่อยูท่ี ่10,001 – 20,000 บาท 

จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบรโิภคผลิตภัณฑ ์    
ผกัไมโครกรนี ตามส่วนประสมการตลาดดา้นผลติภณัฑ ์สามารถสรปุไดด้งัต่อไปนี้ 
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  1.1 ผลการวเิคราะหผ์ลติภณัฑ ์(Product) จะเหน็ได้ว่าผู้บรโิภคให้ความส าคญักบับรรจุ
ภัณฑ์มีฉลากบอกวนัหมดอายุที่ชดัเจนเป็นอันดบัแรก รองลงมาคือ บรรจุภัณฑ์มีฉลากตรารบัรอง
มาตรฐานเกษตรอินทรยี์ ผกัไมโครกรนีสามารถทานได้ในทุกเพศ ทุกวยั ผกัไมโครกรนีมรีสชาติที่ด ี   
ทานงา่ย ไมข่ม บรรจภุณัฑม์หีลายขนาด และผกัไมโครกรนีมหีลายชนิดใน 1 บรรจภุณัฑ ์ตามล าดบั   

1.2 ผลการวิเคราะห์ลักษณะบรรจุภัณฑ์ที่ผู้บริโภคจะเลือกซื้อเป็นล าดับแรกเป็น     
บรรจภุณัฑแ์บบกล่องกระดาษทีส่ามารถมองเหน็ผลติภณัฑด์า้นในได้ 

 
ตารางท่ี 1 แสดงค่าเฉลีย่ ฐานนิยมและส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานปัจจยัส่วนประสมการตลาดดา้นผลติภณัฑ ์ 

ส่วนประสมการตลาด ค่าเฉล่ีย  S.D. 
ด้านผลิตภณัฑ ์         
1. ผกัไมโครกรนีมหีลายชนิดใน 1 บรรจภุณัฑ ์ 
2. บรรจภุณัฑม์ฉีลากบอกวนัหมดอายุทีช่ดัเจน 
3. บรรจภุณัฑม์ฉีลากตรารบัรองมาตรฐานเกษตรอนิทรยี ์
4. บรรจภุณัฑม์หีลายขนาด 
5. ผกัไมโครกรนีมรีสชาตทิีด่ ีทานงา่ย ไมข่ม 
6. ผกัไมโครกรนีสามารถทานไดทุ้กเพศ ทุกวยั 

4.01  
3.52 
4.22 
4.20 
3.86 
4.07 
4.20           

 0.6495 
0.8936 
0.9168 
0.8929 
0.9298 
0.8676 
0.8472              

ด้านลกัษณะบรรจภุณัฑ ์ 2.45 แบบกล่องกระดาษ 1.0435 
 
ตารางท่ี 2 แสดงราคาต ่าสุด ราคาสูงสุด ค่าเฉลีย่ ค่ามธัยฐาน ค่าฐานนิยม และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน
ปัจจยัส่วนประสมการตลาดดา้นราคา 
ส่วนประสมการตลาด Minimum Maximum Median Mode ค่าเฉล่ีย S.D. 

ด้านราคา 
ราคาทีผู่บ้รโิภคเตม็ใจจา่ย                                      

 
2 

 
200 

 
40 

 
50 

 
43.97          

 
25.0872            

 
 จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ปัจจยัส่วนประสมการตลาดด้านราคา (Price) จะเห็นได้ว่า 
ผู้บริโภคเต็มใจซื้อผักไมโครกรีนต่อ 100 กรมั ในราคาต ่ าสุดคือ 2 บาท ราคาสูงสุดคือ 200 บาท       
ค่ามธัยฐานเท่ากบั 40 บาท ค่าฐานนิยมเท่ากบั 50 บาท ราคาทีเ่ตม็ใจจา่ยเฉลีย่เท่ากบั 43.97 บาท  

จากตารางที่ 3 ผลการวเิคราะห์ปัจจยัส่วนประสมการตลาดด้านการจดัจ าหน่าย (Place) และ
ดา้นการส่งเสรมิการขาย (Promotion) จะสามารถสรปุไดด้งันี้ 

         3.1 ผลการวเิคราะห์ด้านการจดัจ าหน่ายผู้บรโิภคให้ความส าคญักบัการจดัเรยีงไว้เป็น
หมวดหมู่ของผกัชนิดต่างๆ เป็นอนัดบัแรก รองลงมาคอื ผลติภณัฑ์มจีดัจ าหน่ายตามซุปเปอรม์ารเ์ก็ต 
ทัว่ไป มบีรกิารส่งสนิคา้ถงึบา้น และผลติภณัฑม์จีดัจ าหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ ตามล าดบั            
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  3.2 ผลการวเิคราะห์ด้านการส่งเสรมิการขาย ผู้บรโิภคให้ความส าคญักบัมกีารจดัเซต
ของผลติภณัฑใ์นราคาพเิศษเป็นอนัดบัแรก และรองลงมาคอื มเีพจทาง Facebook, Line, Instagram ให้
ลกูคา้สามารถตดิตามขา่วสาร หรอืไดร้บัสทิธปิระโยชน์ ตามล าดบั 
 
 
ตารางท่ี 3 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานปัจจยัส่วนประสมการตลาดด้านการจดัจ าหน่าย
และการส่งเสรมิทางการขาย 

ส่วนประสมการตลาด ค่าเฉล่ีย S.D. 
ด้านการจดัจ าหน่าย         
1. ผลติภณัฑม์จีดัจ าหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ 
2. ผลติภณัฑม์จีดัจ าหน่ายตามซูเปอรม์ารเ์กต็ 
3. มกีารจดัเรยีงไวเ้ป็นหมวดหมูข่องผกัชนิดต่าง ๆ 
4. มบีรกิารส่งสนิคา้ถงึบา้น              

3.95 
3.60 
4.20 
4.22 
3.76            

0.8966 
1.0266 
0.7955 
0.7200 
1.0441             

ด้านการส่งเสริมการขาย 
1. มกีารโฆษณาผ่านทางสื่อออนไลน์ 
2. มกีารใหท้ดลองชมิฟร ี
3. มกีารจดัโปรโมชัน่ 1 แถม 1 
4. มบีรกิารจดัส่งถงึทีเ่มือ่ซือ้ครบตามราคาทีก่ าหนดไว ้
5. มกีารแจกคปูองส่วนลดเมือ่ซือ้ในครัง้ถดัไป 
6. มีเพจทาง Facebook, Line, Instagram ให้ลูกค้าสามารถ
ตดิตามขา่วสาร หรอืไดร้บัสทิธปิระโยชน์ 
7. มกีารจดัเซตของผลติภณัฑใ์นราคาพเิศษ                 

3.79 
3.77 
3.53 
3.87 
3.81 
3.66 
3.92 

 
4.00 

1.0404 
0.9392 
1.0572 
1.0821 
1.0004 
1.1208 
1.0805 

 
1.0023 

 
ตารางท่ี 4 แสดงค่าเฉลีย่ ค่ามธัยฐาน ค่าฐานนิยม และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานพฤตกิรรมการบรโิภคผกัไมโครกรนี 

พฤติกรรมการบริโภค ค่าเฉล่ีย Mode S.D. 
ความถีใ่นการซือ้ผกัไมโครกรนีใน 6 เดอืน                               4.97           - 3.9262              
จ านวนทีซ่ือ้ผกัไมโครกรนีในแต่ละครัง้                              2.26          - 1.5420                
ค่าใชจ้า่ยแต่ละครัง้ทีซ่ือ้ผกัไมโครกรนี 99.98 - 75.3568              
ชนิดผกัไมโครกรนีทีซ่ือ้                                 - ตน้อ่อนทานตะวนั - 
สถานทีท่ีซ่ ือ้ผกัไมโครกรนี                           - ซเูปอรม์ารเ์กต็ - 

 
 จากตารางที่  4 การวิเคราะห์พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์ผักไมโครกรีนใน เขต

กรุงเทพมหานคร พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ซื้อผักไมโครกรนีเฉลี่ย 4.97 ครัง้ใน 6 เดือน 
จ านวนที่ซื้อผกัไมโครกรนีเฉลี่ย 2.26 ถุงต่อครัง้ (ถุงละ100กรมั) ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครัง้เท่ากบั 99.98 

290



บาท ผู้ตอบแบบสอบถามซื้อต้นอ่อนทานตะวนัมากที่สุด และสถานที่ที่ซื้อผกัไมโครกรนีมากที่สุดคือ 
ซเูปอรม์ารเ์กต็  

และจากตารางที่ 5 พิจารณาถึงปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อ          
ผกัไมโครกรนี โดยใชส้ถติอินุมาน ( One-way ANOVA ) ปัจจยัด้านผลติภณัฑแ์ละด้านการส่งเสรมิการ
ขายไม่มผีลต่อพฤตกิรรมการบรโิภคทัง้ 5 ปัจจยั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิแต่พบว่าปัจจยัส่วนประสม
การตลาดด้านราคามผีลต่อค่าใช้จ่ายในการซื้อผกัไมโครกรนีแต่ละครัง้ (sig = 0.000) และปัจจยัส่วน
ประสมการตลาดดา้นการจดัจ าหน่ายมผีลต่อจ านวนผกัไมโครกรนีทีซ่ือ้ในแต่ละครัง้ (sig = 0.04)  

 
ตารางท่ี 5 แสดงปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการบรโิภคผกัไมโครกรนี 

ส่วนประสม 
การตลาด 

พฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑผ์กัไมโครกรีน 
ชนิดผกั 
ไมโครกรีน 

สถานท่ีท่ีซ้ือ
ผกัไมโครกรีน 

จ านวนท่ีซ้ือผกั 
ไมโครกรีน 

ความถี่ในการซ้ือ 
ผกัไมโครกรีน 

ค่าใช้จ่ายในการ
ซ้ือผกัไมโครกรีน 

ดา้นผลติภณัฑ ์ ไมม่ผีล 
F = 0.932 
Sig = 0.54 

ไมม่ผีล 
F = 1.071 
Sig = 0.38 

ไมม่ผีล 
F = 1.446 
Sig = 0.12 

ไมม่ผีล 
F = 0.835 
Sig = 0.65 

ไมม่ผีล 
F = 0.882 
Sig = 0.60 

ด้านราคา ไมม่ผีล 
F = 0.951 
Sig = 0.54 

ไมม่ผีล 
F = 0.546 
Sig = 0.97 

ไมม่ผีล 
F = 1.557 
Sig = 0.05 

ไมม่ผีล 
F = 1.532 
Sig = 0.05 

มีผล 
F = 3.170 

Sig = 0.000 
ด้านการจดั
จ าหน่าย 

ไมม่ผีล 
F = 0.828 
Sig = 0.62 

ไมม่ผีล 
F = 0.926 
Sig = 0.52 

มีผล 
F = 1.878 
Sig = 0.04 

ไมม่ผีล 
F = 1.181 
Sig = 0.30 

ไมม่ผีล 
F = 1.567 
Sig = 0.10 

ดา้นการส่งเสรมิ
การขาย 

ไมม่ผีล 
F = 0.788 
Sig = 0.75 

ไมม่ผีล 
F = 0.657 
Sig = 0.89 

ไมม่ผีล 
F = 0.872 
Sig = 0.64 

ไมม่ผีล 
F = 1.194 
Sig = 0.25 

ไมม่ผีล 
F = 0.543 
Sig = 0.96 

 
5. สรปุผลการวิจยั  

สรปุผลการวจิยัพบว่า 

 5.1 ดา้นปัจจยัส่วนประสมการตลาดเมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่าปัจจยัส่วนประสมการตลาดที่

มผีลการตดัสนิใจซือ้มากทีสุ่ดคอื ดา้นผลติภณัฑ ์รองลงมาคอื ดา้นการจดัจ าหน่าย และดา้นการส่งเสรมิ

การขาย ในส่วนของปัจจยัส่วนประสมการตลาดด้านราคาที่เต็มใจจ่ายคอื 43.97 บาท และบรรจุภณัฑ์

แบบกล่องกระดาษทีม่องเหน็ผลติภณัฑผ์กัไมโครกรนีดา้นในเป็นลกัษณะบรรจุภณัฑท์ีผู่บ้รโิภคใหค้วาม

พงึพอใจมากทีสุ่ด 
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 5.2 พฤติกรรมการบรโิภคผลิตภัณฑ์ผักไมโครกรนี ผู้บริโภคส่วนใหญ่มีความถี่ในการซื้อ          

ผกัไมโครกรนีเฉลีย่ 5 ครัง้ ใน 6 เดอืน ซือ้เฉลีย่ครัง้ละ 2 ถุง (ถุงละ 100 กรมั) ค่าใชจ้่ายเฉลีย่ 100 บาท

ต่อครัง้ ผลติภณัฑท์ี่ผูบ้รโิภคซือ้มากทีสุ่ด คอื ต้นอ่อนทานตะวนั สถานทีท่ี่ผูบ้รโิภคนิยมซือ้มากทีสุ่ดคอื 

ซเูปอรม์ารเ์กต็ ไดแ้ก่ ทอ็ปส ์โลตสั  

 5.3 ปัจจยัส่วนประสมการตลาดที่ส่งผลต่อพฤตกิรรมการบรโิภคผลติภณัฑผ์กัไมโครกรนีพบว่า

ปัจจยัส่วนประสมการตลาดทัง้ 4 ปัจจยัประกอบด้วย ด้านผลติภณัฑ์ ด้านราคา ด้านการจดัจ าหน่าย   

ด้านการส่งเสรมิการขาย พบว่าไม่มผีลต่อพฤตกิรรมการบรโิภคในด้านชนิดผกัไมโครกรนี ด้านการจดั

จ าหน่ายซื้อผักไมโครกรนี ความถี่ในการซื้อผักไมโครกรนี ยกเว้น 2 ปัจจยัคือ ปัจจยัส่วนประสม

การตลาดดา้นราคามผีลต่อค่าใชจ้า่ยในการซือ้ผกัไมโครกรนีในแต่ละครัง้ และปัจจยัส่วนประสมการตลาด

ดา้นการจดัจ าหน่ายทีม่ผีลต่อจ านวนผกัไมโครกรนีทีซ่ือ้ในแต่ละครัง้ 

 

 จากผลการศึกษาในข้างต้นแสดงให้เห็นว่าปัจจยัส่วนประสมการตลาดที่ส่งผลต่อการตดัสนิใจ

เลอืกซื้อผลติภณัฑผ์กัไมโครกรนีของผู้บรโิภคมากที่สุดคอืดา้นผลติภณัฑไ์ด้แก่ ฉลากบอกวนัหมดอาย ุ

และรองลงมาคอืตรารบัรองมาตรฐานสนิคา้ ซึง่สอดคลอ้งกบัการศกึษาของเยาวเรศ [11] ทีศ่กึษาปัจจยัที่

ส่งผลต่อการตดัสนิใจเลอืกซือ้ผกัไมโครกรนีของผูบ้รโิภคในจงัหวดัเชยีงใหม่ ผลการศกึษาพบว่าปัจจยัที่

ผูบ้รโิภคตดัสนิใจเลอืกซือ้ผกัไมโครกรนีเป็นล าดบัแรกคอืตรารบัรองมาตรฐานสนิคา้ และยงัสอดคลอ้งกบั

การศกึษาของอุดมลกัษณ์ และคณะ [12] ศกึษาความพงึพอใจและทศันคตขิองผูบ้รโิภคทีม่ต่ีอผลติภณัฑ์

ผกัไมโครกรนีพื้นบ้าน ผลการศึกษาพบว่าสถานที่ที่สะดวกในการหาซื้อ สนิค้ามตีรารบัรองมาตรฐาน

สนิคา้เป็นปัจจยัทีส่ าคญัในการตดัสนิใจเลอืกซือ้ผลติภณัฑผ์กัไมโครกรนี 

 

ข้อเสนอแนะ  
 ผลการวจิยัขา้งต้น ยงัมปีระเดน็ทีน่่าสนใจในการด าเนินการวจิยัในอนาคต ดงันี้  
 1. แนวทางการพัฒนาผักไมโครกรีนเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคควรให้
ความส าคญักบัตรารบัรองมาตรฐานสนิคา้จากหน่วยงานทีน่่าเชื่อถอืเพื่อสรา้งความมัน่ใจแก่ผูบ้รโิภค การ
ให้ข้อมูลที่แสดงรายละเอียดวันผลิตและวันหมดอายุบนบรรจุภัณฑ์เป็นสิ่งส าคัญต่อการเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑ์          ผักไมโครกรนี และควรมกีารจดัวางเป็นหมวดหมู่อย่างเหมาะสมเลือกซื้อได้ง่าย 
รวมถงึการจดัเซทผลติภณัฑเ์พื่อดงึดดูความน่าสนใจแก่ผูบ้รโิภค 
 2. ราคาสนิค้ามคีวามส าคญัต่อการบรโิภค เนื่องจากในการท าการวจิยัในครัง้นี้พบว่าปัจจยัดา้น
ราคามีผลต่อค่าใช้จ่ายในการซื้อผักไมโครกรนีในแต่ละครัง้ ดังนัน้ผู้ประกอบการจงึควรตัง้ราคาให้
เหมาะสมกับความต้องการของผู้บรโิภคซึ่งจากการท าแบบสอบถามพบว่าราคาที่ผู้ซื้อเต็มใจจ่ายคือ 
43.97 บาทต่อ 100 กรมั หากมีการตัง้ราคาสูงเกินความเต็มใจจ่ายของผู้บรโิภคก็จะส่งผลถึงความ
ตอ้งการซือ้ทีล่ดลง หรอืหากตัง้ราคาทีต่ ่ากว่าความเตม็ใจจ่ายกส็่งผลถงึก าไรของผูป้ระกอบการทีน้่อยลง 
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 3. ปัจจยัดา้นการจดัจ าหน่ายนัน้มคีวามส าคญัต่อการซือ้สนิคา้ เนื่องจากสถานทีจ่ดัจ าหน่ายนัน้มี
ผลต่อจ านวนทีซ่ือ้ผกัไมโครกรนีในแต่ละครัง้ หากผูป้ระกอบการเลอืกสถานทีจ่ดัจ าหน่ายผกัไมโครกรนีมี
ความสะดวกตรงตามความตอ้งการต่อผูซ้ือ้ หาซือ้งา่ย จ านวนในการซือ้ผลติภณัฑผ์กัไมโครกรนีกจ็ะเพิม่
มากขึ้น  ซึ่ งจากการท าแบบสอบถามครัง้นี้ สถานที่ที่ผู้ซื้อ ผักไมโครกรีนซื้อบ่อยมากที่สุดคือ 
ซเูปอรม์ารเ์กต็ ชัน้น าทัว่ไปในจงัหวดักรงุเทพมหานคร 
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บทคดัย่อ 
 การวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงค์เพื่อ (1) ศกึษาลกัษณะทัว่ไปของตวัอย่าง (2) ศกึษาอทิธพิลของ

ปัจจยัส่วนบุคคลทีม่ต่ีอการตดัสนิใจซือ้เครื่องส าอางเคาน์เตอรแ์บรนดท์างออนไลน์ของผูห้ญงิวยัท างาน 
(3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมการส่งเสริมการตลาดกับกระบวนการตัดสินใจซื้อ
เครื่องส าอางเคาน์เตอรแ์บรนด์ทางออนไลน์ของผูห้ญงิวยัท างาน ใชแ้บบสอบถามในการเกบ็ข้อมูลโดย
การสุ่มตัวอย่างแบบสะดวกจ านวน 400 คน จากประชากรที่ไม่ทราบขนาดแน่นอน พบว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มอีายุระหว่าง 25-35 ปีประกอบอาชพีพนักงานบรษิัทเอกชน รายได้เฉลี่ยต่อ
เดอืนอยูท่ี ่15,000 ถงึ 30,000 บาท จบการศกึษาระดบัปรญิญาตร ีและมสีถานภาพโสด  

ผลการศึกษาปัจจยัส่วนประสมการส่งเสรมิการตลาดที่ผู้บรโิภคให้ความส าคญัมากที่สุดคอื 
ปัจจยัด้านการขายโดยพนักงานขาย รองลงมาคือปัจจยัด้านการส่งเสริมการขาย การให้ข่าว และ
ประชาสมัพนัธ,์ ปัจจยัดา้นการโฆษณา และ การตลาดทางตรง ตามล าดบั ส่วนผลการศกึษาการตดัสนิใจ
ซื้อที่ผู้บรโิภคให้ความส าคญัมากทีสุ่ดคอื ขัน้การประเมนิผลทางเลอืก รองลงมาคอืการแสวงหาขอ้มลู , 
พฤตกิรรมภายหลงัการซือ้ และการรบัรูปั้ญหา ตามล าดบั 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ผู้หญิงวยัท างานในกรุงเทพมหานครที่ม ีอายุ อาชพี รายได้ 
ระดบัการศกึษาแตกต่างกนั ให้ความส าคญักบัปัจจยัส่วนประสมการส่งเสรมิการตลาดแตกต่างกนั แต่
หากมสีถานภาพแตกต่างกนั จะให้ความส าคญัไม่แตกต่างกนั และการทดสอบสมมติฐานพบว่าด้าน
ปัจจยัส่วนประสมการส่งเสรมิการตลาดกบัการตดัสนิใจซื้อ มคีวามสมัพนัธ์ตามนัยส าคญัทางสถติใิน
ภาพรวมแทบทุกด้าน มเีพยีงดา้นเดยีว คอืการตลาดทางตรงที่ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซื้อใน
ดา้นการประเมนิผลทางเลอืก 
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ค าส าคญั: การตดัสนิใจซือ้ ส่วนประสมการส่งเสรมิการตลาด เครือ่งส าอางเคาน์เตอรแ์บรนด ์ออนไลน์  

1. บทน า  
 ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางจัดเป็นหนึ่งในสินค้าอุปโภคบริโภคที่ได้ร ับความนิยมส าหรับการ
ด ารงชวีติของ 
คนในสงัคมมายาวนาน โดยเฉพาะสุภาพสตรทีี่ต้องการเสรมิสรา้งบุคลกิภาพและต้องการถนอมรกัษา
ผวิพรรณของตนเองใหดู้ดอียู่เสมอ โดยค่านิยม ความต้องการ ทศันคตใินการใชเ้ครื่องส าอางเองนัน้ก็มี
การเปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่องและรวดเรว็ ประกอบกบัการด าเนินชวีิตในกรุงเทพมหานครที่ต้อง
เผชิญกับสภาพแวดล้อมและมลพิษที่เพิ่มมากขึ้น การคัดเลือกผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางจึงต้องการ
คุณภาพทีด่แีละตอบโจทยม์ากยิง่ขึน้ 

โดยกลุ่มลูกค้าหลกัๆ ของตลาดเครื่องส าอางเคาน์เตอร์แบรนด์นัน้ส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงวยั
ท างานมอีายุระหว่าง 23 – 60 ปี ทีม่รีายได้เป็นของตวัเอง มกี าลงัซือ้ สามารถตดัสนิใจในการเลอืกซื้อ
สนิคา้ดว้ยตวัเองและตอ้งการใชผ้ลติภณัฑเ์ครือ่งส าอางทีด่ทีีสุ่ดเพื่อดแูลตวัเองรวมถงึคนกลุ่มนี้อยูใ่นช่วง
ของการเขา้สู่สงัคมผู้สูงวยั (Aging Society) ท าให้มปัีญหาในเรื่องของความงามและต้องการที่จะชะลอ
วยัเอาไว้ให้มากที่สุด ยงัรวมถึงในเรื่องการเติบโตของ Social Network ที่ท าให้คนต้องการอวดภาพ
ตวัเองในสงัคมออนไลน์ใหดู้ดทีีสุ่ดเท่าทีท่ าได ้จงึแทบปฏเิสธไม่ไดว้่า การใชเ้ครื่องส าอางเคาน์เตอรแ์บ
รนดใ์นปัจจบุนักเ็ป็นส่วนหนึ่งในการสรา้งภาพลกัษณ์ทางสงัคมในอกีมติหินึ่ง 

ตลาดความงามในไทยมกีารเตบิโตจากปีก่อนหน้านี้ 6.7% คดิเป็นมูลค่าตลาดรวม 2.18 แสน
ลา้นบาท โดยกลุ่มผลติภณัฑด์แูลผวิยงัครองส่วนแบ่งการตลาดเป็นอนัดบั 1 ดว้ยสดัส่วน 42% รองลงมา 
คือผลิตภณัฑ์ส าหรบัเส้นผม 15% เครื่องส าอาง 12% ผลิตภณัฑ์ที่ใช้ท าความสะอาดร่างกาย 14% 
น ้าหอม 5% และผลติภณัฑด์แูลช่องปาก 12% 

หากเจาะลกึในแต่ละกลุ่มผลติภณัฑ์ เริม่จากกลุ่มดูแลผวิ ในปี 2562 เตบิโต 7.4% มมีลูค่ารวม 
9.19 หมืน่ลา้นบาท แบ่งเป็นผลติภณัฑด์แูลผวิหน้า 81% ผลติภณัฑด์แูลผวิกาย 12% ผลติภณัฑก์นัแดด  
6% และผลติภณัฑส์ าหรบัรมิฝีปาก 1% ในส่วนของกลุ่มผลติภณัฑเ์ครื่องส าอาง เตบิโตขึน้ 7.6% มลูค่า
รวม 2.68 หมื่นลา้นบาท แบ่งเป็นเครื่องส าอางส าหรบัผวิหน้า 57% เครื่องส าอางส าหรบัรมิฝีปาก 25%  
เครือ่งส าอางส าหรบัดวงตา 17% และเครือ่งส าอางส าหรบัเลบ็ 1% ในส่วนของกลุ่มผลติภณัฑส์ าหรบัเสน้
ผมเติบโต 5.9% มูลค่ารวม 3.3 หมื่นล้านบาท แบ่งเป็น ผลิตภณัฑ์ดูแลเส้นผม 82%  ผลิตภณัฑ์
เปลีย่นสผีม 13% ผลติภณัฑจ์ดัแต่งทรงผม 4% และผลติภณัฑย์ดื/ดดัผม 1% ในส่วนของกลุ่มผลติภณัฑ์
น ้าหอมเตบิโตขึน้ 6% มูลค่ารวมอยู่ที่ 9.55 พนัล้านบาท กลุ่มผลติภณัฑด์ูแลช่องปาก เตบิโต 8.7% มี
มลูค่ารวม 2.56 หมืน่ลา้นบาท  กลุ่มผลติภณัฑท์ีใ่ชท้ าความสะอาดรา่งกาย เตบิโต 3% มมีลูค่ารวม 3.1 
หมืน่ลา้นบาท (อา้งองิขอ้มลูจาก: Euromonitor, 2019) [10]  

ด้วยความทนัสมยัของระบบการติดต่อสื่อสารและเทคโนโลยใีนปัจจุบนั ท าให้ช่องทางออนไลน์
กลายเป็นอกี 
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หนึ่งช่องทางที่สามารถท าให้ผู้บรโิภคเขา้ถงึขอ้มูลผลติภณัฑไ์ด้ง่ายและสะดวกสบาย ไม่ว่าจะเป็นการ
ค้นหาขอ้มูลผลติภณัฑ ์การแลกเปลี่ยนความคดิเหน็ การเปรยีบเทยีบราคา การซื้อสนิค้าผ่านช่องทาง
ออนไลน์ เป็นต้น ผูบ้รโิภคไม่มคีวามจ าเป็นต้องเดนิทางเพื่อไปซือ้ผลติภณัฑต์ามสถานทีต่่างๆ เหมอืน
สมยัก่อน จงึไม่แปลกใจทีช่่องทางการซือ้สนิคา้ออนไลน์จะไดร้บัความนิยมและสามารถเขา้มามบีทบาท
ในชวีติประจ าวนัของผูบ้รโิภคไดอ้ย่างรวดเรว็จนผู้ประกอบการส่วนใหญ่มองเหน็ถงึความส าคญัและหนั
มาใหค้วามสนใจกบัการท าตลาดออนไลน์เป็นอยา่งมาก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่1 ขอ้มลู ETDA สดัส่วนมลูค่าตลาดอคีอมเมริซ์ไทยเฉพาะ B2C และ C2C ในปี 2019 
ทีม่า: บรษิทั ไพรซซ์่า จ ากดั 

 
ข้อมูลตัวเลขมูลค่าตลาดอีคอมเมิร์ซไทยปี 2019 มีมูลค่าอยู่ที่ 300,163 ล้านบาท จาก

19สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด ) COVID -19 (ได้ผลกัดนัให้ผู้บรโิภคหันมาเลือกซื้อสินค้าผ่าน
ช่องทางออนไลน์มากขึน้ ส่งผลใหต้วัเลขตลาดอคีอมเมริซ์ไทยอาจพุ่งสูงถงึ 000,220 ลา้นบาท โดยในปี 

2020 มอีัตราการเติบโตสูงขึ้น 35% จากปีก่อนหน้า คิดเป็นสดัส่วน 4-5% ของค้าปลีกทัง้ประเทศ 
ขณะเดยีวกนั ประเทศทีม่มีลูค่าอคีอมเมริซ์มากทีสุ่ดไดแ้ก่ประเทศจนี 25 เปอรเ์ซน็ต์ , ประเทศเกาหลใีต้ 

22 เปอร์เซ็นต์ และประเทศองักฤษ 22 เปอร์เซ็นต์ตามล าดบั หมายความว่า ถึงแม้คนไทยจะรู้สกึว่า
นทีน่ิยม แต่หากดจูากสถติปิระเทศไทยเปรยีบเทยีบกบัต่างประเทศ จะเหน็กระแสการซือ้ขายออนไลน์เป็

ได้ว่าตลาดอีคอมเมริ์ซในประเทศไทย ยงัคงสามารถเติบโตได้อีกอย่างต่อเนื่อง )อ้างอิงข้อมูลจาก :
Priceza, 2020(  [2] 

ในปัจจุบนัตลาดกลุ่มผลติภณัฑ์เครื่องส าอางมสีภาพการแข่งขนัที่รุนแรง ประกอบกบัความ
เขม้งวดของมาตรการการควบคุมการโฆษณาผลติภณัฑ์ที่มกีฎระเบยีบขอ้บงัคบัเกี่ยวกบัการโฆษณา
ประโยชน์และสรรพคุณของตวัผลติภณัฑ ์ส่งผลใหก้ารสื่อสารเพื่อสรา้งความเขา้ใจในตวัผลติภณัฑแ์ละ
การเขา้ถงึผูบ้รโิภคเป็นไปไดย้ากมากยิง่ขึน้ ดงันัน้ผูผ้ลติและผูจ้ดัจ าหน่ายผลติภณัฑเ์ครือ่งส าอางจงึต้อง
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ทราบถึงความต้องการที่แท้จรงิของผู้บรโิภค เพื่อที่จะตอบสนองความต้องการของผู้บรโิภคได้อย่าง
ถูกต้องสมบูรณ์ทีสุ่ด และสามารถน ามาใช้ในการประกอบการพจิารณาตดัสนิใจในเรื่องต่างๆ เช่น การ
สรา้งและน าเสนอกลยุทธท์างการตลาดเพื่อสรา้งความไดเ้ปรยีบในการแข่งขนัต่อคู่แข่ง การสรา้งความ
ภกัดต่ีอตราสนิคา้ของผูบ้รโิภค(Brand Loyalty) เป็นต้น เพื่อการสรา้งและรกัษาฐานลูกค้า การสรา้งผล
ก าไรในการด าเนินธุรกจิทีเ่พิม่ขึน้ และเพิม่โอกาสในการประสบความส าเรจ็ของธุรกจิในระยะยาว ดงันัน้ 
ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจทีจ่ะศึกษาเกี่ยวกบัปัจจยัทีม่ผีลต่อกระบวนการตดัสนิใจซือ้เครื่องส าอางเคาน์เตอร์
แบรนด์ทางออนไลน์ ของผู้หญงิวยัท างานในกรุงเทพมหานคร เพื่อสามารถน าไปใช้ประโยชน์ส าหรบั
ผู้ประกอบการในการปรบัปรุงพัฒนาและปรบัเปลี่ยนกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อตอบสนองต่อความ
ตอ้งการของผูบ้รโิภคไดม้ากยิง่ขึน้ 
 

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
1. เพื่อศกึษาอทิธพิลของปัจจยัส่วนบุคคลทีม่ต่ีอกระบวนการตดัสนิใจซือ้เครื่องส าอางเคาน์เตอรแ์บ
รนดท์าง 

ออนไลน์ของผูห้ญงิวยัท างานในกรงุเทพมหานคร 
2. เพื่อศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างส่วนประสมการส่งเสรมิการตลาดกบักระบวนการตดัสนิใจซื้อ
เครือ่งส าอางเคาน์เตอรแ์บรนดท์างออนไลน์ของผูห้ญงิวยัท างานในกรงุเทพมหานคร 

2. การทบทวนวรรณกรรม  
2.1 ทฤษฎีและแนวความคิดเก่ียวกบัส่วนประสมการส่งเสริมการตลาด 

การติดต่อสื่อสารเพื่อให้เกิดผลดมีปีระสทิธภิาพ และเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ตามต้องการ
จ าเป็น 

จะต้องใช้เครื่องมือสื่อสารหลาย ๆ อย่างร่วมกัน ซึ่งเรียกว่า ส่วนประสมการส่งเสริมการตลาด 
(Promotion Mix) ซึง่ประกอบดว้ยเครือ่งมอืสื่อสารหลกัส าคญั 5 อยา่ง (Kotler. 1997:604( ) [13] 

1. การโฆษณา (advertising) หมายถงึ ข่าวสารทีส่่งผ่านสื่อมวลชนบางอย่างโดยมผีูอุ้ปถมัภ์
ทีร่ะบ ุ

เป็นผูอ้อกค่าใชจ้่ายในการโฆษณานัน้ การโฆษณาเป็นการตดิต่อสื่อสารทีม่ลีกัษณะเป็นการเชญิชวน มี
ลกัษณะไมเ่ป็นกลาง (Russel and Lene,1996:32) [18] 

2. การส่งเสรมิการขาย (sales promotion) หมายถงึ กจิกรรมต่าง ๆ ทางการตลาดทีจ่ดัท าขึน้ 
เพื่อ 

เสนอคุณค่าหรอืสิง่จูงใจพเิศษ (extra value or incentives) ส าหรบัผลติภณัฑใ์ห้กบัพนักงานขาย ผู้จดั
จ าหน่าย หรอืผูบ้รโิภคขัน้สุดทา้ย เพื่อใหส้ามารถกระตุ้นการขายใหเ้รว็ขึน้ (Belch and Belch.1993:16) 
[11] ส่งเสรมิการขายโดยทัว่ไปสามารถแยกออกได้เป็น 2 ประเภท (2.1) กิจกรรมส่งเสรมิการขายที่
มุ่งเน้นที่ผู้บริโภค (consumer-oriented) (2.2) กิจกรรมที่มุ่ งเ น้นที่คนกลาง ( trade-oriented) มี
จดุมุง่หมายเพื่อทีจ่ะกระตุน้ใหผู้ค้า้ปลกี ผูค้า้ส่ง หรอืรา้นคา้ทีจ่ะหน่ายทัว่ไปรบัสนิคา้ไปจ าหน่าย  

3. การประชาสมัพนัธแ์ละการเผยแพรข่่าว (public relations and publicity) 
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- การประชาสัมพันธ์ (public relations) หมายถึง การติดต่อสื่อสารและการสร้าง
ความสมัพนัธข์อง 

บรษิทักบักลุ่มชุมชนต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบับรษิทั ชุมชนเหล่านี้ไดแ้ก่ ลูกคา้ ผู้ขาย ปัจจยัการผลติ ผูถ้อื
หุน้ พนักงานของบรษิทั รฐับาล สาธารณชนทัว่ไปและสงัคมซึง่องค์การนัน้ด าเนินงานอยู่ (Boone and 
Kurtz.1995:574) [12] 

- การเผยแพร่ข่าว (publicity) หมายถงึ ข่าวสารทีเ่ผยแพร่ต่อสาธารณชนเกี่ยวกบับรษิทั 
สนิคา้ 

หรอืบรกิารที่ปรากฏในสื่อมวลชนต่าง ๆ ในรูปของข่าว โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย (Lamb, Hair and 
McDaniel.1992:436) [17] 

4. การขายโดยบุคคล (personal selling) หมายถงึ การตดิต่อสื่อสารแบบตวัต่อตวั ซึ่งผู้ขาย
พยายาม 

ที่จะให้ความช่วยเหลอืหรอืเชญิชวนผู้ซื้อที่มุ่งหวงั (prospective buyers) ให้ซื้อผลติภณัฑ์หรอืบรกิาร
ของบรษิทั หรอืใหป้ฏบิตัติามความคดิอยา่งใดอยา่งหนึ่ง (Belch and Belch. 1993:20 ( ) [11] 
 

5. การตลาดทางตรง (direct marketing) หมายถึง ระบบการตลาด ซึ่งองค์การใช้เครื่องมอื
สื่อสาร 

ต่างๆ ตดิต่อกบักลุ่มลูกคา้เป้าหมายโดยตรง โดยมจีุดมุ่งหมายเพื่อให้เกดิการตอบสนองอย่างใดอย่าง
หนึ่ ง  และ/หรือ เกิดรายการซื้อขายขึ้น (Belch and belch.1993:15)  [11]  โดยบริษัทได้พัฒนา
แนวความคดิเกี่ยวกบัการตดิต่อสื่อสารการตลาดสมยัใหม่ขึน้ทีเ่รยีกว่า “การสื่อสารการตลาดแบบบูรณา
การ” (integrated marketing communications : IMC) ส าหรบัรปูแบบ)ทีเ่ป็นหลกัและนิยมใชก้นัมากม ี4 
รูปแบบ ดงันี้คอื  (1 ) การตลาดโดยใช้จดหมายตรงและแคตตาลอ็ก (direct-mail catalog marketing) 
(2) การตลาดโดยใช้โทรศพัท์ (telemarketing) (3) การตลาดโดยใช้โทรทศัน์ (television marketing) 
และ(4) การขายโดยผ่านเครื่องคอมพวิเตอร์ระบบออนไลน์ (online computer shopping) (Kotler and 
Armstrong .1997:444-448) [13] 
 
 2.2 ทฤษฎีและแนวความคิดเก่ียวกบักระบวนการตดัสินใจซ้ือ 

P. Kotler and K.L. Keller, (2012) [14] ไดก้ล่าวถงึทฤษฎกีระบวนการตดัสนิใจซือ้ (Five-stage 
model of the consumer buying process) ว่าหมายถงึ กระบวนการในการเลอืกทีจ่ะกระท าสิง่ใดสิง่หนึ่ง
จากทางเลอืกต่างๆ ที่มอียู่ ซึ่งผู้บรโิภคมกัจะต้องตดัสนิใจในทางเลอืกต่างๆ ของสนิค้าและบรกิารอยู่
เสมอ โดยที่เขาจะเลอืกสนิค้า หรอืบรกิารตามขอ้มูลและขอ้จ ากดัของสถานการณ์ การตดัสนิใจจงึเป็น
กระบวนการที่ส าคญัและอยู่ภายในจติใจของผู้บรโิภค สามารถอธบิายกระบวนการของการตดัสนิใจที่
ประกอบดว้ยกระบวนการ 5 ขัน้ตอน          

1. การรบั รูถ้งึความตอ้งการ หรอืการรบัรูถ้งึปัญหา (Problem or Need Recognition) หมายถงึ 
การทีบุ่คคลรบัรูถ้งึความตอ้งการภายในของตนซึง่อาจเกดิขึน้เองหรอืเกดิจากสิง่กระตุน้  
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2. การค้นหาข้อมูล (Search for Information) ถ้าผู้บรโิภคต้องการซื้อผลติภณัฑ์อนัเนื่องมาก
จากการกระตุน้ต่างๆแลว้ผูบ้รโิภคจะแสวงหาขอ้มลูในตวัผลติภณัฑน์ัน้เพื่อประกอบการตดัสนิใจ  

3. การประเมนิผลทางเลอืก (Evaluation of Alternative) ผู้บรโิภคจะน าขอ้มูลที่ได้รวบรวม ไว้
มาจดัเป็นหมวดหมู่และวเิคราะห ์หลกัเกณฑท์ีใ่ชพ้จิารณาคอื (1) คุณสมบตัผิลติภณัฑต่์าง ๆ ผูบ้รโิภค
จะพิจารณาผลิตภณัฑ์ว่ามคีุณสมบตัิอะไรบ้าง ผลิตภณัฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งจะมคีุณสมบัติกลุ่มหนึ่ง 
คุณสมบตัขิองผลติภณัฑใ์นความรูส้กึของผู้ซื้อ ส าหรบัผลติภณัฑแ์ต่ละชนิดจะแตกต่างกนั (2) การให้
น ้าหนักความส าคญัส าหรบัคุณสมบตัผิลติภณัฑแ์ละจดัล าดบัความส าคญั ส าหรบัคุณสมบตัต่ิาง ๆ (3) 
ความเชื่อถอืเกี่ยวกบัตรา หรอืแบรนด์เนื่องจากความเชื่อถอืของผู้บรโิภคขึ้นอยู่กบั ประสบการณ์ของ
ผู้บรโิภคและความเชื่อถือเกี่ยวกบัตราผลติภณัฑ์เปลี่ยนแปลงได้เสมอ และ(4) เปรยีบเทยีบระหว่าง
ผลติภณัฑต่์างๆ โดยผ่านกระบวนการประเมนิผลเริม่ตน้ดว้ยการก าหนดคุณสมบตัขิองผลติภณัฑท์ีส่นใจ  

4. การตดัสนิใจซือ้ (Purchase Decision) การตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑใ์ดผลติภณัฑห์นึ่งหลงัจากมี
การประเมนิผลทางเลอืกในขัน้ที่ 3 จะช่วยให้ผู้บรโิภคก าหนดความพอใจระหว่างผลติภณัฑ์ ต่างๆที่
ผูบ้รโิภคชอบมากทีสุ่ด การตดัสนิใจซือ้จงึเกดิขึน้ หลงัจากประเมนิทางเลอืก (evaluation of alternative) 
แลว้เกดิความตัง้ใจซื้อ (purchase intention) และเกดิการตดัสนิใจซือ้ (purchase decision) ในทีสุ่ด แต่
ก่อนตัดสินใจซื้อผู้บริโภคจะค านึงถึงปัจจยั 3 ประการ คือ (1) ทัศนคติของบุคคลอื่น (attitudes of 
others) (2) ปัจจยัสถานการณ์ที่คาดคะเนไว้ (anticipated situational factors) (3) ปัจจยัสถานการณ์ที่
ไม่ได้คาดคะเนไว้ (unanticipated situational factors) ขณะที่ความตัง้ใจซื้อ การตัดสินใจของแต่ละ
บุคคลจะตอ้งมกีารปรบัปรงุ หรอืเปลีย่นแปลงได ้ 

5. ความรูส้กึภายหลงัการซือ้ (Post purchase Behavior) เป็นความรูส้กึพอใจหรอืไม่หลงัจากมี
การซือ้ผลติภณัฑไ์ปใชแ้ลว้ ความรูส้กึนี้ขึน้กบัคุณสมบตัขิองผลติภณัฑแ์ละความคาดหวงัของผูบ้รโิภค
ว่าผลติภณัฑท์ีซ่ือ้ไปนัน้สามารถสนองตามทีเ่ขาตอ้งการไดจ้รงิตามค าโฆษณาหรอืไม ่  
 

2.3 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
นางสาวสุณิสา ตรงจติร ์(2559) [7] ไดศ้กึษาปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้สนิคา้ออนไลน์

ผ่านช่องทางตลาดกลางพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส ์(E-Marketplace) ผลการศกึษาพบว่า ความส าคญัของ
แต่ละปัจจยัที่มอีิทธิพลส่งผลกระทบต่อความคาดหวงั ของลูกค้าได้ ประกอบไปด้วย 8 ปัจจยั โดย
เรยีงล าดบัจากมากไปหาน้อย คอื ปัจจยัประสทิธภิาพของเว็บไซต์และการน าเสนอสนิค้า , ปัจจยัด้าน
ผลติภณัฑ,์ ปัจจยัความภกัด ีในตราสนิค้า ปัจจยัด้านความหลากหลายของผลติภณัฑแ์ละราคา ปัจจยั
ด้านการส่งเสรมิการตลาด และการให้ข้อมูลข่าวสารโปรโมชัน่ ปัจจยัด้านการรกัษาความเป็นส่วนตวั 
และการใหบ้รกิารส่วนบุคคล, ปัจจยัการรบัรูถ้งึแบรนดแ์ละปัจจยัดา้นสทิธปิระโยชน์ของ สนิคา้ และการ
ต่อรองราคา ตามล าดบั  

นางสาวปิยมาภรณ์ ช่วยชูหนู (2559) [3] ได้ศกึษาปัจจยัที่มอีิทธพิลต่อการตดัสนิใจซื้อสินค้า 
ผ่านทางสงัคมออนไลน์ ผลการศกึษาพบว่าปัจจยัดา้นประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่เพศ อาย ุระดบั การศกึษา 
อาชพี รายได้ที่แตกตางกนัส่งผลต่อการตดัสนิใจซื้อสนิค้าผ่านทางสงัคมออนไลน์ ไม่แตกต่างกนั ส่วน
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ปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ด้านบุคลากรและคุณภาพ ของสนิค้า ด้านราคาด้านการ
ส่งเสริมการตลาด ด้านภาพลักษณ์ของสินค้าและร้านค้า และด้านข้อมูลร้านค้า ข้อมูลสินค้าและ
กระบวนการใหบ้รกิาร ทุกปัจจยัส่งผลต่อการตดัสนิใจ ซือ้สนิคา้ผ่านทางสงัคมออนไลน์ 

อลศิศยานันท์ เจรญิพูล (2561) [9] ได้ศกึษากลยุทธ์ทางการตลาดที่มอีทิธพิลต่อกระบวนการ
ตดัสนิใจซือ้เครื่องส าอางผ่านระบบโมบายคอมเมริซ์ ผลการศกึษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง มอีายุระหว่าง 23 – 35 ปี จบการศึกษาระดบัปรญิญาตร ีประกอบอาชพี ข้าราชการ /
พนกังานรฐัวสิาหกจิ และมรีายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืนไมเ่กนิ 000,20 บาท ผลการศกึษาปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาด C 4 ที่ผู้บรโิภคให้ความส าคญัมากที่สุด คอืด้าน Convenience รองลงมาคอืด้าน Customer 

solution Customer cost และ Communication ตามล าดบั ผลการทดสอบสมมตฐิานพบว่า ปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาด ด้าน Customer cost Convenience และ Communication ส่งผลต่อกระบวนการ
ตดัสนิใจซือ้เครือ่งส าอางผ่าน ระบบโมบายคอมเมริส์ 

เปรมกมล หงษ์ยนต์ (2561) [4] ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านทาง
แอพพลเิคชัน่ทางออนไลน์ )ลาซาด้า (ของผู้บรโิภคยุคดจิทิลัในกรุงเทพมหานคร ผลการศกึษาพบว่า 
ปัจจยัส่วนประสมการตลาดออนไลน์ทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้สนิคา้ทางแอพพลเิคชัน่ )ลาซาดา้ (มี

ดว้ยกนั 2 ดา้นคอื ปัจจยัดา้นการส่งเสรมิการตลาด และปัจจยัดา้นผลติภณัฑ ์โดยปัจจยัดา้นราคา ปัจจยั
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และปัจจยัด้านการรกัษาความเป็นส่วนตวัไม่มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซื้อ
สนิคา้ผ่านทางแอพพลเิคชัน่ทางออนไลน์ )ลาซาดา้ (ของผูบ้รโิภคยคุดจิทิลัในกรงุเทพมหานคร  

ยรินิ จาง (2563) [5] ไดศ้กึษาปัจจยัทีส่่งผลต่อการเลอืกซือ้สนิคา้ออนไลน์ของลกูคา้ชาวไทย ผล
การศกึษาพบว่าลูกคา้ทีซ่ือ้สนิคา้ออนไลน์ มเีพศ รายไดต่้อเดอืน ระยะเวลาในการซือ้สนิคา้ออนไลน์ต่อ
วนั และจ านวนครัง้ที่ซื้อออนไลน์ในปีปัจจุบนันี้แตกต่างกนั มคีวามคดิเหน็เกี่ยวกบัความตัง้ใจเลอืกซือ้
ของลูกค้าที่ซื้อสนิค้าออนไลน์ต่างกนั นอกจากนี้ พฤติกรรมการเลอืกซื้อสนิค้าออนไลน์ด้านการรบัรู้
ความเสีย่ง ดา้นการรบัรูค้วามง่าย ดา้นการรบัรูป้ระโยชน์และดา้นประสบการณ์ มอีทิธผิลต่อทศันคตใิน
การซือ้สนิคา้ออนไลน์ของลกูคา้ทีซ่ือ้สนิคา้ออนไลน์ สุดทา้ยทศันคตใินการซือ้สนิคา้ออนไลน์มอีทิธผิลต่อ
ความตัง้ใจเลอืกซือ้ของลกูคา้ที ่ซือ้สนิคา้ออนไลน์อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

Shaouf and Kevinand, Xiaoying (2016) [19] ได้ศกึษาผลกระทบของการออกแบบโฆษณาที่
ส่งผลต่อ การซื้อสนิค้าออนไลน์ โดยเปรยีบเทยีบความแตกต่างระหว่างเพศ พบว่า เพศที่แตกต่างกนั
ส่งผลต่อการรบัรู ้โฆษณาเพื่อสรา้งความสนใจในในการซือ้สนิคา้ทีแ่ตกต่างกนั และการออกแบบเวบ็ไซต์
ส่งผลต่อการบัรู้ตราสินค้า การซื้อสินค้า ทศันคติต่อตราสินค้า และความสนใจในการซื้อสินค้าผ่าน
ออนไลน์ 
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3. วิธีด าเนินการ 

3.1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 

ปัจจยัส่วนบุคคล         ตวัแปรตาม 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
3.2 ระเบียบวิธีวิจยั 

3.2.1 ประชากรและตวัอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการศกึษาครัง้นี้ เป็นผู้หญงิวยัท างานในกรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่ทราบขนาด

ประชากร 
ทีแ่น่นอน 

3.2.2 ขนาดตวัอย่างและวิธีสุ่มตวัอย่าง 
ตวัอย่างในทีน่ี้ คอื ผูห้ญงิวยัท างานทีเ่คยซือ้เครื่องส าอางเคาน์เตอรแ์บรนดท์างออนไลน์ มอีายุ

ระหว่าง 23 - 60 ปี จ านวน 400 คน ซึง่สุ่มโดยไมอ่าศยัความน่าจะเป็นจากขนาดประชากรทีไ่ม่ทราบค่า
แน่นอน การศกึษานี้ผูว้จิยัจงึก าหนดขนาดประชากรทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95% ดงันัน้ z  เท่ากบั 1.96 มี
ความคลาดเคลื่อนสูงสุดไม่เกนิ 5% หรอืก าหนดให้มคี่าความคาดหวงัสูงสุด 5% (กลัยา วานิชบญัชา ,
2549) โดยค านวนจากสตูร ดงันี้ 

ลกัษณะทางประชากรศาสตร ์
- อายุ (Age) 
- อาชพี (Occupation) 
- รายได ้(Income) 
- ระดบัการศกึษา (Education) 
- สถานภาพ (Marital Status) 

ส่วนประสมการส่งเสริมการตลาด 
(Promotion Mix) 

- การโฆษณา (Advertising) 
- การสง่เสรมิการขาย (Sale 
Promotion) 
- การขายโดยพนกังานขาย  
(Personal Selling) 
- การใหข้า่วและการประชาสมัพนัธ ์
(Publicity and Public Relations) 
- การตลาดทางตรง (Direct 
Marketing) 

การตดัสินใจซ้ือเครือ่งส าอาง
เคาน์เตอรแ์บรนดท์างออนไลน์ 

- การรบัรูปั้ญหาหรอืความจ าเป็น 
(Problem Recognition) 
- การแสวงหาขอ้มลู  
)Information Search) 
- การประเมนิทางเลอืก  
)Evaluation of Alternative) 
- การตดัสนิใจซือ้ (Purchase 
Decision) 
- พฤตกิรรมภายหลงัการซือ้  
)Pose Purchase Behavior) 
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n


          …………….. (1) 

  โดยที่ n  คอื ขนาดตวัอย่าง ; N  คอื ขนาดประชากร ; e   คอื ค่าความคาดเคลื่อนในการ
สุ่ม 

ตวัอย่าง (สูงสุดไดไ้ม่เกนิ 5%) ; P  คอื ค่าประมาณเปอรเ์ซน็ต์ทีค่าดหวงั ; q  คอื P1  และ 2

21 Z  
คอืค่า 975.0Z  เพราะฉะนัน้ ระดบัความเชื่อมัน่จะเท่ากบั 1.9) ดงันัน้ สามารถแทนค่าในสูตร 61) ขา้งต้น 
ไดด้งันี้ 

    
 2

2

05.0

5.05.096.1
n

 
n   =  384.16 หรอื 385 ตวัอยา่ง 

     ฉะนัน้ ผู้วจิยัจะเก็บข้อมูลจากการส ารวจตวัอย่าง ทัง้สิ้น 400 คน ผู้วจิยัเลอืกการเก็บ
ขอ้มลูโดยใชว้ธิกีารสุ่มแบบไม่อาศยัความน่าจะเป็น (Nonprobability Sampling) ในรปูแบบของการสุ่ม
แบบสะดวก (Convenience Sampling) โดยจะกระจายแบบสอบถามตามกลุ่มโซเชยีลเกี่ยวกบัคนวยั
ท างาน กลุ่มเกี่ยวกบัเครื่องส าอาง แต่เพื่อใหไ้ดผ้ลแม่นย ามากยิง่ขึน้ ผูว้จิยัไดเ้พิม่จ านวนขนาดตวัอยา่ง 
อกี 15 ตวัอยา่ง รวมทัง้สิน้คอื 400 ตวัอยา่ง 

 
3.3 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 

เครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูล คือแบบสอบถามเชิงโครงสร้าง (Structural Questionnaire)แบ่ง
ออกเป็น 3  

ส่วน ดงันี้ส่วนที ่1. แบบสอบถามทีเ่กี่ยวกบัลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถามได้แก่ 
อายุ อาชีพ รายได้ ระดบัการศึกษา สถานภาพ ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบปลายปิด ส่วนที่ 2.
แบบสอบถามเกี่ยวกบัระดบัการให้ความส าคญักบัส่วนประสมการส่งเสรมิการตลาด ที่ส่งผลกบัการ
ตัดสินใจซื้อเครื่องส าอางเคาน์เตอร์แบรนด์ทางออนไลน์ ส่วนที่ 3. แบบสอบถามเกี่ยวกับการให้
ความส าคญักบักระบวนการตดัสนิใจซือ้เครือ่งส าอางเคาน์เตอรแ์บรนดท์างออนไลน์ ทัง้นี้ส่วนที่ 2 และ 3 
จะเกบ็ขอ้มลูระดบัมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั ของ Likert,s scale  

 
 
 

3.4 การวิเคราะหข้์อมลูเชิงสถิติ   
การศกึษาลกัษณะทัว่ไปของตวัอย่างจะวเิคราะหด์ว้ยค่าสถติเิชงิพรรณนา (Descriptive Statistics) 
ไดแ้ก่  

จ านวน และ ร้อยละ ส่วนอิทธิพลของปัจจยัส่วนบุคคลที่มต่ีอกระบวนการตัดสินใจซื้อเครื่องส าอาง
เคาน์เตอร์แบรนด์ทางออนไลน์ของผู้หญิงวัยท างานในกรุงเทพมหานคร เมื่อข้อมูลไม่เกิน 2 กลุ่ม
ตวัอยา่งจะวเิคราะหด์ว้ยค่าสถติ ิt-test  ส่วนการวเิคราะหข์อ้มลูตัง้แต่ 3 กลุ่มตวัอยา่งขึน้ไปจะวเิคราะห์
ดว้ยค่าสถติ ิF-test (ANOVA) ที่ระดบันัยส าคญั 0.05  ขณะที่การศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างส่วนประ
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สมการส่งเสรมิการตลาดกบักระบวนการตดัสนิใจซื้อเครื่องส าอางเคาน์เตอรแ์บรนด์ทางออนไลน์ของ
ผูห้ญงิวยัท างานในกรุงเทพมหานคร ผูว้จิยัจะวเิคราะหด์ว้ยสถติคิ่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธแ์บบเพยีรส์นั 
(Pearson Product – Moment Correlation Coefficients) ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์(r) จะอยู่ระหว่าง -

1 ถงึ 1  
 

4 ผลการวิจยั  

4.1 ผลการวิจยั 

4.1.1. การวิเคราะหข้์อมลูด้านลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ 
จากกลุ่มตวัอยา่ง เพศหญงิในกรงุเทพมหานครทัง้หมด 400 คน ส่วนใหญ่มอีายรุะหว่าง 25 - 35 

ปีมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 60.3 มอีาชีพเป็นพนักงานบรษิัทเอกชน คิดเป็นร้อยละ 55 รายได้เฉลี่ย 
15.001 - 30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 42 จบการศึกษาระดบัปรญิญาตร ีคิดเป็นร้อยละ 66.5 และมี
สถานภาพโสด คดิเป็นรอ้ยละ 76 

4.1.2. การวิเคราะหข้์อมลูส่วนประสมทางการตลาด 
ปัจจยัดา้น Advertising (การโฆษณา) ผูต้อบแบบสอบถามโดยรวมใหค้วามส าคญัในระดบัมาก 

คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.96 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีความคิดเห็นต่อเนื้อหาโฆษณาเกี่ยวกับ
คุณประโยชน์และความหลากหลายของผลิตภณัฑ์ มากที่สุด คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.18 อยู่ในระดบัมาก 
รองลงมาได้แก่โฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆ เช่น Facebook, Twitter, Instagram  คดิเป็นค่าเฉลี่ย 
3.95 อยู่ในระดบัมาก อนัดบัสามไดแ้ก่ เนื้อหาโฆษณาดงึดูด มเีรื่องราวใหต้ดิตามและน่าสนใจ คดิเป็น
ค่าเฉลีย่ 3.90 อยูใ่นระดบัมาก และอนัดบัสุดทา้ยไดแ้ก่ ใชพ้รเีซน็เตอรท์ีเ่ป็นทีรู่จ้กั คดิเป็นค่าเฉลีย่ 3.79 
อยูใ่นระดบัมาก ตามล าดบั 

ปัจจยัดา้น Sale promotion (การส่งเสรมิการขาย) ผูต้อบแบบสอบถามโดยรวมใหค้วามส าคญั
ในระดบัมากทีสุ่ด คดิเป็นค่าเฉลีย่ 4.21 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่ามชี่วงเวลา หรอืเทศกาลลดราคา
สนิคา้ มากทีสุ่ด คดิเป็นค่าเฉลีย่ 4.60 อยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด รองลงมาไดแ้ก่มโีปรโมชัน่จดัส่งฟร ี คดิเป็น
ค่าเฉลีย่ 4.34 อยู่ในระดบัมากที่สุด อนัดบัสามไดแ้ก่ ไดร้บัคูปองส่วนลดหรอืซือ้หลายชิน้ในราคาพเิศษ 
คดิเป็นค่าเฉลีย่ 4.13 อยู่ในระดบัมาก และอนัดบัสุดทา้ยได้แก่ สามารถสะสมแต้มหรอืยอดซือ้เพื่อแลก
ของสมนาคุณ ของแถมต่างๆ คดิเป็นค่าเฉลีย่ 3.75 อยูใ่นระดบัมาก ตามล าดบั 

ปัจจยัด้าน Personal Selling (การขายโดยพนักงานขาย) ผู้ตอบแบบสอบถามโดยรวมให้
ความส าคญัในระดบัมากที่สุด คดิเป็นค่าเฉลี่ย 4.23 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า พนักงานสามารถ
ตอบค าถามได้อย่างสุภาพ รวดเรว็และถูกต้อง มากที่สุด คดิเป็นค่าเฉลี่ย 4.39 อยู่ในระดบัมากที่สุด 
รองลงมาได้แก่มีช่องทางให้สามารถสอบถามข้อมูลได้ทันที เช่น ช่องแชท , คอลเซ็นเตอร์ คิดเป็น
ค่าเฉลีย่ 4.07 อยูใ่นระดบัมาก ตามล าดบั 
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ปัจจัยด้านด้าน Publicity and public relations (การให้ข่าวและประชาสัมพันธ์ )  ผู้ตอบ
แบบสอบถามโดยรวมใหค้วามส าคญัในระดบัมาก คดิเป็นค่าเฉลีย่ 4.10 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า 
มรีวีวิผลติภณัฑใ์นเพจหรอืสื่อออนไลน์ที่ได้รบัความนิยม มากที่สุด คดิเป็นค่าเฉลี่ย 4.28 อยู่ในระดบั
มากทีสุ่ด รองลงมาไดแ้ก่มกีารจดักจิการเกี่ยวกบัผลติภณัฑต์ามสถานทีต่่างๆ คดิเป็นค่าเฉลีย่ 4.11 อยู่
ในระดบัมาก และอนัดบัสุดทา้ยคอื เผยแพรก่จิกรรมและขอ้มลูผลติภณัฑใ์นหลากหลายเวป็ไซต ์คดิเป็น
ค่าเฉลีย่ 3.92 อยูใ่นระดบัมาก ตามล าดบั 

ปัจจยัดา้น Direct marketing (การตลาดทางตรง) ผูต้อบแบบสอบถามโดยรวมใหค้วามส าคญัใน
ระดบัมาก  คดิเป็นค่าเฉลีย่ 3.71 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า ไดร้บัขอ้ความแนะน าผลติภณัฑ ์หรอื
สทิธพิเิศษทาง SMS หรอืแชท มากที่สุด คดิเป็นค่าเฉลี่ย 3.87 อยู่ในระดบัมากที่สุด รองลงมาได้แก่
ได้รบัข้อความแนะน าผลิตภัณฑ์ หรือสิทธิพิเศษทางอีเมล คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.55 อยู่ในระดับมาก 
ตามล าดบั 

4.1.3 การวิเคราะหก์ระบวนการตดัสินใจซ้ือ 
ขัน้ Problem Recognition (รบัรู้ปัญหา) ผู้ตอบแบบสอบถามโดยรวมให้ความส าคญัในระดบั

มาก คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.09 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า พบปัญหาผิว หรอืมคีวามจ าเป็นต้องใช้
ผลติภณัฑอ์ื่นๆ มากที่สุด คดิเป็นค่าเฉลี่ย 4.17 อยู่ในระดบัมาก รองลงมาได้แก่เห็นรวีวิหรอืโฆษณา
ผลติภณัฑ ์ คดิเป็นค่าเฉลีย่ 4.12 อยูใ่นระดบัมาก และอนัดบัสุดทา้ยไดแ้ก่ เหน็ครอบครวั เพื่อน คนรูจ้กั 
ใชผ้ลติภณัฑ ์คดิเป็นค่าเฉลีย่ 3.98 อยูใ่นระดบัมาก ตามล าดบั 

ขัน้ Information Search (การแสวงหาขอ้มูล)  ผู้ตอบแบบสอบถามโดยรวมให้ความส าคญัใน
ระดบัมาก คดิเป็นค่าเฉลีย่ 4.18  เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า จากประสบการณ์ส่วนตวั มากทีสุ่ด คดิ
เป็นค่าเฉลี่ย 4.38 อยู่ในระดบัมากที่สุด รองลงมาได้แก่ค้นหาข้อมูลจากสื่อที่เชื่อถือได้หรอืองค์กร
คุ้มครองผู้บรโิภค คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.33 อยู่ในระดบัมากที่สุด อันดบัที่สามได้แก่จากแหล่งรวีิวตาม
ช่องทางออนไลน์ต่างๆ คดิเป็นค่าเฉลี่ย 4.18 อยู่ในระดบัมาก อนัดบัสี่ได้แก่ ค้นหาข้อมูลจากสื่อและ
โฆษณาต่างๆ คดิเป็นค่าเฉลีย่ 4.03 อยู่ในระดบัมาก อนัดบัสุดทา้ยไดแ้ก่ สอบถามขอ้มลูจากครอบครวั 
เพื่อน คนรูจ้กั คดิเป็นค่าเฉลีย่ 3.96 อยูใ่นระดบัมาก ตามล าดบั 

ขัน้ Evaluation of Alternative (การประเมินผลทางเลือก) ผู้ตอบแบบสอบถามโดยรวมให้
ความส าคญัในระดบัมากทีสุ่ด คดิเป็นค่าเฉลีย่ 4.38 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า เลอืกผลติภณัฑจ์าก
คุณสมบตัิของผลติภณัฑ์ มากที่สุด คดิเป็นค่าเฉลี่ย 4.45 อยู่ในระดบัมากที่สุด รองลงมาได้แก่เลอืก
ผลติภณัฑจ์ากตราสนิค้าหรอืแบรนด์ คดิเป็นค่าเฉลี่ย 4.35 อยู่ในระดบัมากที่สุด อนัดบัสุดท้ายได้แก่ 
เลอืกผลติภณัฑจ์ากการเปรยีบเทยีบขอ้มลูต่างๆ คดิเป็นค่าเฉลีย่ 4.32 อยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด ตามล าดบั 

ขัน้ Post purchase behavior (พฤติกรรมภายหลังการซื้อ) ผู้ตอบแบบสอบถามโดยรวมให้
ความส าคญัในระดบัมาก คดิเป็นค่าเฉลีย่ 4.15  เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า ในอนาคตจะกลบัมาซื้อ
ผลติภณัฑ์เครื่องส าอางเคาน์เตอร์แบรนด์ทางออนไลน์อกีครัง้ มากที่สุด คดิเป็นค่าเฉลี่ย 4.25 อยู่ใน

าได้แก่ความพงึพอใจของท่านต่อประสบการณ์การซื้อผลติภณัฑเ์ครื่องส าอางระดบัมากที่สุด รองลงม
เคาน์เตอรแ์บรนด ์ทางออนไลน์ โดยภาพรวม คดิเป็นค่าเฉลีย่ 4.17 อยูใ่นระดบัมาก อนัดบัสุดทา้ยไดแ้ก่

304



จะแนะน าใหค้นอื่นมาซือ้ผลติภณัฑเ์ครื่องส าอางเคาน์เตอรแ์บรนด์ทางออนไลน์ คดิเป็นค่าเฉลี่ย 4.04 
ในระดบัมาก ตามล าดบัอยู่  
4.2 การวิเคราะหผ์ลการทดสอบสมมติฐาน 

4.2.1 สมมติฐานท่ี 1 
ผูห้ญงิวยัท างานในกรงุเทพมหานครทีม่ปัีจจยัส่วนบุคคลแตกต่างกนั มอีทิธพิลต่อกระบวนการ 

ตดัสนิใจซื้อเครื่องส าอางเคาน์เตอรแ์บรนด์ทางออนไลน์ เมื่อท าการทดสอบ One-Way ANOVA ค่า F-
Test  พบว่า  

ผูต้อบแบบสอบถามทีม่อีายแุตกต่างกนัใหค้วามส าคญัดา้น Advertising (การโฆษณา) Sales  
promotion (การส่งเสริมการขาย) Personal selling (การขายโดยพนักงานขาย) Direct marketing 
(การตลาดทางตรง) ไม่แตกต่างกนั ในทางกลบักนัด้าน Publicity and public relation (การให้ข่าวและ
ประชาสมัพนัธ)์ แตกต่างกนั 

ผูต้อบแบบสอบถามทีม่อีาชพีแตกต่างกนัใหค้วามส าคญัดา้น Advertising (การโฆษณา) Sales  
promotion (การส่งเสรมิการขาย) Personal selling (การขายโดยพนักงานขาย) ไม่แตกต่างกนั ในทาง
กลบักนัด้าน Publicity and public relation (การให้ข่าวและประชาสมัพนัธ์) กบัด้าน Direct marketing 
(การตลาดทางตรง) แตกต่างกนั 

ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีรายได้แตกต่างกันให้ความส าคญัด้าน Advertising (การโฆษณา) 
Personal  

selling (การขายโดยพนักงานขาย) ไม่แตกต่างกนั ในทางกลบักนั ดา้น Sales promotion (การส่งเสรมิ
การขาย) Publicity and public relation (การให้ข่าวและประชาสัมพันธ์) กับด้าน Direct marketing 
(การตลาดทางตรง) แตกต่างกนั 

ผูต้อบแบบสอบถามทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนัใหค้วามส าคญัดา้น Sales promotion (การ 
ส่งเสรมิการขาย) Personal selling (การขายโดยพนกังานขาย) ดา้น Publicity and public relation (การ
ให้ข่าวและประชาสัมพันธ์)ไม่แตกต่างกัน ในทางกลับกันAdvertising (การโฆษณา) และ Direct 
marketing (การตลาดทางตรง) แตกต่างกนั 

ผู้ตอบแบบสอบถามที่มสีถานภาพแตกต่างกนัให้ความส าคญัปัจจยัส่วนประสมการส่งเสรมิ
การตลาด 

โดยภาพรวมไมแ่ตกต่างกนั 
4.2.2 สมมติฐานท่ี 2 
ส่วนประสมการส่งเสรมิการตลาดมคีวามสมัพนัธ์กับกระบวนการตัดสินใจซื้อเครื่องส าอาง

เคาน์เตอร ์     
แบรนดท์างออนไลน์ของผูห้ญงิวยัท างานในกรุงเทพมหานคร เมือ่ท าการทดสอบสมมตฐิานดว้ย สถติคิ่า
สมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์แบบเพียร์สนั (Pearson Product – Moment Correlation Coefficients) พบว่า 
ปัจจยัส่วนประสมการส่งเสรมิการตลาด กบักระบวนการตดัสนิใจซือ้ มคีวามสมัพนัธ์ตามนัยส าคญัทาง
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สถิติในภาพรวมแทบทุกด้าน มีเพียงด้านเดียวคือ Direct marketing (การตลาดทางตรง) ที่ไม่มี
ความสมัพนัธก์บักระบวนการตดัสนิใจซือ้ ในดา้น Evaluation of Alternative (การประเมนิผลทางเลอืก) 
 
 

4.3 การอภิปรายผลการศึกษา 
ผลการศึกษาปัจจยัที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อเครื่องส าอางเคาน์เตอร์แบรนด์ทาง

ออนไลน์ ของผูห้ญงิวยัท างานในกรงุเทพมหานคร สามารถอภปิรายตามงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งไดด้งันี้  
ผูห้ญงิในกรุงเทพมหานครทีม่คีวามสนใจต่อการซือ้เครื่องส าอางเคาน์เตอรแ์บรนดท์างออนไลน์ 

ส่วนใหญ่มอีายรุะหว่าง 25 ถงึ 35 ปี จบการศกึษาระดบัปรญิญาตร ีประกอบอาชพีพนกังานบรษิทัเอกชน 
มรีายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ 15,000 ถึง 30,000 บาท และมสีถานภาพโสด อาจกล่าวได้ว่าผู้บรโิภค
กลุ่มเป้าหมาย มกีารศกึษาในระดบัมาตรฐาน มอีาชพีทีม่ ัน่คง และมรีายไดเ้ป็นของตวัเองในระดบัปาน
กลาง ยงัไมไ่ดส้มรสท าใหไ้ม่มภีาระทางครอบครวั ส่งผลใหม้อี านาจในการตดัสนิใจเลอืกซือ้เครือ่งส าอาง
ด้วยตนเองได้อย่างเต็มที่ รวมถึงในช่วงวยัดงักล่าว เป็นช่วงที่เริม่พบปัญหาสภาพผิว เลยต้องการ
ผลติภณัฑท์ี่มคีุณประโยชน์สูงที่สุดที่สามารถหาได้ แมจ้ะเป็นผลติภณัฑท์ี่มรีาคาสูงอย่างเครื่องส าอาง
เคาน์เตอรแ์บรนดก์ต็าม  

 
 
5. สรปุ  

ในยคุปัจจบุนัทีเ่ทคโนโลยถีูกพฒันาอยา่งต่อเนื่องและกา้วกระโดด ยอ่มส่งผลต่อพฤตกิรรมผูบ้รโิภค 
เป็นอยา่งมากในแทบทุกกลุ่มช่วงอาย ุระบบเครอืขา่ยออนไลน์แทบเรยีกไดว้่าเขา้มาเป็นส่วนหนึ่งในชวีติ
อยา่งหลกีเลีย่งไมไ่ด ้ไมเ่พยีงแต่ในกลุ่มการคา้เครือ่งส าอางทางออนไลน์เท่านัน้ ยงัหมายถงึในกลุ่มอื่นๆ 
ดงันัน้บรษิัทหรอืองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัระบบออนไลน์ ควรมกีารพฒันาธุรกิจและศกัยภาพของ
ตวัเองอย่างต่อเนื่อง ยอมรบัการใชเ้ทคโนโลยใีหม่ๆ เพื่อสามารถน าเสนอขอ้มลูและผลติภณัฑใ์หเ้ขา้ถงึ
กลุ่มเป้าหมายไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และมปีระสทิธภิาพ 

 เนื่องจากเป็นการซื้อสินค้าทางออนไลน์ กลุ่มผู้บรโิภคจงึเป็นกลุ่มที่มคีวามชื่นชอบในการเล่น
อนิเตอรเ์น็ต เหน็ไดจ้ากดา้นมรีวีวิผลติภณัฑใ์นเพจหรอืสื่อออนไลน์ทีไ่ด้รบัความนิยมมคีวามส าคญักบั
ผู้บรโิภคกลุ่มนี้ในระดบัมากที่สุด แม้สภาวะเศรษฐกจิในปัจจุบนัยงัไม่ฟ้ืนตวัดนีัก แต่กลุ่มเป้าหมายก็
ยงัคงมคีวามต้องการซื้อสินค้าเครื่องส าอางเคาน์เตอร์แบรนด์ทางออนไลน์ สอดคล้องกบัข้อมูลจาก 
Euromonitor 2019 ตลาดความงามในไทยมกีารเติบโตจากปีก่อนหน้านี้ 6.7%คดิเป็นมูลค่าตลาดรวม 
2.18 แสนลา้นบาท รวมถงึขอ้มลูตวัเลขมลูค่าตลาดอคีอมเมริซ์ไทยปี 2019 มมีลูค่าอยู่ที ่163,300 ลา้น
บาท จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควทิ 19  ) COVID-19  (ไดผ้ลกัดนัใหผู้บ้รโิภคหนัมาเลอืกซือ้สนิคา้
ผ่านช่องทางออนไลน์มากขึน้ ส่งผลใหต้วัเลขตลาดอคีอมเมริซ์ไทยอาจพุ่งสงูถงึ 220,000 ลา้นบาท โดย
ในปี 2020 มอีตัราการเตบิโตสูงขึน้ 35% จากปีก่อนหน้า คดิเป็นสดัส่วน 4-5% ของคา้ปลกีทัง้ประเทศ  
ส าหรบัผูบ้รโิภคกลุ่มเป้าหมายใหค้วามส าคญัไปในด้านการส่งเสรมิการขาย และการขายโดยพนักงาน
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ขายมากทีสุ่ด เหน็ไดว้่าแมเ้ป็นการซือ้สนิคา้หรอืผลติภณัฑท์างออนไลน์ไลน์ แต่ผูบ้รโิภคกย็งัคงตอ้งการ
รบัขอ้มลูทีเ่กี่ยวขอ้งกบัผลติภณัฑท์ีค่รบถ้วนและถูกต้องรวมไปถงึการบรกิารทีด่ ีสอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของ เปรมกมล หงษ์ยนต์ )2562( [4] ทีไ่ดศ้กึษาวจิยัเกี่ยวกบัปัจจยัที่มผีลต่อการตดัสนิใจซือ้สนิค้าผ่าน
ทางแอพพลเิคชัน่ทางออนไลน์ )ลาซาดา้ (ของผูบ้รโิภคยคุดจิทิลัในกรงุเทพมหานคร ผลการศกึษาพบว่า 
ปัจจยัส่วนประสมการตลาดออนไลน์ที่มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้สนิค้าทางแอพพลเิคชัน่ )ลาซาด้า (มี
ด้วยกนั 2 ด้านคอื ปัจจยัด้านการส่งเสรมิการตลาด และปัจจยัด้านผลติภณัฑ ์นอกจากนี้ยงัพบว่าส่วน
ประสมการส่งเสรมิการตลาด มคีวามสมัพนัธ์กบักระบวนการตดัสนิใจซื้อของกลุ่มเป้าหมายเรยีกไดว้่า
แทบจะทุกดา้น ดงันัน้จะเหน็ไดว้่าการใช้ปัจจยัการส่งเสรมิการตลาดเช่น โปรโมชัน่ลดราคา ส่งฟร ีการ
สะสมแตม้ยอดซือ้ หรอืการมสี่วนลดต่างๆ ยงัคงเป็นสิง่ทีจ่ะสามารถเพิม่ยอดขายใหก้บัรา้นเคาน์เตอรแ์บ
รนดท์างออนไลน์ไดอ้ยา่งแน่นอน 
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บทคดัย่อ 

การศกึษานี้มวีตัถุประสงค์เพื่อ 1) ศกึษาลกัษณะทัว่ไปของตวัอย่าง 2) ศกึษาอทิธพิลของปัจจยัส่วน
บุคคลที่มต่ีอการตดัสนิใจซื้อผลติภณัฑส์ารเสรมิอาหาร 3) ศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างค่านิยมเชงิสุขภาพกบั
การตดัสนิใจซื้อผลติภณัฑส์ารเสรมิอาหาร 4) ศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดกับการ
ตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑส์ารเสรมิอาหาร ประชากรเป้าหมายทีใ่ชศ้กึษา คอื ผูบ้รโิภคทีม่อีายุตัง้แต่ 18 ปีขึน้ไป มี
ประสบการณ์การบรโิภคผลติภณัฑส์ารเสรมิอาหาร และอาศยัอยูใ่นจงัหวดันนทบุรซีึง่ไม่ทราบขนาดประชากรที่
แน่นอน  

สุ่มตวัอย่างโดยไม่อาศยัความน่าจะเป็น จ านวน 400 คน เก็บขอ้มูลด้วยแบบสอบถามเชงิโครงสร้าง 
จากการวเิคราะหด์ว้ยสถติเิชงิพรรณนา พบว่า ส่วนใหญ่ผูบ้รโิภคผลติภณัฑส์ารเสรมิอาหาร เป็นเพศหญงิ ช่วง
อายุ 21–30 ปี  สถานภาพโสด การศกึษาระดบัปรญิญาตร ีมอีาชพีเป็นพนักงานบรษิทัเอกชน และมรีายไดอ้ยู่
ในช่วง 10,001-20,000 บาท/เดอืน ผู้บรโิภคให้ความส าคญัต่อค่านิยมเชงิสุขภาพ ส่วนประสมทางการตลาด 
และการตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑส์ารเสรมิอาหารโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  

จากผลการทดสอบสมมตฐิานดว้ยค่าสถติเิชงิอนุมาน พบว่า อทิธพิลดา้นเพศ  อาย ุ สถานภาพ  ระดบั
การศกึษา อาชพี  และรายไดต่้อเดอืนของทีแ่ตกต่างกนัจะมผีลต่อการตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑส์ารเสรมิอาหารไม่
แตกต่างกนั  05.0p  และพบว่า ค่านิยมเชงิสุขภาพมคีวามสมัพนัธ์เชงิบวกกบัการตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑส์าร
เสรมิอาหารของผูบ้รโิภคอยา่งมนีัยส าคญั  05.0p  นอกจากนี้ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมคีวามสมัพนัธ์
เชงิบวกกบัการตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑส์ารเสรมิอาหารของผูบ้รโิภคอยา่งมนีัยส าคญั  05.0p เช่นเดยีวกนั 
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ค าส าคญั: ค่านิยมเชงิสุขภาพ ส่วนประสมทางการตลาด การตดัสนิใจซือ้ ผลติภณัฑส์ารเสรมิอาหาร ผูบ้รโิภค 

1. บทน า  
ปัจจุบนัผูบ้รโิภคทัว่โลกเริม่ตื่นตวัและไดห้นัมาใส่ใจกบัการดูแลสุขภาพของตวัเองมากขึน้ แนวโน้มการผล

และการบรโิภคผลติภณัฑท์ีด่ต่ีอสุขภาพจงึเพิม่ขึน้ตามมาอย่างเหน็ไดช้ดั ยิง่ไปกว่านัน้ยงัมผีูบ้รโิภคจ านวนไม่
น้อยที่ถอืแนวคดิที่ว่า “การป้องกนัดกีว่าการรกัษา” อาหารจงึไม่เป็นเพยีงปัจจยัในการด ารงชวีติเท่านัน้ แต่
กลายเป็นหนึ่งในปัจจยัส าคญัทีจ่ะสรา้งคุณภาพชวีติทีด่ต่ีอไป ดงันัน้ แนวโน้มของการพฒันาอาหารของโลกใน
ปัจจุบนัและอนาคตจงึมทีศิทางไปยงัการพฒันานวตักรรมอาหารในกลุ่มเสรมิอาหารสุขภาพในรูปของอาหาร
ฟังก์ชัน่และนิวตราซูติคอล (Functional food and nutraceutical) เป็นหลัก ซึ่งกลุ่มบุคคลทุกเพศทุกวยัให้
ความส าคญัในเรื่องสุขภาพ และการดูแลตวัเองมากยิง่ขึน้ เนื่องจากปัจจุบนัมสีาเหตุต่าง ๆ ทีเ่ป็นตวัแปรส าคญั
ซึ่งส่งผลท าให้คุณภาพและสุขภาพร่างกายบัน่ทอนลง ไม่ว่าจะเป็นสิง่แวดล้อม แสงแดด อาหาร อายุ รวมถงึ
การแสดงออกทางอารมณ์ต่าง ๆ ทางสหีน้าผลติภณัฑส์ารเสรมิอาหารเพื่อสุขภาพจงึเป็นอกีทางเลอืกหนึ่งของ
ผูบ้รโิภคในการดแูลรกัษาสุขภาพเพื่อใหร้า่งกายสมบูรณ์และแขง็แรง ตลาดผลติภณัฑ ์เสรมิอาหารจงึมแีนวโน้ม
ที่จะเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ เหตุผลหลกัอยู่ที่ว่าระบบสุขภาพภายในประเทศของเราตกอยู่ในกระแสบรโิภคนิยม 
ประชาชนจ านวนหนึ่งมคีวามเห็นว่าสุขภาพเป็นเรื่องของโรงพยาบาล มากกว่าการสร้างเสรมิสุขภาพแบบ
พึ่งตนเอง ประกอบกบัจุดอ่อนเรื่องข้อมูลข่าวสาร ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นข้อมูลที่ออกมาจากภาคธุ รกิจที่เน้น
ส่งเสรมิการขาย เป็นขอ้มลูทีเ่ขา้ถงึผูบ้รโิภคไดง้า่ยและกระท าซ ้าอยูต่ลอดเวลา  

 

2. การทบทวนวรรณกรรม 
2.1 แนวคิดเก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ือของผู้บริโภคและงายวิจยัท่ีเก่ียวข้อง  Slade  ในอ้างถงึ วุฒ ิสุข

เจรญิ 2559( )[25] กล่าวว่า การตดัสนิใจหรอืกระบวนการตดัสนิใจ (Decision making) ไม่ไดเ้กดิขึน้โดยล าพงั
แต่มรีูปแบบที่เป็นกระบวนการ โดยทัว่ไป มงีานย่อย ๆภายใต้การตัดสินใจ ได้แก่ การระบุถึงปัญหา ระบุ
ทางเลอืก ถา้เป็นการตดัสนิใจไม่ซบัซอ้นเป็นเรือ่งทีเ่คยชนิอยูแ่ลว้ ผูบ้รโิภคจะเลือกแบบทีเ่คยชนิ แต่ถา้มคีวาม
ซบัซ้อนผู้บรโิภคจะประเมนิทางเลอืก และทางเลอืกที่ม ีหลงัจากตดัสนิใจในทางเลือกแล้วจะกระท าตามที่
ตดัสนิใจ โดยผูต้ดัสนิใจจะหาค าอธบิายว่าท าไมจงึตดัสนิใจแบบนัน้ ในกรณีทีไ่ม่สามารถตดัสนิใจ ผูบ้รโิภคจะ
พยายามสรา้งทางเลอืกใหม ่หากไมส่ามารถสรา้งทางเลอืกใหม ่ผูบ้รโิภคจะไมต่ดัสนิใจและจะละทิง้ปัญหา  ส่วน 
Moody ( 1983 (วุฒ ิสุขเจรญิ )2559( [25] ได้น าเสนอกระบวนการตดัสนิใจว่า การตดัสนิใจบางเรื่องมคีวาม
ซบัซอ้น บางเรือ่งเป็นเรือ่งง่าย ๆ และการตดัสนิใจเป็นกระบวนการทีเ่ป็นระบบปิดแบบวนรอบ โดยเริม่จากการ
ตระหนักถงึปัญหา จากนัน้ จงึเกดิการรบัรูปั้ญหา มกีารวเิคราะห์ทางเลอืกทีเ่ป็นไปได ้และผลทีต่ามมาแล้วจงึ
ท าการเลอืกทางเลอืก และน าไปปฏบิตั ิหลงัจากนัน้จะเกดิการตอบกลบั และกลบัไปตระหนักถงึปัญหาใหม่  
ขณะที ่Eagle และคณะ ( 2006 (อ้างถงึใน วุฒ ิสุขเจรญิ)2559 )[25] ไดร้่วมกนัพฒันากระบวนการตดัสนิใจ โดย
แบ่งเป็น 7 ขัน้ตอน เริ ่่มจากผู้บรโิภคเกดิความต้องการ จากนัน้ จงึหาขอ้มูลเกี่ยวกบัสนิค้าหรอืบรกิารที่จะ
ตอบสนองความต้องการ แล้วประเมนิทางเลือก จงึตัดสินใจซื้อ เมื่อผู้บรโิภคได้ประเมนิทางเลือกแล้ว จงึ
ตดัสนิใจซือ้และบรโิภคสนิคา้หรอืบรกิาร หลงัจากนัน้จงึประเมนิหลงัการบรโิภค และสิน้สุดการใช ้ ซึง่ผูบ้รโิภค
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อาจท าการขายต่อหรอืทิ้งสนิค้า จากงานวจิยัของ ธชัชนก สงัขท์อง (2547)[10] ได้ศกึษาปัจจยัที่มผีลต่อการ
ตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑเ์สรมิอาหารของผูบ้รโิภคในเขตกรงุเทพมหานคร พบว่า ปัจจยัทางจติวทิยาเป็นปัจจยัที่มี
ผลต่อการตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑเ์สรมิอาหารของผูบ้รโิภคมากทีสุ่ด หากพจิารณาเป็นรายปัจจยั พบว่า ปัจจยั
ดา้นสงัคมที่มผีลต่อการตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑส์ารเสรมิอาหารมากทีสุ่ด คอื จากเพื่อน ญาตพิีน้่อง หรอืบุคคล
ใกล้ชิด ส าหรับปัจจัยด้านการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์สารเสริมอาหารมากที่สุด คือ 
เครื่องหมายรบัรองจากหน่วยงานราชการ เช่น เครื่องหมาย อย. และปัจจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑ์
สารเสรมิอาหารมากที่สุด คอื ผลติภณัฑ์ที่เคยใช้แล้วได้ผลดที าให้อยากซื้ออกีครัง้ และจากการศึกษาปัจจยั
ลกัษณะทางประชากรศาสตรท์ี่มผีลต่อการตดัสนิใจซื้อผลติภณัฑส์ารเสรมิอาหารของผู้บรโิภค พบว่าอาชพีมี
ความสมัพนัธ์กบัปัจจยัที่มผีลต่อการตดัสนิใจซื้อผลติภณัฑส์ารเสรมิอาหาร ขณะที่ปัจจยัอื่นๆได้แก่ เพศ อายุ 
รายได ้ระดบัการศกึษา ภาวะสุขภาพนัน้ ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัปัจจยัที่มผีลต่อการตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑเ์สรมิ
อาหารของผูบ้รโิภค ขณะที ่ภาวณิี ตนัตผิาต ิ(2555)[23] ศกึษาการตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑส์ารอาหารเสรมิเพื่อ
สุขภาพของผู้บรโิภคในกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลของผู้บริโภคที่แตกต่างกันมผีลต่อการ
ตดัสนิใจเลอืกซือ้ผลติภณัฑส์ารอาหารเสรมิเพื่อสุขภาพในกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั พฤตกิรรมการบรโิภค
สารเสรมิอาหารเพื่อสุขภาพ ประกอบดว้ย ความรูค้วามเขา้ใจผลติภณัฑส์ารเสรมิอาหารเพื่อสุขภาพ เหตุผลใน
การบรโิภคผลติภณัฑ์สารเสรมิอาหารเพื่อสุขภาพ และประเภทของผลติภณัฑ์สารเสรมิอาหารที่เลอืกซื้อมา
บรโิภคบ่อยทีสุ่ด ความสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจเลอืกซือ้ผลติภณัฑส์ารเสรมิอาหารเพื่อสุขภาพของผู้บรโิภคใน
กรุงเทพมหานคร ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมคีวามสมัพนัธก์บัการตัดสนิใจเลอืกซือ้ผลติภณัฑส์ารเสรมิ
อาหารเพื่อสุขภาพของผูบ้รโิภคในกรงุเทพมหานครอยา่งมนียัส าคญั 

  
2.2 แนวคิดทางด้านปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix)   ส่วนประสมทางการตลาดเป็น

แนวคดิของ Kotler (2000) อ้างถงึใน วลิาวณัย ์ฤทธิศ์ริ ิ(2559)[24] หมายถงึ เครื่องมอืดา้นการตลาดที่บรษิทั
ควบคุมไดแ้ลว้น ามาใชเ้พื่อผลติสนิคา้/บรกิารใหต้รงตามกลุ่มผูบ้รโิภคเป้าหมาย ซึง่ประกอบไปดว้ย ผลติภณัฑ ์
(Product) ราคา (Price) การจดัจ าหน่าย (Place) และการส่งเสรมิการตลาด (Promotion)  ขณะที ่จากการวจิยั
ของ จนิตนา โกมุทพงษ์ (2553)[2] ศกึษาพฤตกิรรมการซือ้และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดผลติภณัฑส์าร
เสรมิอาหารของผู้บรโิภคในอ าเภอเมอืง จงัหวดัขอนแก่น พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ใหค้วามส าคญัต่อส่วน
ประสมทางการตลาดในด้านต่าง ๆ ดงันี้ (1) ด้านผลิตภณัฑ์ จะให้ความส าคญักับเครื่องหมายรบัประกัน
คุณภาพสนิคา้มากทีสุ่ด (2) ดา้นราคา ใหค้วามส าคญักบัการเปรยีบเทยีบราคาขายปลกีจากรา้นจ าหน่ายต่าง ๆ
มากที่สุด  (3) ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ให้ความส าคญักบัความน่าเชื่อถอืของรา้นจ าหน่ายมากที่สุด และ 
(4) ดา้นการส่งเสรมิการตลาด ใหค้วามส าคญักบัการบอกต่อจากคนรูจ้กัมากทีสุ่ด  ขณะที ่จริาวรรณ  สว่างลาภ 
( 2553 )[3] ยงัไดศ้กึษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้สารเสรมิอาหารเพื่อสุขภาพ
ในอ าเภอสูงเนิน จงัหวดันครราชสมีา พบว่า กลุ่มตวัอย่างใหค้วามส าคัญกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดใน
ดา้นต่าง ๆ ดงันี้ (1) ดา้นผลติภณัฑ ์ ใหค้วามส าคญักบัคุณภาพสนิคา้มากทีสุ่ด  (2) ดา้นราคา  ใหค้วามส าคญั
กบัระดบัราคาสนิค้ามากที่สุด  (3) ด้านช่องทางการจดัจ าหน่ายให้ความส าคญักบัมารยาทของพนักงานมาก
ทีสุ่ด และ (4) ดา้นส่งเสรมิการตลาดใหค้วามส าคญักบัโฆษณาทางโทรทศัน์มากทีสุ่ด 
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2.3 แนวคิดด้านค่านิยมเชิงสุขภาพและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง Tudoran & Vitanov (2009)[37] ได้ให้

ความหมายเกี่ยวกับค่านิยมเชิงสุขภาพไว้ว่า เป็นระดับที่ประชาชนเห็นคุณค่าของสุขภาพของตนเอง  
สอดคล้องกับ Lone & Bianco-Simeral (2009)[35] รวมถึง  Tromp-van & และ McDonnell (2007)[39] ได้
กล่าวว่า ค่านิยมเชงิสุขภาพเป็นสิง่ทีบุ่คคลจะตระหนักรูเ้กี่ยวกบัสุขภาพทีแ่ตกต่างกนัไปของแต่ละบุคคล  จาก
การวจิยัของ Tromp-van Meerveld & McDonnell (2007)[39] ศึกษาวจิยัเกี่ยวกบัค่านิยมทางด้านสุขภาพที่
สงูขึน้ของผูบ้รโิภค พบว่า ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่มแีนวโน้มทีจ่ะหยดุสบูบุหรีเ่มือ่มคี่านิยมเชงิสุขภาพสูงขึน้ กล่าวว่า 
ค่านิยมเชงิสุขภาพของบุคคลนัน้ๆ จะเกี่ยวขอ้งและสอดคล้องกบัพฤตกิรรมการส่งเสรมิสุขภาพส่วนบุคคลที่
แตกต่างกันไปอีกด้วย เพราะหากมพีฤติกรรมส่งเสรมิสุขภาพที่มคี่านิยมเชิงสุขภาพสูง เป็นไปได้ว่าจะมี
ทางเลือกการบรโิภคอาหารเพื่อสุขภาพดีกว่าบุคคลที่มคี่านิยมเชิงสุขภาพต ่า Norman (1995)[37] ศึกษา
ความสมัพนัธเ์ชงิบวกระหว่างค่านิยมเชงิสุขภาพกบัความต้องการแสดงออกทางพฤตกิรรมเพื่อสุขภาพ  พบว่า  
การแสดงออกของพฤติกรรมเพื่อสุขภาพสงนัน้จะพบในกลุ่มผู้บริโภคที่มีค่านิยมเชิงสุขภาพสูงเช่นกัน  
สอดคลอ้งกบัสิง่ทีน่ักวจิยัคนอื่นๆทีเ่คยศกึษาเกี่ยวกบัประเดน็ดงักล่าวมาก่อนแลว้  และผลการวจิยัสอดคล้อง
ใกลเ้คยีงกนั  เพราะพฤตกิรรมเพื่อสุขภาพเชงิบวกจะสอดคลอ้งกบัค่านิยมเชงิสุขภาพเชงิบวกเช่นกนั  ดงันัน้
อาจกล่าวได้ว่า  การรับรู้พฤติกรรมและการส่งเสริมพฤติกรรมเพื่อสุขภาพนัน้มีความเกี่ยวข้องและมี
ความสัมพันธ์กับค่ านิ ยม เชิง สุ ขภาพ (Gebhardt, Lee & Swaminathan, 2001; Moorman & Matulich, 
1993)[32][36] 

 

3. วิธีด าเนินการวิจยั 

3.1 ประชากร และตวัอยา่ง 

ประชากรเป้าหมายทีศ่กึษา คอื ผูบ้รโิภคทีม่อีายตุัง้แต่ 18 ปีขึน้ไป มปีระสบการณ์การบรโิภคผลติภณัฑ์
สารเสรมิอาหารเพื่อสุขภาพ และอาศยัอยูใ่นจงัหวดันนทบุร ี ซึง่ไมท่ราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอน  

3.2 ขนาดตวัอย่างและวธิกีารสุ่มตวัอยา่ง 

ตวัอยา่งในทีน่ี้ คอื ผูบ้รโิภคทีม่อีายุ 18 ปีขึน้ไป และมปีระสบการณ์การบรโิภคสารเสรมิอาหาร และอยูใ่น
จงัหวดันนทบุร ีซึง่มขีนาดตวัอยา่ง จ านวน 400 คน ทีไ่ดจ้ากการสุ่มโดยไมอ่าศยัความน่าจะเป็นจากขนาด
ประชากรทีไ่มท่ราบค่าแน่นอน การศกึษานี้ผูว้จิยัจงึก าหนดขนาดตวัอยา่งทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95% ดงันัน้   
เท่ากบั 1.96 มคีวามคลาดเคลื่อนสงูสุดไมเ่กนิ 5% หรอืก าหนดใหม้คี่าความคาดหวงัสงูสุด 5% (กลัยา วา
นิชบญัชา, 2549; Cochran, 1953)[31] โดยค านวนจากสตูร ดงันี้  
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ภาพที ่1 กรอบแนวคดิของงานวจิยั 

 
ตามวธิขีอง คอแครน     (Cochran, 1953 )[31] 

                                                 
 2

2

21

e

PqZ
n


          …………………………….. (1) 

 โดยที ่ n  คอื ขนาดตวัอย่าง ; e   คอื ค่าความคาดเคลื่อนในการสุ่มตวัอย่าง (สูงสุดไดไ้ม่เกนิ 5%) ; 
P  คอื ค่าประมาณเปอรเ์ซน็ต์ที่คาดหวงั ; q  คอื P1  และ 2

21 Z  คอืค่า 975.0Z  เพราะฉะนัน้ ระดบัความ
เชื่อมัน่จะเท่ากบั 1.9   n  =  384.16 หรอื 385 ตวัอยา่ง 
 

 
 
 

 

ปัจจยัส่วนบุคคล 
   1. เพศ      2. อาย ุ    3. สถานภาพ 
   4. ระดบัการศกึษา   5. อาชพี        
   6. รายไดต่้อเดอืน 

 

 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
    1. ดา้นผลติภณัฑ ์ 
    2. ดา้นราคา  
    3. ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย  
    4. ดา้นการสง่เสรมิการตลาด   
 

ปัจจยัค่านิยมเชิงสุขภาพ 
 1. การเลอืกรบัประบรโิภคอาหารทีด่ ี
 2. การมสีขุภาพทีด่เีป็นสิง่ส าคญั 
 3. ความตระหนกัเกีย่วกบัสขุภาพ 
 

H1 

H2 

H3 

การตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑส์ารเสริม
อาหารของผูบ้ริโภคในจงัหวดันนทบุรี 
1. ดา้นการรบัรูถ้งึปัญหา   
2. ดา้นการแสวงหาขอ้มลู   
3. ดา้นการประเมนิผลทางเลอืก    
4. ดา้นการตดัสนิใจซือ้   
5. ดา้นพฤตกิรรมภายหลงัการซือ้   
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  3. เครื่องมือท่ีใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมลู 

เครือ่งมอืทีใ่ชเ้กบ็รวบรวมขอ้มลูคอืแบบสอบถามเชงิโครงสรา้ง (Structural Questionnaire) แบ่งเป็น 4 
ส่วน ดงันี้ (1) ขอ้มูลทัว่ไปของตวัอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี และรายได้เฉลีย่ต่อเดอืน (2)  
สอบถามเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์  ราคา  สถานที่จดัจ าหน่าย  การส่งเสรมิ
การตลาดโดยการโฆษณา  การส่งเสรมิการตลาดโดยการประชาสมพนัธ ์ การส่งเสรมิการตลาดโดยการตลาด
ทางตรง  การส่งเสรมิการตลาดโดยส่งเสริมการขาย  และการส่งเสรมิการตลาดโดยใช้พนักงานขาย (3) 
สอบถามเกี่ยวกบัการตดัสนิใจซื้ออาหารคโีตเจนิคของผู้โภค ได้แก่ การรบัรูปั้ญหา  การแสวงหาขอ้มูล  การ
ประเมนิผลทางเลอืก และพฤตกิรรมภายหลงัการซือ้ ทัง้นี้ แบบสอบถามในส่วนที ่2 และ 3 จะเกบ็ขอ้มลูระดบั
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั ของ Likert,s scale (Likert, 1967)[34] 

 
   4. การวิเคราะหข้์อมลูเชิงสถิติ   

จากวเิคราะหข์อ้มลูเชงิสถติสิ าหรบังานวจิยันี้ ผูว้จิยัใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอรส์ าเรจ็รปูเชงิสถติ ิโดยเริม่
จากการศกึษาลกัษณะทัว่ไปของตวัอย่าง จะวเิคราะหด์ว้ยค่าสถติเิชงิพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแ้ก่ 
จ านวน ความถี่ และ รอ้ยละ  ส่วนการวเิคราะห์ดว้ยสถติเิชงิอนุมาน (Inferential statistics) เริม่จากการศกึษา 
ส่วนการศกึษาปัจจยัประชากรศาสตรท์ีม่ผีลต่อการตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑส์ารเสรมิอาหารของผูบ้รโิภค กรณ ีตวั
แปรม ี2 กลุ่มตวัอยา่งจะทดสอบสมมตฐิานดว้ยค่าสถติ ิ Independent sample t-test  ส่วนการศกึษาตวัแปรที่
มากกว่า 2 กลุ่มตวัอย่าง จะวเิคราะห์ความแปรปรวนของค่าเฉลี่ย (ANOVA) ด้วยค่าสถิติ F-test  จากนัน้ 
เปรยีบเทยีบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยแบบรายคู่ (Multiple comparison) ด้วยวธิ ีLSD  ที่ระดบันัยส าคญั 
0.05 ขณะที ่การศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดกบัการตดัสนิใจซือ้ของผูบ้รโิภคจะ
วิเคราะห์ด้วยค่าสมัประสิทธิส์หสมัพนัธ์ของเพยีร์สนั (Pearson,s correlation coefficient) ที่ระดบันัยส าคญั 
0.05 และการศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างค่านิยมเชงิสุขภาพกบัการตดัสนิใจซือ้ของผูบ้รโิภค จะวเิคราะห์ด้วย
ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์ของเพยีร์สนั (Pearson,s correlation coefficient) ทางสถิติที่ระดบันัยส าคญั 0.05 
เช่นเดียวกัน (กัลยา วานิชย์บญัชา, 2549; Cochran, 1953)[31] นอกจากนี้ทัง้ตัวแปรปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาด  ค่าเชงินิยมเชงิสุขภาพ และการตดัสนิใจซือ้ของผูบ้รโิภค ผูว้จิยัยงัวเิคราะหร์ะดบัคะแนนความส าคญั
ดว้ยค่าสถติเิชงิพรรณนา ไดแ้ก่ ค่าเฉลีย่ และค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานอกีดว้ย 

1. ผลการวิจยั  

ผลการศึกษาลกัษณะทัว่ไปของตวัอย่าง  จากการศกึษาสามารถอธบิายตวัแปรปัจจยัดา้น
ประชากรศาสตรห์รอืปัจจยัส่วนบุคคลดว้ยค่าสถติเิชงิพรรณนาในรปู จ านวน (ความถี)่ และรอ้ยละ ดงันี้   

1.1) เพศ  พบว่า ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ จ านวน  246  คน คดิเป็นรอ้ยละ 61.5  และเป็นเพศชาย  
จ านวน  154  คน คดิเป็นรอ้ยละ 38.5   
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1.2) อาย ุ พบว่า ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่มอีายุระหว่าง 21 -30 ปี  จ านวน  170  คน คดิเป็นรอ้ยละ 42.5  
รองลงมามอีายรุะหว่าง 18 - 20 ปี  จ านวน 110  คน คดิเป็นรอ้ยละ 27.5   มอีายรุะหว่าง 31 - 40 ปี จ านวน 
82  คน คดิเป็นรอ้ยละ 20.5  และมอีายรุะหว่าง 41 - 50 ปี   จ านวน 38  คน คดิเป็นรอ้ยละ 9.5   

1.3) สถานภาพ พบว่า ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่มสีถานภาพโสด จ านวน  178  คน คดิเป็นรอ้ยละ 44.5  
รองลงมามสีถานภาพสมรส จ านวน 158  คน คดิเป็นรอ้ยละ 39.5  มสีถานภาพหมา้ย จ านวน 52  คน คดิเป็น
รอ้ยละ 13.0  และมสีถานภาพหย่ารา้ง  จ านวน 12  คน คดิเป็นรอ้ยละ 3.0   

1.4) ระดบัศึกษา พบว่า ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่มกีารศกึษาระดบัปรญิญาตร ีจ านวน 212 คน คดิเป็นรอ้ยละ  
53.0  รองลงมามกีารศกึษาระดบัต ่ากว่าปรญิญาตร ี จ านวน  150  คน คดิเป็นรอ้ยละ 37.5  และมี
การศกึษาระดบัสงูกว่าปรญิญาตร ี จ านวน 38  คน คดิเป็นรอ้ยละ 9.5  

 1.5) อาชีพ พบว่า ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่มอีาชพีพนกังานบรษิทัเอกชน จ านวน  196  คน คดิเป็นรอ้ยละ 49.0  
รองลงมามอีาชพีประกอบธุรกจิส่วนตวั  จ านวน  83  คน คดิเป็นรอ้ยละ 20.7  มอีาชพีขา้ราชการ/ รฐัวสิาหกจิ   
จ านวน  52  คน คดิเป็นรอ้ยละ 13.0  อาชพีรบัจา้งทัว่ไป   จ านวน  48  คน คดิเป็นรอ้ยละ 12.0  อาชพี
เกษตรกร   จ านวน  16  คน คดิเป็นรอ้ยละ 4.0  และมอีาชพีอื่นๆ   จ านวน  5 คน คดิเป็นรอ้ยละ 1.3  
1.6) รายได้ต่อเดือน พบว่า ผูบ้รโิภคมรีายไดท้ี ่10,001-20,000 บาท  จ านวน 238  คน คดิเป็นรอ้ยละ 59.5  
รองลงมามรีายไดท้ี ่ 20,001 -30,000 บาท จ านวน  82  คน คดิเป็นรอ้ยละ 20.5  มรีายไดท้ี ่ต ่ากว่า 10,000 
บาท  จ านวน  72  คน คดิเป็นรอ้ยละ 18.0  และมรีายไดท้ี ่30,001 – 40,000 บาท  จ านวน  8  คน คดิ
เป็นรอ้ยละ 2.0 

 ผลการศึกษาระดบัความคิดเหน็เฉล่ียของการให้ความส าคญัแก่ค่านิยมเชิงสขุภาพ พบว่าค่าเฉลีย่

โดยรวมอยู่ในระดบัมาก  (x̄  =4.10) เมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน พบว่า  อยู่ในระดบัมากทุกด้าน  ไดแ้ก่   ดา้น
ค่านิยมการเลอืกรบัประบรโิภคอาหารที่ด ี รองลงมา คอื ดา้นค่านิยมด้านความตระหนักเกี่ยวกบัสุขภาพ และ
ดา้นค่านิยมการมสีุขภาพทีด่เีป็นสิง่ส าคญั  ตามล าดบั  สามารถพจิารณาเป็นรายดา้นดงันี้  

  2.1) ด้านค่านิยมการเลือกรบัประบริโภคอาหารท่ีดี โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x̄  =4.19) เมื่อ
พจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า  อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด 1 ขอ้  ไดแ้ก่ จะเลอืกบรโิภคอาหารทีไ่ม่ใชส้ารปรุงแต่งทีเ่ป็น
อนัตรายต่อ ร่างกาย เช่น ผงชูรส  รองลงมาอยู่ในระดบัมาก 2 ข้อ คอื จะเลอืกบรโิภคอาหารที่ใช้วตัถุดบิที่
ปราศจากสิ่งเจือปนเช่น ผักปลอดสารพิษ และจะเลือกบริโภคอาหารที่ มีคุณค่าทางโภชนาการอยู่เสมอ  
ตามล าดบั   

 2.2) ด้านค่านิยมการมีสขุภาพท่ีดีเป็นส่ิงส าคญั โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (x̄  =4.03) เมือ่พจิารณาเป็น
รายขอ้ พบว่า  อยู่ในระดบัมากทุกขอ้  ไดแ้ก่ คดิว่าการมสีุขภาพดที าใหส้ามารถใช้ชวีติประจ าวนัไดอ้ย่างเต็ม
ความสามารถ  รองลงมา คอื คดิว่าการมสีุขภาพดที าโครงสรา้งทางร่างกายและบุคลกิภาพที่ด ีและคดิว่าการ
บรโิภคอาหารที่ช่วยให้มสีุขภาพดไีด้  ตามล าดับ  2.3) ด้านค่านิยมด้านความตระหนักเก่ียวกบัสุขภาพ  
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โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (x̄  = 4.09) เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า  อยู่ในระดบัมากทุกขอ้  ไดแ้ก่ คดิว่าคนที่
บรโิภคผลติภณัฑส์ารเสรมิอาหารเป็นคนทีดู่แลตวัเอง  รองลงมา คอื คดิผลติภณัฑส์ารเสรมิอาหารมคีุณค่าทาง
โภชนาการและท าให้ร่างกายเกดิความสมดุล และคดิว่าการบรโิภคอาหารส่งผลต่อสุขภาพโดยตรง ตามล าดบั  
และจากผลการศึกษาระดบัความคิดเห็นเฉลี่ยของค่านิยมเชงิสุขภาพโดยรวมอยู่ในระดบัมากนัน้ สามารถ
อภปิรายไดว้่าผู้บรโิภคให้ความส าคญักบัการเลอืกบรโิภคอาหารที่ไม่ใชส้ารปรุงแต่งทีเ่ป็นอนัตรายต่อร่างกาย 
เช่น ผงชูรส  บรโิภคอาหารทีใ่ชว้ตัถุดบิทีป่ราศจากสิง่เจอืปน เช่น ผกัปลอดสารพษิ และจะเลอืกบรโิภคอาหาร
ที่มคีุณค่าทางโภชนาการอยู่เสมอ  โดยคิดว่าการมสีุขภาพดีท าให้สามารถใช้ชีวิตประจ าวันได้อย่างเต็ม
ความสามารถ  การมสีุขภาพดีท าโครงสร้างทางร่างกายและบุคลิกภาพทดี ี ทัง้นี้ ผู้วจิยัคดิว่าคนที่บรโิภค
ผลติภณัฑส์ารเสรมิอาหารเป็นคนที่ดูแลตวัเอง  ผลติภณัฑส์ารเสรมิอาหารมคีุณค่าทางโภชนาการและท าให้
ร่างกายเกิดความสมดุล และคดิว่าการบรโิภคอาหารส่งผลต่อสุขภาพโดยตรง  ทัง้นี้ สอดคล้องกบังานวจิยั
ของณชัญธ์นนั พรมมา(2558)[8] ไดศ้กึษาปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อความตัง้ใจซือ้อาหารเพื่อสุขภาพของผูบ้รโิภคใน
กรุงเทพมหานคร  พบว่า การเลอืกอาหารนัน้จะเลอืกเพื่อประโยชน์ด้านสุขภาพ และยงัสอดคล้องกบัทฤษฎี
พฤตกิรรมตามแผนของ Ajzen (1991)[30] ซึง่กล่าวว่าปัจจยัด้านทศันคต ิการรบัรูค้วามสามารถ  การควบคุม
พฤตกิรรม และปัจจยัด้านการคล้อยตามกลุ่มอ้างองิ มผีลต่อความตัง้ใจซื้ออาหารเพื่อสุขภาพ  นอกจากนี้ ยงั
พบว่า ปัจจยัด้านการรบัรูค้วามยุ่งยาก และความกงัวลสุขภาพมอีทิธพิลต่อความตัง้ใจซื้ออาหารเพื่อสุขภาพ
เช่นกนั นัน่คอื ความกงัวลด้านสุขภาพเป็นตวับ่งชี้ว่าผู้บรโิภคมคีวามห่วงใยสุขภาพมากขึ้นและมกีารดูแล
ปัญหาสุขภาพทีเ่ฉพาะเจาะจงมากขึน้ ถา้ความกงัวลสุขภาพมมีาก จะส่งผลใหค้วามตัง้ใจซือ้อาหารเพื่อสุขภาพ
มากขึน้  และทศันคตทิี่มต่ีออาหารเพื่อสุขภาพไม่ว่าจะเป็นบวกหรอืลบ โดยได้รบัอทิธพิลจากความเชื่อของ
ผู้บรโิภค ซึ่งทัง้หมดนี้เชื่อมโยงกบัพฤติกรรมความตัง้ใจ หากผู้บรโิภคมพีฤตกิรรมความตัง้ใจเป็นบวก และ
บุคคลส าคญัในชวีติเขาไม่ว่าจะเป็นครอบครวั หรอืเพื่อนสนิท ผูบ้รโิภคจะแสดงพฤตกิรรมออกมา ซึง่สามารถ
อธบิายได้ว่า การรบัรู้ความสามารถในการควบคุมเป็นหลกัฐานส าคญัที่อธบิายถึงความส าเร็จในการแสดง
พฤติกรรมต่อความตัง้ใจ อย่างไรก็ตาม พฤติกรรมความตัง้ใจซื้อจะเพิ่มขึ้นพร้อมกับการรบัรู้การควบคุม
พฤตกิรรมของผูบ้รโิภค ทีถู่กเชื่อว่ามอีทิธพิลกบัระดบัการควบคุมซึง่เป็นสิง่ทีอ่ยู่เหนือพฤตกิรรม และเป็นการ
เพิม่ความชดัเจนของการรบัรูค้วามสามารถในการควบคุมพฤตกิรรมทีม่ผีลต่อความตัง้ใจซือ้จรงิ 

ผลการศึกษาระดบัความคิดเห็นเฉล่ียของการให้ความส าคญัแก่ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

พบว่า  โดยรวมอยู่ในระดบัมาก  (x̄  =4.08) เมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน พบว่า  อยู่ในระดบัมากทุกดา้น  ไดแ้ก่   
ด้านราคา  รองลงมา คือ ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ด้านผลิตภัณฑ์  และด้านการส่งเสริมก ารตลาด  

ตามล าดบั  สามารถพจิารณาเป็นรายด้านได้ดงันี้ 3.1)  ด้านผลิตภณัฑ์ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (x̄  =4.07) 
เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า  อยู่ในระดบัมากทุกขอ้  ได้แก่ การรบัรองคุณภาพจากหน่วยงานต่าง ๆ เช่น 
อย. GMP  รองลงมา คอื ข้อมูลบนฉลาก (สถานที่ผลติวนัหมดอายุ ส่วนประกอบของผลติภณัฑ์ เป็นต้น) 
ความหลากหลายของผลติภณัฑส์ารเสรมิอาหาร และคุณภาพของผลติภณัฑส์ารเสรมิอาหาร  ตามล าดบั  3.2) 

ราคา โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (x̄  =4.12) เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า  อยู่ในระดบัมากทุกขอ้  ไดแ้ก่ ระบุ
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ราคาสนิคา้ชดัเจน  รองลงมา คอื ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพของผลติภณัฑ ์และมรีาคาใหเ้ลอืกหลายระดบัราคา 

ตามล าดบั  3.3) ช่องทางการจดัจ าหน่าย โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (x̄  =4.10) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า  
อยู่ในระดบัมากทุกขอ้  ไดแ้ก่ หาซือ้ไดง้่าย มวีางขายทัว่ไปตามรา้นสะดวกซือ้ รองลงมา คอื สามารถสัง่ซือ้ได้
จากผู้แทนขาย มกีารสัง่ซื้อสนิค้าได้หลายช่องทาง เช่น อนิเตอรเ์น็ต โทรศพัท์ และสามารถสัง่ซื้อได้จากบูท

แสดงสนิคา้ ตามล าดบั  3.4)  การส่งเสริมการตลาด  โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (x̄  = 4.04) เมื่อพจิารณาเป็น
รายขอ้ พบว่า  อยู่ในระดบัมากทุกขอ้  ได้แก่ ความหลากหลายของโปรโมชัน่ เช่น สะสมแต้ม การให้ส่วนลด 
การใหข้องแถม เป็นตน้ รองลงมาคอื การโฆษณาออนไลน์ น่าสนใจช่วยกระตุน้การตดัสนิใจซือ้สนิคา้ และมกีาร
จดักจิกรรมส่งเสรมิการขาย โดยเน้นการแจกสนิค้าทดลอง  ตามล าดบั  การทีปั่จจยัส่วนประสมทางการตลาด
โดยรวมอยู่ในระดบัมากนัน้ เนื่องจาก ผูบ้รโิภคใหค้วามส าคญักบัการรบัรองคุณภาพจากหน่วยงานต่าง ๆ เช่น 
อย. GMP ขอ้มูลบนฉลาก (สถานที่ผลติวนัหมดอายุ ส่วนประกอบของผลติภณัฑ ์เป็นต้น) ความหลากหลาย
ของผลติภณัฑส์ารเสรมิอาหาร  และคุณภาพของผลติภณัฑส์ารเสรมิอาหาร  ซึ่งมรีาคาเหมาะสมกบัคุณภาพ  
ระบุราคาสนิคา้ชดัเจน  และมรีาคาใหเ้ลอืกหลายระดบัราคา  โดยมวีางขายทัว่ไปตามรา้นสะดวก สามารถสัง่ซือ้
ไดจ้ากผูแ้ทนขาย อนิเตอรเ์น็ต โทรศพัท ์และสามารถสัง่ซือ้ได้จากบูทแสดงสนิค้าได ้ มคีวามหลากหลายของ
โปรโมชัน่ เช่น สะสมแต้ม การใหส้่วนลด การใหข้องแถม เป็นต้น ผ่านการโฆษณาประชาสมัพนัธแ์ละมกีารจดั
กจิกรรมส่งเสรมิการขาย โดยเน้นการแจกสนิค้าทดลอง   สอดคล้องกบังานวจิยัของศรากุล สุโคตร และคณะ  
(2550)[26] ได้ศึกษาพฤติกรรมการบรโิภคสารเสริมอาหารเพื่อสุขภาพของคนวยัท างานในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรพีบว่า ผูบ้รโิภคจะใหค้วามส าคญักบัปัจจยัดา้นผลติภณัฑแ์ละการส่งเสรมิการตลาด
มากทีสุ่ดในการตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑส์ารเสรมิอาหารเพื่อสุขภาพ และผูบ้รโิภคใหค้วามส าคญักบัด้านการจดั
จ าหน่ายน้อยทีสุ่ด 

ผลการศึกษาระดบัความคิดเหน็เฉล่ียของการให้ความส าคญัของการตดัสินใจซ้ือ พบว่า โดยรวมอยู่

ในระดบัมาก  (x̄  =4.10) เมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน พบว่า  อยู่ในระดบัมากทุกด้าน  ได้แก่   ด้านพฤตกิรรม
ภายหลงัการซื้อ   รองลงมา คอื ด้านการตดัสนิใจซื้อ  ด้านการประเมนิผลทางเลอืก  ด้านการรบัรูถ้งึปัญหา  
และดา้นการแสวงหา ตามล าดบั  สามารถพจิารณาเป็นรายดา้นไดด้งันี้  4.1) การรบัรู้ถึงปัญหา โดยรวมอยู่ใน

ระดบัมาก (x̄  =4.09) เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า  อยู่ในระดบัมากทุกขอ้  ไดแ้ก่ มคีวามต้องการทีจ่ะทาน
ผลติภณัฑส์ารเสรมิอาหารอยู่เป็นประจ า รองลงมา คอื ใหค้วามสนใจในการบรโิภคผลติภณัฑส์ารเสรมิอาหาร 
และใหค้วามสนใจในการบรโิภคผลติภณัฑส์ารเสรมิอาหาร  ตามล าดบั 4.2) การแสวงหาข้อมูล  โดยรวมอยู่

ในระดบัมาก (x̄  =4.09) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  อยู่ในระดบัมากทุกข้อ  ได้แก่ หาข้อมูลข่าวสาร
เกีย่วกบัผลติภณัฑส์ารเสรมิอาหารอยูเ่สมอ ไดร้บัขอ้มลูเกีย่วกบัผลติภณัฑส์ารเสรมิอาหารจากผูท้ีเ่คยใชบ้รกิาร
มาแล้ว (แบบปากต่อปาก)  และศกึษาและหาขอ้มูลของผลติภณัฑส์ารเสรมิอาหารก่อนการตัดสนิใจเลอืกซื้อ
เสมอ  รองลงมา คอื ไดร้บัขอ้มลูข่าวสารเกี่ยวกบัผลติภณัฑส์ารเสรมิอาหารจาก การสบืคน้ขอ้มลู สอบถามคน

รูจ้กั พนักงานขายก่อนเสมอ  ตามล าดบั 4.3) การประเมินผลทางเลือก โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (x̄  =4.10) 
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เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า  อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้  ไดแ้ก่ มกีารเปรยีบเทยีบความคุม้ค่าของผลติภณัฑส์าร
เสรมิอาหารก่อนการตดัสนิใจเลอืกซือ้ รองลงมา คอื มกีารเปรยีบเทยีบคุณภาพของผลติภณัฑส์ารเสรมิอาหาร
ก่อนการตดัสนิใจเลอืกซือ้  และมกีารเปรยีบเทยีบราคาของผลติภณัฑส์ารเสรมิอาหารก่อนการตดัสนิใจเลือกซือ้  

ตามล าดบั 4.4) การตดัสนิใจซื้อ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (x̄  =4.11) เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า  อยู่ใน
ระดบัมากทุกขอ้  ไดแ้ก่ ตดัสนิใจเลอืกซือ้ผลติภณัฑส์ารเสรมิอาหารจากรา้นคา้ทีส่ามารถไปซือ้ไดส้ะดวก เช่น 
อยู่ใกล้ชุมชน หรอือยู่ในห้างสรรพสนิค้า  รองลงมา คอื คดิว่าซื้อผลติภณัฑส์ารเสรมิอาหารสามารถหาซื้อได้
ง่าย และคิดว่าผลิตภัณฑ์สารเสริมอาหารมีความเพียงพอ เหมาะสมต่อความต้องการ  ตามล าดับ  4.5) 

พฤตกิรรมภายหลงัการซื้อ  โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ( x̄  =4.12) เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า  อยู่ในระดบั
มากทุกข้อ  ได้แก่ . มคีวามพึงพอใจกับการเลือกซื้อผลติภณัฑ์สารเสรมิอาหาร  รองลงมา คือ จะแนะน า
ผลติภณัฑส์ารเสรมิอาหารทีด่ใีหก้บัคนสนิทและผูอ้ื่น และในอนาคตจะเลอืกซือ้ผลติภณัฑส์ารเสรมิอาหารต่อไป   
ตามล าดบั เนื่องจากผู้บรโิภคมคีวามต้องการที่จะบรโิภคผลติภณัฑส์ารเสรมิอาหารอยู่เป็นประจ า จงึให้ความ
สนใจในการบรโิภคผลติภณัฑส์ารเสรมิอาหาร  และใหค้วามสนใจในการบรโิภคผลติภณัฑส์ารเสรมิอาหาร  โดย
จะหาขอ้มลูข่าวสารเกี่ยวกบัผลติภณัฑส์ารเสรมิอาหารอยู่เสมอ ไดร้บัขอ้มลูเกี่ยวกบัผลติภณัฑส์ารเสรมิอาหาร
จากผูท้ีเ่คยใชบ้รกิารมาแลว้ (แบบปากต่อปาก)  และศกึษาและหาขอ้มลูของผลติภณัฑส์ารเสรมิอาหารก่อนการ
ตดัสนิใจเลอืกซือ้รวมถงึไดร้บัขอ้มลูข่าวสารเกี่ยวกบัผลติภณัฑส์ารเสรมิอาหารจาก การสบืคน้ขอ้มลู สอบถาม
คนรูจ้กั พนักงานขายก่อนเสมอ  และท าการเปรยีบเทยีบความคุ้มค่า คุณภาพ และราคาของผลติภณัฑ์สาร
เสรมิอาหารก่อนการตดัสนิใจเลอืกซื้อ  โดยท าการตดัสนิใจเลอืกซื้อผลติภณัฑ์สารเสรมิอาหารจากร้านค้าที่
สามารถไปซื้อได้สะดวก เช่น อยู่ใกล้ชุมชน หรอือยู่ในห้างสรรพสนิค้า และยงัพบว่ามคีวามพงึพอใจกับการ
เลอืกซื้อผลติภณัฑส์ารเสรมิอาหาร ผลการศกึษาสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ พชิญมาศ วรรณทอง (2556)[18] 
ศกึษาแนวทางการจดัท าแผนการตลาดของผลติภณัฑส์ารเสรมิอาหารเพื่อสุขภาพ จากการศกึษาพบว่า ส่วน
ใหญ่แลว้ผูบ้รโิภคซือ้มาบรโิภคเองและเลอืกซือ้ผลติภณัฑส์ารเสรมิอาหารสุขภาพประเภทวติามนิรวมชนิดเมด็
มากทีสุ่ด 

ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจยั  สามารถอธบิาย ไดด้งันี้ 
จากผลการศึกษาปัจจยัทางประชากรศาสตร์ที่มอีิทธพิลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภณัฑ์สารเสรมิอาหารของ
ผูบ้รโิภคในจงัหวดันนทบุร ีพบว่า ผูบ้รโิภคทีม่เีพศ  อายุ  สถานภาพ  ระดบัการศกึษา  อาชพี  และรายไดต่้อ
เดอืน ทีแ่ตกต่างกนั จะมผีลท าใหก้ารตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑส์ารเสรมิอาหารโดยภาพรวมไม่แตกต่างกนัอย่างมี
นัยส าคญั  05.0p   ทัง้นี้ สอดคลอ้งกบังานวจิยัของธชัชนก สงัขท์อง (2547)[10] ไดศ้กึษาปัจจยัทีม่ผีลต่อการ
ตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑส์ารเสรมิอาหารของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร พบว่าปัจจยัดา้นต่างๆ อนัไดแ้ก่ เพศ 
อายุ รายได ้ระดบัการศกึษา ภาวะสุขภาพ ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัปัจจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑส์าร
เสรมิอาหารของผู้บรโิภคอย่างมนีัยส าคญั  ส่วนผลการศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างค่านิยมเชงิสุขภาพกับการ
ตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑส์ารเสรมิอาหาร พบว่า  ค่านิยมเชงิสุขภาพในภาพรวมมคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซือ้
ผลติภณัฑส์ารเสรมิอาหารของผู้บรโิภคในจงัหวดันนทบุรอีย่างมนีัยส าคญั  05.0p  เมื่อพจิารณาเป็นรายได้  
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พบว่า ค่านิยมการเลอืกรบัประบรโิภคอาหารทีด่ ี  ค่านิยมการมสีุขภาพทีด่เีป็นสิง่ส าคญั  และค่านิยมดา้นความ
ตระหนักเกี่ยวกบัสุขภาพมคีวามสมัพนัธ์กบัการตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑส์ารเสรมิอาหารของผู้บรโิภคในจงัหวดั
นนทบุรอีย่างมนีัยส าคญั  05.0p  เช่นเดยีวกนั  ทัง้นี้ สอดคล้องกบังานวจิยัของทานตะวนั ตนัติทววีฒันา 
(2558)[9] ได้ศึกษาปัจจยัที่มคีวามสัมพันธ์และมอีิทธิพลเชิงบวกต่อความตัง้ใจซื้ออาหารเพื่อสุขภาพของ
ผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจยัความมัน่ใจในความปลอดภยัของอาหาร และปัจจยัดา้นการตระหนัก
รู้เกี่ยวกับสุขภาพ มอีิทธิพลต่อความตัง้ใจซื้ออาหารเพื่อสุขภาพของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครอย่างมี
นัยส าคญั และยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของพลอยไพลนิ ค าแก้ว (2559)[20] ศกึษาปัจจยัทีม่อีทิธพิลเชงิบวกต่อ
ความตัง้ใจทีจ่ะบรโิภคอาหารเพื่อสุขภาพของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร พบว่า  ปัจจยัดา้นค่านิยมทางด้าน
สุขภาพดา้นทศันคตต่ิอรสชาตดิ้านความคาดหวงัเรื่องความชื่นชอบและด้านการรบัรูเ้กี่ยวกบัอาหารสุขภาพมี
อิทธพิลเชงิบวกต่อพฤตกิรรมความตัง้ใจที่จะบรโิภคอาหารเพื่อสุขภาพในกรุงเทพมหานครถึงร้อยละ 83.9 
อย่างมนีัยส าคญั ขณะที ่ผลการศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดกบัการตดัสนิใจซือ้
ผลติภณัฑส์ารเสรมิอาหาร พบว่า  ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในภาพรวมมคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจ
ซือ้ผลติภณัฑส์ารเสรมิอาหารของผู้บรโิภคในจงัหวดันนทบุรอีย่างมนีัยส าคญั  05.0p  เมื่อพจิารณาเป็นราย
ดา้น  พบว่า  ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในทุกด้าน  ไดแ้ก่  ผลติภณัฑ ์  ราคา  ช่องทางการจดัจ าหน่าย 
และการส่งเสรมิการตลาด  มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑส์ารเสรมิอาหารของผูบ้รโิภคในจงัหวดั
นนทบุรอีย่างมนีัยส าคญั  05.0p  เช่นเดยีวกนั ทัง้นี้ สอดคล้องงานวจิยัของภาวณิี ตนัตผิาต ิ(2555)[23] ได้
ศกึษาการตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑส์ารเสรมิอาหารเพื่อสุขภาพของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาด ด้านการส่งเสรมิการตลาด มคีวามสมัพนัธ์กบัการตดัสนิใจเลอืกซื้อผลติภณัฑส์ารเสรมิ
อาหารเพื่อสุขภาพของผูบ้รโิภคในกรงุเทพมหานครอยา่งมนียัส าคญั   

  
สรปุ  
จากผลงานวิจยัน าเสนอเป็นข้อเสนอแนะในงานวิจัยครัง้นี้และข้อเสนอแนะงานวิจัยครัง้ต่อไปมี

รายละเอยีด ดงันี้ 
1) ผูบ้รโิภคใหค้วามส าคญัต่อค่านิยมเชงิสุขภาพในภาพรวมในระดบัมาก  ดงันัน้  เพื่อเป็นการส่งเสรมิ

และกระตุ้นการใหผู้บ้รโิภคตระหนักถงึการดูแลตนเองใหม้ากยิง่ขึน้และมทีศันคตต่ิอผลติภณัฑส์ารเสรมิอาหาร  
ผูป้ระกอบการควรใหค้วามส าคญักบัการประชาสมัพนัธใ์ห้ขอ้มลูเกี่ยวกบัการดูแลสุขภาพเพื่อสรา้งค่านิยมเชงิ
สุขภาพใหแ้ก่ผูบ้รโิภค   

2) ผู้บรโิภคให้ความส าคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดอยู่ในระดบัมาก  ดงันัน้เพื่อการเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมาย และกระตุ้นการตดัสนิใจซื้อผลติภณัฑส์ารเสรมิอาหาร  ให้มากยิง่ขึน้  ผู้ประกอบการหรอืผูจ้ดั
จ าหน่ายผลติภณัฑค์วรใหค้วามส าคญักบัการปรบัสูตรผลติภณัฑใ์หม้คีวามหลากหลายใหผู้บ้รโิภคไดเ้ลอืกสรร
ตามความต้องการ  สรา้งการรบัรูเ้กี่ยวกบัผลติภณัฑส์ารเสรมิอาหารเพื่อใหผู้บ้รโิภครบัรูคุ้ณประโยชน์ และท า
ใหผ้ลติภณัฑส์ารเสรมิอาหารเหมาะกบัผูบ้รโิภคทุกเพศ ทุกวยัเพื่อเพิม่ความตัง้ใจในการบรโิภคผลติภณัฑส์าร
เสรมิอาหารไดด้ยีิง่ขึน้ 
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3) ผูป้ระกอบการควรมกีารพจิารณาปัจจยัส าคญัต่างๆควบคู่ไปดว้ยในการเลอืกจุดทีต่ ัง้อย่างรอบคอบ  
ทัง้ในส่วนของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย  พฤตกิรรม และรปูแบบการจบัจ่ายใชส้อย นอกจากนี้ผูป้ระกอบการ  ควร
ท าการศกึษาหาขอ้มลูของคู่แข่งทางการคา้ทีม่อียู่เดมิในบรเิวณทอ้งทีน่ัน้ หรือมแีผนการขยายกจิการควบคู่กนั
ไป 
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บทคดัย่อ 
   งานวจิยันี้จงึมวีตัถุประสงคเ์พื่อ (1) ศกึษาลกัษณะทัว่ไปของตวัอย่าง (2)ศกึษาอทิธพิลของปัจจยั
ประชากรศาสตรท์ีม่ผีลต่อการตดัสนิใจซือ้อาหารคโีตเจนิคของผูบ้รโิภคในประเทศไทย (3) ศกึษาอทิธพิล
ของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มต่ีอการตดัสนิใจซือ้อาหารคโีตเจนิคของผู้บรโิภคในประเทศไทย 
(4) ท านายการตดัสนิใจซือ้อาหารคโีตเจนิคของผูบ้รโิภคในประเทศไทย ประชากรเป้าหมายทีใ่ชศ้กึษาคอื
ผู้บรโิภคผลิตภณัฑ์อาหารคีโตเจนิคในประเทศไทย ซึ่งไม่ทราบขนาดประชากรเป้าหมายที่แน่นอน 
สุ่มตวัอย่างโดยไม่อาศยัความน่าจะเป็น และเกบ็ขอ้มลูดว้ยแบบสอบถาม (Questionnaires) การศกึษานี้
ใชข้นาดตวัอยา่งจ านวน 400 คน 

  ผลการศกึษา พบว่า ปัจจยัประชากรศาสตรท์ีแ่ตกต่างกนัมผีลต่อการตดัสนิใจซื้อของผู้บรโิภค
อย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิ  05.0p  เมื่อพจิารณาระดบัความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
ไดแ้ก่ ผลติภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจ าหน่าย การประชาสมัพนัธ ์การขายตรง และการขายโดยพนักงาน 
พบว่า มคีวามส าคญัระดบัมากต่อการตดัสนิใจซือ้ของผูบ้รโิภค ส่วนการส่งเสรมิการขายโดยการโฆษณา 
พบว่า มีความส าคัญระดับปานกลาง นอกจากนี้  ยงัพบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ 
ผลติภณัฑ ์สถานทีจ่ดัจ าหน่าย การส่งเสรมิตลาดโดยการโฆษณา การส่งเสรมิการตลาดโดยการส่งเสรมิ
การขาย และการส่งเสรมิการตลาดโดยการขายโดยพนักงาน สามารถท านายการตดัสนิใจซือ้อาหารคโีต
เจนิคของผูบ้รโิภคในประเทศไทยไดถู้กตอ้งรอ้ยละ รอ้ยละ 43.10 ทีร่ะดบันยัส าคญั 0.05 

ค าส าคญั: การตัดสินใจซื้อ  ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด  ผู้บริโภค  อาหารคีโตเจนิค 
ประเทศไทย 
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1. บทน า  
ปัจจุบนัผู้บรโิภคเลอืกบรโิภคอาหารที่ดต่ีอสุขภาพในด้านช่วยการป้องกนัหรอืรกัษาโรค และใน

ด้านการลดน ้าหนักเพื่อใหไ้ดรู้ปร่างที่สมส่วน อาหารประเภทดงักล่าวคอือาหารคโีตเจนิค  ซึ่งสอดคลอ้ง
กบัทศิทางการเตบิโตของอุตสาหกรรมความงามทีป่ระกอบไปดว้ย ฟิตเนส ผลติภณัฑส์ารเสรมิสุขภาพ 
และผลติภณัฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ  (ดดัแปลงของ ณิชากร ศรเีพชรดี, 2562)[11]  จากการวิเคราะห์
พฤตกิรรมการบรโิภคอาหารของประชากรไทยทีม่อีายุ 6 ปีขึน้ไปขององคก์าร EIC ซึง่เป็นส่วนหนึ่งของ
การส ารวจอนามยัและสวสัดิการของส านักงานสถิติแห่งชาติในปี 2556 และปี 2560 พบว่า คนไทย        
มกีารบรโิภคอาหารบ่อยขนึ ในปี 2560 คนไทยส่วนใหญ่มบีรโิภคอาหาร 3 มือ้คดิเป็น รอ้ยละ 89.4 ซึ่ง
เพิ่มจากร้อยละ 88 ในปี 2556  คนไทยมกีารบรโิภคอาหารที่เป็นรสชาติหวานและเค็มมากขึ้น ซึ่ง
สดัส่วนของผูท้ีบ่รโิภครสหวานเป็นมือ้หลกั เพิม่จากรอ้ยละ 11.2 ในปี 2556 เป็นรอ้ยละ 14.2 ในปี 2560 
(Ratirita, 2562)[36] ทัง้นี้ การบรโิภคอาหารที่มากเกนิไปและ/หรอืมรีสชาตหิวาน ย่อมจะส่งผลให้เกิด
การท างานที่ผดิปกติของร่างกาย ส่งผลต่อร่างกายที่เห็นผลชดัเจน คอื โรคอ้วน (Moo tie, 2555)[34] 
โดยที่ ราม รงัสนิธุ์ (2561)[17] รายงานว่า คนไทยมภีาวะอ้วนตดิเป็นอนัดบั 2 ของอาเซยีน เนื่องจาก
นิยมบรโิภคอาหารทีม่ไีขมนัและน ้าตาลมากเกนิไป ดว้ยสาเหตุหลกัเกดิจากการเขา้ถงึอาหารทีม่คีุณภาพ
ไดย้าก เพราะอุตสาหกรรมอาหารไทย ส่วนใหญ่เป็นตวัก าหนดวถิกีารบรโิภคไมไ่ดม้ใีหเ้ลอืกมากนักผูค้น
จงึหนัไปหาอาหารส าเรจ็รปู เพราะหาซือ้ง่าย ราคาถูก และสะดวกต่อการด าเนินชวีติ (ณชิากร ศรเีพชรด ี
และคณะ, 2562)[11]  นอกจากนี้ ยงัพบว่า ผู้บรโิภคกลุ่มช่วงอายุ 13 – 59 ปี มภีาวะอ้วนถงึรอ้ยละ 12 
ในเพศชาย และกว่ารอ้ยละ 24 หญงิในเพศ  (ส านักข่าวไทย, ม.ป.ป.)[26] ถงึแมจ้ากผลส ารวจทีก่ล่าวมา   
จะพบว่า คนไทยนัน้มกีารบรโิภคอาหารทีบ่่อยขึน้หรอืการบรโิภคอาหารรสหวานและเคม็สงูขึน้ ยงัพบว่า 
คนไทยมสีดัส่วนในการงดอาหารมือ้หลกัเพื่อลดน ้าหนัก เพิม่ขึน้จากรอ้ยละ 9.4 ในปี 2556 เป็นรอ้ยละ 
12.4 ในปี 2560 และ มกีารบรโิภควติามนิเพิม่ขึ้น จากรอ้ยละ 19.1 ในปี 2556 เป็น รอ้ยละ 21.6 ในปี 
2560 ซึง่ท าใหเ้หน็ว่า คนไทยยงัมกีารใส่ใจในดา้นสุขภาพและรปูร่า การบรโิภคอาหารทีด่ต่ีอสุขภาพและ
รปูร่างทีด่ ีไม่เพยีงแต่จะบรโิภคอาหารใหค้รบ 5 หมู่ บรโิภคอาหารประเภทอาหารคลนี ยงัมกีารบรโิภค
อาหารอกีประเภทที่สามารถท าให้ได้รูปร่างที่ด ีและยังดต่ีอสุขภาพเช่นกนั คอื การบรโิภคอาหารแบบ    
คโีตเจนิค ทัง้นี้ การบรโิภคอาหารแบบคโีตเจนิคคอืการบรโิภคอาหารที่เน้นสดัส่วนของไขมนัด ีรอ้ยละ 
75 - 80 ควบคู่กบัอาหารโปรตีน และบรโิภคอาหารคาร์โบไฮเดรตให้น้อยที่สุด เพื่อปรบักระบวนการ
ท างานของระบบเผาผลาญ โดยมกีารใช้ไขมนัที่สะสมในร่างกายมาเผาผลาญเป็นพลงังานแทนน ้าตาล
กลูโคส (Health, 2562) [28] ซึ่งประโยชน์ของการบริโภคอาหารแบบคีโตเจนิคจะช่วยป้องกัน
โรคเบาหวาน กรดไหลยอ้น และโรคที่เกี่ยวกบัสมอง ซึ่งประกอบด้วย โรคลมชกั โรคซมึเศรา้ และโรค
ไบโพลาร ์ไดอ้กีดว้ย (Cosmenet, ม.ป.ป.)[4] 

ดงันัน้ การบรโิภคอาหารประเภทคโีตเจนิคนัน้มสีรรพคุณมากมาย แต่คนทัว่ไปรบัรูถ้งึสรรพคุณ
ดงักล่าวเป็นจ านวนที่น้อย และไม่เป็นที่แพร่หลายในประเทศไทย ดงันัน้ งานวจิยันี้จงึต้องการศึกษา
ลกัษณะทัว่ไปของผูบ้รโิภคทีน่ิยมบรโิภคอาหารคโีตเจนิค  ศกึษาอทิธพิลของปัจจยัประชากรศาสตร์ที่มี
ต่อการตัดสินใจซื้ออาหารคีโตเจนิค  ศึกษาอิทธิพลของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มต่ีอการ
ตดัสนิใจซือ้อาหารคโีตเจนิค และตอ้งการท านายการตดัสนิใจซือ้อาหารคโีตเจนิคของผูบ้รโิภคในประเทศ
ไทย 
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วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
1. เพื่อศกึษาลกัษณะทัว่ไปของตวัอยา่ง 
2. เพื่อศกึษาอทิธพิลของปัจจยัประชากรศาสตรท์ีม่ต่ีอการตดัสนิใจซือ้อาหารคโีตเจนิคของผูบ้รโิภค

ในประเทศไทย 
3. เพื่อศกึษาอทิธพิลของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทีม่ต่ีอการตดัสนิใจซือ้อาหารคโีตเจนิคของ

ผูบ้รโิภคในประเทศไทย 
4. เพื่อท านายการตดัสนิใจซือ้อาหารคโีตเจนิคของผู้บรโิภคในประเทศไทย 

 
สมมติฐานของการวิจยั 

1. ปัจจยัประชากรศาสตรม์อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้อาหารคโีตเจนิคของผูบ้รโิภคในประเทศไทย
ไมแ่ตกต่างกนั 

2. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมอีิทธพิลต่อการตดัสนิใจซื้ออาหารคโีตเจนิคของผู้บรโิภคใน
ประเทศไทยไมแ่ตกต่างกนั 

3. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดสามารถท านายการตดัสนิใจซือ้อาหารคโีตเจนิคของผูบ้รโิภคใน
ประเทศไทยไมแ่ตกต่างกนั 

 
2. การทบทวนวรรณกรรม 

2.1 แนวคิดเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด (Marketing mix concept)  ส่วนประสมทาง

การตลาดหรอื 4P’s เป็นเครื่องมอืทีบ่รษิทัทัว่โลกนิยมใชก้ารวางแผนน าสนิคา้ออกสู่ตลาดกลุ่มเป้าหมาย 

ทัง้นี้ เพื่อให้บรษิทัมอีตัราการเตบิโตได้อย่างยัง่ยนื ส่วนประสมทางการตลาดประกอบด้วย 4 ประการ 

ดงันี้คอื Product (สนิคา้) Price (ราคา) Promotion (การส่งเสรมิการตลาด) และ Place (สถานทีห่รอืช่อง

ทางการจดัจ าหน่าย) ดงันัน้ งานวจิยันี้จะใช้เป็นตวัแปรอสิระเพื่อศกึษาว่ามอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซื้อ

ของผู้บรโิภคอย่างไรบ้าง จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่า ปัจจยัผลติภณัฑ์ การส่งเสรมิการตลาด 

ราคา และช่องทางการจดัจ าหน่าย มกีารศึกษาทัง้สิ้น 14 งานวจิยั 13 งานวจิยั 12 งานวจิยั และ 11 

งานวจิยั ตามล าดบั  นอกจากนี้ ตวัแปรดา้นประชากรศาสตร ์ผูว้จิยัจะศกึษาตวัแปรทีเ่กี่ยวขอ้ง คอื เพศ 

รายได ้อายุ ระดบัการศกึษา และอาชพี  ขณะที ่ปัจจยัส่วนประสมการตลาด จะศกึษาตวัแปรทีเ่กีย่วขอ้ง 

คอื ผลติภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย และการส่งเสรมิทางการตลาดจะท าการศกึษาเพิม่เตมิ 5 

ดา้น คอื  การส่งเสรมิการตลาดโดยการโฆษณา การตลาดทางตรง การประชาสมัพนัธ ์การส่งเสรมิการ

ขาย และ การขายโดยพนกังาน 

2.2 แนวคิดเก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ือหรือกระบวนการตดัสินใจซ้ือ (Buying decisions) การ 

ตดัสนิใจของผู้บรโิภคแม้ผู้บรโิภคจะมคีวามแตกต่างกนั มคีวามต้องการแตกต่างกนัแต่ผู้บรโิภคจะมี

รปูแบบการตดัสนิใจซือ้ทีค่ลา้ยคลงึกนั ซึง่กระบวนการตดัสนิใจซือ้ แบ่งออกเป็น 5 ขัน้ตอน ดงันี้ ข ัน้ตอน

ที่ 1 คอื การตระหนักถงึปัญหาหรอืความต้องการ (Problem or Need Recognition) ปัญหาเกดิขึน้เมื่อ
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บุคคลรูส้กึถงึความแตกต่างระหว่างสภาพทีเ่ป็นอุดมคติ (Ideal) คอื สภาพทีเ่ขารูส้กึว่าดต่ีอตนเอง และ

เป็นสภาพทีป่รารถนากบัสภาพทีเ่ป็นอยู่จรงิ ของสิง่ต่างๆ ทีเ่กดิขึน้กบัตนเอง จงึก่อใหเ้กดิความตอ้งการ

ทีจ่ะเตมิเตม็ส่วนต่างระหว่างสภาพอุดมคตกิบัสภาพที่เป็นจรงิ โดยปัญหาของแต่ละบุคคลจะมสีาเหตุที่

แตกต่างกันไป ขัน้ตอนที่ 2 คือ การเสาะแสวงหาข้อมูล (Search for Information) เมื่อเกิดปัญหา 

ผูบ้รโิภคกต็้องแสวงหาหนทางแก้ไข โดยหาขอ้มลูเพิม่เตมิเพื่อช่วยในการตดัสนิใจ จากแหล่งขอ้มลูต่าง 

เช่น บุคคล  แหล่งธุรกจิ  แหล่งข่าวทัว่ไป ประสบการณ์ของผูบ้รโิภคเอง ทัง้นี้ ผูบ้รโิภคบางคนใช้ความ

พยายามในการเสาะแสวงหาข้อมูลในการใช้ประกอบการตดัสนิใจซื้อมากน้อย ขึ้นอยู่กบัปรมิาณของ

ขอ้มลูทีเ่ขามอียูเ่ดมิ ความรนุแรงของความปรารถนา หรอืความสะดวกในการสบืเสาะหา ขัน้ตอนที ่3 คอื 

การประเมนิทางเลอืก (Evaluation of Alternative)  เมื่อผู้บรโิภคได้ข้อมูลจากขัน้ตอนที่ 2 จะประเมนิ

ทางเลอืกและตดัสนิใจเลอืกทางทีด่ทีีสุ่ด วธิกีารทีผู่บ้รโิภคใชใ้นการประเมนิทางเลอืกอาจจะประเมนิโดย

การเปรยีบเทยีบข้อมูลเกี่ยวกบัคุณสมบตัขิองแต่ละสนิค้าและคดัสรรในการที่จะตดัสนิใจเลอืกซื้อจาก

หลากหลายตรายีห่อ้ใหเ้หลอืเพยีงตรายีห่อ้เดยีว อาจขึน้กบัความเชื่อ/นิยมศรทัราในตราสนิคา้นัน้ๆ หรือ

อาจขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของผู้บริโภคที่ผ่านมาในอดีตและสถานการณ์ของการตัดสินใจรวมถึง

ทางเลอืกที่มอียู่ดว้ย ขัน้ตอนที ่4 คอื การตดัสนิใจซือ้ (Decision Marking) โดยปกตแิลว้ผู้บรโิภคแต่ละ

คนจะตอ้งการขอ้มลูและระยะเวลาในการตดัสนิใจส าหรบัผลติภณัฑแ์ต่ละชนิดแตกต่างกนั คอื ผลติภณัฑ์

บางอย่างต้องการข้อมูลมาก ต้องใช้ระยะเวลาในการเปรยีบเทยีบนาน แต่บางผลติภณัฑ์ผู้บรโิภคไม่

ต้องการระยะเวลาการตัดสินใจนาน และขัน้ตอนที่ 5 คือ พฤติกรรมหลังการซื้อ (Post purchase 

Behavior) หลงัจากมกีารซือ้แลว้ ผูบ้รโิภคจะไดร้บัประสบการณ์ในการบรโิภค ซึง่อาจจะไดร้บัความพอใจ

หรอืไม่พอใจก็ได้ ถ้าพอใจผู้บรโิภคไดร้บัทราบถงึขอ้ดต่ีางๆของสนิคา้ท าใหเ้กดิการซื้อซ ้าได้หรอือาจมี

การแนะน าให้เกิดลูกค้ารายใหม่ แต่ถ้าไม่พอใจ ผู้บรโิภคก็อาจเลกิซื้อสนิค้านัน้ๆในครัง้ต่อไปและอาจ

ส่งผลเสยีต่อเนื่องจากการบอกต่อ ท าใหลู้กคา้ซือ้สนิคา้น้อยลงตามไปดว้ย (ราช ศริวิฒัน์ ,2560)[16] 

2.3  งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องส่วนประสมทางการตลาดและการตดัสินใจซ้ือ การศกึษานี้ผูว้จิยัได้

ทบทวนวรรณกรรมหวัขอ้งานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้งปัจจยัที่มผีลต่อการตดัสนิใจ โดยเริม่จากสรลกัษณ์ ใสเกื้อ 

(2552)[22]  ได้ศกึษาปัจจยัทางการตลาดด้านผลติภณัฑ์มคีวามสมัพนัธ์ต่อพฤตกิรรมการตดัสนิใจซื้อ

ผลติภณัฑเ์สรมิอาหารเพื่อสุขภาพในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วน ชุตนิธร โพธสิุนทร (2557)[8] ศกึษาส่วน

ประสมทางการตลาดของ #Hashtag ใน Twitter ที่มผีลต่อการตัดสินใจซื้อเบเกอรี่ของคนใน Twitter 

ขณะที ่วภิาดา เนียมรกัษา (2558)[19] ศกึษาปัจจยัทีส่่งผลต่อพฤตกิรรมการเลอืกซือ้อาหารเพื่อบรโิภค

ของนักท่องเทีย่วชาวไทย ในตลาดน ้าอมัพวา จงัหวดัสมุทรสงคราม ส่วน อุบลรตัน์ ชมรนัต์ (2558)[24]  

ศกึษาปัจจยัทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑเ์สรมิอาหารเพื่อสุขภาพชนิดแคปซูลของคนวยัท างาน

ในกรุงเทพมหานคร  ส่วน ณัฐภทัร วฒันถาวร (2558)[10]  ศกึษาปัจจยัที่ส่งผลต่อการตดัสนิใจบรโิภค

อาหารคลนีฟู้ดของประชากรในกรงุเทพมหานคร ขณะที ่จรยิา จริวฒันานนท ์(2559)[6] ศกึษาขอ้มลูส่วน
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บุคคลและพฤตกิรรม คุณภาพดา้นรสชาต ิความสะอาด ความปลอดภยั และการส่งเสรมิการตลาดที่มผีล

ต่อการตดัสนิใจเลอืกซื้ออาหารคลนีของพนักงานบรษิทัเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร  ส่วน ศรญัญา 

วจิติรบุญชูวงศ์ และคณะ (2559)[21]  ศกึษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มผีลต่อการตดัสนิใจซื้อ

ผลติภณัฑเ์บเกอรีใ่นเขตกรงุเทพมหานคร : กรณศีกึษารา้น Yamazaki ส่วน ปรมิณฑล  วรรณรตัน์ ขนัจิ

นา (2559)[18]  ศกึษาพฤตกิรรมการใช้แหล่งขอ้มลูทางออนไลน์ และพฤตกิรรมการเลอืกซือ้สนิค้าทาง

ออนไลน์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารคลีนผ่านทางออนไลน์ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร          

วภิารดา เพช็รยิม้ (2559)[20] ศกึษาปัจจยัทางการตลาดที่มผีลต่อการตดัสนิใจซื้ออาหารคลนี (Clean 

Food) ของชาวกรุงเทพมหานคร  อัมพุช พวงไม้ และคณะ (2561)[23] ศึกษาปัจจยัที่ส่งผลต่อการ

ตดัสนิใจซือ้อาหารคลนีในกรงุเทพมหานคร ส่วน ธนชัพร ศรเีวชนนัต ์(2561)[13]  ศกึษาส่วนประสมทาง

การตลาด รปูแบบการด าเนินชวีติ และการสื่อสารแบบปากต่อปาก ของผูบ้รโิภคทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจ

ซือ้เครื่องดื่มธญัพชืของประชากรในกรุงเทพมหานคร ขณะที ่ชมพูนุท นรนิทรางกูล ณ อยุทยา และศศิ

นิภา ศรกีลัยานิวาท (2562)[9] ศกึษาพฤตกิรรมการซือ้และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทีม่ผีลต่อการ

ตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑไ์รซเ์บอรร์บีราวนี่อบกรอบผสมอลัมอนดข์องผูบ้รโิภคในจงัหวดัพษิณุโลก ขณะที่ 

ชนิภา ช่วยระดม (2561)[7]  ศกึษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการเลอืกใช้บรกิารสัง่ซือ้

อาหารผ่าน Food Panda Applications ในเขตกรุงเทพมหานคร   เปรมกมล หงษ์ยนต์ (2562)[15]  

ศกึษาปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้สนิคา้ผ่านทางแอพพลเิคชัน่ออนไลน์ (ลาซาดา้) ของผูบ้รโิภค

ยุคดิจทิลัในกรุงเทพมหานคร ส าหรบัตัวแปรในด้านของส่วนประสมทางการตลาด ซึ่งประกอบด้วย      

ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และ ดา้นการส่งเสรมิทางการตลาด มกีารศกึษา

ในงานวจิยัของ นิธดิา อรุณครีวีฒัน์ และคณะ ศกึษาเรื่อง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มผีลต่อการ

ตดัสนิใจซือ้อาหารกล่องเพื่อสุขภาพ ส าหรบักลุ่ม Millennial ในพืน้ทีเ่ขตกรงุเทพมหานคร อมัพุช พวงไม ้

และคณะ(2562)[23] ศึกษาเรื่อง ปัจจยัที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารคลีน ในกรุงเทพมหานคร 

ศรญัญา วจิติรบุญชูวงศ์ และคณะ(2561)[21] ศกึษาเรื่อง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มผีลต่อการ

ตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑเ์บเกอรีใ่นเขตกรุงเทพมหานคร : กรณีศกึษารา้น Yamazaki ณฐัภทัร วฒันถาวร

(2559) [10]  ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจบริโภคอาหารคลีนฟู๊ดของประชากรใน

กรุงเทพมหานคร ธนัชพร ศรเีวชนันต์ (2558)[13]  ศกึษาเรื่อง ส่วนประสมทางการตลาด รูปแบบการ   

ด าเนินชวีติ และการสื่อสารแบบปากต่อปากของผูบ้รโิภคทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจซือ้เครื่องดื่มธญัพชืของ

ประชากรในกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล วิภารดา เพ็ชรยิ้ม(2561)[20]   ศึกษาเรื่อง ปัจจยัทาง

การตลาดทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจซือ้อาหารคลนี (Clean Food) ของชาวกรุงเทพมหานคร ชมพูนุท นรนิท

รางกูล ณ อยธุยา และคณะ(2563)[9]  ศกึษาเรือ่ง  พฤตกิรรมการซือ้และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด

ที่มผีล ต่อการตดัสนิใจซื้อผลติภณัฑไ์รซ์เบอร์รี ่บราวนี่อบกรอบผสมอลัมอนด์ของผู้บรโิภคในจงัหวดั

พษิณุโลก ชุตนิธร โพธสิุนทร(2562)[8] ศกึษาเรื่อง ศกึษาส่วนประสมทางการตลาดของ #Hashtag ใน 

327



Twitter ที่มผีลต่อการตดัสนิใจซื้อเบเกอรี่ของคนใน Twitter ชนิภา ช่วยระดม (2557)[7]   ศึกษาเรื่อง 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่ งผลต่อการเลือกใช้บริการสัง่ซื้ออาหารผ่าน Food Panda 

Applications ในเขตกรุงเทพมหานคร เปรมกมล หงสย์นต์ (2561)[15] ศกึษาเรื่อง ปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อ

การตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านทางแอพพลิเคชัน่ออนไลน์ (ลาซาด้า) ของผู้บริโภคยุคดิจิทัลใน

กรุงเทพมหานคร วภิาดา เนียมรกัษา (2558)[19]  ศกึษาเรื่อง ปัจจยัที่ส่งผลต่อพฤตกิรรมการเลอืกซือ้

อาหารเพื่อบรโิภคของนกัท่องเทีย่วชาวไทย ในตลาดน ้าอมัพวา จงัหวดัสมทุรสงคราม  

 ทัง้น้ี จากการทบทวนวรรณกรรมข้างต้น ผู้วิจยัสามารถก าหนดสมมติฐานการวิจยัและ
กรอบแนวคิดการวิจยัแสดงดงัภาพท่ี 1 
 
กรอบแนวคิดการวิจยั 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 

 
 
 
 

3. วิธีด าเนินการวิจยั 
1. ประชากรและตวัอย่าง 

 ประชากรเป้าหมายที่ใช้ศึกษา คอื ผู้บรโิภคที่นิยมบรโิภคอาหารคโีตในประเทศไทย ซึ่งไม่ทราบ
ขนาดประชากรทีแ่น่นอน  
 
 

ปัจจยัด้านประชากรศาสตร ์
- เพศ 

- อาย ุ

- ระดบัการศกึษา 
- อาชพี 

- รายไดเ้ฉลีย่ตอ่เดอืน 

การตดัสินใจซ้ือของผู้บริโภค 

- การรบัรูปั้ญหา 
- การแสวงหาขอ้มลู 

- การประเมนิผลทางเลอืก 

- พฤตกิรรมภายหลงัการซือ้ 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

- ผลติภณัฑ ์

- ราคา 
- สถานทีจ่ดัจ าหน่าย 

- การสง่เสรมิการตลาดโดยการโฆษณา 

- การสง่เสรมิการตลาดโดยการประชาสมพนัธ ์

- การสง่เสรมิการตลาดโดยการตลาดทางตรง 
- การสง่เสรมิการตลาดโดยสง่เสรมิการขาย 

- การสง่เสรมิการตลาดโดยใชพ้นกังานขาย 

H1 

H2-H3 
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2. ขนาดตวัอย่างและวิธีการสุ่มตวัอย่าง 

ตวัอย่างในที่นี้ คอื ผูบ้รโิภคทีน่ิยมบรโิภคอาหารคโีตเจนิค จ านวน 400 คน ซึง่สุ่มโดยไม่อาศยั
ความน่าจะเป็นจากขนาดประชากรที่ไม่ทราบค่าแน่นอน การศกึษานี้ผู้วจิยัจงึก าหนดขนาดประชากรที่
ระดบัความเชื่อมัน่ 95% ดงันัน้ z  เท่ากบั 1.96 มคีวามคลาดเคลื่อนสงูสุดไมเ่กนิ 5% หรอืก าหนดใหม้คี่า
ความคาดหวงัสงูสุด 5% (กลัยา วานิชบญัชา ,2549) โดยค านวนจากสตูร ดงันี้ 

  
 2

2

21

e

PqZ
n


          …………….. (1) 

 โดยที ่ n  คอื ขนาดตวัอยา่ง ; N  คอื ขนาดประชากร ; e   คอื ค่าความคาดเคลื่อนในการสุ่ม
ตวัอย่าง (สูงสุดไดไ้ม่เกนิ 5%) ; P  คอื ค่าประมาณเปอรเ์ซน็ต์ทีค่าดหวงั ; q  คอื P1  และ 2

21 Z  
คอืค่า 975.0Z  เพราะฉะนัน้ ระดบัความเชื่อมัน่จะเท่ากบั 1.9) ดงันัน้ สามารถแทนค่าในสูตร 61) ขา้งต้น 
ไดด้งันี้ 

    
 2

2

05.0

5.05.096.1
n  

                                                           n   =  384.16 หรอื 385 ตวัอยา่ง 
    ฉะนัน้ ผู้วจิยัจะเก็บขอ้มูลจากการส ารวจตวัอย่าง ทัง้สิ้น 400 คน  โดยใช้วธิกีารสุ่มตวัอย่าง

แบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) 
 
เครื่องมือท่ีใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

    เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถามเชิงโครงสร้าง  (Structural Questionnaire) 
แบ่งเป็น 4 ส่วน ดงันี้ (1) ขอ้มูลทัว่ไปของตวัอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี และรายได้
เฉลี่ยต่อเดอืน (2)  สอบถามเกี่ยวกบัส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ผลติภณัฑ์  ราคา  สถานที่จดั
จ าหน่าย  การส่งเสรมิการตลาดโดยการโฆษณา  การส่งเสรมิการตลาดโดยการประชาสมพนัธ์  การ
ส่งเสรมิการตลาดโดยการตลาดทางตรง  การส่งเสรมิการตลาดโดยส่งเสรมิการขาย  และการส่งเสรมิ
การตลาดโดยใช้พนักงานขาย (3) สอบถามเกี่ยวกบัการตดัสนิใจซื้ออาหารคโีตเจนิคของผู้โภค ได้แก่ 
การรบัรู้ปัญหา  การแสวงหาข้อมูล  การประเมนิผลทางเลือก และพฤติกรรมภายหลงัการซื้อ ทัง้นี้  
แบบสอบถามในส่วนที ่2 และ 3 จะเกบ็ขอ้มลูระดบัมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั ของ 
Likert,s scale   

 
การวิเคราะหข้์อมลูเชิงสถิติ   

การศึกษาลักษณะทัว่ไปของตัวอย่างจะวิเคราะห์ด้วยค่าสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 
Statistics) ไดแ้ก่ จ านวน และ รอ้ยละ ส่วนศกึษาอทิธพิลของปัจจยัประชากรศาสตรท์ี่มต่ีอการตดัสนิใจ
ซือ้อาหารคโีตเจนิคของผูบ้รโิภคในประเทศไทย เมือ่ขอ้มลูไมเ่กนิ 2 กลุ่มตวัอยา่งจะวเิคราะหด์ว้ยค่าสถติ ิ
t-test  ส่วนการวเิคราะห์ข้อมูตัง้แต่ 3 กลุ่มตวัอย่างขึ้นไปจะวเิคราะห์ด้วยค่าสถิติ F-test (ANOVA) 
และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยแบบรายคู่ด้วยวิธี LSD ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 ขณะที่
การศกึษาอทิธพิลของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มต่ีอการตดัสนิใจซื้ออาหารคโีตเจนิคและการ
ท านายการตดัสนิใจซือ้อาหารคโีตเจนิคของผูบ้รโิภคในประเทศไทย ผูว้จิยัจะวเิคราะห์ดว้ยการถดถอย
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เชงิพหุคูณ (Multiple Linear Regression) น าตวัแปรอสิระหรอืตวัแปรท านายเขา้โมเดลแบบ Enter และ
ประมาณค่าสมัประสิทธิห์น้าตวัแปรท านายด้วยวิธภีาวะความน่าจะเป็นสูงสุด (Maximum likelihood 
estimates) ทีร่ะดบันยัส าคญั 0.05  
 
ผลการศึกษา 

การศกึษาวจิยัเรือ่ง ปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้อาหารคโีตเจนิคของผูบ้รโิภคในประเทศ
ไทย เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคก์ารวจิยั สามารถแสดงผลการศกึษาตามล าดบั ดงันี้ 

1) การศึกษาลกัษณะทัว่ไปของตวัอย่าง 
เมื่อพจิารณาลกัษณะทัว่ไปของตวัอย่างดว้ยค่าสถติเิชิงพรรณนา พบว่า มผีู้ตอบแบบสอบถาม

ทัง้สิ้น จ านวน 385 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 290 คน คิดเป็นร้อยละ 75.30  มชี่วงอายุ
ระหว่าง 18 – 25 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 59.00  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มกีารศกึษาในระดบัปรญิญาตร ี
จ านวน 239 คน คิดเป็นร้อยละ 62.10 และประกอบอาชีพนักศึกษา 152 คน คิดเป็น ร้อยละ 39.50 
รองลงมา คอื พนกังานบรษิทัเอกชน จ านวน 134 คน คดิเป็นรอ้ยละ 34.80 และรายไดโ้ดยเฉลีย่ต่อเดอืน 
ส่วนใหญ่น้อยกว่า 15,000 บาท จ านวน 137 คน คดิเป็นรอ้ยละ 35.6 
การศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

เมื่อวเิคราะห์ระดบัความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดด้วยสถิตเิชงิพรรณนา คอื 
ค่าเฉลีย่  ค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน พบว่า ปัจจยัดา้นผลติภณัฑ ์(3.96  0.79) ราคา (4.03  0.88) 
ช่องทางการจดัจ าหน่าย (3.77  0.82) การประชาสมัพนัธ ์ (3.55  0.80) การตลาดทางตรง(3.54  
0.78) การส่งเสรมิการขาย (3.73  0.86)  และการขายโดยพนกังาน (3.76  0.92) มคีวามส าคญัระดบั
มากต่อส่วนประสมทางการตลาด ในขณะที ่การโฆษณา (3.39  0.81) มคีวามส าคญัระดบัปานกลางต่อ
ส่วนประสมทางการตลาด   

เมื่อพจิารณารายละเอียดด้านผลติภณัฑ์ (Product) เกี่ยวกบัการศึกษาระดบัความส าคญัด้วย
ค่าสถิติเชงิพรรณนา พบว่า คุณภาพของอาหาร (4.11  1.02)  ความสดใหม่ของวตัถุดบิ (4.09  
0.99), รสชาตขิองผลติภณัฑ ์(4.091.00), การมฉีลากแจง้ขอ้มูลดา้นโภชนาการ/ค่าพลงังาน (3.85  
0.89) และความสวยงามของการออกแบบผลติภณัฑ ์(3.65  0.91)  มคีวามส าคญัระดบัมากต่อปัจจยั
ดา้นผลติภณัฑ ์ตามล าดบั 

เมื่อพจิารณารายละเอยีดดา้นราคา (Price) เกี่ยวกบัการศกึษาระดบัความส าคญัดว้ยค่าสถติเิชงิ
พรรณนา พบว่า ผลติภณัฑ์ที่มรีาคาเหมาะสมกบัคุณภาพอาหาร (4.08  0.94)  มป้ีายบ่งบอกราคา
ชดัเจน (4.05  0.94)  และราคาไม่แพงจนเกนิไป (3.950.99)  มคีวามส าคญัระดบัมากต่อปัจจยัด้าน
ราคา ตามล าดบั 

เมื่อพจิารณารายละเอยีดด้านสถานที่จดัจ าหน่าย (Place) เกี่ยวกบัการศกึษาระดบัความส าคญั
ด้วยค่าสถติเิชงิพรรณนา พบว่า การที่ผลติภณัฑส์ามารถสัง่ซื้อได้ทางออนไลน์ (3.96  0.94)  หาซื้อ
ง่าย (3.92  1.00) และมหีน้ารา้นเป็นของตวัเอง (3.43  0.95) มคีวามส าคญัระดบัมากต่อปัจจยัด้าน
สถานทีจ่ดัจ าหน่าย ตามล าดบั 
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เมือ่พจิารณารายละเอยีดการส่งเสรมิการตลาด (Promotion) ดา้นการโฆษณาเกี่ยวกบัการศกึษา
ระดับความส าคัญด้วยค่าสถิติเชิงพรรณนา พบว่า การโฆษณาบนสื่ออินเตอร์ เน็ต (4.02  0.98)          
มีความส าคัญระดับมากต่อการส่งเสริมการตลาด   ในทางกลับกัน การโฆษณาด้วยสื่อสิ่งพิมพ์ 
(หนังสอืพมิพ/์นิตยสาร) (3.23  1.04)  การโฆษณาดว้ยสื่อแพร่ภาพและกระจายเสยีง (วทิยุ/โทรทศัน์)  
(3.18  1.07)  และการโฆษณานอกสถานที่ (ป้ายโฆษณากลางแจ้ง) (3.16  0.98)  มคีวามส าคญั
ระดบัปานกลางต่อปัจจยัดา้นการส่งเสรมิการตลาด ตามล าดบั 

เมือ่พจิารณารายละเอยีดการส่งเสรมิการตลาดดา้นการประชาสมัพนัธ ์(Public relation) เกีย่วกบั
การศกึษาระดบัความส าคญัดว้ยค่าสถติเิชงิพรรณนา พบว่า ภาพลกัษณ์ของตรายี่หอ้และราคา (3.77  
0.95)  การใหข้า่วประชาสมัพนัธเ์กี่ยวกบักจิกรรมเพื่อสงัคม (3.48  0.96)  และการประชาสมัพนัธ์ผ่าน
สื่อแจกฟร ี (3.40  0.96) มคีวามส าคญัระดบัปานกลางต่อการส่งเสรมิการตลาด ตามล าดบั 

เมื่อพิจารณารายละเอียดการส่งเสริมการตลาดด้านการตลาดทางตรง (Direct marketing) 
เกีย่วกบัการศกึษาระดบัความส าคญัดว้ยค่าสถติเิชงิพรรณนา พบว่า การสื่อสารผ่านสงัคมออนไลน์ (4.04  
 0.98)  มคีวามส าคญัระดบัมากต่อการตลาดทางตรง ขณะที ่การส่งโปสการด์ โบวช์วัร ์และ/หรอืแคต
ตาล๊อกไปยงัผูบ้รโิภค (3.04  0.98) มคีวามส าคญัระดบัปานกลางต่อการส่งเสรมิการตลาด 

เมื่อพิจารณารายละเอียดการส่งเสริมการตลาดด้านการขาย (Sale promotion) เกี่ยวกับ
การศกึษาระดบัความส าคญัดว้ยค่าสถติเิชงิพรรณนา พบว่า การลด แลก แจก แถม (4.02  1.01)  การ
จดักจิกรรมพเิศษ (3.79  1.05)  การสะสมแต้มหรอืสะสมคะแนนดว้ยบตัรสมาชกิ (3.65  0.95)  และ
การชงิโชค (3.46  1.01)  มคีวามส าคญัระดบัมากต่อการส่งเสรมิการตลาด ตามล าดบั 

เมื่อพจิารณารายละเอียดการส่งเสรมิการตลาดด้านการขายโดยพนักงาน (Personal selling) 
เกี่ยวกบัการศกึษาระดบัความส าคญัด้วยค่าสถติเิชงิพรรณนา พบว่า การที่พนักงานให้ความช่วยเหลอื
และใหข้อ้มลูในการเลอืกซือ้ผลติภณัฑ ์(3.760.92) มคีวามส าคญัระดบัมากต่อการส่งเสรมิการตลาด 

2) การศึกษาอิทธิพลของปัจจยัประชากรศาสตรท่ี์มีต่อการตดัสินใจซ้ืออาหารคีโตเจ
นิคของผูบ้ริโภค 

   จากผลการศกึษา พบว่า เมือ่วเิคราะหปั์จจยัประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ ( 1(  เพศ ) t=56.669, p=0.000) 
เมื่อวิเคราะห์ด้วยค่าสถิติ t-test  พบว่า เพศมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารคีโตเจนิคอย่างมี
นยัส าคญัยิง่  01.0p  () อาย ุ(2F=12.849, p=0.000)  ((3ระดบัการศกึษา) F=11.402, p=0.000) อาชพี 
(F=12.213, p=0.000) รายได้เฉลี่ยต่อเดอืน (F=11.939, p=0.000)  เมื่อวเิคราะห์ความแปรปรวนของ
ค่าเฉลี่ยด้วยค่าสถติ ิF-test พบว่า อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี และรายได้เฉลี่ยต่อเดอืน มอีทิธพิลต่อ
การตดัสนิใจซือ้อาหารคโีตเจนิคของผูบ้รโิภคอย่างมนียัส าคญัยิง่  01.0p  เช่นเดยีวกนั 

3) การท านายอิทธิพลของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีต่อการตดัสินใจซ้ือ
อาหารคีโตเจนิคของผูบ้ริโภค 

   จากการศกึษาอทิธพิลของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มต่ีอการตดัสนิใจซือ้อาหารคโีตเจนิค
ของผูบ้รโิภค ดว้ยการวเิคราะหค์วามถดถอยเชงิพหุคูณ (Multiple Linear Regression) น าตวัแปรอสิระ
หรอืตวัแปรท านายเข้าโมเดลแบบ Enter และประมาณค่าสมัประสทิธิห์น้าตวัแปรท านายด้วยวธิีภาวะ
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ความน่าจะเป็นสูงสุด (Maximum likelihood estimates) ที่ระดบันัยส าคญั 0.05 จากผลการวิเคราะห์ 
พบว่า ตัวแปรตัวท านาย ได้แก่ ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ ราคา สถานที่จดัจ าหน่าย การโฆษณา การ
ประชาสมัพนัธ ์การตลาดทางตรง การส่งเสรมิการขาย และการขายโดยพนกังาน สามารถท านายตวัแปร
ตามคือการตัดสินใจซื้ออาหารคีโตเจนิคของผู้บริโภคในประเทศไทย  ได้ถูกต้อง ร้อยละ 43.10      
ทัง้นี้ จากโมเดลที่ท านายได้ พบว่า ปัจจยัด้านผลติภณัฑ์ (t=2.501 , p=0.013) สถานที่จดัจ าหน่าย (t=
5.019 , p=0.000) การโฆษณา (t=4.607, p=0.000) การส่งเสรมิการขาย (t=1.076, p=0.283) และ การ
ขายโดยใช้พนักงาน (t=2.501, p=0.013) มอีิทธิพลเชิงบวกต่อการตัดสินใจซื้ออาหารคีโตเจนิคของ
ผูบ้รโิภคอยา่งมนียัส าคญั 
   
4. ผลการวิจยั 

จากการผลการศึกษาปัจจยัที่มอีิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารคีโตเจนิคของผู้บรโิภคใน
ประเทศไทย พบว่า มีประเด็นที่น่าสนใจ สามารถน ามาอภิปรายได้ ดังนี้  ความส าคัญปัจจัยด้าน
ประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อการตดัสนิใจซื้อผลติภณัฑ์คโีตเจนิค โดยภาพรวม พบว่า เพศ อายุ ระดบั
การศกึษา อาชพี และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้อาหารคโีตเจนิค  ซึง่สอดคลอ้ง
กบังานวจิยัของ อชัพุช พวงไม ้และคณะ (2561)[23] ทีไ่ดศ้กึษาปัจจยัทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจซือ้อาหาร
คลนีในกรุงเทพมหานคร ศรญัญา วจิติรบุญชูวงศ์ และคณะ (2559)[21] ศึกษาปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดทีม่ต่ีอการตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑเ์บเกอรีใ่นเขตกรุงเทพมหานคร : กรณีศกึษารา้น Yamazaki  
ณัฐภทัร วฒันถาวร (2558)[10] ศึกษาปัจจยัที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารคลีนของประชากรใน
กรุงเทพมหานคร  ธนัชพร ศรเีวชนันต์ (2561)[13] ศกึษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด รูปแบบการ
ด าเนินชวีติ และการสื่อสารแบบปากต่อปากของผูบ้รโิภคทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจซือ้เครื่องดื่มธญัพชืของ
ประชากรในกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล  วรรณรตัน์ ขนัจนิา (2559)[18] ศึกษาพฤติกรรมการใช้
แหล่งขอ้มลูทางออนไลน์และพฤตกิรรมการเลอืกซือ้สนิค้าทางออนไลน์ทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจซือ้อาหาร
คลีนของผู้บรโิภคในกรุงเทพมหานคร  วิภารดา เพ็ชรยิ้ม  (2559)[20] ศึกษาปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดที่มผีลต่อการตดัสนิใจซื้ออาหารคลนีของชาวกรุงเทพมหานคร ชมพูนุท นรนิทรางกูล ณ อยุ
ทยา และศศนิิภา ศรกีลัยานิวาท (2563)[9] ศกึษาพฤตกิรรมการซือ้และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่
มผีลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภณัฑ์ไรซ์เบอร์รี่บราวนี่อบกรอบผสมอัลมอนด์ของผู้บริโภคในจงัหวัด
พษิณุโลก ชุตนิธร โพธสิุนทร (2557)[8] ศกึษาส่วนประสมทางการตลาดของ #Hashtag ที่มผีลต่อการ
ตัดสินใจซื้อเบเกอรี่ของคนใน Twitter จริยา จิรวัฒนานนท์ (2559)[6] ศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลและ
พฤตกิรรม คุณภาพด้านรสชาต ิความสะอาด ความปลอดภยั และการส่งเสรมิการตลาดที่มผีลต่อการ
ตัดสินใจเลือกซื้ออาหารคลีนของพนักงานบรษิัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร อุบลรตัน์ ชมรนัต์  
(2558)[24] ศกึษาปัจจยัทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑเ์สรมิอาหารเพื่อสุขภาพชนิดแคปซลูของคน
วยัท างานในกรุงเทพมหานคร  สรลกัษณ์ ใสเกื้อ (2552)[22] ศกึษาปัจจยัทางการตลาดดา้นผลติภณัฑม์ี
ความสมัพนัธต่์อพฤตกิรรมการรตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑเ์สรมิอาหารเพื่อสุขภาพในเขตกรุงเทพมหานคร  
ชนิภา ช่วยระดม (2552)[7] ศกึษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการเลอืกใช้บรกิารสัง่ซื้อ
อาหารผ่าน Food Panda Applications ในเขตกรุงเทพมหานคร เปรมกมล หงษ์ยนต์ (2562)[15] ศกึษา
ปัจจยัที่มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซื้อสนิค้าผ่านทางแอพพลเิคชัน่ออนไลน์ (ลาซาด้า) ของผู้บรโิภคยุค
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ดจิทิลัในกรุงเทพมหานคร และ วภิาดา เนียมรกัษา (2558)[19] ศกึษาปัจจยัที่ส่งผลต่อพฤตกิรรมการ
เลือกซื้ออาหารเพื่อบริโภคของนักท่องเที่ยวชาวไทย ในตลาดน ้ าอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 
นอกจากนี้ จะพบว่า ปัจจยัในดา้นผลติภณัฑแ์ละด้านสถานทีจ่ดัจ าหน่ายมคีวามส าคญัระดบัมากต่อการ
ตัดสินใจซื้อผลิตภัฑณ์คีโตเจนิค ทัง้นี้  สอดคล้องกับงานวิจัยของ นิธิดา อรุณคีรีวิฒน์ และคณะ 
(2562)[14] ศึกษาความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลและพฤติกรรมศาสตร์ต่อการตดัสนิใจซื้ออาหาร
กล่องเพื่อสุขภาพส าหรับกลุ่ม Millennial ในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร อัมพุช พวงไม้ และคณะ 
(2561)[23]  ศกึษาปัจจยัทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจซือ้อาหารคลนีในกรุงเทพมหานคร  ศรญัญา วจิติรบุญชู
วงิค ์และคณะ (2559)[21]  ศกึษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑเ์บ
เกอรีใ่นเขตกรุงเทพมหานคร : กรณีศกึษารา้น Yamazaki ณัฐภทัร วฒันถาวร (2558)[10] ศกึษาเรื่อง
ปัจจยัที่ส่งผลต่อการตัดสินใจบริโภคอาหารคลีนฟู๊ดของประชากรในกรุงเทพมหานคร ธนัชพร ศรี
เวชนันท ์(2561)[13] ศกึษาเรื่อง ส่วนประสมทางการตลาด รปูแบบการด าเนินชวีติ และการสื่อสารแบบ
ปากต่อปากของผู้บรโิภคที่ส่งผลต่อการตดัสนิใจซื้อเครื่องดื่มธญัพชืของประชากรในกรุงเทพมหานคร
และปรมิณฑล วภิารดา เพช็รยิม้ (2559)[20] ศกึษาปัจจยัทางการตลาดทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจซือ้อาหาร
คลนีของชาวกรุงเทพมหานคร ชุมพูนุท นรนิทรางกูล ณ อยุธยา และ ศศนิภา ศรกลัยานิวาท (2562)[9] 
ศกึษาพฤตกิรรมการซือ้และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑไ์รซเ์บอร์
รีบ่ราวนี่อบกรอบผสมอลัมอนด์ของผู้บรโิภคในจงัหวดัพษิณุโลก ชุตนิธร โพธสิุนทร (2557)[8]  ศกึษา
ส่วนประสมทางการตลาดของ #Hashtag ทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจซือ้เบเกอรีข่องคนใน Twitter ชนิภา ช่วย
ระดม (2561)[7]  ศกึษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการเลอืกใช้บรกิารสัง่ซื้ออาหารผ่าน 
Food Panda Applications ในเขตกรุงเทพมหานคร เปรมกมล หงษ์ยนต์ (2562)[15] ศึกษาปัจจยัที่มี
อิทธพิลต่อการตดัสนิใจซื้อสนิค้าผ่านทางแอพพลเิคชัน่ออนไลน์ (ลาซาด้า) ของผ้บรโิภคยุคดจิทิลัใน
กรุงเทพมหานคร วภิาดา เนียมรกัษา (2558)[19] ศกึษาปัจจยัทีส่่งผลต่อพฤตกิรรมการเลอืกซือ้อาหาร
เพื่อบรโิภคของนกัท่องเทีย่วชาวไทย ในตลาดน ้าอมัพวา จงัหวดัสมทุรสงคราม  

 
5. สรปุ 
สรปุผลการวิจยั 

    จากการศกึษางานวจิยัทีก่ล่าวมาขา้งต้นไม่มงีานวจิยัใดทีว่เิคราะหเ์กี่ยวกบัปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดซึ่งประกอบไปด้วย ด้านการโฆษณา ด้านการประชาสมัพนัธ์ ด้านการท าการตลาดโดยตรง 
ดา้นการส่งเสรมิการขาย และดา้นการขายโดยใชพ้นักงานขาย ผูว้จิยัเลง็เหน็ว่าปัจจยัทีศ่กึษาในดา้นการ
ส่งเสรมิการตลาดนัน้ค่อนขา้งมคีวามส าคญัต่อการท าการตลาดในปัจจุบนั จงึได้ท าการเลอืกศกึษาการ
ส่งเสรมิการตลาดในด้านต่างๆ ตามข้างต้นที่กล่าวมา ดงันัน้ จากการทดสอบสมมติฐานโดยใช้วิธี 
Multiple Linear Regression พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ สถานที่จ ัด
จ าหน่าย การส่งเสรมิตลาดโดยการโฆษณา การส่งเสรมิการตลาดโดยการส่งเสรมิการขาย และการ
ส่งเสรมิการตลาดโดยการขายโดยพนกังาน สามารถท านายการตดัสนิใจซือ้อาหารคโีตเจนิคของผูบ้รโิภค
ในประเทศไทยไดถู้กตอ้ง รอ้ยละ 43.10 ทีร่ะดบันยัส าคญั 0.05 
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ข้อเสนอแนะ 
ผูท้ีส่นใจในการท าวจิยัลกัษณะดงักล่าวอาจท าการศกึษากอาจเลอืกกลุ่มเป้าหมายทีแ่ตกต่างจาก

การศกึษาในครัง้นี้ เพื่อเป็นการขยายกลุ่มเป้าหมายไปยงักลุ่มทีไ่ม่ได้มคีวามสนใจบรโิภคอาหารคโีตเจ
นิค แต่ต้องการดูแลในเรื่องสุขภาพและรูปร่าง และจากผลการวิจัย ชี้ให้เห็นว่า ลักษณะทาง
ประชากรศาสตรม์ผีลต่อการตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑค์โีตเจนิคทีแ่ตกต่างกนั ส่วนน้ีจะสามารถต่อยอดไปยงั
การจดัท าผลติภณัฑแ์ละสถานที่จดัจ าหน่ายเพื่อตอบสนองใหต้รงกบักลุ่มเป้าหมายมากขึน้ และในด้าน
การส่งเสรมิตลาดโดยการโฆษณา การส่งเสรมิการตลาดโดยการส่งเสริมการขาย และการส่งเสริม
การตลาดโดยการขายโดยพนักงานยงัคงเป็นกจิกรรมทีส่ าคญัทางการตลาดของบรษิทัที่จะผลติสนิค้าคี
โตเจนิคเพื่อการจ าหน่ายภายในประเทศ 
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บทคดัย่อ 
การวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบของการเปิดเผยข้อมูลสิง่แวดล้อมต่อผลการ

ด าเนินงานของบรษิทัที่จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยเก็บขอ้มูลจากบรษิทัที่จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย 7 กลุ่มอุตสาหกรรม 25 หมวดธุรกิจโดยไม่รวมกลุ่ม
อุตสาหกรรมการเงนิ ในช่วงระยะเวลา 3 ปี ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2558 – 2560 ผูว้จิยัใชก้ารเกบ็รวบรวมขอ้มูล
จากกระดาษท าการที่ผู้วิจ ัยออกแบบขึ้นจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี งานวิจยัต่างๆที่เกี่ยวข้อง 
ผลการวจิยัพบว่า ในแต่ละอุตสาหกรรมมีการเปิดเผยข้อมูลด้านสิง่แวดล้อมโดยรวมและแต่ละด้านที่
แตกต่างกนั อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 (ค่า Sig. น้อยกว่าระดบันยัส าคญั 0.05) 

ค าส าคญั:  การเปิดเผยขอ้มลูสิง่แวดลอ้ม, ประเภทอุตสาหกรรม, ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

1. บทน า
สภาพการแข่งขนัที่รุนแรงและการเปลีย่นแปลงหลายดา้นในปัจจุบนั ทัง้ดา้นเทคโนโลย ีเศรษฐกจิ 

การเมอืง และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ ส่งผลให้ธุรกิจต่างๆ ต้องเผชิญกับความท้าทายที่
หลากหลาย น ามาซึ่งความเสี่ยงและโอกาส ธุรกจิจ าเป็นต้องปรบัตวัและพฒันาตนเองอยู่เสมอ โดยสิง่
หนึ่งทีจ่ะช่วยธุรกจิในการเพิม่ความสามารถในการแข่งขนั คอื การด าเนินธุรกจิตามหลกับรรษทัภบิาล 
หรอืการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีซึง่นอกจากเพิม่ความสามารถในการแข่งขนัแลว้ ยงัช่วยใหธุ้รกจิเตบิโต 
และสรา้งมลูค่าเพิม่ใหก้บัทัง้ธุรกจิเองและผูม้สี่วนไดเ้สยีไดอ้ยา่งมัน่คงและยัง่ยนื  

การพฒันาองคก์รสู่ความยัง่ยนืจงึเป็นเรื่องส าคญัทีทุ่กธุรกจิต้องบรูณาการและขบัเคลื่อนอย่างเป็น
รปูธรรมควบคู่ไปกบัการด าเนินธุรกจิใหป้ระสบความส าเรจ็และการตอบสนองความตอ้งการแก่ผู้มสี่วนได้
เสยีทุกฝ่าย (Stakeholder) ซึง่สามารถท าได้หลากหลายรูปแบบ โดยการเปิดเผยขอมลูสิง่แวดลอ้มตาม
กรอบรายงานความยัง่ยนืนอกจากจะเป็นการด าเนินธุรกจิที่สอดคลอ้งกบัหลกัธรรมาภบิาลแลว้ ยงัเป็น
การด าเนินธุรกจิทีค่ านึงถงึประเดน็ทางดา้นสงัคม และสิง่แวดลอ้มอกีดว้ย 

337

DOI : 10.29608/caicictbs.202105.0130



แมว้่าการเปิดเผยขอ้มลูดา้นสิง่แวดลอ้มตามกรอบรายงานความยัง่ยนืจะเป็นไปดว้ยความสมคัรใจ 
ไม่ใช่กฎหมายหรอืขอ้บงัคบั แต่การเปิดเผยขอ้มลูทีโ่ปร่งใส และมผีลการปฏบิตังิานทีเ่ป็นมาตรฐาน จะ
ช่วยส่งเสรมิประสทิธภิาพ สรา้งความสามารถในการแข่งขนั และเพิม่มลูค่าแก่กจิการ ซึง่จะสรา้งความพงึ
พอใจใหแ้ก่ผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกฝ่าย เป็นการด าเนินธุรกจิอย่างยัง่ยนื ดว้ยทีม่าและปัญหาดงักล่าว ผูว้จิยัจงึ
สนใจที่จะศกึษาว่า ระดบัการเปิดเผยขอ้มูลด้านสิง่แวดล้อม มคีวามเกี่ยวขอ้งกบัประเภทอุตสาหกรรม
ของบรษิทัทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยหรอืไม ่อยา่งไร  
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

เพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับการเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมโดยจ าแนกตามประเภท
อุตสาหกรรมของบรษิทัทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
ประโยชน์ของงานวิจยั 

 เพื่อเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนที่มคีวามสนใจทางด้านความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม
ของบรษิทั ให้สามารถตดัสนิใจถงึการลงทุนอย่างยัง่ยนื (Sustainable Investment) ในอุตสาหกรรมที่มี
การเปิดเผยขอ้มูลสิง่แวดล้อม ควบคู่ไปกบัควบคู่ไปกบัการวเิคราะห์ขอ้มูลทางการเงนิของธุรกิจ เพื่อ
สร้างผลตอบแทนในระยะยาวและสร้างผลกระทบเชิงบวกหรือลดผลกระทบเชิงลบต่อสังคมและ
สิง่แวดลอ้ม 

เพื่อสนับสนุนและส่งเสรมิใหบ้รษิทัในอุตสาหกรรม ใหม้กีารด าเนินธุรกจิอย่างยัง่ยนืโดยค านึงถงึ
สิง่แวดล้อม มคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม และมกีารบรหิารงานตามหลกับรรษทัภบิาล (Environmental, 
Social and Governance หรอื ESG) เพื่อเป็นการสรา้งโอกาสใหบ้รษิทัเป็นทีส่นใจจากผูล้งทุนทีม่แีนวคดิ
ดา้นการลงทุนอยา่งยัง่ยนื 

 
2. การทบทวนวรรณกรรม  

ในปัจจบุนัมลภาวะต่างๆ ทีส่่งผลเสยีหายต่อสิง่แวดลอ้มจนก่อใหเ้กดิปัญหาต่างๆ ตามมา เป็นสิง่
ทีห่น่วยงานทัง้ภาครฐัและเอกชนก าลงัใหค้วามสนใจหาวธิกีารและมาตรการ มาดูและรกัษาสิง่แวดล้อม 
ส่งผลให้มีแนวโน้มของการเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมรวมถึงนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมมากขึ้น 
เนื่องจากการเปิดเผยขอ้มลูนัน้ส่งผลกระทบต่อฐานะการเงนิของกจิการ [14] 

การทีอ่งคก์รจะมุง่มัน่ด าเนินการทางธุรกจิสรา้งผลก าไรโดยไม่สนใจผลกระทบต่างๆทีเ่ป็นผลการ
การด าเนินธุรกิจของตนนัน้ จะส่งผลให้ก าไรที่เกดิขึน้นัน้จะเกดิเพยีงในระยะสัน้ องค์กรจะไม่สามารถ
ด ารงอยู่ได้ในระยะยาว โดย ความยัง่ยนืหรอืการพฒันาอย่างยัง่ยนื (Sustainable development) “The 
development that meets the needs of the present without compromising the ability of future 
generations to meet their own needs.” [3] หมายถงึ “การพฒันาทีต่อบสนองความต้องการในปัจจุบนั
โดยไม่ลดทอนความสามารถของคนรุ่นต่อไปในอนาคต ในการทีจ่ะตอบสนองความต้องการของตนเอง” 
ดังนัน้แล้วธุรกิจจึงต้องหาวิธีการที่จะตอบสนองความต้องการของคนในปัจจุบันโดยที่จะต้องไม่มี
ผลกระทบทางดา้นลบไปจนถงึคนรุน่หลงั   
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2.1 การบญัชีเพ่ือความรบัผิดชอบต่อสงัคม ความรบัผิดชอบต่อสงัคมของกิจการคือการ
ด าเนินธุรกจิควบคู่ไปกบัการใส่ใจและดูแลรกัษาสงัคมและสิง่แวดลอ้ม ภายใต้หลกัจรยิธรรม การก ากบั
ดูแลกจิการทีด่ ีและการน าปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงมาบูรณาการ โดยธุรกจิต้องเปิดเผยขอ้มลูทางด้าน
สิง่แวดล้อมและด้านสงัคมเพิม่ขึน้ จงึก่อให้เกดิการปฏริูประบบการรายงานทางการเงนิสากลทัว่โลก ที่
เรยีกว่า การรายงานไตรภาค (Triple Bottom Line Reporting: TBL) โดยครอบคลุมใน 3 ดา้น คอื ดา้น
สิง่แวดล้อม ด้านสงัคม และด้านเศรษฐกิจ จากแนวคดิความรบัผิดชอบต่อสงัคมของกิจการจงึมกีาร
พฒันาทางบญัช ีเป็นการบญัชตีามความรบัผิดชอบต่อสงัคม หรอืการบญัชสีิง่แวดล้อม โดยรายงาน
ขอ้มลูเกีย่วกบัความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้มของธุรกจิ ต่อกลุ่มผูม้สี่วนไดเ้สยีไดร้บัรบัรู ้ [12] 

2.2 กรอบการรายงานสากล (Global Reporting Initiative: GRI) หรอืกรอบการรายงานแห่ง
ความยัง่ยนื เป็นแนวทางการรายงานต่อสาธารณะเกี่ยวกบัผลกระทบทางด้าน เศรษฐกิจ สงัคม และ
สิง่แวดลอ้ม จากการด าเนินงานของธุรกจิ ทัง้ผลกระทบในเชงิบวกและเชงิลบ โดยกรอบการรายงานนี้จะ
มหีวัขอ้ในการเปิดเผยขอ้มลูในหลากหลายดา้น ธุรกจิอาจเปิดเผยขอ้มลูเพยีงบางหวัขอ้หรอืทุกหวัขอ้กไ็ด ้  

โดยการเปิดเผยขอ้มลูดา้นสิง่แวดลอ้มตามกรอบการรายงานสากล มทีัง้หมด 8 ดา้น ดงัต่อไปนี้
การเปิดเผยเกี่ยวกบัวสัดุ, การเปิดเผยเกี่ยวกบัพลงังาน, การเปิดเผยเกี่ยวกบัน ้า, การเปิดเผยเกี่ยวกบั
ความหลากหลายทางชวีภาพ, การเปิดเผยเกี่ยวกบัการปล่อยมลพษิ, การเปิดเผยเกี่ยวกบัการปล่อยน ้า
เสยีและก าจดัของเสยี, การเปิดเผยเกีย่วกบัขอ้ก าหนด/นโยบายดา้นสิง่แวดลอ้ม และการเปิดเผยเกีย่วกบั
การประเมนิผูข้ายโดยใชเ้กณฑโ์ดยใชเ้กณฑด์า้นสิง่แวดลอ้ม [6], [13] 

2.3 บรรษัทภิบาล หรือการก ากบัดูแลกิจการ เป็นความสมัพนัธ์ในเชงิการก ากบัดูแล รวมทัง้
กลไกมาตรการที่ใช้ก ากบัการตดัสนิใจของคนในองค์กรให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ของธุรกิจ เพื่อให้
สามารถสรา้งมลูค่าเพิม่ใหก้บัทัง้บรษิทัเองและสงัคมไดอ้ย่างยัง่ยนื โดยตอ้งมกีารวางโครงสรา้งและระบบ
การก ากบัดูแลกจิการอย่างมปีระสทิธภิาพทัง้ดา้นการก ากบัดูแล การตดิตาม และการประเมนิผล เพื่อให้
ทุกฝ่ายมแีนวปฏบิตัไิปในทศิทางเดยีวกนัตามหลกัพื้นฐานการก ากบัดูแลกิจการที่ด ี 5 ประการ ได้แก่ 
ความยตุธิรรม ความโปรง่ใส ความซื่อสตัย ์ความรบัผดิชอบ และ ภาระรบัผดิชอบ [9] 

การก ากบัดูแลกจิการจะท าใหเ้กดิระบบการบรหิารและการจดัการทีม่คีุณภาพ มกีารเปิดเผยขอ้มลู
ทีโ่ปร่งใส และมผีลการปฏบิตังิานที่เป็นมาตรฐาน เพื่อส่งเสรมิประสทิธภิาพ สรา้งความสามารถในการ
แข่งขนั และเพิม่มลูค่าแก่กจิการ สรา้งความพงึพอใจใหแ้ก่ผูม้สี่วนเสยีทุกฝ่าย ทัง้ยงัเป็นปัจจยัส าคญัใน
การปรบัปรุงประสทิธภิาพขององค์กร และเป็นกลไกส าคญัในการก าหนดวตัถุประสงค์และวธิีการที่จะ
บรรลุวตัถุประสงค์เหล่านัน้ รวมถงึการสอดส่องดูแลผลการปฏบิตังิานของกจิการ เพื่อให้เกดิประโยชน์
สงูสุดแก่ ผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกฝ่าย กล่าวไดว้่า การก ากบัดแูลกจิการช่วยสรา้งมลูค่าของกจิการได ้[10]    

3. วิธีด าเนินการวิจยั  
ประชากรที่ใช้การวจิยัคอืบรษิัทที่จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ ในปีพ.ศ. 2560 จ านวน 538 

บรษิทั[10] ส าหรบักลุ่มตวัอย่างการวจิยั ผู้วจิยัรวบรวมขอ้มลูจากบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย 7 กลุ่มอุตสาหกรรม 25 หมวดธุรกิจโดยไม่รวมกลุ่มอุตสาหกรรมการเงิน ในช่วง
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ระยะเวลา 3 ปี ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2558 – 2560 โดยมจี านวน 247 บรษิทัทีม่ขีอ้มลูครบถ้วนในการวเิคราะห์
ขอ้มลู คดิเป็น 741 ตวัอยา่ง  

ตวัแปรท่ีใช้ในการวิจยั  
1. ตวัแปรต้น คอื กลุ่มอุตสาหกรรม 7 กลุ่ม ได้แก่ อุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 

(T1), อุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบรโิภค (T2), อุตสาหกรรมสินค้าอุตสาหกรรม (T3), อุตสาหกรรม
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (T4), อุตสาหกรรมทรัพยากร (T5), อุตสาหกรรมบริการ (T6) และ
อุตสาหกรรมเทคโนโลย ี(T7) 

2. ตัวแปรตาม คือ ระดบัการเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมของบรษิัทที่จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยโดยรวม (PD_ALL) และทัง้ 8 ด้าน ได้แก่ ด้านวสัดุ (PD_1), ด้านพลงังาน 
(PD_2), ด้านน ้า, ด้านความหลากหลายทางชวีภาพ (PD_3), ด้านการปล่อยมลพษิ (PD_4), ด้านการ
ปล่อยน ้าเสยีและก าจดัของเสยี (PD_5), ดา้นขอ้ก าหนด/นโยบายดา้นสิง่แวดลอ้ม (PD_6) และ ดา้นการ
ประเมนิผูข้ายโดยใชเ้กณฑด์า้นสิง่แวดลอ้ม (PD_7) [1], [2], [4], [5], [6] 

ซึง่ระดบัการเปิดเผยขอ้มลูดา้นสิง่แวดลอ้มของบรษิทัทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทยสามารถใช้ตัวชี้ว ัด “ดชันีการเปิดเผยข้อมูล” เพื่อท าการวิเคราะห์ระดบัการเปิดเผยข้อมูลด้าน
สิง่แวดลอ้ม ของแต่ละบรษิทัไดด้งันี้ [8] 

                                

โดยที ่Disclosure Index มคี่าระหว่าง 0 ถงึ 1 
AS = คะแนนจรงิทีแ่ต่ละบรษิทัไดร้บั 
MS = คะแนนรวมสงูสุดทีแ่ต่ละบรษิทัควรจะไดร้บั 
สถิติที่ใช้ในการวิจัยคือ การเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way Analysis of 

Variance หรอื One-Way ANOVA) เพื่อทดสอบความแตกต่างระหว่างตวัแปร 3 กลุ่มขึน้ไป คอื ประเภท
ของอุตสาหกรรมทัง้ 7 ประเภท  

 
4.  วิธีด าเนินการวิจยั  

4.1 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การเปิดเผยข้อมูลด้าน
ส่ิงแวดล้อมตามกรอบรายงานความยัง่ยืน จ าแนกตามประเภทอตุสาหกรรม ดงัตารางที ่1 
ตารางท่ี 1 ค่าเฉลีย่และค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน การเปิดเผยขอ้มลูดา้นสิง่แวดลอ้มตามกรอบรายงาน
ความยัง่ยนื จ าแนกตาม ประเภทอุตสาหกรรม 

ตวัแปร N Mean SD 
ระดบัการเปิดเผยขอ้มลูดา้นสิง่แวดลอ้มโดยรวม 

(PD_All)  
T1 132 12.778 13.417 
T2 78 6.709 4.512 
T3 117 11.852 11.517 
T4 201 10.680 9.901 

Disclosure Index = AS / MS 
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ตวัแปร N Mean SD 
T5 103 21.812 21.732 
T6 71 12.535 10.563 
T7 39 9.060 10.315 

Total 741 12.461 13.401 

ตารางท่ี 1 ค่าเฉลีย่และค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน การเปิดเผยขอ้มลูดา้นสิง่แวดลอ้มตามกรอบรายงาน
ความยัง่ยนื จ าแนกตาม ประเภทอุตสาหกรรม (ต่อ) 

ตวัแปร N Mean SD 
ระดบัการเปิดเผยเกีย่วกบัวสัดุ  

(PD_1)  
T1 132 31.818 36.344 

T2 78 29.059 24.240 

T3 117 18.518 24.150 

T4 201 25.870 23.913 

T5 103 18.123 24.153 

T6 71 22.534 23.077 

T7 39 23.077 27.736 

Total 741 24.561 27.116 

ระดบัการเปิดเผยเกีย่วกบัพลงังาน  
(PD_2)  

T1 132 16.515 24.401 

T2 78 17.436 15.579 

T3 117 26.667 24.914 

T4 201 20.597 22.263 

T5 103 30.680 32.996 

T6 71 39.437 24.371 

T7 39 25.128 23.717 

Total 741 23.941 25.397 

ระดบัการเปิดเผยเกีย่วกบัน ้า  
(PD_3)  

T1 132 19.192 31.936 

T2 78 5.128 12.103 

T3 117 8.262 18.521 

T4 201 17.744 24.725 
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ตวัแปร N Mean SD 
T5 103 31.068 41.555 

T6 71 10.797 23.076 

T7 39 7.692 26.995 

Total 741 15.834 28.337 

ตารางท่ี 1 ค่าเฉลีย่และค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน การเปิดเผยขอ้มลูดา้นสิง่แวดลอ้มตามกรอบรายงาน
ความยัง่ยนื จ าแนกตาม ประเภทอุตสาหกรรม (ต่อ) 

ตวัแปร N Mean SD 
ระดบัการเปิดเผยเกีย่วกบัความหลากหลายทาง

ชวีภาพ 
 (PD_4)  

T1 132 2.841 9.595 

T2 78 0.000 0.000 

T3 117 0.641 3.969 

T4 201 0.373 3.039 

T5 103 10.680 24.902 

T6 71 2.113 10.130 

T7 39 0.000 0.000 

Total 741 2.395 11.338 

ระดบัการเปิดเผยเกีย่วกบัการปล่อยมลพษิ 
 (PD_5) 

T1 132 5.196 15.815 

T2 78 0.000 0.000 

T3 117 6.960 14.362 

T4 201 2.630 10.699 

T5 103 21.775 28.490 

T6 71 3.018 8.335 

T7 39 3.297 11.570 

Total 741 6.227 16.608 

ระดบัการเปิดเผยเกีย่วกบัการปล่อยน ้าเสยีและ
ก าจดัของเสยี  

(PD_6)  

T1 132 17.879 27.100 

T2 78 0.769 3.871 

T3 117 16.068 23.080 
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ตวัแปร N Mean SD 
T4 201 8.458 16.556 

T5 103 20.777 29.362 

T6 71 8.169 19.295 

T7 39 1.538 5.399 

Total 741 11.849 22.092 

ตารางท่ี 1 ค่าเฉลีย่และค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน การเปิดเผยขอ้มลูดา้นสิง่แวดลอ้มตามกรอบรายงาน
ความยัง่ยนื จ าแนกตาม ประเภทอุตสาหกรรม (ต่อ) 

ตวัแปร N Mean SD 
ระดบัการเปิดเผยเกีย่วกบัขอ้ก าหนด/นโยบาย 

ดา้นสิง่แวดลอ้ม 
 (PD_7) 

T1 132 4.545 20.909 

T2 78 7.692 26.819 

T3 117 2.564 15.874 

T4 201 11.940 32.507 

T5 103 5.825 23.537 

T6 71 4.225 20.260 

T7 39 7.692 26.995 

Total 741 6.883 25.333 

ระดบัการเปิดเผยเกีย่วกบัการประเมนิผูข้ายโดยใช้
เกณฑด์า้นสิง่แวดลอ้ม  

(PD_8) 

T1 132 3.030 11.976 

T2 78 0.000 0.000 

T3 117 3.846 13.381 

T4 201 6.219 17.990 

T5 103 24.272 40.743 

T6 71 2.113 10.130 

T7 39 7.692 18.276 

Total 741 6.815 21.216 

จากตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การเปิดเผยข้อมูลด้านสิง่แวดล้อมตาม
กรอบรายงานความยัง่ยนื จ าแนกตาม ประเภทอุตสาหกรรมของบรษิทัทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทยพบว่า  
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ระดบัการเปิดเผยขอ้มลูดา้นสิง่แวดลอ้มโดยรวม (PD_All) อุตสาหกรรมทรพัยากร (T5) มคี่าเฉลีย่
สูงสุด เท่ากบั 21.812 และมคี่าส่วนเบี่ยงเบนมาตฐาน เท่ากบั 21.732 และ อุตสาหกรรมสนิค้าอุปโภค
บรโิภค(T2)  มคี่าเฉลีย่ต ่าสุด เท่ากบั 6.709 และมคี่าส่วนเบีย่งเบนมาตฐาน เท่ากบั 4.512 

ระดบัการเปิดเผยเกี่ยวกับวสัดุ (PD_1)  อุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร(T1) มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 31.818 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตฐาน เท่ากับ 36.344 และ อุตสาหกรรม
ทรพัยากร (T5)  มคี่าเฉลีย่ต ่าสุด เท่ากบั 18.123 และมคี่าส่วนเบีย่งเบนมาตฐาน เท่ากบั 24.153 

ระดบัการเปิดเผยเกี่ยวกับพลงังาน (PD_2) อุตสาหกรรมบรกิาร (T6) ค่าเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 
39.437 และมคี่าส่วนเบี่ยงเบนมาตฐาน เท่ากับ 24.371 และ  อุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรม
อาหาร(T1) มคี่าเฉลีย่ต ่าสุด เท่ากบั 16.515 และมคี่าส่วนเบีย่งเบนมาตฐาน เท่ากบั 24.401 

ระดบัการเปิดเผยเกี่ยวกับน ้ า (PD_3) อุตสาหกรรมทรพัยากร (T5) มคี่าเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 
31.068 และมคี่าส่วนเบี่ยงเบนมาตฐาน เท่ากบั 41.555 และ อุตสาหกรรมสนิคา้อุปโภคบรโิภค(T2)  มี
ค่าเฉลีย่ต ่าสุด เท่ากบั 5.128 และมคี่าส่วนเบีย่งเบนมาตฐาน เท่ากบั 12.103  

ระดบัการเปิดเผยเกี่ยวกบัความหลากหลายทางชวีภาพ (PD_4) อุตสาหกรรมทรพัยากร (T5)  มี
ค่าเฉลีย่สงูสุด เท่ากบั 10.680 มคี่าส่วนเบีย่งเบนมาตฐาน เท่ากบั 24.902และ อุตสาหกรรมสนิคา้อุปโภค
บรโิภค (T2)  และ อุตสาหกรรมเทคโนโลย ี(T7) มคี่าเฉลีย่ต ่าสุด เท่ากบั 0.000 และมคี่าส่วนเบีย่งเบนมา
ตฐาน เท่ากบั 0.000 

ระดบัการเปิดเผยเกี่ยวกบัการปล่อยมลพษิ (PD_5) อุตสาหกรรมทรพัยากร (T5)  มคี่าเฉลีย่สูงสุด 
เท่ากบั 21.775 มคี่าส่วนเบีย่งเบนมาตฐาน เท่ากบั 28.490 และ อุตสาหกรรมสนิค้าอุปโภคบรโิภค(T2) 
มคี่าเฉลีย่ต ่าสุด เท่ากบั 0.000 และมคี่าส่วนเบีย่งเบนมาตฐาน เท่ากบั 0.000 

ระดบัการเปิดเผยเกีย่วกบัการปล่อยน ้าเสยีและก าจดัของเสยี (PD_6) อุตสาหกรรมทรพัยากร (T5)  
มคี่าเฉลี่ยสูงสุด เท่ากบั 20.777 มคี่าส่วนเบี่ยงเบนมาตฐาน เท่ากบั 29.362และ อุตสาหกรรมสินค้า
อุปโภคบรโิภค(T2) มคี่าเฉลีย่ต ่าสุด เท่ากบั 0.769 และมคี่าส่วนเบีย่งเบนมาตฐาน เท่ากบั 3.871  

ระดับการเปิดเผยเกี่ยวกับข้อก าหนด/นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม (PD_7)  อุตสาหกรรม
อสงัหารมิทรพัย์และก่อสร้าง(T4) ค่าเฉลี่ยสูงสุด เท่ากบั 11.940 มคี่าส่วนเบี่ยงเบนมาตฐาน เท่ากับ 
32.507 และ อุตสาหกรรมสนิค้าอุตสาหกรรม (T3) มคี่าเฉลี่ยต ่าสุด เท่ากบั 2.564 มคี่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เท่ากบั 15.874 

ระดบัการเปิดเผยเกี่ยวกบัการประเมนิผู้ขายโดยใชเ้กณฑ์ด้านสิง่แวดลอ้ม (PD_7) อุตสาหกรรม
ทรพัยากร (T5)  มคี่าเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 24.272 มคี่าส่วนเบี่ยงเบนมาตฐาน เท่ากับ 40.743  และ 
อุตสาหกรรมสนิค้าอุปโภคบรโิภค(T2) มคี่าเฉลี่ยต ่าสุด เท่ากบั 0.000 และมคี่าส่วนเบี่ยงเบนมาตฐาน 
เท่ากบั 0.000) 

4.2 การเปรียบเทียบการเปิดเผยข้อมูลด้านส่ิงแวดล้อมตามกรอบรายงานความยัง่ยืน 
จ าแนกตาม ประเภทอตุสาหกรรม โดยแสดงดงัตารางที ่2 
ตารางท่ี 2 การเปรยีบเทยีบการเปิดเผยขอ้มลูดา้นสิง่แวดลอ้มตามกรอบรายงานความยัง่ยนื จ าแนกตาม 
ประเภทอุตสาหกรรม 
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ตวัแปร SS df MS F Sig. 
PD_ALL  Between Groups 12732.625 6 2122.104 12.962 0.000 

Within Groups 120170.009 734 163.719 
  

Total 132902.635 740 
   

 
ตารางท่ี 2 การเปรยีบเทยีบการเปิดเผยขอ้มลูดา้นสิง่แวดลอ้มตามกรอบรายงานความยัง่ยนื จ าแนกตาม 
ประเภทอุตสาหกรรม (ต่อ) 

ตวัแปร SS df MS F Sig. 
PD_1 

 
Between Groups 17793.920 6 2965.653 4.136 0.000 
Within Groups 526313.113 734 717.048 

  

Total 544107.033 740 
   

PD_2 
 

Between Groups 35476.629 6 5912.771 9.823 0.000 
Within Groups 441816.758 734 601.930 

  

Total 477293.387 740 
   

PD_3 
 

Between Groups 46159.431 6 7693.238 10.304 0.000 
Within Groups 548044.438 734 746.655 

  

Total 594203.868 740 
   

PD_4 
 

Between Groups 8954.022 6 1492.337 12.712 0.000 
Within Groups 86169.123 734 117.397 

  

Total 95123.144 740 
   

PD_5 
 

Between Groups 31793.489 6 5298.915 22.570 0.000 
Within Groups 172325.193 734 234.775 

  

Total 204118.682 740 
   

PD_6 
 

Between Groups 32086.293 6 5347.716 11.928 0.000 
Within Groups 329080.779 734 448.339 

  

Total 361167.072 740 
   

PD_7 
 

Between Groups 8737.834 6 1456.306 2.293 0.034 
Within Groups 466160.952 734 635.097 

  

Total 474898.785 740 
   

PD_8 Between Groups 39604.398 6 6600.733 16.509 0.000 
Within Groups 293479.272 734 399.836 

  

Total 333083.671 740 
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จากตารางที ่4.14 การเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่และค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน การเปิดเผยขอ้มลูดา้น
สิง่แวดลอ้มตามกรอบรายงานความยัง่ยนื จ าแนกตาม ประเภทอุตสาหกรรม พบว่า   

ระดบัการเปิดเผยขอ้มลูดา้นสิง่แวดลอ้มโดยรวม (PD_All) มอีย่างน้อย 1 อุตสาหกรรม ทีเ่ปิดเผย
ขอ้มลูดา้นสิง่แวดลอ้มโดยรวมแตกต่างจากอุตสาหกรรมอื่น อยา่งมนียัส าคญั ที ่0.01 (F = 12.962, Sig.= 
0.000)   

ระดับการเปิดเผยเกี่ยวกับวัสดุ (PD_1) มีอย่างน้อย 1 อุตสาหกรรม ที่เปิดเผยข้อมูลด้าน
สิง่แวดลอ้มโดยรวมแตกต่างจากอุตสาหกรรมอื่น อยา่งมนียัส าคญั ที ่0.01 (F = 4.136, Sig.= 0.000)  

ระดบัการเปิดเผยเกี่ยวกับพลงังาน (PD_2) มอีย่างน้อย 1 อุตสาหกรรม ที่เปิดเผยข้อมูลด้าน
สิง่แวดลอ้มโดยรวมแตกต่างจากอุตสาหกรรมอื่น อยา่งมนียัส าคญั ที่ 0.01 (F = 9.823, Sig.= 0.000)   

ระดบัการเปิดเผยเกีย่วกบัน ้า (PD_3) มอียา่งน้อย 1 อุตสาหกรรม ทีเ่ปิดเผยขอ้มลูดา้นสิง่แวดลอ้ม
โดยรวมแตกต่างจากอุตสาหกรรมอื่น อยา่งมนียัส าคญั ที ่0.01 (F =10.304, Sig.= 0.000)   

ระดบัการเปิดเผยเกี่ยวกบัความหลากหลายทางชวีภาพ (PD_4) มอีย่างน้อย 1 อุตสาหกรรม ที่
เปิดเผยขอ้มลูดา้นสิง่แวดลอ้มโดยรวมแตกต่างจากอุตสาหกรรมอื่น อยา่งมนียัส าคญั ที ่0.01 
(F = 12.712, Sig.= 0.000)    

ระดบัการเปิดเผยเกี่ยวกบัการปล่อยมลพษิ (PD_5) มอีย่างน้อย 1 อุตสาหกรรม ทีเ่ปิดเผยขอ้มูล
ดา้นสิง่แวดลอ้มโดยรวมแตกต่างจากอุตสาหกรรมอื่น อยา่งมนียัส าคญั ที ่0.01 
(F = 22.570, Sig.= 0.000)    

ระดบัการเปิดเผยเกี่ยวกบัการปล่อยน ้าเสยีและก าจดัของเสยี (PD_6) มอียา่งน้อย 1 อุตสาหกรรม 
ทีเ่ปิดเผยขอ้มลูดา้นสิง่แวดลอ้มโดยรวมแตกต่างจากอุตสาหกรรมอื่น อยา่งมนียัส าคญั ที ่0.01 
(F = 11.928, Sig.= 0.000)     

ระดับการเปิดเผยเกี่ยวกับข้อก าหนด/นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม (PD_7) มีอย่างน้อย 1 
อุตสาหกรรม ทีเ่ปิดเผยขอ้มลูดา้นสิง่แวดลอ้มโดยรวมแตกต่างจากอุตสาหกรรมอื่น อย่างมนีัยส าคญั ที่ 
0.01 (F = 2.293, Sig.= 0.034)    

ระดบัการเปิดเผยเกีย่วกบัการประเมนิผูข้ายโดยใชเ้กณฑด์า้น (PD_8) มอียา่งน้อย 1 อุตสาหกรรม 
ทีเ่ปิดเผยขอ้มลูดา้นสิง่แวดลอ้มโดยรวมแตกต่างจากอุตสาหกรรมอื่น อยา่งมนียัส าคญั ที ่0.01 
(F =16.509, Sig.= 0.000)   

สามารถสรุปได้ว่าการเปิดเผยข้อมูลด้านสิง่แวดล้อมโดยรวมและแต่ละด้านที่แตกต่างกัน จะมี
ประเภทอุตสาหกรรมที่แตกต่างกัน อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 (ค่า Sig. น้อยกว่าระดบั
นยัส าคญั 0.01) 

5. สรปุ  
จากผลการวิจยัสามารถสรุปได้ว่าในแต่ละอุตสาหกรรมมีการเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม

โดยรวมและแต่ละด้านที่แตกต่างกัน อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 (ค่า Sig. น้อยกว่าระดบั
นยัส าคญั 0.05) 

346



  โดยที่อุตสาหกรรมที่มีระดับการเปิดเผยข้อมูลสูงที่สุดคือ อุตสาหกรรมทรพัยากร (T5) จะมี
ค่าเฉลีย่ระดบัการเปิดเผยขอ้มลูสูงทีสุ่ด ในดา้นการเปิดเผยขอ้มลูด้านสิง่แวดลอ้มโดยรวม, การเปิดเผย
เกี่ยวกบัน ้า, การเปิดเผยเกี่ยวกบัความหลากหลายทางชวีภาพ, การเปิดเผยเกี่ยวกบัการปล่อยมลพษิ, 
การเปิดเผยเกี่ยวกบัการปล่อยน ้าเสยีและก าจดัของเสยี และ การเปิดเผยเกี่ยวกบัการประเมนิผูข้ายโดย
ใช้เกณฑด์้านสิง่แวดล้อม และอุตสาหกรรมที่มรีะดบัการเปิดเผยขอ้มูลต ่าที่สุดคอื อุตสาหกรรมสินค้า
อุปโภคบริโภค(T2) จะมีค่าเฉลี่ยระดับการเปิดเผยข้อมูลต ่ าที่สุด ในด้านการเปิดเผยข้อมูลด้าน
สิง่แวดล้อมโดยรวม, การเปิดเผยเกี่ยวกบัน ้า, การเปิดเผยเกี่ยวกบัความหลากหลายทางชวีภาพ, การ
เปิดเผยเกี่ยวกบัการปล่อยมลพษิ, การเปิดเผยเกี่ยวกบัการปล่อยน ้าเสียและก าจดัของเสยี และ การ
เปิดเผยเกี่ยวกบัการประเมนิผูข้ายโดยใชเ้กณฑด์า้นสิง่แวดลอ้ม เช่นเดยีวกนั ทัง้นี้ เนื่องจากลกัษณะการ
ด าเนินธุรกจิทีแ่ตกต่างกนั การเปิดเผยขอ้มลูจงึมคีวามแตกต่างกนัไปดว้ย 

ซึง่ผลการวจิยัน้ีสอดคลอ้งกบั ฐติมิา กิง่แกว้ และ มนวกิา ผดุงสทิธิ ์(2555) [8] ทีพ่บว่า บรษิทัทีอ่ยู่
ในกลุ่มอุตสาหกรรมเหมอืงแร่ อุตสาหกรรมพลงังานและสาธารณูปโภค อุตสาหกรรมกระดาษและวสัดุ
การพิมพ์ ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ จะเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมมากกว่าบริษัทที่อยู่ในกลุ่ม
อุตสาหกรรมอื่นๆ โดยความสมัพนัธข์องกลุ่มอุตสาหกรรมเหล่านี้ เป็นไปในทศิทางเดยีวกนักบัระดบัการ
เปิดเผยขอ้มูลด้านสิง่แวดล้อม กล่าวคอื บรษิทัในกลุ่มอุตสาหกรรมที่กล่าวถงึเบื้องต้นจะมกีารเปิดเผย
ขอ้มลูดา้นสิง่แวดลอ้มมากกว่าบรษิทัในกลุ่มอุตสาหกรรมอื่นๆ    

นอกจากนี้ผลการวิจยัยงัเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับ สุพาดา สิรกุิตตา (2557) [15] ที่พบว่า
ประเภทธุรกิจของบรษิัทจดทะเบยีน แตกต่างกนั มกีารเปิดเผยข้อมูลการบญัช ีความรบัผดิชอบ ต่อ
สงัคมเพื่อชุมชนแตกต่างกนั อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิี ่0.01  

รวมทัง้สอดคลอ้งกบั จตุพร กุมทอง (2551) [7]  ทีว่่าการด าเนินธุรกจิของอุตสาหกรรมต่างๆ กลุ่ม
อุตสาหกรรมทีแ่ตกต่างกนัจะมรีะดบัการเปิดเผยขอ้มลูดา้นสิง่แวดลอ้มในรายงานทางการเงนิทีแ่ตกต่าง
กนั อย่างมนีัยส าคญั เนื่องมาจากแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมมกีารด าเนินธุรกิจที่แตกต่างกนัย่อมเปิดเผย
ขอ้มลูทีแ่ตกต่างกนัตามลกัษณะธุรกจิและประเภทการประกอบกจิการ  

ข้อเสนอแนะ 
1. ในการวจิยันี้ ผูว้จิยัเกบ็ขอ้มลูในช่วงระยะเวลา 3 ปี ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2558 – 2560 ซึง่การเปิดเผย

ขอ้มลูอาจมคีวามสมัพนัธใ์นระยะยาวกบัประเภทอุตสาหกรรม การวจิยัในครัง้ถดัไป อาจมกีารเกบ็ขอ้มลู 
ในช่วงระยะเวลาทีม่ากขึน้ เพื่อใหก้ารวจิยัไดผ้ลลพัธท์ีถู่กตอ้งและแมน่ย ามากขึน้ 

2.  ในอดตีการเปิดเผยขอ้มลูดา้นสิง่แวดลอ้มอาจยงัไมเ่ป็นทีน่ิยมหรอืบรษิทัต่างๆอาจยงัไมเ่หน็ถงึ
ความส าคญัของการเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม และไม่ได้มกีฎข้อบงัคบัในการเปิดเผยข้อมูลฯ ที่
ชดัเจน การเปิดเผยขอ้มลูฯ เป็นไปดว้ยความสมคัรใจ ซึง่ในปัจจุบนัอาจมกีารเหน็ถงึความส าคญัของการ
เปิดเผยขอ้มูลมากยิง่ขึน้ หรอืในอนาคตอาจมกีฎขอ้บงัคบัในการเปิดเผยขอ้มูลเกดิขึน้ ท าให้ระดบัการ
เปิดเผยขอ้มูลอาจเปลี่ยนแปลงไปได้ จงึอาจท าการวจิยัในแนวทางเดยีวกนัโดยใช้ขอ้มูลที่เป็นปัจจุบนั
เพื่อใหไ้ดผ้ลลพัธท์ีม่คีวามทนัสมยัมากยิง่ขึน้ 
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บทคดัย่อ 

 การวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อ (1( วเิคราะหผ์ลกระทบของคุณภาพสารสนเทศทางการบญัชี และ
ประโยชน์เพื่อการจดัการอุตสาหกรรมของผูจ้ดัการบญัชใีนนิคมอุตสาหกรรมจงัหวดัชลบุรี (2 (วเิคราะห์
ผลกระทบของคุณภาพระบบสารสนเทศทางการบญัชีที่มต่ีอประโยชน์เพื่อการจดัการของผู้จดัการบญัชี
ในนิคมอุตสาหกรรมจงัหวดัชลบุร ีการวจิยัเป็นการวจิยัเชงิส ารวจ กลุ่มตวัอยา่ง คอื ผูจ้ดัการบญัชใีนนิคม
อุตสาหกรรมจงัหวดัชลบุร ีจ านวน 400 คน สถติทิี่ใช้ในการวเิคราะห์ขอ้มูล ได้แก่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และการวเิคราะหถ์ดถอยพหุคณู  
 ผลการวจิยัพบว่า (1 (ผู้จดัการบญัชทีี่ใช้งานสารสนเทศทางการบญัชี มคีวามคดิเหน็ด้านคุณภาพ
สารสนเทศทางการบญัชโีดยรวม และประกอบดว้ย ความเทีย่งตรง ความน่าเชื่อถอื ความทนัเวลา ความ
ครบถว้น และเขา้ใจได ้มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.91, 4.00, 3.96, 3.91, 3.58 และ3.82 ตามล าดบั มรีะดบัความ
คดิเห็นอยู่ในเกณฑ์เห็นด้วยมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.51-4.50) (2) คุณภาพสารสนเทศทางการบญัชี 
ความทนัเวลา ความครบถ้วน ความน่าเชื่อถอื และความเที่ยงตรง สามารถอธบิายประโยชน์เพื่อการ
จดัการอุตสาหกรรมโดยรวมได้รอ้ยละ 38.02 (3) คุณภาพสารสนเทศทางการบญัชี ความทนัเวลา และ 
ความครบถ้วน สามารถอธบิายประโยชน์เพื่อการวางแผน ได้ร้อยละ 25.64 (4) คุณภาพสารสนเทศ
ทางการบญัชี ความทนัเวลา ความครบถ้วน ความเที่ยงตรง และความน่าเชื่อถือ  สามารถอธิบาย
ประโยชน์เพื่อการควบคุม ไดร้อ้ยละ 26.72 และ (5) คุณภาพสารสนเทศทางการบญัช ีความทนัเวลา และ 
ความน่าเชื่อถอื สามารถอธบิายประโยชน์เพื่อการตดัสนิใจ ได้รอ้ยละ 33.00 ทัง้นี้ คุณภาพสารสนเทศ
ทางการบญัชโีดยรวม และดา้นความทนัเวลา ความครบถ้วน ความน่าเชื่อถอื และความเทีย่งตรงทีม่ต่ีอ
ประโยชน์เพื่อการจดัการอุตสาหกรรมโดยรวม และการวางแผน การควบคุม และการตดัสนิใจ อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
ค าส าคญั: ระบบสารสนเทศทางการบญัชี, คุณภาพของสารสนเทศทางการบญัช,ี ประโยชน์เพื่อการ
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1. บทน า  
 ในปัจจุบนัธุรกจิต้องปรบัตวัตามกระแสการเปลีย่นแปลงอนัเกดิจากระบบเศรษฐกจิโลก ที่เกดิจาก
แรงผลกัดนัจากนวตักรรมและเทคโนโลย ีการแข่งขนั ก าลงัแรงงานและอื่นๆ ดงันัน้หน้าที่การจดัการ
ผู้จดัการในทุกระดบัและทุกหน่วยงาน ต่างต้องมคีวามรบัผดิชอบต่อการปฏบิตัติามหน้าที่หลกัทางการ
จดัการ อนัไดแ้ก่ การวางแผน การจดัองคก์าร การน า การควบคุม และการตดัสนิใจ   
 ในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเรว็นี้เทคโนโลยสีารสนเทศจงึได้เขา้มามบีทบาทในด้าน
การบรหิารองค์การ โดยเฉพาะการบญัชกีารเงนิและธุรกจิทีต่้องใช้สารสนเทศทีด่มีคีุณภาพต้องมคีวาม
ถูกต้อง น่าเชื่อถอื รวดเรว็ทนัต่อเหตุการณ์ และมปีระโยชน์ต่อการตดัสนิใจ อาจกล่าวไดว้่าความส าเรจ็
ขององค์การขึ้นอยู่กบัคุณภาพระบบสารสนเทศ เน้นการลงทุนทางด้านเทคโนโลยสีารสนเทศมากขึน้ 
เพื่อพยายามรกัษาระดบัของเทคโนโลยสีารสนเทศให้เหนือกว่าคู่แข่ง และให้ความส าคญักบัแผนงาน
ทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ โดยจดัใหเ้ป็นส่วนหนึ่งในการจดัการเชงิกลยทุธข์ององคก์าร [2] 
 ประเทศไทยมกีารพฒันาประเทศเขา้สู่ “ประเทศไทย 4.0 ”เป็นเศรษฐกจิทีข่บัเคลื่อนดว้ยนวตักรรม 
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีเพื่อรองรบัการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายตามนโยบายของรฐับาล โดย
น ารอ่งในพืน้ทีร่ะเบยีงเศรษฐกจิภาคตะวนัออก (EEC) ซึง่จงัหวดัชลบุรเีป็นหนึ่งในพืน้ที ่และเป็นฐานการ
ผลติอุตสาหกรรมหลกัของประเทศ ไดแ้ก่ อุตสาหกรรมอุปโภคบรโิภค การผลติเคมภีณัฑพ์ลาสตกิ และ
อุตสาหกรรมผลิตและชิ้นส่วนรถยนต์ เป็นต้น [6] ซึ่งอุตสาหกรรมเหล่านี้จ าเป็นต้องใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศขัน้สงูในกระบวนการผลติ และการบรหิารจดัการ 
 จากเหตุผลดงักล่าวผูว้จิยัจงึสนใจศกึษาผลกระทบของคุณภาพสารสนเทศทางการบญัชแีละที่มต่ีอ
ประโยชน์ที่ได้จากการใช้สารสนเทศทางการบญัชเีพื่อการจดัการในเขตนิคมอุตสาหกรรมจงัหวดัชลบุร ี
โดยมุ่งเน้นศกึษาถงึความสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัทางดา้นองคก์าร คุณภาพระบบสารสนเทศทางการบญัช ี
มปีระสทิธผิลหรอืมปัีญหาและอุปสรรคในการใช้อย่างไร และทศันคตขิองผู้จดัการบญัชต่ีอการใช้ระบบ
สารสนเทศทางการบญัช ีทัง้นี้เพื่อองค์การจะได้ตระหนัก พฒันาและน าระบบไปใช้ให้ประสบผลส าเรจ็
ตรงตามวตัถุประสงคท์ีก่ าหนด และใหไ้ดม้าซึง่ประโยชน์จากสารสนเทศทีไ่ดร้บัจากระบบเพื่อน าไปสู่การ
ตดัสนิใจของผูบ้รหิารและผูใ้ชง้านทีม่ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 
วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 

1. เพื่อวเิคราะหผ์ลกระทบของคุณภาพระบบสารสนเทศทางการบญัช ีและประโยชน์เพื่อการจดัการ
อุสาหกรรมของผูจ้ดัการบญัชใีนนิคมอุตสาหกรรมจงัหวดัชลบุร ี

2. เพื่อวเิคราะห์ผลกระทบของคุณภาพระบบสารสนเทศทางการบญัชีที่มต่ีอประโยชน์เพื่อการ
จดัการของผูจ้ดัการบญัชใีนนิคมอุตสาหกรรมจงัหวดัชลบุร ี 
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 

1. ช่วยใหอ้งคก์ารเอกชน หน่วยงานต่างๆ ไดต้ระหนักและใหค้วามส าคญักบัสารสนเทศทางการ
บญัชใีนการใชป้ระโยชน์ในการจดัการใหเ้กดิประสทิธผิลและประสทิธภิาพ 

2. ช่วยใหผู้อ้อกแบบและพฒันาระบบสารสนเทศ ใหค้วามส าคญักบัการพฒันาระบบสารสนเทศให้
ขอ้มลูสารสนเทศทางการบญัชมีคีุณภาพมากขึน้ 
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2. การทบทวนวรรณกรรม  
2.1 คณุภาพระบบสารสนเทศทางการบญัชี ประกอบดว้ย 

  2.1.1 ความเท่ียงตรง (Accuracy) มคีวามเทีย่งตรง โดยไมใ่หม้คีวามคลาดเคลื่อนหรอืมคีวาม
คลาดเคลื่อนน้อยที่สุด ดงันัน้ประสทิธผิลของการตดัสนิใจจงึขึน้อยู่กบัความถูกต้องหรอืความเที่ยงตรง 
ซึง่ยอ่มส่งผลกระทบท าใหก้ารตดัสนิใจมคีวามผดิพลาดตามไปดว้ย [9] 
  2.1.2 ความเช่ือถือได้ (Reliable) สารสนเทศที่เชื่อได้ขึ้นอยู่กับความน่าเชื่อถือของวิธีการ
รวบรวมขอ้มลูที่น าเขา้สู่ระบบ หากขาดความถูกต้องย่อมส่งผลกระทบต่อการตดัสนิใจขององคก์ารให้มี
ความผดิพลาดตามไปดว้ย และมลีกัษณะทีส่ามารถจะตรวจสอบไดโ้ดยเฉพาะแหล่งทีม่า การจดัรปูแบบ
การวเิคราะหข์อ้มลูทีใ่ช ้ทัง้นี้เพื่อใหก้ารตดัสนิใจไดเ้กดิความรอบคอบ [9] [3] 
  2.1.3 ความครบถ้วน (Completeness) ช่วยท าให้การตดัสนิใจได้อย่างมปีระสทิธภิาพและ
ประสทิธผิล การขาดสารสนเทศทีส่ าคญัในบางด้านอาจมผีลท าใหก้ารตดัสนิใจผดิพลาดคลาดเคลื่อนได้ 
[3] 
  2.1.4. ทนัต่อความต้องการใช้งาน (Timeliness) ทีส่ามารถน าสารสนเทศมาใชไ้ดท้นัทเีมื่อ
ต้องการใช้ขอ้มูล หรอืเพื่อการตดัสนิใจ ถ้าหากล่าช้าก็จะส่งผลกระทบต่อประสทิธภิาพและประสทิธผิล
ของการตดัสนิใจ หรอืการด าเนินงานของผูบ้รหิารทีจ่ะลดลงตามไปดว้ย [9] 
  2.1.5 เข้าใจได้ (Understandability) เขา้ใจงา่ย ไมซ่ ้าซอ้นต่อการท าความเขา้ใจ กล่าวคอืตอ้ง
ไมแ่สดงรายละเอยีดทีล่กึมากเกนิไป สามารถน าไปใชไ้ดใ้นวตัถุประสงคท์ีแ่ตกต่างกนัในหลากหลายด้าน 
เพราะหากผูใ้ชไ้มเ่ขา้ใจสารสนเทศนัน้สารสนเทศดงักล่าวยอ่มไมม่ปีระโยชน์ต่อผูใ้ชแ้ต่อยา่งใด [4] 
 2.2 ประโยชน์ของสารสนเทศทางการบญัชีเพ่ือการจดัการอุตสาหกรรม สารสนเทศทางการ
บญัชเีป็นสารสนเทศทีม่คีุณภาพและใหป้ระโยชน์ต่อการบรหิารได้อย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล
ตามนโยบายของกจิการดงัแนวทางต่อไปนี้ 
  2.2.1 การวางแผน (Planning) เป็นการก าหนดภารกจิและเป้าหมายขององค์การ การเลอืก
วิถีทางในการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย และการจดัสรรทรพัยากรองค์การโดยการก าหนด
แนวทางในการด าเนินกจิกรรมและใชท้รพัยากรของกจิการทีจ่ าเป็น ก าหนดเวลา ภาระงาน งบประมาณ
และการปฏบิตัอิื่นๆ ขอ้มลูส่วนใหญ่ทีใ่ชใ้นการจดัท างบประมาณจะเป็นขอ้มลูทางการบญัชทีีเ่คยเกดิขึน้
แลว้ในอดตี [5]  
  2.2.2 การควบคุม (Controlling) ถ้ากจิการมกีารวางแผน แต่ขาดการควบคุมให้เป็นไปตาม
แผนงานที่ก าหนด การวางแผนก็ไร้ประโยชน์และไม่ก่อให้เกิดแรงจูงใจในการท างาน โดยแสดงใน
ลกัษณะรายงานผลการด าเนินงาน ซึ่งจะเป็นเครื่องมอืในการก าหนดแนวทางในการปรบัปรุงแก้ไขการ
ด าเนินงานใหม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ [5]  

2.2.3 การตดัสินใจ (Decision Making) การครอบคลุมในทุกหน้าทีก่ารจดัการ ทัง้หน้าทีก่าร
วางแผน การจดัองคก์าร การชกัน าและการควบคุมการตดัสนิใจจงึเป็นกระบวนการขัน้พืน้ฐานทีน่ ามาใช้
กบักิจกรรมทุกกิจกรรมในองค์การ แม้การตดัสนิใจในปัญหามคีวามชดัเจนและตรงไปตรงมา แต่บาง
ปัญหาทีม่คีวามส าคญั ซบัซอ้นจนยากต่อการตดัสนิใจใหเ้ป็นไปอย่างมปีระสทิธผิล [8]  
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ภาพที ่1  กรอบแนวคดิในการศกึษา 
 
3. วิธีด าเนินการวิจยั  
 ประชากรเป้าหมาย คอื ผูจ้ดัการบญัชทีีใ่ชง้านระบบสารสนเทศทางการบญัชใีนนิคมอุตสาหกรรม
จงัหวดัชลบุร ีซึง่มจี านวนโรงงานรวมทัง้สิน้ 5,027 โรงงาน [1]   
 กลุ่มตวัอย่าง ค านวณหาขนาดของกลุ่มตวัอย่าง โดยก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างให้มคีวาม
คลาดเคลื่อนได้รอ้ยละ 5 ดงัสูตร ของ Yamane (1967: 125) ผู้วจิยัเลอืกการสุ่มตวัอย่างแบบเป็นระบบ 
ดงันี้ มจี านวนโรงงานอยู่ 5,027 โรงงาน ต้องการเลอืกตวัอย่างจ านวน 400 โรงงานแบบเป็นระบบกใ็ห้
เลขตัง้แต่ 1 ถงึ 400 ต่อหน่วยโรงงาน แลว้ค านวณช่วงห่างจาก 5,027 หาร 400 เท่ากบั 13 จะสุ่มล าดบั 
1 แลว้บวก 13 จนครบ 400 โรงงาน 
 การเกบ็รวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 3 ส่วน คอื ส่วนที่ 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ส่วนที ่2 คุณภาพสารสนเทศทางการบญัชี ไดแ้ก่ ความเทีย่งตรง ความน่าเชื่อถอื ความครบถ้วน ความ
ทนัเวลา และความเขา้ใจได้ และส่วนที ่3 ประโยชน์จากการใชง้านสารสนเทศทางการบญัชี ไดแ้ก่ การ
วางแผน การควบคุม และการตดัสนิใจ 
 ลกัษณะแบบสอบถามความคดิเหน็เกีย่วกบัดา้นปัจจยัทางดา้นองคก์าร คุณภาพสารสนเทศทางการ
บญัช ีและ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Likert Scale) ซึง่แบ่งออกเป็น 5 ระดบั ไดแ้ก่ เหน็ดว้ยมาก
ทีสุ่ด เหน็ดว้ยมาก เหน็ดว้ยปานกลาง เหน็ดว้ยน้อย ไมเ่หน็ดว้ย 
 การวิเคราะห์ข้อมูล โดยใชโ้ปรแกรมสถติสิ าเรจ็รูปทางสงัคมศาสตรซ์ึ่งวธิกีารศกึษาเชงิพรรณนา 
(Descriptive Study) โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าแจกแจงความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ 
(Percentage) เพื่ออธบิายขอ้มลูทัว่ไปและระดบัการรบัรูข้องคุณภาพสารสนเทศทางการบญัช ีและวธิกีาร
ตรวจสอบเพื่อหาผลกระทบของสารสนเทศทางการบญัชต่ีอการปฏบิตังิาน โดยใช้สถติทิดสอบคอื การ
วเิคราะหส์หสมัพนัธ์ (Correlation Analysis) แบบ Pearson’s Correlation และการวเิคราะหก์ารถดถอย 
(Regression Analysis) 
 
 
 

คณุภาพสารสนเทศทางการบญัชี 
1  .ความ เทีย่งตรง (Accuracy)  
2  .ความน่าเชื่อถอื  (Reliable) 
3. ความครบถว้น (Completeness) 
4  .ความทนัเวลา  (Timeliness) 
5  .ความเขา้ใจได้  (Understandability) 
6  .สามารถตรวจสอบได้  (Verification) 

 

ประโยชน์เพ่ือการจดัการอตุสาหกรรม 
 

 1  .การวางแผน  (Planning) 
 2  .การควบคุม  (Controlling) 
 3  .การตดัสนิใจ  (Decision Making) 
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4. ผลการวิจยั  
 การศึกษาเรื่อง ผลกระทบของคุณภาพสารสนเทศทางการบญัชทีี่มต่ีอประโยชน์ที่ได้จากการใช้
สารสนเทศทางบญัชเีพื่อการจดัการอุตสาหกรรมในจงัหวดัชลบุร ีน าเสนอผลการวจิยัดงันี้ 
 ข้อมลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
 พบว่า ผูต้อบแบบสอบทัง้หมดจ านวน 400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิจ านวน 272 ราย คดิเป็นรอ้ย
ละ 68.00 มอีายุอยู่ในช่วงน้อยกว่า 30 ปี จ านวน 271 ราย คดิเป็นร้อยละ 67.75 มรีะยะเวลาในการ
ท างานในองค์การน้อยกว่า 10 ปี จ านวน 338 คน คดิเป็นรอ้ยละ 84.50 มรีะดบัการศกึษาอยู่ในระดบั
ปรญิญาตร ีจ านวน 319 ราย คดิเป็นร้อยละ 79.75 ส่วนใหญ่อยู่ในต าแหน่ง ผู้ช่วยผู้จดัการฝ่ายบญัช ี
จ านวน 317 คน คดิเป็นรอ้ยละ 79.25 
 ระดบัคุณภาพสารสนเทศทางการบญัชี และประโยชน์ท่ีได้จากการใช้สารสนเทศทางบญัชี
เพ่ือการจดัการอตุสาหกรรมในจงัหวดัชลบรุี  
 ระดบัความคดิเหน็ด้านคุณภาพสารสนเทศทางการบญัชโีดยรวม พบว่ามคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.91 ซึ่ง
หมายถงึระดบัความคดิเหน็ของพนักงานอยู่ในเกณฑเ์ห็นด้วยมาก และเมื่อพจิารณาแยกในแต่ละด้าน
พบว่า ล าดบัทีห่นึ่ง คอื ความเทีย่งตรง มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.00 ซึง่ระดบัความคดิเหน็อยูใ่นเกณฑเ์หน็ดว้ย
มาก ล าดบัถดัไป คอื ความน่าเชื่อถอื พบว่ามคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.96 ซึ่งระดบัความคดิเหน็อยู่ในเกณฑ์
เหน็ด้วยมาก ล าดบัถดัไป คอื ความทนัเวลา พบว่ามคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.91 ซึ่งระดบัความคดิเหน็อยู่ใน
เกณฑเ์หน็ดว้ยมาก ล าดบัถดัไป คอื ความครบถ้วน พบว่ามคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.58 ซึง่ระดบัความคดิเหน็
อยู่ในเกณฑ์เห็นด้วยมาก และล าดบัสุดท้าย คอืความเข้าใจได้ พบว่ามคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.82 ซึ่งระดบั
ความคดิเหน็อยูใ่นเกณฑเ์หน็ดว้ยมาก ตามล าดบั   
 ระดบัความคดิเหน็ด้านประโยชน์ที่ได้จากการใช้สารสนเทศทางบญัชีเพื่อการจดัการอุตสาหกรรม
โดยรวม พบว่ามคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.63 ซึง่หมายถงึระดบัความคดิเหน็ของพนักงานอยู่ในเกณฑเ์ห็นด้วย
มาก และเมื่อพจิารณาแยกในแต่ละด้านพบว่า ล าดบัทีห่นึ่ง คอื การตดัสนิใจ มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.68 ซึง่
ระดบัความคดิเหน็อยู่ในเกณฑเ์หน็ดว้ยมาก ล าดบัถดัไป คอื การวางแผน พบว่ามคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.62 
ซึง่ระดบัความคดิเหน็อยู่ในเกณฑเ์หน็ดว้ยมาก และล าดบัสุดทา้ย คอืการควบคุม พบว่ามคี่าเฉลีย่เท่ากบั 
3.61 ซึง่ระดบัความคดิเหน็อยูใ่นเกณฑเ์หน็ดว้ยมาก ตามล าดบั 
 ผลกระทบของคณุภาพสารสนเทศทางการบญัชีท่ีมีต่อประโยชน์ท่ีได้จากการใช้สารสนเทศ
ทางบญัชีเพ่ือการจดัการอตุสาหกรรมในจงัหวดัชลบรุี 
 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณของคุณภาพสารสนเทศทางการบัญชีที่มต่ีอประโยชน์เพื่อ     
การจดัการอุตสาหกรรมโดยรวม แสดงดงัตารางที ่1 พบว่ามตีวัแปรอสิระอย่างน้อย 4 ตวัแปรทีม่ผีลต่อ
ประโยชน์ทีเ่พื่อการจดัการอุตสาหกรรมในภาพรวมอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 (F = 49.947,       
sig = 0.000) ไดแ้ก่ ความทนัเวลา (beta = 0.318) ความครบถว้น (beta = 0.166) ความน่าเชื่อถอื (beta 
= 0.153) และความเทีย่งตรง (beta = 0.113) ตามล าดบั โดยส่งผลทางบวกต่อประโยชน์เพื่อการจดัการ
อุตสาหกรรม และสามารถอธบิายประโยชน์เพื่อการจดัการอุตสาหกรรมโดยรวมของผู้จดัการบญัชีใน
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นิคมอุตสาหกรรมจงัหวดัชลบุร ีได้รอ้ยละ  38.02 (R.Adj = 0.3802) โดยมสีมการวเิคราะห์การถดถอย
พหุคณูในรปูของคะแนนมาตรฐาน ดงันี้ 
 ประโยชน์เพื่อการจดัการอุตสาหกรรมโดยรวม = 0.113 (ความเทีย่งตรง) + 0.153 (ความน่าเชื่อถอื) 
+ 0.166 (ความครบถว้น) + 0.318 (ความทนัเวลา) 
 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณของคุณภาพสารสนเทศทางการบัญชีที่มต่ีอประโยชน์เพื่อ     
การจดัการอุตสาหกรรม การวางแผน แสดงดงัตารางที ่2 พบว่ามตีวัแปรอสิระอย่างน้อย 2 ตวัแปรทีม่ผีล
ต่อประโยชน์ที่เพื่อการจดัการอุตสาหกรรม การวางแผน อย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั 0.05 (F = 
28.522, sig = 0.000) ได้แก่ ความทันเวลา (beta = 0.305) และ ความครบถ้วน (beta = 0.233) 
ตามล าดับ โดยส่งผลทางบวกต่อประโยชน์ที่ได้จากการใช้สารสนเทศทางบัญชีเพื่อการจัดการ
อุตสาหกรรม การวางแผน และสามารถอธบิายประโยชน์เพื่อการจดัการอุตสาหกรรม การวางแผน ของ
ผู้จดัการบัญชีในนิคมอุตสาหกรรมจงัหวัดชลบุรี ได้ร้อยละ 25.64 (R.Adj = 0.2564) โดยมีสมการ
วเิคราะหก์ารถดถอยพหุคณูในรปูของคะแนนมาตรฐาน ดงันี้ 
 ประโยช น์ เพื่ อ การจัดการ อุตสาหกรรม  (การวางแผน)  = 0.233 ( ความครบถ้ วน )  +        
0.305 (ความทนัเวลา) 

ผลการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณของคุณภาพสารสนเทศทางการบญัชีที่มต่ีอประโยชน์เพื่อการ
จดัการอุตสาหกรรม การควบคุม แสดงดงัตารางที ่3 พบว่ามตีวัแปรอสิระอย่างน้อย 4 ตวัแปรทีม่ผีลต่อ
ประโยชน์ทีเ่พื่อการจดัการอุตสาหกรรม การควบคุม อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 (F = 49.947, 
sig = 0.000) ไดแ้ก่ ความทนัเวลา (beta = 0.271) ความครบถว้น (beta = 0.126) ความเทีย่งตรง (beta 
= 0.125) และความน่าเชื่อถอื (beta = 0.106) ตามล าดบั โดยส่งผลทางบวกต่อประโยชน์ทีไ่ดจ้ากการใช้
สารสนเทศทางบญัชเีพื่อการจดัการอุตสาหกรรม การควบคุม และสามารถอธบิายประโยชน์เพื่อการ
จดัการอุตสาหกรรม การควบคุม ของผู้จดัการบญัชใีนนิคมอุตสาหกรรมจงัหวดัชลบุรี ได้รอ้ยละ 26.72 
(R.Adj = 0.2672) โดยมสีมการวเิคราะหก์ารถดถอยพหุคณูในรปูของคะแนนมาตรฐาน ดงันี้ 
 ประโยชน์เพื่อการจดัการอุตสาหกรรม (การควบคุม) = 0.125 (ความเที่ยงตรง) + 0.106 (ความ
น่าเชื่อถอื) + 0.126 (ความครบถว้น) + 0.271 (ความทนัเวลา) 
ผลการวเิคราะหก์ารถดถอยพหุคูณของคุณภาพสารสนเทศทางการบญัชีทีม่ต่ีอประโยชน์เพื่อการจดัการ
อุตสาหกรรม การตัดสินใจ แสดงดงัตารางที่ 4 พบว่ามตีัวแปรอิสระอย่างน้อย 2 ตัวแปรที่มีผลต่อ
ประโยชน์ที่เพื่อการจดัการอุตสาหกรรม การตัดสินใจ อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั  0.05 (F = 
49.947, sig = 0.000) ได้แก่  ความทันเวลา (beta = 0.234) และ  ความน่าเชื่อถือ (beta = 0.220) 
ตามล าดับ โดยส่งผลทางบวกต่อประโยชน์ที่ได้จากการใช้สารสนเทศทางบัญชีเพื่อการจัดการ
อุตสาหกรรม การตดัสนิใจ และสามารถอธบิายประโยชน์เพื่อการจดัการอุตสาหกรรม การตดัสนิใจ ของ
ผู้จดัการบัญชีในนิคมอุตสาหกรรมจงัหวัดชลบุรี ได้ร้อยละ  33.00 (R.Adj = 0.3300) โดยมีสมการ
วเิคราะหก์ารถดถอยพหุคณูในรปูของคะแนนมาตรฐาน ดงันี้ 
 ปร ะ โ ยช น์ เพื่ อ ก า ร จัด ก า ร อุ ต ส าหก ร รม  (กา รตัด สิน ใ จ )  = 0.220 (คว าม น่ า เ ชื่ อ ถื อ )            
+ 0.234 (ความทนัเวลา) 
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ตารางที ่1   คุณภาพสารสนเทศทางการบญัชทีีม่ต่ีอประโยชน์ทีไ่ดจ้ากการใชส้ารสนเทศทางบญัชเีพื่อ
 การจดัการอุตสาหกรรมโดยรวม 
 

ตวัแปร b SEb β t Sig. 
ปัจจยัทางด้านคณุภาพสารสนเทศทางการบญัชีท่ีมีต่อประโยชน์ท่ีได้จากการใช้สารสนเทศทาง
บญัชีเพ่ือการจดัการอตุสาหกรรมโดยรวม 
(Constant) 0.929 0.180  5.177 0.000* 
ความเทีย่งตรง 0.111 0.055 0.113 2.011 0.045* 
ความน่าเชื่อถอื 0.146 0.056 0.153 2.588 0.010* 
ความครบถว้น 0.155 0052 0.166 2.959 0.003* 
ความทนัเวลา 0.288 0.053 0.318 5.482 0.000* 
ความเขา้ใจได ้ -0.011 0.055 -0.012 -0.200 0.841 

 SEest = ±.43; Durbin-Watson = 1.926 
R = 0.623; R2 = 0.388; R.Adj=0.3802; F = 49.947; DF = 5; sig = 0.000 

หมายเหตุ: * หมายถงึ มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 
ตารางที ่2  คุณภาพสารสนเทศทางการบญัชทีี่มต่ีอประโยชน์ที่ได้จากการใช้สารสนเทศทางบญัชเีพื่อ

การจดัการอุตสาหกรรม ดา้นการวางแผน 
 

ตวัแปร b SEb β t Sig. 
ปัจจยัทางด้านคณุภาพสารสนเทศทางการบญัชีท่ีมีต่อประโยชน์ท่ีได้จากการใช้สารสนเทศทาง
บญัชีเพ่ือการจดัการอตุสาหกรรม ด้านการวางแผน 
(Constant) 0.752 0.265  2.841 0.005* 
ความเทีย่งตรง 0.082 0.081 0.062 1.005 0.315 
ความน่าเชื่อถอื 0.100 0.083 0.078 1.206 0.228 
ความครบถว้นสมบูรณ์ 0.292 0.077 0.233 3.786 0.000* 
ความทนัเวลา 0.372 0.077 0.305 4.799 0.000* 
ความเขา้ใจได ้ -0.114 0.082 -0.091 -1.402 0.162 

 SEest = ±.64; Durbin-Watson = 2.006 
R = 0.516; R2 = 0.266; R.Adj=0.2564; F = 28.522; DF = 5; sig = 0.000 

หมายเหตุ: * หมายถงึ มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
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ตารางที ่3  คุณภาพสารสนเทศทางการบญัชทีี่มต่ีอประโยชน์ที่ได้จากการใช้สารสนเทศทางบญัชเีพื่อ
การจดัการอุตสาหกรรม ดา้นการควบคุม 

 
ตวัแปร b SEb β t Sig. 

ปัจจยัทางด้านคณุภาพสารสนเทศทางการบญัชีท่ีมีต่อประโยชน์ท่ีได้จากการใช้สารสนเทศทาง
บญัชีเพ่ือการจดัการอตุสาหกรรม ด้านการควบคมุ 
(Constant) 1.191 0.205  5.805 0.000* 
ความเทีย่งตรง 0.129 0.063 0.125 2.038 0.042* 
ความน่าเชื่อถอื 0.106 0.065 0.106 1.636 0.013* 
ความครบถว้น 0.123 0.060 0.126 2.061 0.040* 
ความทนัเวลา 0.258 0.060 0.271 4.297 0.000* 
ความเขา้ใจได ้ -0.002 0.063 -.0002 -0.027 0.979 

 SEest = ±.49; Durbin-Watson = 1.872 
R = 0.526; R2 = 0.276; R.Adj=0.2672; F = 30.092; DF = 5; sig = 0.000 

หมายเหตุ: * หมายถงึ มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 
ตารางที ่4  คุณภาพสารสนเทศทางการบญัชทีี่มต่ีอประโยชน์ที่ได้จากการใช้สารสนเทศทางบญัชเีพื่อ

การจดัการอุตสาหกรรม ดา้นการตดัสนิใจ 
 

ตวัแปร b SEb β t Sig. 
ปัจจยัทางด้านคณุภาพสารสนเทศทางการบญัชีท่ีมีต่อประโยชน์ท่ีได้จากการใช้สารสนเทศทาง
บญัชีเพ่ือการจดัการอตุสาหกรรม ด้านการตดัสินใจ 
(Constant) 0.846 0.207  4.087 0.000* 
ความเทีย่งตรง 0.123 0.064 0.113 1928 0.055 
ความน่าเชื่อถอื 0.233 0.065 0.220 3.571 0.000* 
ความครบถว้น 0.049 0.060 0.048 0.819 0.413 
ความทนัเวลา 0.235 0.061 0.234 3.872 0.000* 
ความเขา้ใจได ้ 0.083 0.064 0.080 1.297 1.196 

 SEest = ±.49; Durbin-Watson = 2.026 
R = 0.582; R2 = 0.338; R.Adj=0.3300; F = 40.313; DF = 5; sig = 0.000 

หมายเหตุ: * หมายถงึ มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
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อภิปรายผล 
 ผลการศกึษาพบว่า คุณภาพสารสนเทศทางการบญัชีที่มต่ีอประโยชน์เพื่อการจดัการอุตสาหกรรม 
สอดคล้องกบั อุทยัวรรณ จรุงวภิู [7] กล่าวว่าสารสนเทศเป็นสิง่ที่มปีระโยชน์และมคี่าต่อการตดัสินใจ
เพราะเป็นสิง่ที่ช่วยเพิม่พูนความรู ้ท าให้สามารถคาดการณ์ถงึสิง่ต่างๆ ในอนาคตได้อย่างถูกต้องมาก
ยิง่ขึน้ และช่วยลดความไมแ่น่นอน ใหแ้ก่ผูท้ีท่ าการตดัสนิใจโดยท าใหก้ารตดัสนิใจ การวางแผน และการ
ควบคุมดว้ย มปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ สารสนเทศจะมปีระโยชน์หรอืมคี่าต่อผูใ้ชม้ากน้อยเพยีงใดนัน้จะ
ขึน้อยู่กบัคุณภาพสารสนเทศนัน้ๆ และสอดคลอ้งกบั Knauer [10] ศกึษาคุณภาพของขอ้มลูสารสนเทศ 
มคีวามส าคญัอย่างยิง่ต่อการด าเนินงานการจดัการด้านบญัชี ซึ่งมาจากระบบสารสนเทศของแต่ละ
อุตสาหกรรม ซึง่อาจส่งผลต่อพืน้ฐานในการตดัสนิใจอย่างมเีหตุผล และพบว่าคุณภาพสารสนเทศมผีลต่อ
คุณภาพขอ้มลูการบญัชกีารจดัการ จะส่งผลต่อการด าเนินงานการจดัการดา้นบญัชีอย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติ ิ
 
5. สรปุ  
 1. ผู้จดัการบญัชทีี่ใช้งานสารสนเทศทางการบญัชใีนนิคมอุตสาหกรรมจงัหวดัชลบุรี มรีะดบัความ
คดิเห็นด้านคุณภาพสารสนเทศทางการบญัชโีดยรวม มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.91 ซึ่งหมายถึงระดบัความ
คดิเหน็อยู่ในเกณฑเ์หน็ดว้ยมาก และเมื่อพจิารณาแยกในแต่ดา้นพบว่า ความเทีย่งตรง ความน่าเชื่อถอื 
ความทนัเวลา ความเข้าใจได้ และความครบถ้วน  มรีะดบัความคิดเห็นอยู่ในเกณฑ์เห็นด้วยมาก มี
ค่าเฉลีย่เท่ากบั 4.00, 3.96, 3.91, 3.82 และ 3.58 ตามล าดบั 
 2. คุณภาพสารสนเทศทางการบญัช ีดา้นความทนัเวลา (Beta  = 0.318) ความครบถ้วน (Beta = 
0.166) ความน่าเชื่อถือ (Beta = 0.153) และความเที่ยงตรง (Beta = 0.113) ที่มต่ีอประโยชน์เพื่อการ
จดัการอุตสาหกรรมโดยรวม สามารถอธบิายประโยชน์เพื่อการจดัการอุตสาหกรรมโดยรวมของผูจ้ดัการ
บญัชใีนนิคมอุตสาหกรรมจงัหวดัชลบุร ีไดร้อ้ยละ 38.02  
 3. คุณภาพสารสนเทศทางการบญัช ีความทนัเวลา (Beta  = 0.305) และ ความครบถ้วน (Beta = 
0.233) ทีม่ต่ีอประโยชน์เพื่อการจดัการอุตสาหกรรม ดา้นการวางแผน สามารถอธบิายประโยชน์เพื่อการ
จดัการอุตสาหกรรม การวางแผน ของผูจ้ดัการบญัชใีนนิคมอุตสาหกรรมจงัหวดัชลบุร ีไดร้อ้ยละ 25.64  
 4. คุณภาพสารสนเทศทางการบญัชี ด้านความทนัเวลา (Beta = 0.271) ความครบถ้วน (Beta = 
0.126) ความเที่ยงตรง (Beta = 0.125) และความน่าเชื่อถือ (Beta = 0.106) ที่มต่ีอประโยชน์เพื่อการ
จดัการอุตสาหกรรม ด้านการควบคุม สามารถอธบิายประโยชน์เพื่อการจดัการอุตสาหกรรม ด้านการ
ควบคุม ของผูจ้ดัการบญัชใีนนิคมอุตสาหกรรมจงัหวดัชลบุรไีดร้อ้ยละ 26.72  
 5. คุณภาพสารสนเทศทางการบญัช ีดา้นความทนัเวลา (Beta = 0.234) และ ความน่าเชื่อถอื (Beta 
= 0.220) ทีม่ต่ีอประโยชน์เพื่อการจดัการอุตสาหกรรม ดา้นการตดัสนิใจ สามารถอธบิายประโยชน์เพื่อ
การจดัการอุตสาหกรรม ดา้นการตดัสนิใจ ของผูจ้ดัการบญัชใีนนิคมอุตสาหกรรมจงัหวดัชลบุรีไดร้อ้ยละ 
33.00  
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 ข้อเสนอแนะ 
 1. ผู้บรหิาร หรอืผู้จดัการทางบญัช ีควรมีการส่งเสรมิ ปรบัปรุง คุณภาพสารสนเทศทางการบญัชี 
ดา้นความทนัเวลา ความครบถ้วน ความน่าเชื่อถอื และความเทีย่งตรง เพื่อเป็นประโยชน์เพื่อการจดัการ
อุตสาหกรรมใหม้คีวามเหมาะสมกบัแต่ละอุตสาหกรรม หรอืสถานการณ์นัน้ ๆ 
 2  .ประโยชน์สูงสุดจากการน าสารสนเทศทางการบญัชี มาใชใ้นการจดัการอุตสาหกรรม ทางดา้นการ
วางแผน ควรส่งเสรมิเรื่องคุณภาพสารสนเทศทางการบญัชี ความทนัเวลา และ ความครบถ้วน การ
ควบคุม ควรส่งเสรมิคุณภาพสารสนเทศทางการบญัชีเรื่อง ด้านความทนัเวลา ความครบถ้วน ความ
เที่ยงตรง ความน่าเชื่อถอื และการตดัสนิใจ ควรส่งเสรมิคุณภาพสารสนเทศทางการบญัช ีเรื่อง ความ
ทนัเวลา และ ความน่าเชื่อถือ เพื่อให้ตรงตามวตัถุประสงค์ในการจดัการอุตสาหกรรม ที่อาจมีการ
เปลีย่นแปลงตลอดเวลาตามสถานการณ์ 
 3. การศึกษาวิจยัในครัง้นี้ ผู้วิจยัได้ท าการศึกษาตวัแปร คุณภาพสารสนเทศทางการบญัชี และ
ประโยชน์เพื่อการจดัการอุตสาหกรรมเพยีงเท่านัน้ ควรจะท าการศกึษาตวัแปรอื่นเพิม่เตมิ เช่นตวัแปร 
ด้านทศันคติของผู้ใช้งาน หรอืตวัแปรด้านแรงจูงใจในการใช้งานระบบ เป็นต้น ในการศึกษากบักลุ่ม
ตัวอย่างที่อยู่ในอุตสาหกรรมอื่นหรือจังหวัดอื่นๆ เพื่อน าผลการศึกษามาเปรียบเทียบ  และน าไป
ประยุกต์ใช้ให้เกดิประโยชน์ต่อไป และควรเพิม่การวจิยัเชงิคุณภาพ เพื่อให้ได้ขอ้มูลที่เป็นขอ้มูลเชงิลกึ
มากยิง่ขึน้ ส าหรบัในการวจิยัในครัง้ต่อไปหรอืส าหรบัผูท้ีส่นใจ 
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บทคดัย่อ 
การแปลเป็นเรื่องที่นอกจากต้องอาศยัความรูท้างด้านภาษาแลว้ ผูแ้ปลยงัต้องมคีวามเขา้ใจในวฒันธรรม

ของทัง้สองภาษาเป็นอย่างด ีเพื่อใหง้านแปลสามารถสื่อความหมายไดอ้ยา่งครบถว้นสมบรูณ์ การแปลค าหยาบ
ก็เช่น เพราะค าหยาบในแต่ละภาษาย่อมมคีวามแตกต่างไปตามพืน้ฐานทางสงัคมและวฒันธรรม งานวจิยันี้มี
วดัถุประสงคเ์พื่อศกึษาและวเิคราะหว์่าภาพยนตรเ์รื่อง “เมยไ์หนไฟแรงเฟร่อ” ใชก้ลวธิกีารแปลแบบใดในการ
แปลค าหยาบที่ปรากฏภาพยนตรเ์รื่องนี้  ผู้วจิยัใช้การสุ่มเลอืกค าหยาบทัง้สิ้น 7 ค าจากภาพยนตรเ์รื่องนี้ เพื่อ
น ามาศกึษาเปรยีบเทยีบการแปลจากภาษาไทยเป็นภาษาจนี ผูว้จิยัเลอืกใชแ้พลตฟอรม์ เทนเซน็ต์ (Tencent) 
เป็นตวับทในการศกึษา จากการวจิยันี้ผูว้จิยัพบว่ากลวธิกีารแปลค าหยาบทีป่รากฏในภาพยนตรเ์รื่องนี้มทีัง้สิ้น 
3 รูปแบบคอื การแปลเอาความโดยคงความเดมิ การแปลแบบอิสระและการแปลตรง ซึ่งรูปแบบการแปลที่
แตกต่างส่งผลต่ออรรถรสในภาษาปลายทางแตกต่างกนั   
ค าส าคญั: ค าหยาบ, กลวธิกีารแปล, ภาษาไทย, ภาษาจนี 

1. บทน า
ภาษาเป็นเครื่องมอืที่ใชใ้นการสื่อสาร มภีาษาต่างๆ มากมายบนโลกนี้ และแทบทุกภาษาย่อมมคี าหยาบ

เหมอืนกนั แมใ้นภาษาองักฤษที่เป็นภาษาสากลก็มคี าหยาบคาย ค าหยาบเกดิจากวถิีชวีติของมนุษย ์มาจาก
ความธรรมชาตแิละสญัชาตญิาณของการเป็นมนุษย ์ถ่ายทอดดว้ยภาษาพดู ขณะเดยีวกนักจ็ะไดร้บัอทิธพิลจาก
ประเพณีพื้นบ้านและกรอบความคดิทางสงัคมที่แตกต่างกนั ทัง้ยงัสามารถถ่ายทอดอารมณ์ของผู้พูดได้เป็น
อย่างดวี่าก าลงัรูส้กึโกรธ ไม่พอใจ หรอืรูส้กึอย่างไร และแมว้่าประเทศต่างๆ จะใชค้ าหยาบทีแ่ตกต่างกนั แต่ก็
ลว้นมสีาเหตุมาจากวฒันธรรมของประเทศนัน้ ๆ ดงันัน้เมือ่ผูแ้ปลตอ้งแปลค าหยาบ นอกจากจะตอ้งดบูรบิทของ
ประโยคโดยรวมแล้ว ผู้แปลต้องเข้าใจวัฒนธรรมของภาษาต้นทาง และยงัต้องรู้ว่าวัฒนธรรมของภาษา
ปลายทางทีจ่ะสื่อสารนัน้จะเขา้ใจค า ๆ นัน้ไดอ้ยา่งไร 

ค าหยาบตามความหมายในพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑติยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ หมายถงึ ไมสุ่ภาพ ค าหยาบ
คายจงึเป็นค าทีแ่สดงถงึอาการไม่สุภาพ [2] สื่อความความหมายในแง่ทีไ่ม่ด ีหรอื ฟังไม่ไพเราะ ซึง่รวมถงึค าที่
สื่อเรือ่งเพศ การด่าทอ การดหูมิน่ โดยมารยาททางสงัคมการใชค้ าหยาบเป็นเรือ่งทีน่่ารงัเกยีจ แต่ทัง้นี้การใชค้ า
หยาบกย็งัปรากฏอยูใ่นสงัคมโดยเฉพาะภาพยนตรซ์ึง่เป็นพืน้ที่ทีส่ะทอ้นค่านิยมและวถิชีวีติของผูค้นในสงัคมใน
แต่ละยุคสมยั การใชค้ าหยาบจงึขึน้อยู่กบัวาระและกลุ่มบุคคลทีส่ ื่อสารอกีดว้ย อาจกล่าวไดว้่าค าหยาบเกดิขึ้น
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จากวถิชีวีติของมนุษย ์เป็นภาษาทีใ่ชเ้พื่อแสดงการต่อตา้น ขดัแขง้ หรอืระบายความเกบ็กดจากสงัคม  
ภาพยนตรท์ี่ผู้วจิยัเลอืกใช้เรยีกว่า “เมยไ์หน..ไฟแรงเฟร่อ” เป็นภาพยนตรท์ี่เล่าถงึวถิชีวีติของนักศกึษา

กลุ่มหนึ่ง ที่ค่อย ๆ พฒันาความสมัพนัธ์จากความผูกพนัระหว่างเพื่อนก่อเกดิเป็นความรกัผ่านการช่วยเหลอื
และความเขา้ใจหลาย ๆ อยา่ง ภาษาทีใ่ชใ้นภาพยนตรจ์งึเป็นภาษาไมท่างการและปรากฏการใชค้ าหยาบหลาย
ค า ภาพยนตรเ์รือ่งนี้ไดร้บัความนิยมในกลุ่มวยัรุ่นจนีผูช้ื่นชอบภาพยนตรไ์ทย มผีูแ้ปลบทบรรยายเป็นภาษาจนี
เพื่อน าไปฉายต่อทางสื่อออนไลน์หลายแหล่ง การแปลค าหยาบคายทีป่รากฏในภาพยนตรผ์ูแ้ปลไมเ่พยีงแต่ต้อง
เขา้ใจภาษาต้นทางเป็นอย่างด ีแต่ยงัต้องเขา้ใจถงึวฒันธรรมทีส่ะทอ้นในตวัภาษาและสามาถถ่ายทอดให้ผู้รบั
สารในภาษาปลายทางเขา้ใจ 

ผูว้จิยัพบว่ากลุ่มวยัรุ่นเป็นกลุ่มที่ชอบพูดภาษาไม่สุภาพมากทีสุ่ดในบรรดาคนทัง้หมด เหตุผลทีส่ าคญัคอื
อายุของกลุ่มวยัรุ่นยงัไม่สูงมากและความคดิความอ่านก็ยงัไม่สมบูรณ์ ในขณะเดยีวกนั เมื่อวยัรุ่นรวมตวักนั 
พวกเขากช็อบใชค้ าหยาบเพื่อใหแ้สดงใหผู้ค้นรูส้กึถงึการมตีวัตนในกลุ่มพวกพอ้ง ผูว้จิยัจงึคดิว่าการศกึษาเรื่อง
กลวธิกีารแปลค าหยาบมคีวามน่าสนใจและควรศกึษา เนื่องจากการถ่ายทอดภาษาต้นทางใหผู้ร้บัสารปลายทาง
ทราบถงึเจตนาในการสื่อสารนัน้ แฝงไปดว้ยนัยยะทางวฒันธรรม อารมณ์ขนั การประชดเสยีดส ีและอื่น ๆ อกี
มากมาย ผู้วจิยัพบว่ากลวธิกีารแปลค าหยาบที่ปรากฏในภาพยนตรเ์รื่องนี้มทีัง้สิ้น 3 รูปแบบคอื การแปลเอา
ความโดยคงความเดมิ การแปลแบบอสิระและการแปลตรง ซึ่งรูปแบบการแปลที่แตกต่างส่งผลต่ออรรถรสใน
ภาษาปลายทางแตกต่างกนั   

 
2. ทบทวนวรรณกรรม 

ผู้วจิยัทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวขอ้งกบัการแปลค าหยาบพบงานวจิยัของ กุลชาต ิศรโีพธิ ์(2548) ศกึษา

เรื่องการสื่อสารผ่านการแปลค าสบถและค าหยาบในภาพยนตรต่์างประเทศโดยดูลกัษณะของบทบรรยายใต้

ภาพของผูแ้ปล กระบวนการสื่อสารกบัผูช้ม แวดลอ้มทีม่ผีลต่อการแปลและประสทิธผิลของการสื่อสารระหว่างผู้

แปลบทภาพยนตร์ต่างประเทศกับผู้ชม พบว่า การแปลค าสบถ และค าหยาบคายมลีกัษณะที่เฉพาะ และ

น่าสนใจกว่าการแปลค าสามญัทัว่ ๆ ไปเพราะตามสภาพสงัคมและวฒันธรรมไทยนัน้ต่างมขีอ้หา้มอยู่มากมาย 

โดยเฉพาะขอ้ห้ามทางด้านภาษา รูปแบบ และระดบัของภาษา การศกึษาพบว่าความแตกต่างในการแปลค า

หยาบเกดิจากประสบการณ์และพืน้ฐานทางภาษาของผูแ้ปล ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อการถอดรหสัภาษาต้นทางและ

เขา้รหสัภาษาปลายทาง ส่งผลต่อความผดิพลาดทางการสื่อสาร และท าให้ผู้ชมเสยีอรรถรสด้วย [3] จากการ

ทบทวนวรรณกรรมเบือ้งต้นพบว่า งานศกึษาเกี่ยวกบัค าหยาบและการแปลค าหยาบในไทยยงัปรากฏค่อนขา้ง

น้อย ยงัมชี่องว่างในการศกึษาอกีมาก 
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3. วธิดี าเนินการวจิยั 

ผูว้จิยัใชก้ารสุ่มเลอืกเลอืกค าหยาบ 7 ค าจาก 4 ฉากในภาพยนตรเ์รื่อง “เมยไ์หน...ไฟแรงเฟร่อ” เพื่อน ามา

ศกึษาเปรยีบเทยีบการแปลจากภาษาไทยเป็นภาษาจนีได้แก่ค าว่า “หน้าด้าน, หน้าทน, หน้าหนา, นอกคอก, 

สถุล และ คนบ้า” โดยแพลตฟอร์มที่ผู้วิจยัเลอืกใช้คอื เทนเซ็นต์ (Tencent) จากนัน้ใช้การถอดค าบรรยาย

ภาษาไทยเพื่อน ามาศกึษาอรรถลกัษณ์และกลวธิกีารแปล แลว้จงึอภปิรายผล 

4. ผลการศึกษา 

จากการวจิยัพบกลวธิกีารแปลค าหยาบหลกั ๆ ทีป่รากฏในภาพยนตรเ์รือ่งเมยไ์หนไฟแรงเฟรอ่ดงันี้ 
4.1 การแปลเอาความโดยคงความเดมิ 

การแปลแบบเอาความ คอื การแปลทีเ่น้นความหมายของภาษาต้นฉบบัโดยให้ความส าคญักบัสละสลวย
ของภาษาปลายทาง Newmark(1998) เรยีกการแปลลกัษณะนี้ว่า TL emphasis ซึง่สอดคลอ้งกบัการแปลแบบ 
Meaning-based Translation ของ Larson(1998) หรือที่ เรียกว่า Idiomatic translation ซึ่ง เ ป็นการแปลที่
พยายามถ่ายทอดความหมายจากภาษาตน้ฉบบัไปสู่ภาษาแปลอยา่งธรรมชาต ิ

ตวัอยา่งที ่1 
ค าหยาบทัง้สี่ค านี้อยู่ในฉากที่หลดีพี่เฟมหลงัจากรูว้่ามนีักเรยีนชายคนหนึ่งชอบขโมยของส่วนตวัของพี่

เฟม สมาชกิในหลดีจงึจบันักเรยีนชายและสัง่สอนเขา และหลดีพีเ่ฟมด่านักเรยีนชายคนนี้ว่าหน้าดา้น ในฉากนี้
มคี าหยาบทัง้หมดสีค่ าทีเ่กีย่วขอ้งกบัค าว่า“หน้า” และมคีวามหมายคลา้ยกนั ตน้ฉบบัมขีอ้ความดงันี้ 
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คาหนงัคาเขาขนาดนี้ ยงัไมย่อมรบัผดิอกี หน้าไมอ่าย  หน้าดา้น หน้าทน หน้าหนา หน้า… น่าเกลยีด  
腾讯视频 [53:06-53:23] 

ผูแ้ปลทีน่ี่ยงัแปลค าหยาบทัง้สีค่ าเป็นสีค่ าทีเ่กีย่วขอ้งกบัค าว่า “หน้า”ซึง่เป็นค าทีค่ลา้ยกนั ค าแปลมดีงันี้ : 
 

证据都摆在眼前了还不承认，不要脸，厚脸皮，死不要脸，厚颜无耻，脸…讨人厌！ 

腾讯视频 [53:06-53:23] 

ค าหยาบตน้ฉบบักลุ่มแรก  มอีรรถลกัษณ์ดงัต่อไปนี้               ค าหยาบทีแ่ปลเป็นจนีกลุ่มแรก  มอีรรถลกัษณ์
ดงัต่อไปนี้             

หน้าไมอ่าย                                                                      不要脸 

[+คน]                                      [+คน] 

[+ค าหยาบ]                                  [+ค าหยาบ] 

[+ค าคุณศพัท]์                                [+ค าคุณศพัท]์  

 
1 ราชบณัฑิตยสถาน. 2556. พจนานกุรม ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ.2554.กรุงเทพฯ : ราชบณัฑิตยสถาน หน้า ๑๒๙๐ 
2 ราชบณัฑิตยสถาน. 2556. พจนานกุรม ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ.2554.กรุงเทพฯ : ราชบณัฑิตยสถาน หน้า ๑๒๘๘ 
3 ราชบณัฑิตยสถาน. 2556. พจนานกุรม ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ.2554.กรุงเทพฯ : ราชบณัฑิตยสถาน หน้า ๑๒๘๘ 
4 ราชบณัฑิตยสถาน. 2556. พจนานกุรม ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ.2554.กรุงเทพฯ : ราชบณัฑิตยสถาน หน้า ๑๒๘๘ 

 ภาษาตน้ทาง ภาษาปลายทาง 
1. หน้าไมอ่าย1 

ว. ทีไ่มรู่ส้กึกระดากหรอืขวยใจ. 

不要脸 

ไรย้างอาย 

2. หน้าดา้น2 
ว. มสีหีน้าไม่สลดทัง้ทีค่วรจะอายแต่กไ็ม่อาย, 

โดยปรยิายหมายความว่า ไม่มคีวามรูส้กึอายในสิง่ที่
ควรอาย. 

厚脸皮 

ไรย้างอาย 

3. หน้าทน3 
ว. มสีหีน้าไม่สลดทัง้ทีค่วรจะอายแต่กไ็ม่อาย, 

โดยปรยิายหมายความว่า ไม่มคีวามรูส้กึอายในสิง่ที่
ควรอาย. 

死不要脸 

ไรย้างอาย 

4. หน้าหนา4 
ว. มสีหีน้าไม่สลดทัง้ทีค่วรจะอายแต่กไ็ม่อาย, 

โดยปรยิายหมายความว่า ไม่มคีวามรูส้กึอายในสิง่ที่
ควรอาย. 

厚颜无耻 

ไรย้างอาย 
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[+ค าทีม่คีวามหมายเหมอืนกนั]                     [+ค าทีม่คีวามหมายเหมอืนกนั] 

ค าหยาบตน้ฉบบักลุ่มทีส่อง  มอีรรถลกัษณ์ดงัต่อไปนี้             ค าหยาบทีแ่ปลเป็นจนีกลุ่มทีส่อง  มอีรรถ
ลกัษณ์ดงัต่อไปนี้             

หน้าดา้น                                   厚脸皮 

[+คน]                                                                                [+คน] 

[+ค าหยาบ]                                                                       [+ค าหยาบ] 

[+ค าคุณศพัท]์                                                                   [+ค าคุณศพัท]์  

[+ค าทีม่คีวามหมายเหมอืนกนั]                                     [+ค าทีม่คีวามหมายเหมอืนกนั] 

ค าหยาบตน้ฉบบักลุ่มทีส่าม  มอีรรถลกัษณ์ดงัต่อไปนี้             ค าหยาบทีแ่ปลเป็นจนีกลุ่มทีส่าม  มอีรรถ
ลกัษณ์ดงัต่อไปนี้             

หน้าทน                                                                             死不要脸 

[+คน]                                                                                [+คน] 

[+ค าหยาบ]                                                                       [+ค าหยาบ] 

[+ค าคุณศพัท]์                                                                   [+ค าคุณศพัท]์  

[+ค าทีม่คีวามหมายเหมอืนกนั]                                           [+ค าทีม่คีวามหมายเหมอืนกนั] 

ค าหยาบตน้ฉบบักลุ่มทีส่ ี ่ มอีรรถลกัษณ์ดงัต่อไปนี้             ค าหยาบทีแ่ปลเป็นจนีกลุ่มทีส่ ี ่ มอีรรถลกัษณ์
ดงัต่อไปนี้             

หน้าหนา                                                                           厚颜无耻 

[+คน]                                                                                [+คน] 

[+ค าหยาบ]                                                                       [+ค าหยาบ] 

[+ค าคุณศพัท]์                                                                   [+ค าคุณศพัท]์  

[+ค าทีม่คีวามหมายเหมอืนกนั]                                           [+ค าทีม่คีวามหมายเหมอืนกนั] 

หลงัจากเปรยีบเทยีบทัง้สี่กลุ่มแล้วนักวจิยัจะพบว่านักแปลใช้วธิกีารแปลเป็นความหมายต่อความหมาย  
ค าหยาบทัง้สี่ค านี้มคีวามหมายคล้ายกนัและเราได้เรยีกว่าเป็นค าพ้องความ แม้ว่าจะเป็นค าศพัท์จนีหรอืว่า
ค าศพัทไ์ทย ความหมายของค าศพัทเ์หล่านี้คอืการอธบิายถงึบุคคลทีไ่รย้างอาย ดงันัน้ขึน้อยูก่บัความเขา้ใจของ
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ผู้แปลเอง ค าศัพท์จีนที่ผู้แปลใช้ก็เป็นค าพ้องความและมีความหมายคล้ายๆกัน และการแปลภาษาจนีก็
สอดคลอ้งกบัฉากในภาพยนตร ์

2.การแปลแบบอสิระ 
การแปลแบบอสิระ หรอืการแปลแบบเสร ี(Free Translation) เป็นการแปลชนิดจบัเอาความคดิหลกัๆใน

ต้นฉบบัมาถ่ายทอดโดยน าเนื้อหามาปรบัแต่งใหม่ เช่น ตดัทอนข้อความออกหรอืเพิม่ขยายข้อความเขา้ไป 
ผลงานทีแ่ปลออกมาแมจ้ะใชภ้าษาทีเ่ป็นธรรมชาตอ่ิานเขา้ใจง่าย แต่การสื่อความหมายจะต่างจากตน้ฉบบั 

ตวัอยา่งกลุ่มทีส่อง——(นอกคอก鲁蛇---สถุล鲁蛇) 
ค ากลุ่มนี้ถูกน ามารวมกนัเพื่อเปรยีบเทยีบเนื่องจากแมว้่าค าศพัทไ์ทยจะเป็นค าสองค า แต่กม็กีารแปลเป็น

ค าศพัทจ์นีเดยีวกนั 
อนัแรก 

ภาษาต้นทาง นอกคอก5 ว. ประพฤตไิมต่รงตามแบบตามธรรมเนียมประเพณขีองบรรพบุรษุ. 

ภาษา
ปลายทาง 

鲁蛇 

（网络流行词） 

发源于台湾PTT网站，是由英文"Loser"(失败者)取谐音而来，之后就逐渐

出现“鲁蛇”的谐音用法取代loser，成为2013年流行的新用语之一。 

 

ค าหยาบ“นอกคอก”ปรากฏในฉากที่มิ้งอยากสอนบทเรยีนให้กบัเมย์ เขาจงึเรยีกหลดีของพี่เฟมมาช่วย 
หลงัจากหลดีของพีเ่ฟมมา พวกเขาเล่าว่าเมยเ์ป็นเดก็ผูห้ญงิทีเ่ขา้กบัคนยากและบอกว่าเมยไ์มม่เีพื่อน ค าหยาบ
ไทยน้ีจงึปรากฏขึน้ ตน้ฉบบัภาษาไทยมขีอ้ความดงันี้ 

ชื่ออะไรนะ ไม่เคยเห็นหน้าเลย มนัชื่อเมยไ์หนค่ะ เป็นพวกไม่เขา้สงัคม หรอืเรยีกง่ายๆ ว่าเพื่อนไม่คบ 
นอกคอก แกะด า อนิดี ้ขีเ้หงา 

腾讯视频[1:28:31-1:28:24] 

ค าว่า“นอกคอก”หมายถงึ ประพฤตไิม่ตรงตามแบบตามธรรมเนียมประเพณีของบรรพบุรุษ เป็นค าวเิศษณ์ 
มอีรรถลกัษณ์ดงัต่อไปนี้             

นอกคอก 
[+ค าวเิศษณ์] 
[+ตวัประหลาด] 
[+ผดิปกต]ิ 
[+แปลก] 
ในฉบบัแปลภาษาจนีค านี้แปลเป็น "鲁蛇" ดงันี้ 
叫什么名字 以前没见过你 她叫小梅奶 是个不怎么交际的人 都没什么朋友的 鲁蛇 害群之马 小人 

小气 

腾讯视频[1:28:31-1:28:24] 

 
5 ราชบณัฑิตยสถาน. 2556. พจนานกุรม ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ.2554.กรุงเทพฯ : ราชบณัฑิตยสถาน หน้า ๖๑o 
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ค าว่า“鲁蛇”เป็นค าศพัทท์างอนิเทอรเ์น็ต มตีน้ก าเนิดจากเวบ็ไซต์PTT ของจนีไตห้วนั จากการทบัศพัท์

ภาษาองักฤษ ความหมายเท่ากบัค าภาษาองักฤษ “loser” เป็น คนขีแ้พ ้ เนื่องจาก "鲁蛇" ปรากฏขึน้และค่อยๆ

แทนทีค่ าภาษาองักฤษ “loser”  ค านี้เป็นค าศพัทท์างอนิเทอรเ์น็ตของปี 2013 

ค าว่า “鲁蛇” มอีรรถลกัษณ์ดงัต่อไปนี้     

鲁蛇         

[+ค าวเิศษณ์]  

[+คนขีแ้พ]้ 

[-ผดิปกต]ิ 

[-แปลก] 

วนัที่ฉายของหนังนี้เป็นปี 2015 การใช้ค านี้ยงัค่อนขา้งสูง ดงันัน้ผู้แปลจงึใช้ค านี้ทางอนิเทอรเ์น็ตในการ

แปลค า “นอกคอก” นกัวจิยัพบจากการเปรยีบเทยีบว่าค าหยาบทัง้สองนี้มคีวามหมายทีแ่ตกต่างกนัอย่างสิ้นเชงิ 

และฉบบัแปลภาษาจนีไม่ฟเหมาะสมกบัฉากนี้ของภาพยนตร ์  ดงันัน้นักวจิยัจงึสรุปว่าผู้แปลใชก้ารแปลอสิระ

ในการแปลค าหยาบน้ี 

อนัทีส่อง 

ภาษาต้นทาง สถลุ6 [สะถุน] ว. หยาบ, ต ่าชา้, เลวทราม, (ใชเ้ป็นค าด่า), เช่น เลวสถุล 

ภาษา
ปลายทาง 

鲁蛇 （网络流行词） 

发源于台湾PTT网站，是由英文"Loser"(失败者)取谐音而来，之后就逐渐

出现“鲁蛇”的谐音用法取代loser，成为2013年流行的新用语之一。 

ค าหยาบ“สถุล”ปรากฏในฉากทีห่ลดีของพีเ่ฟมพบว่ามิง้กช็อบ พีเ่ฟมเช่นกนั และใชพ้วกเขาในการสอนเมย ์

ดงันัน้หลดีพีเ่ฟมจงึโกรธมากและกล่าวค าหยาบดงัต่อไปนี้  

“อา้ว มิง้กช็อบพีเ่ฟมเหรอวะ ท าไมไม่เคยรูเ้ลยล่ะ   ขนืรูก้โ็ดนตบส ิแกกลา้มากนะทีม่าหลอกใชพ้วกฉันน่ะ 

เลว น่ารงัเกยีจ สถุล ชัว่ ต ่า ไมด่ ีแพศยา กาลกณิ ีกเฬวราก กาก โหลยโท่ย” 

腾讯视频[1:30:36-1:31:01] 

 
6 ราชบณัฑิตยสถาน. 2556. พจนานกุรม ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ.2554.กรุงเทพฯ : ราชบณัฑิตยสถาน หน้า ๑๑๖o 
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เหน็ไดจ้ากฉากนี้ว่าค านี้เป็นค าหยาบทีห่ลดีอยากการแสดงความโกรธของพวกเขาทีม่ต่ีอมิง้ ดงันัน้ ค านี้ใน

ฉากนี้หมายความว่า  ต ่าชา้, เลวทราม, (ใชเ้ป็นค าด่า), เช่น เลวสถุล  ค า“สถุล”มอีรรถลกัษณ์ดงัต่อไปนี้             

สถุล 

[+ค าหยาบ] 

[+เลว] 

[+ค าด่า] 

[+ต ่าชา้] 

มกีารแปลขอ้ความดงันี้ 

啊 小敏也喜欢阿飞哥 你们之前知道吗 小心我拍你 你真卑鄙 就这样利用我们 小人 讨人嫌 鲁蛇 

坏蛋 黑心 不好 贱人 水性杨花 不知羞耻 够了你们 

腾讯视频[1:30:36-1:31:01] 

ในประโยคนี้แปลค าว่า “สถุล” เป็น“鲁蛇”ความหมายของค านี้ไดอ้ธบิายไวข้า้งต้นแลว้ ค าว่า“鲁蛇”มี

อรรถลกัษณ์ดงัต่อไปนี้      

鲁蛇 

   [-ค าหยาบ] 

   [-เลว] 

   [-ค าด่า] 

   [-ต ่าชา้]     

 จากการเปรยีบเทยีบเราจะพบว่าความหมายของทัง้สองค าไม่เหมอืนกนั และนักวจิยัรูส้กึว่าค านี้ใช้ไม่ได้

กบัสถานการณ์นี้ ดงันัน้นกัวจิยัจงึเชื่อว่านกัแปลใชว้ธิแีปลเป็นการแปลอษิระในการแปลฉากนี้ 

สองฉาก อธบิายสองตวัละคร ข้อความต้นฉบบัใช้ค าศพัท์ภาษาไทยสองค าที่แตกต่างกนั  หลงัจากการ

ค้นคว้าและเปรยีบเทยีบจะพบว่าสองค านี้มคีวามหมายที่แตกต่างกนั ในที่สุดผู้แปลก็แปลทัง้สองค านี้เป็นค า

ภาษาจนีค าเดยีวกนั "鲁蛇" สรปุไดว้่าผูแ้ปลใชว้ธิแีปลอษิระในการแปล 

3. การแปลแบบตรงหรอืค าต่อค า 
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วรรณา แสงอร่ามเรอืง (2563) ได้กล่าวว่า กลวธิกีารแปลแบบตรงหรอืการแปลค าต่อค าเป็นการอาศยั

ภาษาต้นทางเพื่อแสดงใหเ้หน็โครงสรา้งของประโยคในภาษาต้นทางอย่างเด่นชดั มกัใชใ้นการวจิยัภาษาหรอื

คน้หาภาษาทีย่งัไมเ่ป็นทีรู่จ้กัว่ามลีกัษณะโครงสรา้งทางภาษาอย่างไร เป็นเครือ่งมอืของนกัวจิยัทางภาษา การ

แปลพระครสิตธรรมคมัภรีก์ใ็ชว้ธินีี้ เช่นกนั เพราะถอืว่า ค าและการวางต าแหน่งค าในพระครสิตธรรมคมัภรีเ์ป็น

สิง่ศกัดิส์ทิธิห์า้มเปลีย่นแปลง  

ตวัอยา่งกลุ่มทีส่าม 

ภาษาต้นทาง คนบา้ 

 

บ้า7 

(๑) ว. เสยีสต,ิ วกิลจรติ, สตฟัิน่เฟือน, หลงใหลหรอืมวัเมาในสิง่นัน้ ๆ 
จนผดิปรกต ิเช่น บา้กาม บา้ยศ บา้ฟุตบอล 

คนบา้ 

คนทีม่สีตไิมส่มประกอบหรอืไมป่กต（ิlongdo dict） 

 

ภาษาปลายทาง 蛇精

病 

 

网络语言，一种骂人用的詈语，意思为“神

经病”，精神疾患。 “蛇精病”为“神经病”的谐

音（shé jīng bìng）。语气较“神经病”更为调

侃，不带有那么强的恶意，网友借此读成

“蛇精病”来表达本来所阐述的意思。 

 

ค าหยาบ “คนบา้”ปรากฏในฉากทีภ่าพยนตรเ์พิง่เริม่ต้น  ในการต์ูนทีว่าดโดยป๋อง มิง้เตะบอลป๋องไปหาป๋อง

เพื่อช่วยป๋อง เนื่องจากมิง้สวมกระโปรงเธอจงึเผลอเปิดเผยกางเกงในขณะเตะฟุตบอล ป๋องวาดฉากนี้ลงในสมุด

และเพิม่บทสนทนาในจนิตนาการดว้ยตวัเอง ค าว่า “คนบา้”กป็รากฏในการสนทนานี้ จะเหน็ไดว้่าภาพเดก็สาวที่

 
7 ราชบณัฑิตยสถาน. 2556. พจนานกุรม ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ.2554.กรุงเทพฯ : ราชบณัฑิตยสถาน หน้า ๖๖๖ 
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มิง้วาดในสมดุของป๋อง แตกต่างจากนิสยัของตวัละครมาก เป็นคนทีป๋่องจนิตนาการ มิง้จงึพดูค าว่าคนบา้ในบท

สนทนาดว้ยน ้าเสยีงออดออ้น ตน้ฉบบัภาษาไทยมขีอ้ความดงันี้  

เหน็ เหน็แลว้สนิะ  ลายโพลก้าดอตของมิง้น่ะ กน่็ารกัดนีะ คนบา้ แต่ถ้ามิง้ไม่ว่าอะไร เราขอดูอกีทหีนึ่งได้

หรอืเปล่า  

腾讯视频[10:57-11:23] 

ค านี้จะแบ่งออกเป็นสองค าอธบิาย ค าว่า “คน” หมายถึง น. มนุษย์  ค าว่า “บ้า” หมายถึง ว. เสยีสติ, 

วิกลจรติ, สติฟัน่เฟือน, หลงใหลหรอืมวัเมาในสิ่งนัน้ ๆ จนผิดปกติ เมื่อสองค านี้รวมกันก็จะมคีวามหมาย

กลายเป็นคนทีม่สีตไิมส่มประกอบหรอืไมป่กต ิค า“คนบา้” ปรากฏอรรถลกัษณ์ดงัต่อไปนี้     

คนบา้ 

[+คน] 

[+เสยีสต]ิ 

[+ผดิปกต]ิ 

จากประโยคภาษาไทยขา้งตน้ ภาพยนตรฉ์บบัภาษาจนีแปลประโยคดงักล่าวเป็นภาษาจนีดงันี้  

嘿 看到了吗 你内裤的花色 挺可爱的 蛇精病 如果你不介意的话 我可不可以再看一次 

腾讯视频[10:57-11:23] 

ในประโยคดงักล่าวแปลค าว่า “คนบา้” เป็น “蛇精病” ซึง่ค าว่า "蛇精病" เดมิเป็นค าศพัทท์างอนิเทอรเ์น็ต  

จากการทบัศพัท์ภาษาจนีค าว่า “神经病” หมายถงึการเรยีกคนอื่นว่าเป็นโรคประสาทป่วยทางจติ การใช้ค านี้

เพื่อด่าว่าคนอื่นเป็นเหมอืนการเยาะเยย้หรอืลอ้เล่นโดยไม่มกีารแสดงความอาฆาตพยาบาทอยา่งรนุแรง ค า “蛇

精病” มอีรรถลกัษณ์ดงัต่อไปนี้      

蛇精病 
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[+คน] 

[+เสยีสต]ิ 

[+ค าศพัทท์างอนิเทอรเ์น็ต] 

[+ผดิปกต]ิ 

จากการเปรยีบเทยีบค าสองค านี้เหน็ได้อย่างชดัเจนว่า “คนบ้า” กบั “蛇精病” มอีรรถลกัษณ์คลายกนั ผู้

แปลใช้วธิกีารแปลคอืการแปลตรงตวั มคีวามหมายตรงกบัต้นฉบบั ในขณะเดยีวกนัการใช้ค าว่า “蛇精病” 

เหมาะสมกบัฉากน้ีและจะท าใหผู้ช้มรูส้กึตลก 

สรปุ 
จากการวจิยัเกี่ยวกบัค าหยาบของภาพยนตรเ์รื่องนี้ นักวจิยัพบว่าผูแ้ปลใชว้ธิกีารแปลทัง้หมด 3 วธิ ีไดแ้ก่ 

การแปลเอาความโดยเอาความเดมิ การแปลแบบอสิระและ การแปลแบบตรงหรอืค าต่อค า 
หน้าไม่อาย หน้าดา้น หน้าทน หน้าหนา ค าสี่ค ารวมอยู่ในการแปลเอาความโดยเอาความเดมิ  เนื่องจากมี

ความหมายคลา้ยกนัและเป็นค าศพัทไ์ทย นกัวจิยัจงึเชื่อว่ามกีารใชก้ารแปลเอาความโดยเอาความเดมิ 
วธิกีารแปลของการแปลแบบอสิระประกอบด้วยค า “鲁蛇” สองกลุ่ม แมว้่าสองฉาก อธบิายสองตวัระคร 

ขอ้ความตน้ฉบบัใชค้ าศพัทภ์าษาไทยสองค าทีแ่ตกต่างกนั หลงัจากการคน้ควา้และเปรยีบเทยีบจะพบว่าสองค า
นี้มคีวามหมายที่แตกต่างกนั ในที่สุดผู้แปลก็แปลทัง้สองค านี้เป็นค าภาษาจนีค าเดยีวกนั  "鲁蛇" สรุปได้ว่าผู้
แปลใชว้ธิแีปลอษิระในการแปล 

การแปลแบบตรงหรอืค าต่อค ามกีลุ่มค า  “蛇精病” ในภาษาไทย “คนบ้า” แปลว่า“神经病” สองค านี้มี
ความหมายเท่ากัน แต่ในภาษาจีนผู้คนจะเรียก “神经病” เป็น “蛇精病” ค าว่า “蛇精病“ เป็นค าทาง
อนิเทอรเ์น็ต และเมื่อพูดค าว่า “蛇精病” จะไม่แสดงความอาฆาตพยาบาทอย่างรุนแรงและจะมนี ้าเสยีงหยอก
ลอ้ ดงันัน้ผูแ้ปลจงึรวมฉากและแปลตามตวัอกัษรค าว่า “คนบา้” เป็น “蛇精病” 

ค าหยาบของตวัละครในภาพยนตร์จะรวมเข้ากบัฉากในเวลานัน้ สามารถแสดงอารมณ์ของตวัละครได้
ตลอดเวลา ไม่ว่าค าหยาบนี้หมายถงึอะไร  ทัง้หมดนี้เป็นภาพทีแ่ทจ้รงิของกจิกรรมทางจติวทิยาในปัจจุบนัและ
การเปลีย่นแปลงทางอารมณ์ของตวัละคร นอกจากนี้ยงัเป็นวธิกีารทีส่ าคญัในการแสดงลกัษณะของตวัละคร 

เมื่อแปลภาพยนตรผ์ู้แปลต้องรบัผดิชอบในการแนะน าวฒันธรรมไปยงัประเทศจนี ผลลพัธ์ของการแปล
ต้องไม่เพยีงแต่เป็นไปตามลกัษณะนิสยัทางภาษาของภาษาเป้าหมายเท่านัน้ แต่ยงัต้องค านึงถงึลกัษณะของ
วฒันธรรมไทยด้วย ในสุดท้ายภาษาเป้าหมายที่แปลสามารถสอดคล้องกบักระแสวฒันธรรมในปัจจุบันและ
กระตุน้ความสนใจของผูช้ม 
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โดยทัว่ไปแลว้การแปลเป็นการสื่อสาร เป้าหมายทีจ่ะบรรลุโดยการแปลเป็นตวัก าหนดว่ากระบวนการของ
การแปลทัง้หมดเป็นอย่างไร ดงันัน้จงึต้องก าหนดกลยุทธก์ารแปลตามวตัถุประสงค์ของการแปล（贾文波，

2012） 
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บทคดัย่อ 

โฟนีโมเป็นแอปพลิเคชันที่ใช้งานบนโทรศัพท์มือถือ  และแท็บเล็ตบนระบบปฏิบัติการไอโอเอส มี
จุดประสงค์เพื่อช่วยสอนการออกเสียงสระในภาษาอังกฤษตามหลักสัทศาสตร์ส าหรับเด็กในระดับชัน้
ประถมศกึษา โดยบทเรยีนจะแบ่งออกเป็น 2 หวัขอ้ คอื สระเสยีงเดี่ยว กบัสระเสยีงประสม ในแต่ละบทเรยีน
ผู้ใช้สามารถทดลองฟังเสยีงสระ และค าตวัอย่าง จากนัน้จะมแีบบฝึกหดัให้ผูใ้ช้ท า และระบบจะประเมนิความ
ถูกต้องในการออกเสยีง และให้คะแนนเป็นดาว ถ้าผู้ใช้งานท าคะแนนได้น้อยกว่าที่ก าหนดจะไม่สามารถปลด
ลอ็คบทเรยีนถดัไปได ้ 

แอปพลิเคชันโฟนีโมนี้พัฒนาโดยใช้ภาษา Swift และท างานร่วมกับ Speech API ของ Apple ในการ
ตรวจสอบความถูกต้องของเสยีงพูด ในส่วนการตรวจสอบการเขา้ใชง้านระบบของผูใ้ชไ้ด้ใช ้Google Firebase 
Authentication, Facebook API และ Facebook SDK ส่วนการจดัเกบ็ขอ้มลูใช ้Google Firebase เป็นฐานขอ้มลู 
และ Google Firebase Storage ส าหรบัจดัเกบ็ไฟลร์ปูภาพและไฟลเ์สยีงต่าง ๆ ผลการประเมนิความพงึพอใจ
ของผู้ใช้งานพบว่าผู้ใช้ทัง้ครูและนักเรยีนมคีวามพงึพอใจในการใช้งานในระดบัมาก ท าให้สามารถสรุปได้ว่า 
โฟนีโมท างานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ และตรงตามวตัถุประสงค ์ 

ค าส าคญั: แอปพลเิคชนัฝึกพดูภาษาองักฤษ, หลกัสทัศาสตร,์ Apple Speech API 

1. บทน ำ
ภาษาองักฤษเป็นภาษาทีส่ าคญัมากในยุคปัจจุบนั เนื่องจากเป็นภาษากลางทีใ่ชใ้นการสื่อสารของโลก โดย

ทกัษะหนึ่งทีส่ าคญั และต้องมกีารฝึกฝนอย่างจรงิจงักค็อืการพูด สิง่ทีส่ าคญัในการพดูภาษาองักฤษคอืการออก
เสยีงค าที่พูดได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม เนื่องจากการออกเสยีงผดิจะท าให้ความหมายของการสื่อสารที่
ต้องการสื่อจะผดิเพีย้นได้ ในทางสากลมหีลกัทีใ่ชใ้นการออกเสยีงเพื่อใหเ้สยีงทีเ่ราออกไปมคีวามถูกต้อง ผูฟั้ง
สามารถเขา้ใจไดถู้กต้อง คอืหลกัสทัศาสตร ์(Phonetics) [1] ซึง่เป็นหลกัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการศกึษาเสยีงพูดของ
มนุษย ์โดยจะมสีทัอกัษรสากล (International Phonetic Alphabet) ซึ่งจะประกอบไปด้วยสญัลกัษณ์ต่าง ๆ ที่
เป็นมาตรฐานทีส่ามารถแทนเสยีงพูดไดทุ้กภาษา การเขา้ใจในวธิกีารออกเสยีงสทัอกัษรสากล และน ามาใชฝึ้ก
ออกเสยีงภาษาองักฤษจะสามารถช่วยใหอ้อกเสยีงภาษาองักฤษไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
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ผูว้จิยัจงึตระหนักว่า หากมแีอปพลเิคชนัทีส่ามารถช่วยเหลอืในการฝึกพูดภาษาองักฤษใหถู้กตอ้งตามหลกั
สทัศาสตรส์ าหรบัเดก็ จะส่งผลใหเ้ดก็สามารถออกเสยีงภาษาองักฤษไดอ้ย่างถูกต้อง เนื่องจากวยัเดก็เป็นวยัที่
ไดเ้ริม่ต้นเรยีนภาษาองักฤษ การออกเสยีงภาษาองักฤษทีถู่กต้องจะท าใหม้พีืน้ฐานทีด่ีในการพูดภาษาองักฤษ
ต่อไปในอนาคต งานวิจยันี้น าเสนอแอปพลเิคชนับนระบบปฏิบตัิการไอโอเอสส าหรบัเรยีนรู้การออกเสยีง
ภาษาองักฤษส าหรบัเดก็ในระดบัชัน้ประถมศกึษาตอนต้น โดยผูเ้รยีนสามารถกดฟังตวัอย่างเสยีง ทดสอบออก
เสยีง และระบบจะตรวจสอบความถูกต้องในการออกเสยีงนัน้ ซึ่งพฒันาโดยใช้ภาษา Swift ท างานร่วมกับ 
Speech API ของ Apple ในการตรวจสอบความถูกต้องของเสยีงพูด ในส่วนการตรวจสอบการเขา้ใชง้านระบบ
ของผู้ใช้ได้ใช้  Google Firebase Authentication, Facebook API และ Facebook SDK ส่วนการจดัเก็บข้อมูล
ใช้ Google Firebase เป็นฐานขอ้มูล และ Google Firebase Storage ส าหรบัจดัเก็บไฟล์รูปภาพและไฟล์เสยีง
ต่าง ๆ และไดท้ดสอบแอปพลเิคชนัโดยน าไปใหน้ักเรยีนในระดบัประถมศกึษาตอนตน้ และคุณครไูดท้ดลองใช้ 
และน าผลการประเมนิมาวเิคราะหค์วามพงึพอใจของระบบ  

2. กำรทบทวนวรรณกรรม  
2.1 Speech API 
Speech API [2] เป็น API ทีใ่ชส้ าหรบัการแปลงเสยีงเป็นตวัอกัษร ทีร่องรบั iOS ตัง้แต่เวอรช์นั 10 ขึน้ไป 

สามารถแปลงไดท้ัง้เสยีงพดูสด และเสยีงจากไฟลท์ีถู่กอดัไวแ้ลว้ ปัจจบุนั Speech API รองรบัการแปลงค าเป็น
ตวัอกัษรมากกว่า 50 ภาษา ในการใชง้านทุกครัง้จะต้องมกีารเชื่อมต่ออนิเทอรเ์น็ต เพื่อเชื่อมต่อกบัเซริฟ์เวอร์
ของ Apple ในการแปลงภาษา ในส่วนการแปลงภาษาของ Speech API จะม ีObject ทีเ่กีย่วขอ้งดงันี้ 

1) SFSpeechRecognizer มหีน้าทีใ่นการสรา้งงานแปลงเสยีงเป็นตวัอกัษร และคนืค่าออกไป และยงัต้อง
จดัการเกีย่วกบัการอนุญาตใหใ้ชเ้สยีง และภาษาในการแปลงเสยีง 

2) SFSpeechRecognitionRequest มหีน้าทีใ่นการให ้SFSpeechRecognizer เขา้ถงึแหล่งทีม่าของเสยีง
ทีจ่ะใชใ้นการแปลงเป็นค าพดู โดยจะแบ่งประเภทออกไดเ้ป็น 2 ประเภท ดงันี้  
2.1) SFSpeechURLRecognitionRequest ส าหรบัการอ่านเสยีงจากไฟล ์
2.2) SFSpeechAudioBufferRecognitionRequest ส าหรบัการอ่านเสยีงจาก Buffer 

3) SFSpeechRecognitionTask ใชใ้นการดูความคบืหน้าของการแปลงเสยีงเป็นตวัอกัษร หรอืมหีน้าทีใ่น
การยกเลกิการแปลงเสยีงเป็นตวัอกัษร 

4) SFSpeechRecognitionResult คอืผลลพัธท์ีไ่ดม้าจากการแปลงเสยีงเป็นตวัอกัษร 
 

 
ภาพที ่1 Object ทีเ่กีย่วขอ้งในการท างานของ Speech API [2] 
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2.2 แอปพลเิคชนัทีเ่กีย่วขอ้ง 
ในปัจจุบนัมแีอปพลเิคชนัส าหรบัการเรยีน และฝึกพูดภาษาองักฤษจ านวนมาก ซึง่สามารถใชง้านไดท้ัง้ใน

อุปกรณ์ไอโอเอส และแอนดรอยด ์โดยมตีวัอยา่งดงัรายละเอยีดดงันี้ 
แอปพลเิคชนั Speech Tutor [3] เป็นแอปพลเิคชนัส าหรบัอุปกรณ์ไอโอเอส ทีส่อนพูดภาษาองักฤษ โดยมี

ภาพแอนิเมชนัแสดงการแตะลิน้ในการพูดค าต่าง ๆ ซึง่ช่วยใหเ้รยีนรูก้ารพูดภาษาองักฤษทีถู่กตอ้งไดง้่าย และ
ท าใหพ้ดูภาษาองักฤษไดช้ดัเจนขึน้ 

แอปพลเิคชนั English Pronunciation Tutor [4] เป็นแอปพลเิคชนัส าหรบัอุปกรณ์ไอโอเอส ในการออกเสยีง
สระและเสยีงพยญัชนะ โดยจะมรีูปภาพแสดงลกัษณะของลิ้นและรมิฝีปาก ในการออกเสยีงแต่ละค า และมี
แบบฝึกหดัใหผู้ใ้ชท้ดลองพดู และตรวจสอบความถูกตอ้ง 

แอปพลิเคชัน Duolingo [5] คือแอปพลิเคชันส าหรบัอุปกรณ์ไอโอเอส และแอนดรอยด์ ในการเรียนรู้
ภาษาองักฤษและภาษาอื่น ๆ โดยในแอปพลเิคชนัจะไดฝึ้กทัง้การพูด ฟัง อ่าน และเขยีน ในแอปพลเิคชนัจะมี
บทเรยีนทีค่ล้ายกบัเกมใหผู้้ใช้งานได้เรยีน และเกบ็ค่าประสบการณ์ นอกจากนี้ยงัมรีะบบตารางอนัดบัแข่งขนั
กบัเพื่อน ๆ ในแอปพลเิคชนัดว้ย จะมทีัง้เวอรช์นัฟร ีและเสยีค่าใชจ้า่ย โดยเวอรช์นัเสยีค่าใชจ้า่ยจะไม่มโีฆษณา 
และปลดลอ็คเนื้อหาไดม้ากขึน้ 

แอปพลเิคชนั Speak – Practice Your English [6] คอืแอปพลเิคชนัฝึกภาษาองักฤษในรปูแบบการสนทนา 
ที่เน้นทกัษะการพูด และการฟัง โดยแอปพลเิคชนันี้จะสร้างตวัละครขึ้นมาคุยกบัผู้ใช้งานในรูปแบบการแชท 
ผูใ้ชง้านสามารถส่งคลปิเสยีงกลบัไป ซึง่ตวัละครแต่ละตวัทีผู่ใ้ช้งานสนทนาดว้ยจะมสีถานการณ์ทีแ่ตกต่างกนั
ไป เมื่อผ่านการทดสอบจะสามารถปลดล็อคตวัละครอื่น ๆ ท าให้ได้เรยีนรู้บทสนทนาใหม่ ๆ เพิม่เติม และ
ในขณะทีเ่ราฝึกพดูแต่ละค า จะมรีะดบัสบี่งบอกถงึระดบัความเขา้ใจว่าคนอื่นจะฟังเราเขา้ใจมากน้อยแค่ไหน 

แอปพลิเคชัน Oxford Advanced Learner’s Dictionary [7] คือแอปพลิเคชันพจนานุกรมที่แปลจาก
ภาษาองักฤษเป็นภาษาองักฤษครอบคลุมค าศพัท์จ านวนมาก และมคี าอธบิาย วธิกีารใช้ค า และความหมาย 
อยา่งละเอยีด นอกจากนี้ในแอปพลเิคชนัยงัมวีธิกีารออกเสยีงตามหลกัสทัศาสตร์ ใหท้ดลองฟังอกีดว้ย โดยจะมี
เสยีงภาษาองักฤษส าเนียงอเมรกินั และบรติชิ 

อย่างไรกต็ามแอปพลเิคชนัเหล่านี้จะมขีอ้ความการสื่อสารในแอปพลเิคชนัเป็นภาษาองักฤษ ยกเวน้แอป-
พลิเคชนั Duolingo ที่มหีน้าจอสื่อสารให้เลือกเป็นภาษาไทย ท าให้แอปพลิเคชนัส่วนใหญ่ไม่เหมาะสมกบั
นักเรยีนในระดบัชัน้ประถมศกึษาตอนต้นที่ไม่คุ้นเคยกบัภาษาองักฤษ และหากต้องการใช้งานแอปพลเิคชนั 
Duoligo ทีม่เีนื้อหาทีซ่บัซอ้นจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่าย และขอ้แตกต่างทีส่ าคญัของแอปพลเิคชนัทีง่านวจิยันี้น าเสนอ 
คอื การใหข้อ้มลูการออกเสยีงในหลกัสทัศาสตรท์ าใหน้กัเรยีนมคีวามคุน้เคยกบัสญัลกัษณ์การออกเสยีงในหลกั
สทัศาสตร ์ท าให้หากนักเรยีนไปศกึษาค าต่างๆ จากพจนานุกรมทีม่สีญัลกัษณ์การออกเสยีงในหลกัสทัศาสตร์
จะสามารถออกเสยีงไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

3. วิธีด ำเนินกำรวิจยั  
3.1 การวเิคราะห ์และออกแบบแอปพลเิคชนั 
กระบวนการท างานของแอปพลเิคชนั Phonemo ประกอบไปดว้ยหลาย ๆ ส่วนทีส่ าคญั โดยสถาปัตยกรรม

ของแอปพลเิคชนั Phonemo สามารถแสดงรายละเอยีดไดด้งัภาพที ่2 
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ภาพที ่2 แผนภาพแสดงสถาปัตยกรรมของแอปพลเิคชนั Phonemo  
 
จากภาพที ่2 สถาปัตยกรรมของแอปพลเิคชนั Phonemo สามารถแบ่งไดด้งันี้ 
1. Other APIs เป็นส่วน API ของระบบต่างๆ ทีแ่อปพลเิคชนั Phonemo เรยีกใชง้าน โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน 

ส่วนแรกคือ API ของ Google Firebase ที่ใช้ในการจดัเก็บข้อมูลลงฐานข้อมูล จดัเก็บไฟล์เสียง และไฟล์
รปูภาพ และใชใ้นการตรวจสอบการเขา้ใชง้านระบบของผูใ้ช ้ส่วนทีส่องคอื Facebook API ส าหรบัตรวจสอบให้
ผู้ใช้เข้าสู่ระบบผ่านบัญชีผู้ใช้ของ Facebook และส่วนที่สาม คือ Apple API ซึ่งเป็น Speech API ส าหรบั
ตรวจสอบความถูกตอ้งในการออกเสยีงภาษาองักฤษของผูใ้ช้  

2. Application Service จะมีหน้าที่ติดต่อกับ APIs ต่าง ๆ ภายนอกแอปพลิเคชัน ได้แก่ Firebase, 
Facebook และ Apple นอกจากนี้ยงัท าหน้าที่เป็นตวักลางในการจดัการ ขอ้มูลต่าง ๆ ของแอปพลเิคชนัที่จะ
น าไปใช้ในหลาย ๆ ต าแหน่ง  โดยตัวอย่าง  Application Service ในแอปพลิเคชัน  Phonemo ได้แ ก่  
AuthService, LessonsService, TextToSpeechService เป็นตน้ 

3. Coordinator จะมหีน้าที่เป็นเหมอืน Flow ควบคุมการท างานของแต่ละหน้าว่าต้องไปต้องเปิดหน้า
ถดัไปเป็นหน้าอะไร หรอืต้องเปิด Flow ถดัไป โดยทุกหน้าเมื่อมกีารเปลีย่นหน้าจะต้องส่งมาบอก Coordinator 
เพื่อทีจ่ะเปลีย่นหน้า และ Coordinator จะมหีน้าที่สรา้งหน้าใหม่ พรอ้มใส่ Service ต่าง ๆ ทีจ่ าเป็นในหน้านัน้ 
ๆ และท าการเปิดหน้านัน้ 

4. Screen ในแต่ละหน้าจะประกอบไปดว้ยหลาย ๆ ส่วนดงันี้ View คอืหน้าต่าง UI ต่าง ๆ โดยสรา้งเป็น
ไฟล ์Xib ซึง่สามารถลาก Component ต่าง ๆ ลงไปวาง และสรา้งเป็นหน้าตาทีต่้องการได้ ViewController คอื
ไฟลท์ีจ่ะมหีน้าทีค่วบควบว่า View ตอ้งแสดงผลอยา่งไร, Interactor มหีน้าทีใ่นการยงิขอ้มลูทีต่อ้งการออกไปให้ 
Service เพื่อให้ Service น าข้อมูลที่ต้องการมาให้ เมื่อได้ข้อมูลที่ต้องการจะส่งต่อออกไปให้ Presenter เพื่อ
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ประมวลผลต่อไป Presenter มหีน้าทีจ่ะการคดิ Logic ต่าง ๆ เพื่อค านวณ และส่งให ้ViewController ต่อไปเพื่อ
แสดงผล ยิง่ไปกว่านัน้ Presenter ยงัมหีน้าที่บอก Interactor ว่าต้องเรยีกขอ้มูลอย่างไร หรอืส่งขอ้มูลออกไป
บอก Coordinator เพื่อท าการเปลีย่นไปยงัหน้าถดัไป  และสุดทา้ย Builder มหีน้าทีใ่หก้ารสรา้ง Screen นัน้ ๆ 
และสรา้งส่วนทีจ่ าเป็นในแต่ละ Screen และท าการต่อแต่ละอย่างเขา้กนัเพื่อใหส้ามารถส่งขอ้มลูไปมาได้อย่าง
ถูกตอ้ง และไมเ่กดิปัญหาเรือ่ง Memory leak 

ในส่วนระบบฐานขอ้มูลนัน้ แอปพลเิคชนั Phonemo มกีารเก็บขอ้มูลบน Google Firebase Firestore ซึ่ง
เกบ็ขอ้มลูบทเรยีน แบบฝึกหดั และขอ้มลูผูใ้ช ้ 

 

4. ผลกำรวิจยั  
4.1 ผลการพฒันาระบบ 
เมือ่ผูใ้ชเ้ขา้ใชง้านแอปพลเิคชนั จะสามารถเขา้สู่ระบบไดโ้ดยใชข้อ้มลูผูใ้ชข้องเฟซบุ๊ค (Facebook) เมือ่เขา้

สู่ระบบแลว้จะพบหน้าจอหลกัซึม่กีารทกัทายผูใ้ชง้านตามเวลาทีใ่ชง้าน ดงัภาพที ่3 (ก) ทีห่น้าจอหลกัดา้นล่าง
จะประกอบดว้ยไอคอนเมนู 3 อนัคอื หน้าจอหลกั หน้าจอคู่มอื และหน้าบทเรยีนของแอปพลเิคชนั ดงัภาพที ่3 
(ก) (ข) และ (ค) ตามล าดบั 

 

 
 (ก)  (ข)  (ค) 

ภาพที ่3 (ก) หน้าหลกั (ข) หน้าคู่มอื และ (ค) หน้าบทเรยีนของแอปพลเิคชนั Phonemo  
 
หน้าจอคู่มอืดงัภาพที่ 3 (ข) จะประกอบไปดว้ยบทน า และวธิกีารเรยีน โดยผูใ้ชง้านจะสามารถอ่านเนื้อหา

บทเรยีน และสามารถกดปุ่ มฟังบรรยายได้ หน้าจอบทเรยีน ดงัภาพที ่3 (ค) จะประกอบดว้ยบทเรยีนสระเสยีง
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เดยีว และบทเรยีนสระเสยีงประสม เมื่อผู้ใช้กดเลอืกประเภทของบทเรยีนแลว้ จะเป็นการเขา้ไปหน้ารายการ
บทเรยีนตามประเภทของเสยีงสระดงัภาพที่ 4 (ก) โดยในหน้ารายการบทเรยีนจะประกอบไปดว้ย ค าบรรยาย
เกีย่วกบัประเภทของเสยีงสระทีผู่ใ้ชเ้ลอืก และจะมบีทเรยีนใหเ้ลอืกเรยีน โดยจะสามารถกดเรยีนบทเรยีนที่มปีุ่ ม
เริม่บทเรยีนไดเ้ท่านัน้ ไม่สามารถกดเริม่เรยีนบทเรยีนทีม่รีปูกุญแจลอ็คได้ และจะมดีาวหน้าบทเรยีน เมื่อผูใ้ช้
ผ่านบทเรยีนนัน้ ๆ แลว้ โดยประเภทของดาวจะขึน้ตามคะแนนทีด่ทีีสุ่ดทีผู่ใ้ชง้านเคยท าได ้

เมื่อเริม่บทเรยีนการออกเสยีง ผู้ใช้จะพบหน้าจอบทเรยีนเสยีงต่างๆ ดงัตวัอย่างในภาพที่ 4 (ข) โดยจะมี
การแสดงเสยีงทีก่ าลงัเรยีนอยู่ ตวัอยา่งการออกเสยีง และค าศพัทท์ีใ่ชเ้สยีงนัน้ ๆ ผูใ้ชส้ามารถกดรปูล าโพงเพื่อ
ฟังเสยีงค าได้ ที่แถบด้านบนจะมสีถานะบอกความคบืหน้าของการเรยีนในบทเรยีนนัน้ ๆ เมื่อผู้ใช้งานเขา้ใจ
วธิกีารออกเสยีงแลว้สามารถกดปุ่ มเริม่ท าแบบฝึกหดั ระบบจะแสดงหน้าจอแบบฝึกหดัดงัภาพที ่4 (ค) ผูใ้ชง้าน
สามารถกดฟังการออกเสยีงค าของแบบฝึกหดัได้ และสามารถอดัเสยีงของตวัเองโดยกดปุ่ มทดสอบการออก
เสยีง จากนัน้ระบบจะประเมนิผลการออกเสยีง และแสดงผลลพัธก์ารออกเสยีงดงัภาพที ่5 (ก) โดยถา้ออกเสยีง
ถูกต้อง ระบบจะแสดงแบบฝึกหดัค าถดัไป แต่ถ้าผูใ้ชง้านออกเสยีงผดิจะสามารถออกเสยีงซ ้าไดจ้ านวน 3 ครัง้ 
ผูใ้ชส้ามารถกดขา้มแบบฝึกหดัในค านัน้ ๆ ไดโ้ดยกดปุ่ มขา้มทีด่า้นล่าง และเมือ่ผูใ้ชง้านท าแบบฝึกหดัครบแลว้
จะมกีารสรุปผลการเรยีนในแต่ละบทเรยีนดงัภาพที่ 5 (ข) โดยระบบจะแสดงว่าท าแบบฝึกหดัผ่านหรอืไม่ ได้
คะแนนดาวกีด่วง ผูใ้ชส้ามารถจบการเรยีนไดโ้ดยการกดปุ่ มจบบทเรยีนดา้นล่าง 

 

  
 (ก)  (ข)  (ค) 
 
ภาพที ่4 (ก) หน้ารายการบทเรยีนตามประเภทของเสยีงสระ (ข) หน้าบทเรยีนเสยีงสระตามเสยีงต่าง ๆ (ค) 

หน้าแบบฝึกหดัเสยีงสระตามเสยีงต่าง ๆ 
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 (ก)  (ข)  
 
ภาพที ่5 (ก) หน้าแสดงผลลพัธข์องการออกเสยีง และ (ข) หน้าแสดงสรปุผลการเรยีนในแต่ละบทเรยีน 
4.2 ผลประเมนิความพงึพอใจของระบบ 
ผู้วจิยัได้ส ารวจขอ้มูลความพงึพอใจในการใช้งานแอปพลเิคชนั จากผู้ใช้งาน 2 กลุ่ม คอื นักเรยีน และครู 

โดยเป็นนักเรยีนระดบัชัน้ประถมศึกษา จ านวน 35 คน โดยจะส ารวจเฉพาะความพงึพอใจด้านการใช้งาน 
(Usability Test) และส ารวจครูจ านวน 5 คน ซึ่งสอนในระดบัชัน้ประถมศกึษา และมปีระสบการณ์ในการสอน
มากกว่า 3 ปี โดยได้ส ารวจความพงึพอใจด้านความต้องการของระบบ (System Requirements Test) ความ
พงึพอใจด้านการท างานได้ตามฟังก์ชนังานของระบบ (Functional Test) และความพงึพอใจด้านการใช้งาน 
(Usability Test) มผีลความพงึพอใจแสดงดงัตารางที ่1 - 4 

 

ตารางที ่1 ความพงึพอใจดา้นการใชง้าน (Usability Test) ของนกัเรยีน 
 

รำยกำร รอ้ยละท่ีผูใ้ช้เลือก 
ระดบัควำมพึงพอใจ ค่ำเฉล่ีย S.D. 

ระดบั
ควำมพึง
พอใจ 5 4 3 2 1 

1. การจดัวางหน้าจอมคีวามเหมาะสม 97.14 2.86 0 0 0 4.97 0.17 มาก 
2. รปูแบบ และขนาดตวัอกัษรมคีวามเหมาะสม 97.14 2.86 0 0 0 4.97 0.17 มาก 
3. เสยีง และสทีีใ่ชใ้นการออกแบบมคีวามเหมาะสม 97.14 2.86 0 0 0 4.97 0.17 มาก 
4. แอนิเมชนัในสว่นการใหค้ะแนนมคีวามเหมาะสม 82.86 17.14 0 0 0 4.83 0.38 มาก 
5. ความง่ายต่อการใชง้าน 80.00 20.00 0 0 0 4.80 0.41 มาก 
6. ความน่าใชข้องระบบโดยภาพรวม 91.43 8.57 0 0 0 4.91 0.28 มาก 

ค่ำเฉล่ียรวม 4.91 0.26 มำก 
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จากตารางที่ 1 พบว่าความพึงพอใจด้านการใช้งาน (Usability Test) ของนักเรยีนที่ตอบแบบสอบถาม 
พบว่าใหค้วามพงึพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยมคี่าเฉลีย่อยูท่ี ่4.91 ค่าเบีย่งเบนมาตรฐานอยูท่ี ่0.26 

 
ตารางที ่2 ความพงึพอใจดา้นการตอบสนองต่อการใชง้านระบบ (System Requirements) ของคร ู
 

รำยกำร รอ้ยละท่ีผูใ้ช้เลือก 
ระดบัควำมพึงพอใจ ค่ำเฉล่ีย S.D. 

ระดบั
ควำมพึง
พอใจ 5 4 3 2 1 

1. ระบบสามารถน าเสนอเน้ือหาบทเรยีนเรื่องการ
ออกเสยีงเบือ้งตน้ไดเ้หมาะสม 

100 0 0 0 0 5 0 มาก 

2. คู่มอืการใชง้านระบบน าเสนอเน้ือหาไดเ้หมาะสม 100 0 0 0 0 5 0 มาก 
3. ระบบมกีารใหค้ะแนนการออกเสยีงไดเ้หมาะสม 80 20 0 0 0 4.80 0.45 มาก 

ค่ำเฉล่ียรวม 4.93 0.15 มำก 

 
จากตารางที่ 2 พบว่าความพงึพอใจดา้นการตอบสนองต่อการใชง้านระบบ (System Requirements Test) 

ของครโูดยรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยมคี่าเฉลีย่อยูท่ี ่4.93 ค่าเบีย่งเบนมาตรฐานอยูท่ี ่0.15 
ตารางที ่3 ความพงึพอใจดา้นการท างานไดต้ามฟังกช์นังานของระบบ (Functional Test) ของคร ู
 

รำยกำร รอ้ยละท่ีผูใ้ช้เลือก 
ระดบัควำมพึงพอใจ ค่ำเฉล่ีย S.D. 

ระดบั
ควำมพึง
พอใจ 5 4 3 2 1 

1. ระบบออกเสยีงตวัอย่างไดถู้กตอ้ง 80 20 0 0 0 4.80 0.45 มาก 
2. ระบบตรวจสอบการออกเสยีงของผูใ้ชไ้ดถู้กตอ้ง 80 20 0 0 0 4.80 0.45 มาก 

ค่ำเฉล่ียรวม 4.80 0.45 มำก 

 
จากตารางที ่3 พบว่าความพงึพอใจดา้นการท างานไดต้ามฟังกช์นังานของระบบ (Functional Test) ของครู

อยูใ่นระดบัมาก โดยมคี่าเฉลีย่อยูท่ี ่4.80 ค่าเบีย่งเบนมาตรฐานอยูท่ี ่0.45 
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ตารางที ่4 ความพงึพอใจดา้นการใชง้าน (Usability Test) ของคร ู
 

รำยกำร รอ้ยละท่ีผูใ้ช้เลือก 
ระดบัควำมพึงพอใจ ค่ำเฉล่ีย S.D. 

ระดบั
ควำมพึง
พอใจ 5 4 3 2 1 

1. การจดัวางหน้าจอมคีวามเหมาะสม 80 20 0 0 0 4.80 0.45 มาก 
2. รปูแบบ และขนาดตวัอกัษรมคีวามเหมาะสม 80 20 0 0 0 4.80 0.45 มาก 
3. เสยีง และสทีีใ่ชใ้นการออกแบบมคีวามเหมาะสม 80 20 0 0 0 4.80 0.45 มาก 
4. แอนิเมชนัในสว่นการใหค้ะแนนมคีวามเหมาะสม 100 0 0 0 0 5 0 มาก 
5. ความง่ายต่อการใชง้าน 80 20 0 0 0 4.80 0.45 มาก 
6. ความน่าใชข้องระบบโดยภาพรวม 60 40 0 0 0 4.60 0.55 มาก 

ค่ำเฉล่ียรวม 4.80 0.39 มำก 

 
จากตารางที่ 4 พบว่าความพงึพอใจด้านด้านการใช้งาน (Usability Test) ของครูอยู่ในระดบัมาก โดยมี

ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.80 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 0.39 เมื่อประเมนิผลรวมทัง้ 3 ด้านของครู ผู้ใช้งานมคีวามพงึ
พอใจอยูร่ะดบัมาก มคี่าเฉลีย่อยูท่ี ่4.84 

นอกจากนี้ยงัมขีอ้เสนอแนะจากผูใ้ชด้งันี้ 
1. เสยีงในแอปพลเิคชนัค่อนขา้งเบาท าใหไ้มส่ะดวกใชง้านในทีม่เีสยีงรบกวนมาก 
2. อยากใหม้กีารพฒันาแอปพลเิคชนัโฟนีโมบนระบบปฏบิตักิารแอนดรอยด์ 
3. อยากใหส้ามารถเขา้สู่ระบบไดผ้่านอเีมล ์
4. อยากใหม้รีะบบบนัทกึรวมค าทีส่นใจในแบบฝึกหดัมาใชฝึ้กออกเสยีงในภายหลงั 

5. สรปุ  

จากการพฒันาแอปพลเิคชนั โฟนีโม: แอปพลเิคชนัส าหรบัการฝึกพูดเสยีงสระในภาษาองักฤษตามหลกั
สทัศาสตรส์ าหรบัเดก็บนระบบปฏบิตักิารไอโอเอส เพื่อสอนการออกเสยีงสระในภาษาองักฤษ ซึง่พฒันาโดยใช้
ภาษา Swift และท างานร่วมกบั Speech API ของ Apple ในการตรวจสอบความถูกตอ้งของการออกเสยีง และ
ใช้ Firebase Authentication, Facebook SDK และ Facebook API เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าสู่ระบบได้โดยใช้
บัญชี Facebook ได้ ในส่วนการเก็บข้อมูลบทเรียน แบบฝึกหัดและข้อมูลผู้ใช้ จะเก็บข้อมูลผ่าน Google 
Firebase Firestore และใช ้Google Firebase Storage ในการเกบ็ขอ้มลูภาพ และเสยีง 

ในการทดสอบการใชง้านพบว่านกัเรยีน และครทูีท่ดลองใชง้านสามารถเขา้ใจวธิกีารใชง้านไดอ้ย่างง่ายดาย 
นอกจากนี้รูปแบบของแอปพลเิคชนัที่เหมอืนเกมเป็นด่าน ๆ ท าให้ผู้เรยีนรูส้กึสนุกเมื่อใช้งาน และผู้ทดลองมี
ความเข้าใจเรื่องการออกเสียงสระในภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการพูดใน
ชวีติประจ าวนัไดต่้อไป จากผลการประเมนิความพงึพอใจของผูท้ดลองใชง้านแอปลพเิคชนักบันกัเรยีนระดบัชัน้
ประถมศกึษา นักเรยีนมคีวามพงึพอใจในดา้นการใชง้าน (Usability Test) อยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลีย่ 4.91 
จากคะแนนเตม็ 5 คะแนน และผูท้ดลองใชง้านทีเ่ป็นครูจ านวน 5 คน มคีวามพงึพอใจต่อแอปพลเิคชนัโฟนีโม
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ในด้านการตอบสนองความต้องการของระบบ (System Requirements Test) อยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลี่ย 
4.93 ด้านการท างานได้ตามฟังก์ชนังานของระบบ (Functional Test) มคีวามพงึพอใจอยู่ในระดบัมาก โดยมี
ค่าเฉลี่ย 4.80 และด้านการใช้งาน (Usability Test) มคีวามพงึพอใจอยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลี่ย 4.80 เมื่อ
ประเมนิผลรวมทัง้ 3 ดา้นของคร ูผูใ้ชง้านมคีวามพงึพอใจอยูร่ะดบัมาก มคี่าเฉลีย่อยูท่ี ่4.84  

ดังนัน้สามารถสรุปได้ว่า โฟนีโม แอปพลิเคชันส าหรบัการฝึกพูดเสียงสระในภาษาอังกฤษตามหลกั
สทัศาสตรส์ าหรบัเดก็ บนระบบปฏบิตักิารไอโอเอส สามารถท างานไดบ้รรลุวตัถุประสงคท์ีต่ ัง้ไวค้อื พฒันาแอป
พลิเคชันที่สามารถใช้ในการฝึกฝนการออกเสียงสระในภาษาอังกฤษ ที่สามารถกดฟังเสียงตัวอย่าง ท า
แบบฝึกหดัพูดตาม แนะน าบทเรยีนตามระดบัการเรยีน และสามารถท าให้ผู้เรยีนเกดิความสนุกสนานในการ
เรยีน  

ในส่วนขอ้เสนอแนะในการศกึษาขัน้ต่อไปควรมกีารพฒันาแอปพลเิคชนัให้ใช้งานได้บนระบบปฏบิตัิการ
แอนดรอยดด์ว้ย เนื่องจากผูท้ดลองใชง้านแอปพลเิคชนัหลายคนใชโ้ทรศพัทม์อืถอืระบบปฏบิตักิารแอนดรอยด ์ 
นอกจากนี้ควรมกีารเพิม่ค าในแบบทดสอบ และสุ่มออกมาตามบทเรยีน เพื่อใหแ้บบฝึกหดัมคีวามหลากหลาย
มากยิง่ขึน้ และยงัมฟัีงกช์นัอื่น ๆ ทีส่ามารถพฒันาเพิม่เตมิได ้เช่น มรีะบบแจง้เตอืนเพื่อใหผู้ใ้ชเ้ขา้มาฝึกทุกวนั 
สามารถเขา้สู่ระบบไดห้ลากหลายช่องทางมากขึน้ มรีะบบหน้าต่างเกบ็ค าโปรด เป็นต้น ในส่วนของการพฒันา
แอปพลเิคชนัควรมกีารแยกฟังก์ชนัในการท างานต่าง ๆ ออกมาเป็น Web Services เพื่อความสะดวกในการ
พฒันาในแพลตฟอรม์ต่างๆ  

กำรอ้ำงอิง  
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บทคดัย่อ 

ประเทศไทยได้มกีารประยุกต์มาตรการระบบการจดัการพลงังานภาคบงัคบักบัสถานประกอบการ
ขนาดใหญ่ที่มกีารใช้พลงังานสูงโดยใหน้ิยามว่า “โรงงานควบคุม” และ “อาคารควบคุม” มาตัง้แต่ปี พ.ศ. 
2550 จวบจนปัจจุบนั ซึง่จากการตดิตามผลการด าเนินงานที่ผ่านมาแมว้่าจะประสบความส าเรจ็ในระดบั
หนึ่ง แต่ก็เริม่มสีญัญาณที่บ่งบอกถงึความถดถอยของประสทิธผิลอนัเกดิจากมาตรการดงักล่าว จงึเป็น
ทีม่าของแนวคดิในการที่จะคน้หาแนวทางในการพฒันาประสทิธภิาพและประสทิธภิาพผลของระบบการ
จดัการพลงังานภาคบงัคบัของประเทศไทย ดว้ยเปรยีบเทยีบกบัมาตรฐานการจดัการพลงังานสากล (ISO 
50001) และปัจจยัสู่ความส าเรจ็ (CSFs) ที่เกี่ยวขอ้ง รวมถงึผลจากการประยุกต์ใช้เทคโนโลยทีี่ทนัสมยั
เขา้มาช่วยในการจดัการพลงังาน ซึง่ผลการทบทวนวรรณกรรมและการสมัภาษณ์ผูม้สี่วนเกีย่วข้องท าให้
คน้พบแนวทางทีเ่ป็นไปไดใ้นการปรบัปรงุขอ้ก าหนดและบรบิทส าหรบัการประยกุตใ์ชม้าตรการระบบการ
จดัการพลงังานภาคบงัคับของประเทศไทย 11 แนวทาง ซึ่งควรน าเข้าสู่กระบวนการศึกษาวจิยัเชิง
ปรมิาณเพื่อน าผลทีไ่ดไ้ปใชป้ระกอบการตดัสนิใจเชงินโยบายในอนาคต 

ค าส าคญั: พลงังาน การอนุรกัษ์พลงังาน ประสทิธภิาพพลงังาน ระบบการจดัการพลงังาน 

1. บทน า
ประเทศไทยในปัจจุบนัมกีารใช้พลงังานขัน้สุดท้าย (รวมพลงังานหมุนเวยีน) เทยีบเท่ากบัการใช้

น ้ามนัดบิปีละประมาณ 89.2 ลา้นตนั คดิเป็นมูลค่ามากกว่า 2 ล้านลา้นบาทต่อปี หรอื เทยีบเท่ารอ้ยละ 
12.9 ของมลูค่าผลติภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ (GDP) โดยมสีดัส่วนของพลงังานขัน้ต้นทีต่้องน าเขา้
จากต่างประเทศถงึรอ้ยละ 63 (โดยปรมิาณ) คดิเป็นสดัส่วนถงึรอ้ยละ 13.7 ของมลูค่าการน าเขา้ทัง้หมด
ของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2562 [1] ท าให้ประเทศไทยตกอยู่ในฐานะประเทศผู้น าเข้าพลังงานที่มี
คา่ใชจ้า่ยดา้นพลงังานเป็นต้นทุนส าคญัในการพฒันาประเทศ ดงันัน้ ประเทศไทยจงึไดใ้หค้วามส าคญักบั
การอนุรกัษ์พลงังานมาอย่างต่อเนื่องด้วยการประกาศใช้กฎหมายเพื่อส่งเสรมิการอนุรกัษ์พลงังานมา
ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2535 [2] พรอ้มทัง้จดัท าแผนการอนุรกัษ์พลงังานของประเทศในระยะยาวซึง่มเีป้าหมายที่
จะลดค่าความเข้มการใช้พลงังาน (Energy Intensity: EI) ซึ่งคดิจากปรมิาณการใช้พลงังานขัน้สุดท้าย 
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(หน่วย:พนัตนัเทยีบเท่าน ้ามนัดบิ หรอื ktoe) ต่อ GDP (หน่วย:พนัลา้นบาท) ลงใหไ้ดเ้ป็นสดัส่วนรอ้ยละ 
30 เมื่อคิดเทียบกับปีฐานคือ ปี พ.ศ.2553 ภายในปี พ.ศ. 2580 [3] และได้ด าเนินการจนประสบ
ความส าเร็จในระดับหนึ่งเมื่อพิจารณาจากค่าความยดืหยุ่นการใช้พลังงาน  (Energy Elasticity) ของ
ประเทศในช่วงปี พ.ศ. 2552-2562 ซึง่มคี่าเฉลีย่อยู่ที่ 0.77 แสดงใหเ้หน็ว่าการใชพ้ลงังานมกีารเตบิโตใน
สดัส่วนที่ต ่ากว่า GDP อนัส่งผลให้ค่า EI ของประเทศไทยมแีนวโน้มลดต ่าลงจาก 8.99 ในปี พ.ศ. 2552 
เหลอื 8.16 ในปี พ.ศ. 2562 [1] 

ทัง้นี้ ผลส าเรจ็ในดา้นการอนุรกัษ์พลงังานของประเทศไทยส่วนหนึ่งมาจากมาตรการภาคบงัคบัซึง่มุ่ง
เป้าไปทีก่ารก ากบัดแูลการใชพ้ลงังานในภาคอุตสาหกรรมการผลติ (โรงงานอุตสาหกรรม) และภาคธุรกจิ
การคา้ (อาคารธุรกจิ) ทีม่กีารใชพ้ลงังานในปรมิาณมากเป็นการเฉพาะ โดยใหน้ิยามว่า “อาคารควบคุม” 
[4] และ “โรงงานควบคุม” [5] ให้มกีารจดัหาและแต่งตัง้บุคลากรด ารงต าแหน่งผูร้บัผดิชอบดา้นพลงังาน 
[6] พร้อมทัง้ประยุกต์ใช้ “ระบบการจัดการพลังงาน (Energy Management System: EnMS)” ตาม
แนวทางที่กฎหมายก าหนด ซึ่งมลีกัษณะใกล้เคียง Deming Cycle อันมุ่งหวงัจะท าให้เกิดการพัฒนา
ประสทิธภิาพอย่างต่อเนื่องในทุกวงรอบของการด าเนินงาน [7] นับตัง้แต่ปี พ.ศ. 2552 จนถงึปัจจุบนั [8] 
อย่างไรก็ด ีในช่วงปี พ.ศ. 2558-2562 พบว่าค่า EI ของภาคอุตสาหกรรมการผลติและภาคธุรกจิการค้า
ไทยกลบัเริม่มแีนวโน้มที่คงตัว [9] อันเป็นสญัญาณบ่งบอกถึงการความถดถอยเชิงประสิทธิผลของ
มาตรการดงักล่าว ซึ่งอาจมสีาเหตุจากความไม่ครอบคลุมของปัจจยัทีน่ ามาใชอ้อกแบบขอ้ก าหนดระบบ
การจดัการพลงังานภาคบงัคบั หรอื ความไม่สอดคลอ้งกบับรบิททีเ่ปลีย่นแปลง จงึน ามาสู่แนวคดิในการ
คน้หาแนวทางพฒันาระบบการจดัการพลงังานภาคบงัคบัในประเทศไทย 

โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อทีจ่ะคน้หาแนวทางทีเ่ป็นไปได้ในการพฒันาประสทิธภิาพและประสทิธผิลของ
การประยุกต์ใช้มาตรการอนุรกัษ์พลังงานในลักษณะของระบบการจดัการพลังงานภาคบังคับตาม
พระราชบญัญตักิารส่งเสรมิการอนุรกัษ์พลงังาน (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2550 

2. การทบทวนวรรณกรรม  
ประกอบดว้ยการศกึษาขอ้ก าหนดดา้นการจดัการพลงังานภาคบงัคบัของประเทศไทยทีม่อียูเ่ดมิ และ

การรวบรวมปัจจยัทีค่าดว่าจะส่งผลต่อความส าเรจ็ของระบบการจดัการพลงังาน จากการเปรยีบเทยีบกบั
มาตรฐานการจดัการพลงังานสากล (ISO 50001) และปัจจยัสู่ความส าเรจ็ (CSFs) ทีเ่กีย่วขอ้ง รวมถงึผล
จากการประยุกต์ใช้เทคโนโลยทีี่ทนัสมยัเข้ามาช่วยในการจดัการพลงังาน  เพื่อน าไปสู่แนวทางพฒันา
ระบบการจดัการพลงังานภาคบงัคบัในประเทศไทย 

2.1 การจดัการพลงังานภาคบงัคบัของประเทศไทย 

 พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรกัษ์พลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมจาก
พระราชบัญญัติการส่งเสรมิการอนุรกัษ์พลงังาน พ.ศ. 2535 ก าหนดให้เจ้าของโรงงานควบคุมและ
เจา้ของอาคารควบคุมมหีน้าที่ต้องปฏบิตัิตามค าสัง่ของอธบิดกีรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรกัษ์
พลงังานในเรื่องที่เกี่ยวข้องกบัการบรหิารจดัการการใช้พลงังานในสถานประกอบการ ด้วยการจดัให้ม ี
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“ผู้รบัผิดชอบด้านพลงังาน” [6] พร้อมกับด าเนิน “การจดัการพลงังาน” [8] [10] ซึ่งประกอบด้วยการ
ด าเนินงานทัง้หมด 8 ขัน้ตอน ดงัต่อไปนี้ [11] 

1. การตัง้คณะท างานดา้นการจดัการพลงังาน ซึง่ตอ้งประกอบดว้ย ผูบ้รหิารระดบัสูงเป็นประธาน 
ผู้รบัผดิชอบด้านพลงังานเป็นเลขานุการ และคณะท างานที่เป็นผู้แทนจากแต่ละส่วนงาน โดยมอี านาจ
หน้าทีต่ามทีไ่ดบ้ญัญตัไิวใ้นกฎหมาย 

2. การประเมนิสถานภาพการจดัการพลงังานเบื้องต้น ซึ่งต้องด าเนินการเมื่อเริม่ใช้ระบบการจดั
การพลงังานภาคบงัคบัในปีแรก (มขี้อแนะน าให้ด าเนินการซ ้าทุก 2-5 ปี) โดยใช้เครื่องมือที่เรยีกว่า 
Energy Management Matrix (EMM) ในการรวบรวมความเหน็จากบุคลากรในองคก์ารต่อสภาพการการ
จดัการพลงังานทีเ่ป็นอยูใ่นองคก์าร  

3. การก าหนดนโยบายอนุรกัษ์พลงังาน ซึ่งต้องมเีนื้อหาสอดคล้องกับแนวทางที่ได้ระบุไว้ใน 
กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐาน หลกัเกณฑ์ และวิธีการจดัการพลงังานในโรงงานควบคุมและอาคาร
ควบคุม พ.ศ. 2552 และลงนามรบัรองโดยผูบ้รหิารระดบัสงู 

4. การประเมนิศกัยภาพการอนุรกัษ์พลงังาน ซึง่ประกอบดว้ยการประเมนิ 3 ระดบั คอื (1) “ระดบั
องค์การ” โดยพจิารณาข้อมูลและสดัส่วนการใช้พลงังานไฟฟ้าและเชื้อเพลงิของทัง้องค์การ (2) “ระดบั
ผลติภณัฑ”์ (กรณีโรงงานควบคุม) หรอื “ระดบับรกิาร” (กรณีอาคารควบคุม) โดยพจิารณาจากค่าการใช้
พลงังานจ าเพาะ (Specific Energy Consumption : SEC) (3) “ระดบัเครื่องจกัร/อุปกรณ์” โดยพจิารณา
จากปรมิาณการใช้พลงังาน ประสทิธภิาพการใช้พลงังาน และการสูญเสยีของพลงังาน เป็นรายระบบ 
หรอื อุปกรณ์ 

5. การก าหนดเป้าหมายและแผนอนุรกัษ์พลงังาน ซึ่งประกอบดว้ยการก าหนดเป้าหมายเกี่ยวกบั 
มาตรการ กจิกรรม และแผนการด าเนินงานที่เกี่ยวขอ้งกบัการอนุรกัษ์พลงังาน ดงัต่อไปนี้ (1) แผนการ
ด าเนินมาตรการอนุรกัษ์พลงังานทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว  (2) แผนการด าเนินกจิกรรมประชาสมัพนัธ ์
รณรงคส์่งเสรมิ และกระตุ้นจติส านักดา้นการอนุรกัษ์พลงังาน (3) แผนการฝึกอบรมพฒันาความสามารถ
ของบุคลากรในดา้นการอนุรกัษ์พลงังาน 

6. การด าเนินการ การตรวจสอบ และวเิคราะหก์ารปฏบิตัติามเป้าหมายและแผนอนุรกัษ์พลงังาน 
ซึง่ประกอบดว้ย การตดิตามตรวจสอบผลการด าเนินงานโดยผูร้บัผดิชอบในแต่ละมาตรการและกจิกรรม 
พรอ้มทัง้วเิคราะห์ผลส าเรจ็ที่เกิดขึน้เปรยีบเทยีบกบัเป้าหมายและแผนงานที่ได้วางไว้ และรายงานให้
คณะท างานดา้นการจดัการพลงังาน ไดร้บัทราบอยา่งสม ่าเสมอ (อยา่งน้อยทุก 3 เดอืน)  

7. การตรวจตดิตามและประเมนิการจดัการพลงังาน อนัไดแ้ก่การจดัตัง้ “คณะผูต้รวจประเมนิการ
จดัการพลงังานภายใน” เพื่อด าเนินการตรวจประเมนิภายใน (Internal Audit) ซึง่เป็นการตรวจสอบความ
ถูกต้องและครบถ้วนของการด าเนินงานด้านการจดัการพลงังานขององคก์ารในช่วงปีทีผ่่านมา พรอ้มทัง้
จดัท ารายงานน าเสนอผูบ้รหิารองคก์าร 

8. การทบทวน วเิคราะห์ และแก้ไขขอ้บกพร่องของการจดัการพลงังาน เป็นการน าผลการตรวจ
ประเมนิภายในเขา้สู่การประชุมร่วมกบัผู้บรหิารสถานประกอบการ คณะท างานด้านการจัดการพลงังาน 
และผูม้สี่วนเกีย่วขอ้ง เพื่อหาแนวทางการปรบัปรงุระบบการจดัการพลงังานใหด้ขีึน้ในปีถดัไ 
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2.2 มาตรฐาน ISO 50001 

 ISO 50001 เป็นมาตรฐานที่ได้รบัการยอมรบัในระดับสากลเนื่ องจากพัฒนาขึ้นโดยองค์การ
ระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (International Organization for Standardization: ISO) โดยเริม่
ประกาศใช้เป็นครัง้แรกในปี ค.ศ. 2011 (ISO 50001:2011) และได้มกีารปรบัปรุงครัง้ล่าสุดใน ปี ค.ศ. 
2018 (ISO 50001:2018) ซึ่ งถู กออกแบบบนพื้ น ฐานของ  Deming Cycle เช่ น เดียวกับการจัด
การพลงังานภาคบงัคบัของประเทศไทย [12] โดยมอีงคป์ระกอบดงัต่อไปนี้ [13] 

1. ขอบเขตและขอบขา่ย (Scope)  
2. กฎเกณฑอ์า้งองิ (Normative references)  
3. ขอ้ก าหนดและค าจ ากดัความ (Terms and definitions) 
4. บรบิทขององค์การ (Context of the organization) ประกอบด้วย (4.1) ความเข้าใจเกี่ยวกับ

ปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอก (โอกาสและความเสี่ยงด้านพลงังาน) (4.2) ความต้องการและความ
คาดหวงัของผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย (ข้อก าหนด กฎ ระเบยีบที่เกี่ยวข้อง) (4.3) การก าหนดขอบเขตของ
ระบบการจดัการพลงังาน และ (4.4) ขอ้ก าหนดดา้นการจดัการพลงังานโดยภาพรวม 

5. ภาวะผู้น า (Leadership) ประกอบด้วย (5.1) การแสดงความมุ่งมัน่ของผู้บรหิารต่อการพฒันา
สมรรถนะดา้นพลงังานขององคก์าร (5.2) การก าหนดนโยบายดา้นพลงังาน และ (5.3) การก าหนดหน้าที ่
ความรบัผดิชอบของบุคลากรในดา้นพลงังาน 

6. การวางแผน (Planning) ประกอบด้วย (6.1) แนวทางการตอบสนองต่อโอกาสและความเสี่ยง
ด้านพลงังาน (6.2) วตัถุประสงค์และเป้าหมายด้านพลังงานที่ต้องการบรรลุ (6.3) การทบทวนด้าน
พลงังาน (6.4) การก าหนดตวัชี้วดัสมรรถนะด้านพลงังาน (6.5) การจดัท าข้อมูลฐานด้านพลงังาน และ
(6.6) แนวทางการตดิตาม ตรวจวดั และวเิคราะหข์อ้มลูดา้นพลงังาน   

7. การสนับสนุน (Support) ประกอบด้วย (7.1) การสนับสนุนทรัพยากร (7.2) การพัฒนา
ความสามารถของบุคลากร (7.3) การปลูกฝังจติส านึก (7.4) การสื่อสาร และ (7.5) ข้อก าหนดด้าน
เอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสนบัสนุน  

8. การด าเนินการ (Operation) ประกอบด้วย (8.1) การวางแผนและควบคุมการปฏิบัติงานที่
เกี่ยวขอ้งกบัการใชพ้ลงังาน รวมถงึการบ ารุงรกัษา (8.2) การค านึงถงึการอนุรกัษ์พลงังานตัง้แต่ขัน้ตอน
การออกแบบ ไปจนถงึ (8.3) การจดัหาสนิคา้และบรกิารโดยค านึงถงึผลกระทบดา้นพลงังาน  

9. การประเมินประสิทธิภาพ (Performance Evaluation) ประกอบด้วย (9.1) การตรวจวัด 
วเิคราะห ์และประเมนิประสทิธภิาพของระบบการจดัการพลงังาน รวมถงึการเปรยีบเทยีบกบัข้อก าหนด 
กฎ ระเบยีบที่เกี่ยวขอ้ง (9.2) การตรวจประเมนิการจดัการพลงังานภายใน และ (9.3) การทบทวนโดย
ฝ่ายบรหิาร 

10. การพฒันาปรบัปรุง (Improvement) ประกอบดว้ย (10.1) แนวทางการป้องกนัและแก้ไขสิง่ที่
ไมเ่ป็นไปตามขอ้ก าหนด และ (10.2) แนวทางการพฒันาปรบัปรงุระบบการจดัการพลงังานอยา่งต่อเนื่อง 
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2.3 ปัจจยัสู่ความส าเรจ็ท่ีเก่ียวข้องกบัระบบการจดัการพลงังาน 

ปัจจยัสู่ความส าเรจ็ (CFSs) หมายถงึส่วนประกอบส าคญัที่จะน าไปสู่ผลลพัธ์ที่น่าพงึพอใจ [14] ซึ่ง
ส าหรบัการบรรลุเป้าหมายด้านการจดัการพลงังานนัน้ มกีระบวนการทีเ่กี่ยวขอ้งอยู่หลายแง่มุมไม่ว่าจะ
เป็น ความส าเรจ็ในการประยุกต์ใช้ระบบบรหิารจดัการเชิงอนุรกัษ์ ความส าเรจ็ในการเปลี่ยนแปลง
พฤตกิรรมมนุษย ์หรอื ความส าเรจ็ในการท างานเป็นทมี เป็นตน้ ซึง่ทบทวนผลการศกึษาเกี่ยวกบั CSFs 
ในกระบวนการเหล่านี้ท าให้พบปัจจยัร่วมที่มคีวามโดดเด่นและน่าจะส่งผลต่อความส าเรจ็ของระบบการ
จดัการพลงังานดงัต่อไปนี้ 

1. การมสี่วนร่วมของผูบ้รหิาร การเขา้มามสี่วนร่วมในการผลกัดนัและใหก้ารสนับสนุนการด าเนิน
ระบบจดัการพลงังานของผู้บรหิารระดับสูง ตัง้แต่ขัน้ตอนการแสดงวิสยัทศัน์และนโยบาย การสร้าง
แรงจูงใจ การสนับสนุนทรพัยากร ไปจนถึงการเป็นแบบอย่างและมีส่วนร่วม ซึ่งมีโอกาสส่งผลต่อ
ความส าเรจ็ในการจดัการพลงังาน [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] ทัง้นี้ ยงัรวมถึงภาวะผู้น าซึ่งส่งผล
ต่อผลส าเรจ็ของงานทัง้ในระดบัองคก์ารหรอืในระดบัโครงการ [22] 

2. ความเป็นรูปธรรมของเป้าหมาย หมายถงึ การก าหนดเป้าหมายโดยเลอืกใชต้วัชี้วดัที่มคีวาม
ชดัเจน สะท้อนให้เห็นถงึผลการของปฏบิตัิ เขา้ใจง่าย และเขา้ถงึตวับุคคลตามทฤษฎีการตัง้เป้าหมาย
(Goal-setting theory) [23] นอกจากนี้ยงัควรมคีวามสอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายโดยรวมของ
องคก์าร [16] [17] [18] ต้องเพื่อให้บุคลากรสามารถท าความเขา้ใจ ยอมรบั และตระหนักถงึความส าคญั
ของการบรรลุเป้าหมายไปพรอ้มกนั ซึ่งน าไปสู่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม [24] และผลส าเรจ็ของการจดั
การพลงังาน [18] [19] [20] [21] [22] 

3. หน้าที่และบทบาทที่ชดัเจน มายถึง การที่บุคลากรได้รบัทราบ เข้าใจ และตระหนักถงึหน้าที่
ความรบัผดิชอบของตนเองภายใต้ระบบบรหิารจดัการที่ประยุกต์ใช้อย่างชดัเจน โดยเฉพาะบุคลากรที่
เป็นกลไกหลกัอยา่งผูจ้ดัการพลงังาน หรอื ผูร้บัผดิชอบดา้นพลงังาน [25] รวมถงึฝ่ายบุคคล ซึง่มบีทบาท
ส าคญัในการควบคุมและพัฒนาบุคลากรขององค์การ [18] ซึ่งนอกจากจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการ
ท างานภายใต้ระบบการจดัการพลงังานแลว้ยงัช่วยลดขอ้ขดัแยง้ทีอ่าจเกดิขึน้ระหว่างผูม้สี่วนเกี่ยวขอ้งใน
ระหว่างการด าเนินระบบการจดัการพลงังานดว้ย [15] 

4. ความสามารถของบุคลากร หมายถงึ ความสามารถทัง้ในดา้นการบรหิารจดัการ การวเิคราะห์
ประมวลผล และการน าไปปฏบิตั ิตามหน้าทีบ่ทบาทของบุคลากรทีเ่กีย่วขอ้งกบัระบบการจดัการพลงังาน
ซึง่ส่งผลต่อทัง้ความส าเรจ็ของโครงการ [20] และความส าเรจ็ของการบรหิารจดัการพลงังานในภาพรวม 
[15] [18] [21] [25] โดยปัจจยัน้ีมคีวามเชื่อมโยงกบัการพฒันาความสามารถของบุคลากร เช่น การศกึษา 
การฝีกอบรม หรอื ประสบการณ์ท างาน เป็นตน้ [15] [18] [25] 

5. การสรา้งแรงจงูใจ ค่อนขา้งชดัเจนว่าการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมในด้านการประหยดัพลงังาน
ส่วนหน่ึงเป็นผลมาจากแรงจงูใจ ไมว่่าจะเป็นบทลงโทษหรอืการใหร้างวลั [15] [116] [17] [25] [26] 

6. การสื่อสาร ประกอบด้วย การแลกเปลี่ยนข้อมูลทัง้ระหว่างสมาชิกในองค์การและการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลกบัผู้มสี่วนได้ส่วนเสยีภายนอก รวมถึงการตรวจสอบและรวบรวมขอ้คดิเห็น (Feed 

387



Back) เพื่อพฒันาปรบัปรุงการด าเนินงาน ซึง่ส่งผลต่อความส าเรจ็ของโครงการ [20] และการประยุกต์ใช้
ระบบจดัการพลงังาน [16] [17] [19] 

7. ความสอดคล้องกับวฒันธรรมองค์การที่มอียู่เดิม วฒันธรรมองค์การที่มอียู่เดิมมกัส่งผลต่อ
ทัศนคติและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของพนักงานซึ่งส่งผลต่อการการประยุกต์ใช้ระบบการจดั
การพลงังาน เช่น ความมนีวตักรรม ความมเีหตุมผีล การแข่งขนัและมุ่งความส าเรจ็ตามเป้าหมาย เป็น
ตน้ [15] [16] [17] [18] [19]  

2.4 การประยกุต์ใช้เทคโนโลยีท่ีทนัสมยัในระบบการจดัการพลงังาน 

 ระบบควบคุมพลังงานอัตโนมัติ  (Energy Automation System: EAS) คือ การน าระบบ
อตัโนมตัมิาประยุกต์ใชใ้นการควบคุมการผลติ การส่ง และการใชพ้ลงังานใหเ้ป็นไปอย่างเหมาะสม เป็น
แนวคดิพืน้ฐานทีไ่ดม้กีารประยุกต์ใช้มาอย่างยาวนานกว่า 20 ปีแต่กม็กีารพฒันามาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งใน
ปัจจบุนัไดม้กีารประยกุตเ์ทคโนโลยทีีท่นัสมยัเพื่อเสรมิศกัยภาพของ EAS ดงันี้ 

1. โครงข่ายการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ (Internet of Thing: IoT) คอื การเชื่อมโยงการสื่อสารและ
การควบคุมระหว่างตวัอุปกรณ์โดยอตัโนมตัิ อนัเป็นผลมาจากความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยกีารสื่อสาร
ผ่านโครงข่าย Internet และเทคโนโลย ีSensors ซึง่สามารถน ามาใชย้กระดบัการควบคุมของ EAS ให้มี
ประสทิธภิาพสูงขึน้ จากการที่ไม่ต้องพึ่งพงิการรวบศูนยข์อ้มูลและการควบคุมจากส่วนกลางเพยีงอย่าง
เดยีวแต่เพิม่ช่องทางในการส่งขอ้มลูและควบคุมการใชง้านของอุปกรณ์ทีม่คีวามเกี่ยวเนื่องกนัใหส้ามารถ
ท างานสอดคลอ้งกนัไดเ้องโดยอตัโนมตั ิ[27] [28] [29] [30] [31] 

2. ฐานขอ้มูลขนาดใหญ่ (Big Data) และปัญญาประดษิฐ์ (AI) คอื การรวบรวมข้อมูลสภาพการ
ท างานจากอุปกรณ์ทุกชิน้โดยต่อยอดจากเทคโนโลย ีIoT เพื่อน าขอ้มลูทีไ่ดม้าเรยีนรูแ้ละท าการวเิคราะห์
หาแนวทางการปรับปรุงเงื่อนไขในการควบคุมให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นกว่าเดิมโดยอาศัยภูมิ
ปัญญาประดษิฐซ์ึ่งเป็น Software ที่ท างานโดยอตัโนมตัิท าให้สามารถพฒันาปรบัปรุงประสทิธิภาพการ
ท างานไดโ้ดยอตัโนมตั ิ[27] [31] [32]  

3. ระเบียบวิธีวิจยั 

การวจิยัในส่วนนี้มลีกัษณะเป็นการวจิยัย่อยเชงิคุณภาพเพื่อทวนสอบตวัแปรที่จะใช้ในการวจิยัเชงิ
ปรมิาณภายใต้ระเบยีบวธิกีารวจิยัแบบผสมผสานในรูปแบบรบัรองภายใน (Embedded Design Mixed 
method) [33] ทัง้นี้ เพื่อเป็นการลดขอ้ดอ้ยของการวจิยัเชงิปรมิาณในส่วนของความคลาดเคลื่อนอนัเกดิ
จากการขาดความเข้าใจในปรากฏการณ์ โดยแท้จริง  [34] ด้วยการสัมภาษณ์ เชิงลึก  เกี่ยวกับ 
ประสบการณ์ในการด าเนินระบบการจดัการพลงังานที่ผ่านมาและปัญหาอุปสรรคทีพ่บ เพื่อรวบรวมและ
กลัน่กรองข้อเสนอแนะแนวทางการพฒันาระบบการจดัการพลงังานจากกลุ่มตวัอย่าง คือ ผู้มคีวามรู้
ความเข้าใจและประสบการณ์โดยตรงเกี่ยวกับระบบการจดัการพลงังานภาคบังคับในประเทศไทย 
ประกอบดว้ย ผูแ้ทนจากกรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรกัษ์พลงังานจ านวน 1 ท่าน และผูร้บัผดิชอบ
พลงังานจากโรงงานควบคุม จ านวน 3 ท่าน และผูร้บัผดิชอบพลงังานจากอาคารควบคุมจ านวน 3 ท่าน  
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รวมทัง้หมด 7 ท่าน แล้วท าแปลงข้อมูลที่มีล ักษณะเป็นเชิงพรรณนา (Descriptive) ซึ่งได้จากการ
สมัภาษณ์ให้มลีกัษณะเป็นขอ้มูลเชงิวเิคราะห์โดยใช้หลกัการวเิคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ด้วย
เทคนิควธิวีเิคราะหส์่วนประกอบ (Component Analysis) เพื่อเปรยีบเทยีบกบัผลการทบทวนวรรณกรรม 
ก่อนทีจ่ะน าไปใชอ้อกแบบตวัแปรส าหรบัการวจิยัหลกัเชงิปรมิาณในขัน้ตอนต่อไป 

4. ผลการวิจยั (เฉพาะส่วนของการวิจยัย่อยเชิงคณุภาพ) 

ผลการวิเคราะห์เปรยีบเทียบข้อมูลที่ได้รบัการสัมภาษณ์กับผลการทบทวนวรรณกรรมพบว่า
ค่อนขา้งมคีวามสอดคล้องกนัโดยพบว่าแนวทางการพฒันาระบบการจดัการพลงังานที่ตวัอย่างอ้างถงึมี
ความเกี่ยวขอ้งเชื่อมโยงกบัข้อก าหนด ISO 50001:2018 หรอื CSFs ในที่เกี่ยวขอ้งกบัการประยุกต์ใช้
ระบบการจดัการพลงังาน ดงัแสดงในตารางที ่1 

 
ตารางที ่1 สรปุแนวทาง (ปัจจยั) ทีไ่ดจ้ากการสมัภาษณ์และเชื่อมโยงกบัผลการทบทวนวรรณกรรม 

ปัจจยัท่ีมีการอ้างถึง 
ประเดน็ท่ีมีความเก่ียวข้อง 

ISO 50001:2018 ปัจจยัสู่ความส าเรจ็ 
1) ยทุธศาสตรด์า้นพลงังานขององคก์าร (4.1), (6.1) การมสีว่นรว่มของผูบ้รหิาร; 

ความเป็นรปูธรรมของเป้าหมาย 
2) การอนุรกัษ์พลงังานในการออกแบบและจดัหา (5.2), (8.2), (8.3) วฒันธรรมองคก์าร 
3) เครือ่งมอืในการตรวจวดัและตดิตาม (6.6), (7.1), (9.1) การมสีว่นรว่มของผูบ้รหิาร; 

ความเป็นรปูธรรมของเป้าหมาย 
4) สถานะของผูร้บัผดิชอบดา้นพลงังาน (5.1) การมสีว่นรว่มของผูบ้รหิาร; 

หน้าทีแ่ละบทบาททีช่ดัเจน 
5) หน้าทีบ่ทบาทดา้นพลงังานของพนกังาน (5.3), (7.2), (8.1) หน้าทีแ่ละบทบาททีช่ดัเจน; 

ความสามารถของบุคลากร 
6) การสือ่สารแบบ 2 ทาง (7.4), (9.1) การสือ่สาร 
7) การจดัการความรูด้า้นพลงังานในองคก์าร (4.3), (4.4), (7.5) ความสามารถของบุคลากร 
8) เป้าหมายการอนุรกัษ์พลงังานทีช่ดัเจน (6.2), (6.3), (6.4), (6.5) ความเป็นรปูธรรมของเป้าหมาย 
9) การจงูใจใหบ้รรลุเป้าหมายดา้นพลงังาน - การสรา้งแรงจงูใจ 
10) ผลตอบแทนของผูร้บัผดิชอบดา้นพลงังาน - การสรา้งแรงจงูใจ 
11) การสง่เสรมิเทคโนโลยขี ัน้สงู - การประยกุตเ์ทคโนโลย ี

 
ซึง่ท าใหเ้ลง็เหน็ถงึแนวทางทีเ่ป็นไปได้ในเบื้องต้นส าหรบัการพฒันาระบบการจดัการพลงังานภาค

บงัคบัของประเทศไทยดว้ยการปรบัปรุงขอ้ก าหนดหรอืปรบัปรุงบรบิทใหเ้อื้อต่อการประยุกตใ์ชร้ะบบการ
จดัการพลงังาน ดงัต่อไปนี้ 
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 1) ยุทธศาสตร์ด้านพลงังานขององค์การ หมายถึง การปรบัปรุงข้อก าหนดให้องค์การต้องมี
กระบวนการศกึษาวเิคราะห์ปัจจยัภายใน และปัจจยัภายนอก ก่อนทีจ่ะก าหนดนโยบาย เป้าหมาย และ
รปูแบบการจดัการพลงังานทีเ่หมาะสมกบัองคก์าร 

 2) การอนุรกัษ์พลงังานในขัน้ตอนการออกแบบและจดัหา หมายถงึ การปรบัปรุงขอ้ก าหนดให้
องค์การต้องมกีารพจิารณาผลกระทบที่มต่ีอการจดัการพลงังานขององคก์ารตัง้แต่ในกระบวนการน าเขา้ 
อาทิ การออกแบบตัวอาคาร การเลือกเทคโนโลยี การจดัหาเครื่องจกัรอุปกรณ์ วัตถุดิบ บุคลากร 
แรงงาน และบรกิารอื่นๆ เพื่อเป็นการควบคุมบรบิทในองคก์ารใหเ้อือ้อ านวยต่อการจดัการพลงังาน 

 3) เครื่องมอืในการวดัและตดิตามด้านพลงังาน หมายถึง การปรบัปรุงขอ้ก าหนดให้องค์การ
ต้องมีการสนับสนุนให้เกิดความพร้อมด้านเครื่องมือในการตรวจสอบ ตรวจวดั และติดตามการใช้
พลงังาน ให้เหมาะสมกับการได้มาซึ่งข้อมูลที่จ าเป็นในการด าเนินระบบการจดัการพลงังานอย่างมี
ประสทิธภิาพ 

 4) สถานะของผูร้บัผดิชอบดา้นพลงังาน หมายถงึ การปรบัปรุงขอ้ก าหนดใหอ้งคก์ารต้องมกีาร
พจิารณามอบหมายหน้าทีผู่ร้บัผดิชอบพลงังานใหก้บับุคลากรทีม่อี านาจเพยีงพอทีจ่ะขบัเคลื่อนระบบการ
จดัการพลงังานในองคก์าร  

 5) หน้าที่และบทบาทด้านพลงังานของพนักงาน หมายถงึ การปรบัปรุงขอ้ก าหนดให้องค์การ
ต้องมกีารก าหนดหน้าที่ บทบาท และแนวปฏิบตัิเกี่ยวกับการจดัการพลงังานให้กบับุคลากรในแต่ละ
ระดบัชัน้ทีม่สี่วนเกีย่วขอ้งอยา่งชดัเจน เพื่อสรา้งความเขา้ใจ ความตระหนกั และความรูส้กึมสี่วนรว่ม 

 6) การสื่อสารแบบ 2 ทาง หมายถึง การปรบัปรุงข้อก าหนดให้องค์การต้องมีการเปิดให้มี
ช่องทางในการรบัฟังความเหน็ (Feedback) เพื่อใหบุ้คลากรทัง้ในและนอกองคก์ารสามารถเขา้มามสี่วน
รว่มในการระดมสมองเสนอแนวคดิทีเ่ป็นประโยชน์ต่อระบบการจดัการพลงังานและสะทอ้นความคิดเหน็
หรอืความรูส้กึทีม่ต่ีอแนวทางการจดัการพลงังานขององคก์ารทีด่ าเนินการอยู่ 

 7) การจดัการความรูด้า้นพลงังานในองคก์าร หมายถงึ การปรบัปรงุขอ้ก าหนดใหอ้งคก์ารตอ้งมี
การรวบรวม สร้างสรรค์ และจดัระเบียบองค์ความรู้ด้านพลังงาน เพื่อให้สะดวกต่อการถ่ายทอด 
แลกเปลีย่น ต่อยอด และประยกุตใ์ชใ้นองคก์าร 

 8) เป้าหมายดา้นการอนุรกัษ์พลงังานทีช่ดัเจน หมายถงึ การสรา้งแรงผลกัดนัดว้ยการก าหนด
เป้าหมายในการอนุรกัษ์พลงังานของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมอย่างชดัเจนเป็นรูปธรรมทัง้ใน
ระยะสัน้และในระยะยาว พรอ้มทัง้ชี้แจงท าความเขา้ใจเกี่ยวกบัเหตุผล ความจ าเป็น หลกัคดิ ที่มาของ
เป้าหมายดงักล่าว เพื่อใหเ้กดิการรบัรู ้เขา้ใจ และยอมรบั เป้าหมายทีท่า้ทายรว่มกนั  

 9) การจงูใจใหบ้รรลุเป้าหมายดา้นการอนุรกัษ์พลงังาน หมายถงึ การส่งเสรมิสนับสนุนดว้ยการ
พิจารณาให้มีรางวลัหรอืบทลงโทษเพื่อจูงใจให้องค์การมีความมุมานะที่จะบรรลุเป้าหมายด้านการ
อนุรกัษ์พลงังาน เช่น การให้สทิธปิระโยชน์เมื่อบรรลุเป้าหมายประสทิธภิาพการใชพ้ลงังานขององคก์าร 
และยกเว้นสทิธปิระโยชน์ในกรณีที่ประสทิธภิาพการใชพ้ลงังานขององค์การต ่ากว่าเป้าหมาย หรอื การ
ประกวดแขง่ขนัจดัล าดบัเพื่อผลในเชงิประชาสมัพนัธ ์เป็นตน้  

390



 10) ผลตอบแทนของผู้รบัผิดชอบด้านพลงังาน หมายถึง การส่งเสรมิสนับสนุนด้วยการหา
แนวทางที่จะสรา้งผลตอบแทนหรอืคุณค่า (Value) ให้แก่บุคลากรที่เขา้มารบัภาระเป็นผู้รบัผดิชอบด้าน
พลงังาน 

11) การส่งเสรมิเทคโนโลยขีัน้สูงในการจดัการพลงังาน หมายถงึ การส่งเสรมิสนบัสนุนใหม้กีาร
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยเีพื่อทดแทนหรอืลดการพึ่งพิงความสามารถและพฤติกรรมของมนุษย์ในการจดั
การพลงังาน อาท ิการประยุกต์ใชร้ะบบควบคุมพลงังานอตัโนมตัิ (Energy Automation System: EAS) 
เทคโนโลยโีครงข่ายการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ (Internet of Thing: IoT) ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big 
Data) และปัญญาประดษิฐ ์(Artificial Intelligence: AI) 

5. แนวทางการศึกษาวิจยัในอนาคต 

แมผ้ลการศกึษาดว้ยการทบทวนวรรณกรรมและการสมัภาษณ์จะท าให้เลง็เหน็ถงึแนวทางทีเ่ป็นไป
ไดใ้นการทีจ่ะพฒันาการประยุกต์ใชร้ะบบการจดัการพลงังานภาคบงัคบัของประเทศไทย แต่การปรบัปรุง
ข้อก าหนดหรอืบรบิทดังกล่าวล้วนสร้างภาระให้กับทัง้โรงงานควบคุม อาคารควบคุม ไปจนถึงถึง
หน่วยงานทีก่ ากบัดูแลอย่างมนีัยส าคญั จงึควรมผีลการศกึษาทีช่ดัเจนเพยีงพอทีจ่ะทราบว่าปัจจยัใดบา้ง
ที่มอีทิธพิลอย่างแท้จรงิต่อการพฒันาผลส าเรจ็ของระบบการจดัการพลงังานภาคบงัคบัในประเทศไทย 
จงึต้องอาศัยการวจิยัเชิงปรมิาณในการรวบรวมข้อมูลผลการปฏิบตัิที่เกิดขึ้นจรงิมาท าการวิเคราะห์
ภายใต้หลกัการทางสถติทิีม่คีวามน่าเชื่อถอื รวมถงึครอบคลุมการทบทวนนัยส าคญัของขอ้ก าหนดระบบ
การจดัการพลงังานภาคบงัคบัที่มอียู่เดิม ในลกัษณะของการวจิยัเชิงปรมิาณเพื่อให้สามารถน าไปใช้
ประกอบการตัดสนิใจเชงินโยบายในการพฒันาระบบการจดัการพลงังานภาคบงัคบัของประเทศไทย
ต่อไป 
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บทคดัย่อ 

งานวิจยันี้มวีตัถุประสงค์เพื่อพฒันาแอปพลิเคชนัแสดงข้อมูลการเปรยีบเทียบการลงทุนใน
กองทุนรวม โดยใหผู้ใ้ชต้รวจสอบขอ้มลูการเปรยีบเทยีบกองทุนรวมก่อนการตดัสนิใจลงทุนจรงิ และผูใ้ช้
สามารถท าแบบประเมนิบุคลกิภาพความเสีย่งกองทุนก่อนศกึษาขอ้มลู เพื่อจะไดท้ราบว่าเหมาะกบัการ
ลงทุนในระดบัความเสีย่งใด โปรแกรมทีใ่ชส้รา้งแอปพลเิคชนัน้ีคอื Android Studio ซึง่ใชภ้าษา JAVA ใน
การรนัแอปพลเิคชนั ส่วนฐานขอ้มลูใช ้Firebase เพื่อเกบ็ขอ้มลูผูใ้ชแ้ละแสดงผลขอ้มลูกองทุนต่าง ๆ มี
การคดัเลอืกกองทุนธนาคารภาครฐัและกองทุนธนาคารภาคเอกชน ทัง้หมด 3 ธนาคาร ไดแ้ก่ ธนาคาร
กรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย และธนาคารไทยพาณิชย ์ซึ่งมทีัง้หมด 6 กองทุน ได้แก่ BKD, B-Treasury, 
KTSF, KTSV, SCBSE, SCBTMFPlus-A ในแอปพลคิชนันี้ประกอบดว้ย มลูค่าหน่วยลงทุน กราฟราคา
หุน้ยอ้นหลงั และรายละเอยีดกองทุนโดยย่อ มรีะบบการลงชื่อเขา้ใช ้และระบบการประเมนิบุคลกิภาพ
ความเสี่ยงในการลงทุน นอกจากนี้ ผู้วจิยัได้ด าเนินการจดัท าแบบสอบถามเพื่อประเมนิความพงึพอใจ
ของบุคคลผู้ใช้งานแอปพลเิคชนั จากผลการศกึษางานวจิยันี้ ผลประเมนิแบบสอบถามในภาพรวมพบ
ผู้ใช้แอปพลเิคชนัมคีวามพงึพอใจ และได้ให้ข้อเสนอแนะเพิม่เตมิ คอื ควรเพิม่รายชื่อกองทุนรวมใน
ระบบให้มากขึ้น มคีู่มอืการใช้งาน ข้อเสนอแนะเหล่านี้เป็นประโยชน์ในการน าไปศึกษาและพฒันา
ปรบัปรงุแอปพลเิคชนัต่อไปไดใ้นอนาคต 

บทน า 

ท่ีมาและความส าคญัของงานวิจยั 
ปัจจุบนั ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยเีพิ่มความสะดวกและรวดเรว็ในชวีติประจ าวนั ท าให้

โทรศพัทม์อืถอืเป็นหนึ่งในปัจจยัหลกัของมนุษยท์ีจ่ าเป็นมากและต้องมไีว ้และใชศ้กึษาและคน้หาขอ้มลู
ต่าง ๆ ทีต่อ้งการ ผ่านทางแอปพลเิคชนั เช่น การท าธุรกรรมการลงทุนหรอืธุรกรรมทางการเงนิผ่านแอป
พลเิคชนั เป็นต้น การท าธุรกรรมการลงทุนผ่านแอปพลิเคชนัจงึเป็นทางเลอืกที่ส าคญัของนักลงทุน 
หลายปีทีผ่่านมารฐับาลไดส้นับสนุนใหค้นไทยรูจ้กัการออมเงนิดว้ยการลงทุนในรปูแบบต่าง ๆ เช่น ฝาก
เงนิในธนาคาร ซือ้พนัธบตัรรฐับาล หุน้สามญั หุน้กูภ้าคเอกชน กองทุนส ารองเลี้ยงชพี หรอื กองทุนรวม 
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สถติกิารออมของภาคครวัเรอืนของไทยในไตรมาส 3 ของปี 2562 โดยส านักงานสถติแิห่งชาติ 0 พบว่า 
จ านวนกว่า 22 ล้านครวัเรอืนไทย มคีรวัเรอืนที่มกีารออมหลายรูปแบบร้อยละ 72.2 เพิม่ขึ้นจากการ
ส ารวจในปี 2560 ทีม่รีอ้ยละ 71.6 แสดงว่า คนไทยมศีกัยภาพในการออมเงนิสูงพอสมควร ประเทศไทย
จะเขา้สู่สงัคมผูสู้งอายุอย่างเต็มตวัในปี พ.ศ. 2565 และจากการคาดการณ์ในอนาคต พบว่า ในปี พ.ศ. 
2573 สดัส่วนประชากรสูงวยัจะเพิม่ขึน้อยู่ที่รอ้ยละ 26.9 ของประชากรไทย ประชากรในวยัเกษียณที่มี
เงนิเกบ็เป็นของตวัเอง กต็อ้งการน าเงนิเกบ็ไปลงทุนอยา่งใดอยา่งหนึ่งเพื่อเพิม่รายไดด้้วยเช่นกนั  

การออมเงนิในกองทุนรวม เป็นทางเลือกหนึ่งที่นักลงทุนเลือกพิจารณา เพราะมขี้อดีหลาย
ประการ คอื ใชเ้งนิเริม่ต้นลงทุนทีน้่อยลงสามารถกระจายความเสีย่งได้มากกว่าเพราะมกีองทุนใหเ้ลอืก
ตัง้แต่ความเสีย่งต ่าไปจนถงึความเสีย่งสูง มผีูเ้ชีย่วชาญการลงทุนมาบรหิาร และสามารถซือ้ขายไดง้่าย 
อย่างไรก็ตาม ประชาชนทัว่ไปหรอืกลุ่มที่อยู่ในวยัเกษียณหรอืใกล้เษียณที่สนใจออมเงนิหรอืต้องการ
รายไดจ้ากกองทุนรวม ควรศกึษารปูแบบและคุณลกัษณะของกองทุนเพื่อใหเ้งนิทีล่งทุนไปเกดิประโยชน์
มากทีสุ่ด ผูล้งทุนทีไ่ม่มคีวามรูใ้นการลงทุน จะเกดิความเสีย่งในการตดัสนิใจไม่ถูกตอ้ง ดงันัน้ การสรา้ง
โครงงานแอปพลเิคชนัเพื่อเปรยีบเทยีบขอ้มูลกองทุนของแต่ละธนาคารก่อนที่ผู้ใช้จะตดัสนิใจลงทุนใน
กองทุนรวมที่ต้องการ โดยออกแบบให้แสดงผล เมื่อผู้ใช้เลอืกกองทุนที่ต้องการเปรยีบเทยีบจ านวน 3 
กองทุน แล้วระบบจะแสดงขอ้มูลเปรยีบเทยีบแบบสรุป และแสดงกราฟมูลค่าหน่วยลงทุนยอ้นหลงั ใน
ส่วนน้ีผูใ้ชจ้ะสามารถเหน็ขอ้แตกต่างระหว่าง กองทุนทัง้หมด 6 กองทุน ทีด่ าเนินการโดยธนาคาร 3 แห่ง 
ผู้ใช้จะได้ศึกษาเพื่อท าการเปรยีบเทยีบข้อมูลระหว่างกองทุนที่เลอืก และท าแบบประเมนิบุคลกิภาพ
ความเสี่ยงเพื่อพจิารณาความเสีย่งของกองทุนที่เหมาะสมกบัตวัผู้ใช้งานเองเมื่อระบบประเมนิผลลพัธ์
เรยีบรอ้ยแลว้จะแสดงขอ้มลูว่าผูใ้ชง้านนัน้เหมาะสมกบัความเสีย่งในกองทุนระดบัใด 

วตัถุประสงคก์ารวจิยัเพื่อพฒันาแอปพลเิคชนัส่งเสรมิและเปรยีบเทยีบการลงทุนในกองทุนรวม 
และเพื่อศกึษาขอ้มลูทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการส่งเสรมิและเปรยีบเทยีบการลงทุนในกองทุนนรวม ประโยชน์ของ
งานวจิยัช่วยใหผู้้ใชส้ามารถค้นหาขอ้มลูแบบสรุปดว้ยการเปรยีบเทยีบ 6 กองทุนไดร้วดเรว็ขึน้ ช่วยให้
ผู้ใช้ส ารวจข้อมูลการเปรยีบเทยีบมูลค่าหน่วยลงทุนในรูปแบบกราฟยอ้นหลงั ผู้ใช้สามารถตรวจสอบ
ขอ้มลูสถานะมลูค่าหน่วยลงทุนในปัจจุบนัได ้ช่วยใหผู้ใ้ชไ้ดร้บัความรูเ้กีย่วกบัขอ้แตกต่างระหว่างกองทุน 
และช่วยใหผู้ใ้ชไ้ดเ้ขา้ใจในบุคลกิภาพของตนเองทีเ่หมาะสมกบัระดบัความเสีย่งในการลงทุน 0 
 
การทบทวนวรรณกรรม 
 
ทฤษฎีกบัการออกแบบแอปพลิเคชนั 

1. ทฤษฎ ีUser Experience Life-Cycle 
ทางผูจ้ดัท าใชท้ฤษฎกีารออกแบบ User Experience และ User Interface เพื่อออกแบบประสบการณ์
ผูใ้ช ้UX ซึง่หมายถงึ ผลการตอบสนองจากการรบัรู ้และแนวคดิ โดยใชอ้ารมณ์ความรูส้กึ (Emotional 
Design) การลงสพีืน้หลงั การแสดงรปูภาพ รวมทัง้การแสดงขอ้มลูลว้นท าใหผู้ใ้ชเ้กดิความรูส้กึ เช่น 
การใชส้ทีีท่ าใหเ้กดิความสบายตา ในส่วนการออกแบบแรงจงูใจ (Persuasive Design) [12][16] แสดง
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ถงึการมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมผูใ้ชผ้่านการใชแ้อปพลเิคชนั เช่น การโฆษณาเพื่อดงึดดูแอปใหน่้าสนใจ
มากยิง่ขึน้ หรอืท าใหเ้กดิแรงบนัดาลใจส าหรบันกัลงทุนมอืใหมท่ีต่อ้งการศกึษาขอ้มลูกองทุนอยา่ง
สะดวกสบาย ในส่วนการออกแบบการบรกิาร (Service Design) ผูใ้ชส้ามารถเขา้สู่ระบบดว้ยอุปกรณ์
พกพาดว้ยระบบ Android ไดอ้ยา่งสะดวกรวดเรว็ [7] 
 การใชท้ฤษฎ ีUser Experience Life-Cycle เป็นการออกแบบขัน้แรกของ UX ทีต่อ้งศกึษา 
คน้ควา้และเกบ็ขอ้มลูผูใ้ช ้จงึน ามาวเิคราะหเ์พื่อตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ช ้[15]เมือ่ส าเรจ็ขัน้แรก
จงึวาดโครงร่าง Sketch และ Wireframe (ใชโ้ปรแกรม Balsamiq ในการออกแบบออก Wireframe) เมือ่
การวาดโครงร่างแอปพลเิคชนัเสรจ็สิน้ จงึลงสดีว้ย Prototype (ใชโ้ปรแกรม Adobe XD, Photoshop, 
Illustrator ในการออกแบบ Prototype) เพื่อเตมิกราฟฟิกและเสรมิความสวยงามของแอปพลเิคชนัให้
สมจรงิยิง่ขึน้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่1 แสดงความเกีย่วขอ้งกนัของ User Experience Life-Cycle 0 

2. เครือ่งมอืการสรา้งระบบการเปรยีบเทยีบกองทุนรวม 
 ภาษาโปรแกรมมิง่ (Programming Language) ส าหรบั Android Studio ทางผูจ้ดัท าเหน็ว่า
ภาษา JAVA มมีานานแลว้ ส าหรบั Android Studio ทีใ่ชภ้าษา JAVA ในการเขยีนระบบ ส่วนใหญ่แลว้
ถูกน ามาสรา้งโมบายแพลตฟอรม์ เพราะม ีLibrary อื่น ๆ ทีเ่ป็นส่วนเสรมิการใช ้Plugin เพิม่เขา้มา เช่น 
Chart, Gradle, JSOUP เป็นต้น ดงันัน้ งานวจิยัฉบบันี้ ผู้จดัท าจงึใช้โปรแกรม Android Studio ซึ่งใช้
ภาษาโปรแกรมมิง่ JAVA ในการสรา้งระบบการเปรยีบเทยีบกองทุนรวม และสามารถใช้เชื่อมต่อการ
ออกแบบฐานขอ้มลู Firebase 
 การสรา้งฐานขอ้มลูกองทุนรวมโดยใช ้Firebase เพื่อบรหิารในส่วน Backend หรอื Server 
side ซึ่งประกอบด้วยหลานส่วน ได้แก่ ส่วน Cloud Firestore ใช้ส าหรบัเก็บข้อมูลกองทุนรวมแต่ละ
ประเภท เพื่อดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลมาแสดงผลบนหน้าจอของผู้ใช้ ซึ่งการจดัเก็บอยู่ในรูปแบบ
ฐานข้อมูล NoSQL 0 ที่โฮสต์ Cloud Firestore ให้การซงิโครไนซ์แบบทนัททีนัใด ส่วนถดัมาคอื ส่วน 
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Authentication ใช้ส าหรบัจดัเก็บขอ้มูลอเีมลและรหสัผ่านผู้ใช้ เมื่อผู้ใช้เขา้สู่ระบบ ผู้ใช้สามารถยนืยนั
ตวัตนเพื่อเขา้ใชร้ะบบดว้ยอเีมลและรหสัผ่าน ในส่วนถดัมาเป็น Realtime Database คอืฐานขอ้มลูทีซ่งิค์
ระหว่างไคลเอนต์แบบทนัททีนัใด ซึง่จะคลา้ยกบั Cloud Firestore แต่ในส่วน Realtime Database นี้ใช้
ส าหรบัเก็บข้อมูลผู้ใช้โดยเฉพาะ และเก็บอีเมลและการบนัทึกข้อมูล NAV 0 และในส่วนสุดท้ายคอื 
Storage ใชเ้กบ็รปูโปรไฟลข์องผูใ้ชเ้ป็น UID ลกัษณะเฉพาะ 
 
วิธีด าเนินการวิจยั 

 
การวิเคราะหปั์ญหาและศึกษาค้นคว้าข้อมลู 
 ทางผูจ้ดัท าไดศ้กึษาคน้ควา้ขอ้มลูและปัญหาเพื่อใชส้รา้งระบบแอปพลเิคชนั มาวเิคราะหส์ถติ ิ0 
เพื่อเห็นข้อจ ากัดในด้านต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อการสร้างระบบ อีกทัง้ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่
เกี่ยวขอ้งในการด าเนินโครงการ ไดแ้ก่ การศกึษาเครื่องมอืเกี่ยวกบัการพฒันาแอปพลเิคชนับนอุปกรณ์ 
Android ไดแ้ก่ การศกึษาการเขยีนโปรแกรมดว้ยภาษาโปรแกรมมิง่ JAVA, Android Studio และ ศกึษา
การเก็บข้อมูลในฐานข้อมูล Firebase เป็นต้น ในส่วนการเก็บรวบรวมข้อมูลนัน้ ทางผู้จดัท าได้เก็บ
รวบรวมขอ้มลูกองทุนรวมจากเวบ็ไซต์ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพและธนาคารไทยพาณิชย ์ เพื่อ
ท าการเปรยีบเทยีบขอ้มลูและการยอมรบัการใชเ้ทคโนโลยใีนปัจจุบนั 0 

 
การวิเคราะหแ์ละการออกแบบระบบแอปพลิเคชนั 

1. สถาปัตยกรรมโดยรวมของระบบ  
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่2 แสดงถงึการออกแบบสถาปัตยกรรมโดยรวมของระบบ Compare Mutual Funds 

ภาพรวมสถาปัตยกรรมของการสร้างระบบแอปพลเิคชนับนมอืถือ หรอืโมบายแอปพลเิคชนั
เพื่อใหผู้ใ้ชส้ามารถเปรยีบเทยีบกองทุนรวมได ้000 ดงัภาพที ่2 มอีงคป์ระกอบดงันี้ 
 1.1 เมื่อผูใ้ชเ้ปิดแอปพลเิคชนับนอุปกรณ์ Android ทีม่กีารเชื่อมต่อกบัอนิเตอรเ์น็ตนัน้ ระบบแอปฯ 
จะเชื่อมต่อกบั Firebase ทนัท ีรวมทัง้เชื่อมต่อกับ Cloud Storage, Realtime Database, และ Cloud 
Firestore 0 
 1.2 เมื่อผูใ้ชย้นืยนัตวัตนจากหน้าลงชื่อเขา้ใช้จาก Firebase Authentication และท ากจิกรรมต่าง ๆ 
ในระบบ Firebase จะจ าขอ้มลูผูใ้ชไ้ว ้เพื่อจดัเกบ็ขอ้มลูทีฐ่านขอ้มลู Realtime Database 0 
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 1.3 ทางผู้จดัท าเลือกใช้ Firebase เพื่อเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลผู้ใช้ซึ่งอยู่ใน Firebase Database 
Realtime และเกบ็ขอ้มลูมลูค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทัง้หมด 6 กองทุน ไดแ้ก่ กองทุนจากธนาคาร
ภาครฐั 2 กองทุน ไดแ้ก่ KTSF (กองทุนเปิดกรงุไทยหุน้ทุนปันผล) และ KTSV (กองทุนเปิดกรงุไทยตรา
สารตลาดเงนิภาครฐั) และกองทุนจากธนาคารภาคเอกชน 4 กองทุน คอื ธนาคารกรุงเทพ ไดแ้ก่ BKD 
(กองทุนเปิดบวัแก้วปันผล) และ B-TREASURY (กองทุนเปิดบวัหลวงตราสารหนี้ภาครฐั) และ ธนาคาร
ไทยพาณิชย์ ได้แก่ SCBSE (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ซเีล็คท์ อิควิตี้ ฟันด์) และ SCBTMFPLUS-A 
(กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรฐัตลาดเงิน พลัส)  โดยทุกกองทุนจะเก็บไว้ใน Cloud Firestore 
ส่วนขอ้มลูรปูภาพโปรไฟลผ์ูใ้ชจ้ะจดัเกบ็ใน Cloud Storage 0000 
 1.4 ฐานขอ้มลู Cloud Firestore ประกอบไปดว้ยขอ้มลูกองทุนรวม ใชส้ าหรบัแสดงผลในหน้าจอผูใ้ช ้
ถ้าผู้ใช้เปิดหน้าจอบนอุปกรณ์พกพาและเขา้ไปยงัหน้าขอ้มูลกองทุนรวม ในส่วน Cloud Firestore ท า
หน้าทีส่่งผ่านขอ้มลูกองทุนทีผู่ใ้ชด้งึผ่านจากการต่ออนิเตอรบ์นอุปกรณ์พกพาผ่านไปยงัตวักลางเวบ็ไซต์ 
Firebase จากนัน้กจ็ะดงึขอ้มลู Cloud Firestore มาแสดงผลไดใ้นทีสุ่ด 
 1.5 ฐานข้อมูล Cloud Storage เป็นฐานข้อมูลใช้ส าหรบับรรจุรูปภาพโปรไฟล์ผู้ใช้ เมื่อผู้ใช้เปิด
หน้าจอแอปบนอุปกรณ์พกพาในหน้า Dashboard แลว้ท าการเปลีย่นรปูโปรไฟลเ์ป็นรปูตวัผูใ้ชเ้อง รปูที่
ผู้ใช้เปลี่ยนจะส่งผ่านไปยงัอนิเตอรเ์น็ต โดยมสีื่อกลางเวบ็ Firebase เป็นสื่อกลางเพื่อส่งผ่านรูปไปยงั 
Cloud Storage ซึง่ไฟลร์ปูภาพจะบนัทกึเป็นชื่อ UID ลกัษณะเฉพาะของผูใ้ชค้นนัน้ 
 1.6 ฐานขอ้มลู Realtime Database ใชส้ าหรบัเกบ็ขอ้มลูผูใ้ช ้ไดแ้ก่ ขอ้มลูอเีมล รหสัผ่าน UID และ
ข้อมูล NAV ที่บนัทกึไว้ เมื่อผู้ใช้สมคัรบญัชแีอปแล้วลงชื่อเข้าสู่ระบบเรยีบร้อยผ่านทางอินเตอร์เน็ต 
ขอ้มลูของผูใ้ชจ้ะส่งผ่านไปยงัเวบ็สื่อกลาง Firebase แลว้ส่งต่อไปยงั Realtime Database เพื่อเกบ็รปูใน
ฐานขอ้มลู 

จากทีก่ล่าวขา้งต้น ทางผูจ้ดัท าแยกฐานขอ้มลูออกเป็น 3 ส่วน เพื่อใหส้ะดวกต่อการเก็บขอ้มูล
โดยแบ่งออกเป็นหมวดหมู่ชัดเจน เนื่องจากกรณีที่ทางผู้พัฒนาระบบต้องการแก้ไขฐานข้อมูลนัน่ 
สามารถแก้ไขไดเ้ฉพาะหมวดหมู่ไดเ้ลย นอกจากนี้แอปพลเิคชนัในงานวจิยันี้เป็นแอปที่มโีครงสร้างไม่
ซบัซอ้นมากเกนิไป จงึไมร่วมขอ้มลูเป็นฐานขอ้มูลเดยีวกนั 

2. ผลการออกแบบและพฒันาระบบ 
 แอปพลเิคชนัถูกพฒันาขึน้ด้วยภาษาโปรแกรมมิง่ JAVA โดยใช้โปรแกรม Android Studio ใน
การสรา้ง ซึ่งท างานร่วมกบัโปรแกรมการจดัเก็บฐานขอ้มูลด้วย Firebase ผู้ใช้สามารถตดิตัง้แอปนี้ได้
ดว้ยการโหลดแอปพลเิคชนัเพื่อตดิตัง้บนอุปกรณ์พกพา และต้องเป็นระบบ Android เท่านัน้จงึสามารถ
ด าเนินกจิกรรมต่าง ๆ ภายในแอปได ้
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ภาพที ่3 ตวัอยา่งหน้าจอแอปพลเิคชนัส่งเสรมิและเปรยีบเทยีบการลงทุนในกองทุนรวม 
 
 จากภาพที่ 3 ผู้ใช้ต้องเข้าสู่ระบบก่อนจึงสามารถเข้าสู่ภายในแอปได้ เมื่อผู้ใช้เข้าสู่ระบบ
เรยีบรอ้ยแล้วจงึเลอืกท ากจิกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งภายในแอปได้ เช่น การตรวจสอบไตรมาสกองทุน 
ระบบจะแสดงมลูค่าหน่วยลงทุนในเวลาปัจจุบนั และแสดงขอ้มลูไตรมาสยอ้นหลงัคร่าว ๆ ผูใ้ชส้ามารถ
ตรวจสอบการเปรียบเทียบกองทุนระหว่าง 3 ธนาคารใน 6 กองทุนได้ รวมทัง้ถ้าผู้ใช้พอใจการ
เปรยีบเทยีบกองทุนวนันี้ จะสามารถบนัทกึมูลค่าหน่วยลงทุนได้ในเวลาปัจจุบนั และสามารถดูกราฟ
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลงัได้ ในส่วนสุดท้ายผู้ใช้สามารถเข้าท าแบบทดสอบบุคลิกภาพตนเองว่า 
บุคคลกิภาพของตนนัน้เหมาะสมกบัความเสีย่งในระดบัใด เป็นตน้ 
 
ผลการวิจยั 

 
ส่วนของการทดสอบระบบน้ีมวีตัถุประสงคเ์พื่อท าการประเมนิประสทิธภิาพการใชง้านระบบและ

การตอบสนองต่อความต้องการของบุคคลผู้ใช้งานทัว่ไปทัง้ผู้มคีวามรูแ้ละไม่มคีวามรูเ้กี่ยวกบักองทุน  
เกณฑก์ารใหค้ะแนนความพงึพอใจ ก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนความพงึพอใจไว ้5 ระดบัการประเมนิ
ความพงึพอใจของผู้ใช้แอปพลเิคชนัเปรยีบเทยีบกองทุนรวม ขอ้ 1-8 มผีู้ใช้งานทัว่ไปให้ความร่วมมอื
ตอบแบบสอบถามรวมทัง้หมด 20 คน ซึง่แยกตามขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามไดแ้ก่ แยกตาม
เพศ (ชายและหญงิ) แบบสุ่มแยกแยกตามอายุระหว่าง 21-60 ปี โดยแยกเป็น 3 ช่วงอายุ คอื 21-30 ปี, 
31-50 ปี และ 51-60 ปี และแยกผูท้ีม่คีวามรูเ้รือ่งในการลงทุน ไดแ้ก่ ผูท้ีส่นใจการลงทุน ผูท้ีม่คีวามรูก้าร
ลงทุน และเคยใชง้านเวบ็ไซตห์รอืแอปพลเิคชนัเกีย่วกบัการลงทุนมาก่อน เช่น หุน้ กองทุน เป็นตน้ 

จากข้อมูลดงักล่าวจะเห็นได้ว่าการพฒันาแอปพลเิคชนับนอุปกรร์พกพาสามารถเข้าถึง เพิม่
ความสะดวกต่อการใช้งาน รวมไปถึงเทคโนโลยีในปัจจุบันท าให้สามารถถึงข้อมูลมาจากตลาด
หลกัทรพัย ์หรอืแหล่งขอ้มลูตรงไดแ้บบ real time  
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ตารางที ่1 ผลการประเมนิผูต้อบแบบสอบถามทุกคน 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที ่2 ผลการประเมนิความถูกตอ้งของขอ้มลูกองทุนรวมของผูต้อบแบบสอบถาม 
 

 
 
 
 
 
 

 
สรปุ 
 จากผลการประเมนิพบว่าความชื่นชอบในการทดสอบดูสถานะตนเองว่ามบีุคลกิภาพเหมาะสมกบั
กองทุนรปูแบบใด คะแนนความพงึพอใจมากทีสุ่ดรองลงมาคอื การสมคัรบญัชลีงชื่อเขา้ใชม้คีวามสะดวก
รวดเรว็ นอกจากนี้ ผลระดบัความพงึพอใจมากทีไ่ดค้ะแนนสงูสุดล าดบัแรก คอื การออกแบบระบบมกีาร
จดัวางเมนูและเครือ่งมอืมคีวามเหมาะสม ในส่วนน้ีผูใ้ชส้ามารถเขา้ใจการใชง้านแอปไดง้่ายอย่างรวดเรว็ 
เพราะมกีารวางรปูแบบบนหน้าจอไม่ซบัซอ้น ต่อมาคอืระบบมคีวามงา่ยต่อการใชง้าน เนื่องจากระบบใน
แอปเป็นการออกแบบสื่อความหมายโดยตรง คอืเมือ่กดปุ่ มภายในแอป ผูใ้ชจ้ะสามารถเขา้หาส่วนต่าง ๆ 
ในแต่ละหน้าที่ต้องการได้ทนัทซีึ่งไม่ซบัซ้อนหรอืยากต่อการใช้งาน ในการพฒันาปรบัปรุงระบบแอป
พลเิคชนัต่อไปในอนาคตควรมธีมีใหผู้ใ้ชเ้ลอืก โดยอาจมกีารออกแบบสอบถามถงึความชอบ และความ

ล าดบั หวัขอ้ประเมนิ Mean SD ระดบั 
1 การสมคัรบญัชลีงชื่อเขา้ใชม้คีวามสะดวก

รวดเรว็ 
4.60 0.50 มากทีสุ่ด 

2 ก าหนดขนาดตวัอกัษรมคีวามเหมาะสม 4.65 0.59 มากทีสุ่ด 
3 ระบบมกีารใชภ้าษาชดัเจนและเขา้ใจง่าย 4.45 0.51 มาก 
4 ระบบมคีวามงา่ยต่อการใชง้าน 4.35 0.81 มาก 
5 ความเหมาะสมในการใชส้แีละสญัลกัษณ์ใน

การสื่อความหมาย 
4.30 0.47 มาก 

6 การออกแบบระบบมกีารจดัวางเมนูและ
เครือ่งมอืมคีวามเหมาะสม 

4.45 0.60 มาก 

7 ระบบประเมนิบุคลกิภาพแสดงผลลพัธต์รงตาม
ความตอ้งการของผูใ้ช ้

4.70 0.47 มากทีสุ่ด 

8 ระบบมกีารแสดงขอ้มลูทีถู่กตอ้งตามทีผู่ใ้ช้
ตอ้งการ 

4.70 0.47 มากทีสุ่ด 

เฉลีย่ 4.53 0.57 มากทีสุ่ด 

ล าดบั หวัขอ้ประเมนิ ผูม้คีวามรู ้

Mean SD ระดบั 

1 ความถูกตอ้งของขอ้มลูเกีย่วกบักองทุนรวม 
เช่น ตวัเลขมลูค่าหน่วยลงทุน กราฟแสดง
มลูค่าหน่วยลงทุน 

3.60 0.516 ปานกลาง 
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ต้องการของผู้ใช้งานหรอืตามความนิยมของยุคสมยั รวมทัง้การใช้สใีห้เหมาะสมกบัหน้าจอต่าง ๆ บน
แอป เพื่อให้ผู้ใช้เกดิความสบายตาและเข้าใจสิง่ที่สื่อความหมายออกมาเห็นได้ชดัเจนยิง่ขึ้น และเป็น
ต้นแบบของการน าทฤษฎแีรงจงูใจในการยอมรบัเทคโนโลยใีนปัจจุบนัมาประยุกต์ใช้เพื่อใหค้นทุกกลุ่ม  
ทุกเพศ ทุกวยัในสงัคมสามารถลงทุนไดผ้่านอุปกรณ์พกพา 
 
ข้อเสนอแนะส าหรบัการพฒันาต่อในอนาคต 
 การพฒันาปรบัปรุงระบบ เพื่อเพิม่ความสามารถของแอปพลเิคชนันี้ ในการตอบสนองความ
ต้องการใชง้านของผูท้ีส่นใจเรื่องการลงทุนในกองทุนรวมใหส้มบูรณ์มากยิง่ขึน้และสามารถเปรยีบเทยีบ
กบัทุกกองทุนทีเ่ปิดขายทัว่ไปในตลาด   
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แรงจงูใจในการท่องเท่ียวและภาพลกัษณ์การท่องเท่ียว ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจของ
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บทคดัย่อ 
การวิจยันี้มวีตัถุประสงค์เพื่อศึกษา แรงจูงใจในการท่องเที่ยวและภาพลกัษณ์การท่องเที่ยว 

ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการมาเยือนจงัหวัดตรงั เป็นวิจยัเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การศกึษาวจิยัครัง้นี้ คอื นักท่องเทีย่วชาวไทยทีม่าเยอืนจงัหวดัตรงัและมอีายุตัง้แต่ 20 ปีขึน้ไป จ านวน 
400 คน (นักท่องเที่ยวที่ไม่ได้อาศยัอยู่ในจงัหวดัตรงั) ผลการศกึษา พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็น
เพศหญงิ มชี่วงอายุ 20 - 30 ปี มกีารศกึษาอยู่ในระดบัปรญิญาตร ีมรีายได้ต่อเดอืน 15,001 - 25,000 
บาท และมภีูมลิ าเนาภาคใต้ ผลการศกึษา พบว่า นักท่องเทีย่วชาวไทยมแีรงจงูใจผลกัในการท่องเที่ยว 
คอื เพื่อหลกีหนีความจ าเจ แรงจงูใจดงึดูดของจงัหวดัตรงั คอื คนตรงัมอีธัยาศยัไมตรแีละความเป็นมติร
ผลการวิจัย พบว่า แรงจูงใจดึงดูดในการท่องเที่ยวของจังหวัดตรังมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาเยอืนจงัหวดัตรงั ในส่วนภาพลกัษณ์การท่องเที่ยวของจงัหวดัตรงั พบว่า 
ภาพลกัษณ์การท่องเที่ยวด้านทรพัยากรธรรมชาตมิอีิทธพิลต่อการตดัสนิใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย
ทีม่าเยอืนจงัหวดัตรงั 
ค าส าคญั : แรงจงูใจในการท่องเทีย่ว, ภาพลกัษณ์การท่องเทีย่ว, การตดัสนิใจท่องเทีย่ว,จงัหวดัตรงั 

Abstract 
This research is intended to study the Travel Motivation and Tourism Image Influencing 

Thai Tourists’ Travel decisions to Visit Trang Province. (Quantitative Research) The sample group 
is 400 Thai tourists who were traveling in Trang Province and 20 years old or over. (Tourists who 
do not live in Trang Province) The data was collected using questionnaires and convenience 
sampling. To perform data analysis, descriptive statistics (percentage, frequency, and means), 
regression Analysis. The result of the research has shown that Thai tourists are mostly female, 
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aged between 20-30 years old with bachelor’s degrees with monthly income between 15,001-
20,000 baht and the southern domicile. The result of the research has shown that push factor of 
Thai tourists were escapism. pull factor of Trang Province , friendliness. The result of the research 
has shown that pull factor influence the decisions of Thai tourists’ visiting Trang Province. And 
Image of natural resources influences the decisions of Thai tourists’ visiting Trang Province. 
Keywords :  Travel Motivation ,Tourism Image , Travel decisions, Trang Province 
1. บทน า 

1.1 ท่ีมาและความส าคญั 
 อุตสาหกรรมท่องเทีย่วไทยยงัคงมแีนวโน้มเตบิโต อย่างต่อเนื่อง และมคีวามส าคญัต่อเศรษฐกจิ
ไทย ในปี 2559 อุตสาหกรรมท่องเทีย่วมผีลกระทบทางตรงต่อเศรษฐกจิ ของประเทศไทย คดิเป็นมลูค่า 
1.29 ลา้นลา้นบาท หรอื คดิเป็น รอ้ยละ 9.2 0 ของ ผลติภณัฑม์วลรวม ภายในประเทศ (GDP) อกีทัง้มี
การเตบิโตโดยเฉลีย่ รอ้ยละ 6.7 ต่อปี ต่อเนื่องไปถงึปี 2570 ซึง่คาดว่า ในปี 2570 อุตสาหกรรมท่องเทีย่ว
จะมมีลูค่า ประมาณ 2.71 ลา้นลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 14.30 ของผลติภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ 
(กรมการท่องเทีย่ว, 2561)  
 เมอืงตรงั หรอืเมอืงตรงัเค เป็นภาษามาลายู แปลว่า รุ่งอรุณ แสงอรุณยามเช้า ค าขวญัการ
ท่องเที่ยวของจงัหวดั เป็นค ายนืยนัถงึความอุดมสมบูรณ์ และความพรอ้มที่จะต้อนรับผู้มาเยอืนได้เป็น
อยา่งด ี เมอืงตรงั เป็นเมอืงทีม่คีวามหลากหลาย ดา้นอาหารการกนิ เมอืงทีม่คีวามสมบรูณ์ของธรรมชาต ิ
อาท ิถ ้าเลเขากอบ น ้าตก และความงดงามของระบบนิเวศทางทะเล มปีะการงั และความหลากหลายของ
สัตว์น ้ า ตรงัเมืองที่เต็มไปด้วยเสน่ห์ของความแตกต่างด้านวฒันธรรมที่ผสมผสานกัน อย่างลงตัว  
(สมาคมการท่องเทีย่วและโรงแรมจงัหวดัตรงั, 2560) ในปี 2560 จงัหวดัตรงั มุ่งส่งเสรมิภาพลกัษณ์ที่ดี
ด้านการท่องเที่ยวของจงัหวดัตรงัให้มทีิศทางที่ชดัเจน มกีารจดักิจกรรม เปิดฟ้าการท่อง เที่ยวตรงั 
CHECK IN TRANG ยงักะลุย (มมีากมาย) ประชาสมัพนัธ์ให้นักท่องเที่ยวทัง้ชาวไทยและต่างชาตริูจ้กั
จงัหวดัตรงัเพิม่มากขึ้น (ศิรพิฒั พฒักุล, 2560) จงึท าให้การท่องเที่ยวของจงัหวดัตรงัเริม่มทีศิทางที่
ชดัเจนและเริม่เป็นทีรู่จ้กัของนกัท่องเทีย่วมากขึน้ ในปัจจบุนั จงัหวดัตรงัมกีารขยายตวัดา้นการท่องเทีย่ว
อย่างต่อเนื่อง และได้รบัความนิยมจากทัง้นักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างประเทศ  (จกัรพงษ์ รชันีกุล, 
2563) จึงท าให้จ านวนนักท่องเที่ยวชาวไทยเพิ่มขึ้น แต่อย่างไรก็ตามเมื่อเปรียบเทียบจ านวน
นักท่องเทีย่วชาวไทยทีเ่ดนิทางมาท่องเที่ยวจงัหวดัตรงั ในปี 2562 จ านวน 1,395,288 คน กบั ปี 2561 
จ านวน1,380,827 คน จะเหน็ไดว้่านกัท่องเทีย่วเพิม่ขึน้เลก็น้อย (กระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีา, 2563) 
  ด้วยเหตุที่กล่าวมาขา้งต้น หากทราบถงึ แรงจูงใจในการเดนิทางท่องเที่ยว ของนักท่องเที่ยว
ชาวไทย ทีม่าเยอืนจงัหวดัตรงั หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการท่องเทีย่วสามารถน าผลทีไ่ดจ้ากการวจิยั ไป
เป็นส่วนหนึ่งในการวางแผนพฒันาการท่องเทีย่วจงัหวดัตรงั ใหถู้กทศิทาง จะท าใหน้ักท่องเทีย่วเดนิทาง
มาท่องเทีย่วมากยิง่ขึน้ สอดคลอ้งกบั เลศิพร ภาระสกุล (2556) ทีก่ล่าวว่า การทีผู่ป้ระกอบการทางการ
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ท่องเทีย่วหรอืผู้ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการพฒันาการท่องเที่ยวจะประสบความส าเรจ็ตามเป้าหมายทีว่างเอาไว้
จ าเป็นจะตอ้งเขา้ใจถงึแรงจงูใจของผูบ้รโิภคหรอืนกัท่องเทีย่ว 
  อีกทัง้ การสร้างภาพลกัษณ์ ให้มคีวามโดดเด่นหรอืมคีวามแตกต่างให้กบัผลติภณัฑ์ทางการ
ท่องเที่ยว จะสามารถดึงดูดให้นักท่องเที่ยว ตัดสินใจที่จะเดินทางไปท่องเที่ยว ดังนัน้การศึกษา
ภาพลักษณ์การท่องเที่ยว จึงมีความส าคัญยิ่ง สอดคล้องกับ เลิศพร ภาระสกุล (2556) ที่กล่าวว่า 
ภาพลักษณ์มีความส าคัญต่อการตัดสินใจเลือกที่จะมาเยือนแหล่งท่องเที่ยวนัน้ ๆ ภาพลักษณ์มี
ความส าคัญต่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวส าคัญต่อการท ากลยุทธ์ทางการตลาดและส าคญัต่อการ
ตดัสนิใจทีจ่ะเดนิทางท่องเทีย่ว 
 จากทีม่าและความส าคญัดงักล่าวขา้งต้น จงึมคีวามส าคญัอย่างยิง่ ทีต่้องศกึษา แรงจงูใจในการ
ท่องเที่ยวและภาพลกัษณ์การท่องเทีย่วของจงัหวดัตรงั เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งด้านการท่องเทีย่ว 
สามารถน าผลการวจิยั มาเป็นแนวทางในการส่งเสรมิและการประชาสมัพนัธ์การท่องเที่ยวจงัหวดัตรงั  
โดยน าผลทีไ่ดม้าท ากลยทุธท์างการตลาดใหถู้กทศิทาง 
1.2 วตัถปุระสงค ์
 1.เพื่อศกึษาแรงจงูใจผลกัและแรงจงูใจดงึดูดในการท่องเทีย่วของนักท่องเทีย่วชาวไทยทีม่าเยอืน
จงัหวดัตรงั 
 2.เพื่อศกึษาภาพลกัษณ์การท่องเทีย่วจงัหวดัตรงัจากมมุมองของนกัท่องเทีย่วชาวไทย 

3.เพื่อศกึษาระดบัการตดัสนิใจของนกัท่องเทีย่วชาวไทยทีม่าเยอืนจงัหวดัตรงั 
4.เพื่อศกึษาแรงจงูใจดงึดดูในการท่องเทีย่วทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจของนกัท่องเทีย่วชาวไทยที่มา

เยอืนจงัหวดัตรงั 
 5.เพื่อศกึษาภาพลกัษณ์การท่องเทีย่วทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจของนกัท่องเทีย่วชาวไทยทีม่าเยอืน
จงัหวดัตรงั 
1.3 สมมติฐานงานวิจยั 
  1.แรงจูงใจดงึดูดในการท่องเที่ยวส่งผลต่อการตดัสินใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาเยอืน
จงัหวดัตรงั 
 2.ภาพลกัษณ์การท่องเทีย่วจงัหวดัตรงัส่งผลต่อการตดัสนิใจของนักท่องเทีย่วชาวไทยทีม่าเยอืน
จงัหวดัตรงั 
1.5 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 
 1.ท าใหท้ราบถงึแรงจงูใจผลกัและแรงจงูใจดงึดูดในการท่องเทีย่วของนักท่องเทีย่วชาวไทยที่มา
ท่องเทีย่วจงัหวดัตรงั 
 2.ท าใหท้ราบถงึภาพลกัษณ์การท่องเทีย่วจงัหวดัตรงัจากมมุมองของนกัท่องเทีย่วชาวไทย 

3.ท าใหท้ราบถงึการตดัสนิใจของนกัท่องเทีย่วชาวไทยทีม่าท่องเทีย่วจงัหวดัตรงั 
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4.ท าใหท้ราบถงึแรงจงูใจดงึดูดในการท่องเทีย่วทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจของนักท่องเทีย่วชาวไทย
ทีม่าเยอืนจงัหวดัตรงั 

5.ท าให้ทราบถงึภาพลกัษณ์การท่องเที่ยวจงัหวดัตรงัที่ส่งผลต่อการตดัสนิใจของนักท่องเที่ยว
ชาวไทยทีม่าเยอืนจงัหวดัตรงั 
2. การทบทวนวรรณกรรม  
 2.1 แนวคดิการท่องเทีย่ว  
 บุญเลศิ จติตัง้วฒันา และ ชรนิทร ์วรกุลกจิก าธร (2558) กล่าวว่า การท่องเทีย่วเป็นเรือ่งของการ
เดนิทาง (Travel) ถา้ไมม่กีารเดนิทางกไ็ม่มกีารท่องเทีย่ว แต่ตอ้งเป็นการเดนิทางทีเ่ป็นการชัว่คราวดว้ย
ความสมคัรใจมใิช่ถูกบงัคบัหรอืเพื่อสนิจา้ง  
 2.2 แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัแรงจงูใจและแรงจงูใจในการท่องเทีย่ว 
 Uysal and Hagan (1993) แบ่งแรงจงูใจออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1. แรงจงูใจภายใน เป็นแรง
ทีผ่ลกัดนัจากภายในตวับุคคล 2. แรงจงูใจภายนอก เป็นแรงทีผ่ลกัดนัจากภายนอกตวับุคคล นอกจากนี้
บุญเลศิ จติตัง้วฒันา (2555) กล่าวว่า แรงจงูใจในการเดนิทางท่องเที่ยวมปัีจจยัมากมายและไม่สามารถ
สรปุออกมาไดอ้ยา่งชดัเจนว่ามอีะไรบา้งซึง่มกัมปัีจจยัหลาย ๆ ตวัมารวมกนัใหเ้กดิความตอ้งการเดนิทาง
ท่องเทีย่วโดยแรงจงูใจในการเดนิทางท่องเทีย่วของแต่ละคนจะเกดิจากแรงผลกั และแรงดงึ กล่าวคอืแรง
ผลกั ท าใหเ้กดิแรงจงูใจในความต้องการเดนิทางท่องเทีย่วของนักท่องเที่ยวในขณะทีก่ารตดัสนิใจเลอืก
เดนิทางไปยงัจดุหมายปลายทางใดนัน้ขึน้อยูก่บัแรงดงึ 
 2.3 แนวคดิเกีย่วกบัภาพลกัษณ์การท่องเทีย่ว 
 อุบลวรรณ ประดบัสุข (2545 อา้งถงึ ในนิศา ชชักุล, 2557) ประเทศไทยมทีรพัยากรทีห่ลากหลาย
เช่นเดยีวกบัประเทศอื่น ๆ แต่ทรพัยากรหลกัที่ประเทศไทยใชเ้ป็นจุดขายมาโดยตลอดมอียู่ 2 อย่างคอื
แหล่งท่องเทีย่วทางธรรมชาตแิละแหล่งท่องเทีย่วทางวฒันธรรมดงันี้ 
  1. แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวส าหรบัเยี่ยมชม 
(Sight-seeing) และพกัผ่อน (Holiday Destination) 
  2. แหล่งท่องเที่ยวทางวฒันธรรม ส่วนใหญ่น าเสนอแหล่งโบราณสถานส าหรบัเยี่ยมชมอย่าง
เดียว แต่ยังขาดการน าเสนอภาพรวมของวัฒนธรรม (Living Culture) ที่ย ังคงมีอยู่ในปัจจุบันเช่น
วฒันธรรมการกนิหรอืวถิชีวีติต่าง ๆ 
 2.4 แนวคดิเกีย่วกบัการตดัสนิใจ 
 Schmoll (1977) ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับความส าคัญและอิทธิพลของปัจจยัต่าง  ๆ ที่มีต่อ
กระบวนการตดัสนิใจเดนิทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวโดยได้จ าแนกปัจจยั ออกเป็น 4 ปัจจยั ได้แก่                
1. สิง่เรา้ทางการท่องเทีย่ว คอื สิง่เรา้ภายนอก เช่น การส่งเสรมิการตลาด 2. ปัจจยัส่วนบุคคลและปัจจยั
ทางสงัคม 3. ปัจจยัภายนอก เช่น ความเชื่อมัน่ในตวัแทนจ าหน่ายสนิค้าทางการท่องเที่ยว ภาพลกัษณ์
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ของแหล่งท่องเที่ยว 4. ลกัษณะเด่นของแหล่งท่องเที่ยวและการให้บรกิารได้แก่ สิง่ดงึดูดใจทางการ
ท่องเทีย่วรวมไปถงึสิง่อ านวยความสะดวกต่าง ๆ ความหลากหลายของกจิกรรม  
 
2.5 ขอ้มลูจงัหวดัตรงั 
 ส านกังานศกึษาธกิารจงัหวดัตรงั (2562) ไดใ้หข้อ้มลูเกีย่วกบัจงัหวดัตรงั ดงันี้ 
 ตรงัเป็นจงัหวดัที่ตัง้อยู่ทางภาคใต้ฝัง่ทะเลตะวนัตกของประเทศไทย ตดิกบัทะเลอนัดามนัแห่ง  
มหาสมุทรอนิเดยี มเีนื้อที่ทัง้สิ้น 4,917.519 ตารางกโิลเมตร หรอืประมาณ 3,088,400 ไร่ มขีนาดพื้นที่
ใหญ่ เป็นล าดบัที่ 4 ของภาคใต้ และล าดบัที่ 33 ของประเทศ มฟ้ืีนที่ฝัง่ทะเลตลอดแนวเขตจงัหวดัยาว 
119 กโิลเมตร ประกอบดว้ยเกาะน้อย ใหญ่จ านวน 46 เกาะ โดยมเีกาะทีส่ าคญั เช่น  
 เกาะลบิง เป็นเกาะทีใ่หญ่ทีสุ่ดในทะเลตรงั มพีืน้ที ่25,000 ไร่ รอบ ๆ เกาะเตม็ไปดว้ยหญา้ทะเล
ซึง่เป็นอาหารของ “พะยนู” สตัวเ์ลีย้งลกูดว้ยนมทีก่ าลงัจะสญูพนัธุ ์
 เกาะมกุ-ถ ้ามรกต นบัเป็นจดุเด่นทีสุ่ดในทะเลตรงั ถ ้ามรกตหรอืถ ้าทะเลซึง่มคีวามงดงามตระการ
ตาอย่างมาก จากปากทางเข้าถ ้าเป็นโพรงเล็ก ๆ การเข้าชมภายในถ ้าจะต้องว่ายน ้าลอยคอเข้าไป
ระยะทาง 80 เมตร บรเิวณปากทางเขา้ถ ้าแสงจากภายนอกจะสะทอ้นกบัน ้า ภายในถ ้าท าใหเ้หน็น ้าเป็นสี
เขยีวมรกตดแูปลกตาและมหศัจรรย ์เป็นความสวยงามทีธ่รรมชาตไิดบ้รรจงสรา้ง 
 เกาะกระดาน มชีายหาดที่มทีรายขาวละเอียดเหมอืนแป้งและมนี ้า ใสจนสามารถมองเห็นแนว
ปะการงัซึง่ไดอ้ยา่งชดัเจน 
 จงัหวดัตรงัมงีานเทศกาลและงานประเพณีทีห่ลากหลาย เช่น 
 งานพธิวีวิาห์ใต้สมุทร ได้รบัการบนัทกึเป็นสถิติโลกของ Guinness World Record จดัขึ้นเป็น 
ประจ าทุกปีในวนัที ่14 กุมภาพนัธ ์ณ เกาะกระดาน อ าเภอกนัตงั จงัหวดัตรงั 
  งานเทศกาลหมู่ย่างจดัขึ้นในเดือนกันยายน หมู่ย่างสูตรเมอืงตรงั หนังกรอบ เนื้อหอมนุ่ม                    
รส อรอ่ย  
2.6 ผลงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง  
 ธรรญชนก เพชรานนท์ (2559) ได้ศึกษาเรื่อง แรงจูงใจในการเดินทางท่องเที่ยวยงัแหล่ง
ท่องเที่ยวเชงินิเวศในเขตพื้นที่การค้าชายแดนจงัหวดัเชยีงราย พบว่า นักท่องเที่ยวให้ความส าคญักบั
ปัจจยัแรงผลกัดนั เกี่ยวกบัการหลกีหนีความวุ่นวายจากภาระงานประจ าหรอืสภาวะแวดล้อมเดิมมาก
ทีสุ่ด รองลงมาคอืปัจจยัทีเ่ป็นแรงผลกัดนัดา้นความต้องการในการส ารวจสิง่แปลกใหม่ การเรยีนรู ้ความ
ตื่นเตน้ ส าหรบัปัจจยัดงึดดู พบว่า ดา้นทรพัยากรและกจิกรรมการท่องเทีย่วมคีวามส าคญัมากทีสุ่ด 
2.7 กรอบแนวคดิการวจิยั 
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ภาพท่ี 1 กรอบแนวคดิในการวจิยั  

 

 
 

3.วิธีด าเนินการวิจยั 
 
 

 

 
3.1 การก าหนดประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

  กลุ่มตวัอย่าง ทีใ่ชใ้นการศกึษาวจิยัครัง้นี้ คอื นักท่องเทีย่วชาวไทย ทีม่าเยอืนจงัหวดั
ตรงั และมอีายุตัง้แต่ 20 ปีขึ้นไป (นักท่องเที่ยวที่ไม่ได้อาศยัอยู่ในจงัหวดัตรงั) กลุ่มตวัอย่างในครัง้นี้
จ านวน 400 คน ใช้วธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบตามสะดวก (convenient sampling) ใช้สูตรค านวณจ านวน
ตวัอยา่งของ Taro Yamane (อา้งถงึใน อศัวนิ แสงพกุิล, 2556 ) โดยใชจ้ านวนนกัท่องเทีย่วชาวไทยที่มา
ท่องเที่ยวจงัหวัดตรัง ในปี 2562 จ านวน 1,395,288 คน (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2563)                       
ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% โดยยอมให้มีค่าความแปรปรวนเท่ากับ 5% (การศึกษาในครัง้นี้ ใช้เวลา                    
6 เดอืน ตัง้แต่ เดอืนตุลาคม 2563 - มนีาคม 2564)  
3.2 การวิเคราะหข้์อมลู 
 ผูว้จิยัท าการวเิคราะหข์อ้มลูทีไ่ดร้บัจากการรวบรวมแบบสอบถามโดยการท าการวเิคราะหข์อ้มลู 
โดยใช้ โปรแกรม SPSS โดยก าหนดระดับค่าสัมประสิทธิแ์อลฟา 0.7 ขึ้นไป ในการวิจัยครัง้นี้ค่า
สมัประสทิธิแ์อลฟามคี่าเท่ากบั 0.743 การวเิคราะหข์อ้มลูทางสถติ ิมดีงันี้ 
 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) มดีงันี้ ค่ารอ้ยละ (Percentage) การแจกแจงความถี่ 
(Frequency Statics) เพื่อใช้อธบิายลกัษณะข้อมูลปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่  เพศ อายุ ระดบั
การศึกษา รายได้ และภูมิล าเนา ในส่วนของแรงจูงใจผลักและแรงจูงใจดึงดูดในการท่องเที่ยว 
ภาพลักษณ์การท่องเที่ยว และการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการมาเยือนจังหวัดตรงั                  
ใชค้่าเฉลีย่ (Mean) ในการอธบิาย 
 การวิเคราะห์การถดถอย (Regression Analysis) ใช้วิเคราะห์ แรงจูงใจดึงดูดในการ
ท่องเที่ยวส่งผลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาเยือนจังหวัดตรัง และใช้วิเคราะห์ 
ภาพลกัษณ์การท่องเทีย่วจงัหวดัตรงัส่งผลต่อการตดัสนิใจของนกัท่องเทีย่วชาวไทยทีม่าเยอืนจงัหวดัตรงั  
4.ผลการวิจยั 
4.1 การวิเคราะหข้์อมลูปัจจยัส่วนบคุคลของผูต้อบแบบสอบถาม 

ประชากรศาสตร์ 

1.เพศ 

2.อาย ุ

3.ระดบัการศึกษา 

4.รายได ้

5.ภูมิล าเนา 
 

 

แรงจงูใจผลกั 

 

แรงจูงใจดึงดูด 

 

การตดัสินใจมาเยอืนจงัหวดัตรัง 

 ภาพลกัษณ์การท่องเท่ียว 
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 ผลการศกึษา พบว่า นักท่องเทีย่วส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ จ านวน 220 คน คดิเป็นรอ้ยละ 55.00
ในส่วนของอายุ นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มชี่วงอายุ 20 - 30 ปี จ านวน 130 คน คิดเป็นร้อยละ 32.50 
ส าหรบัระดบัการศกึษา พบว่า นกัท่องเทีย่วส่วนใหญ่มกีารศกึษาอยูใ่นระดบัปรญิญาตร ีจ านวน 139 คน 
คิดเป็นร้อยละ 34.80 ในส่วนของรายได้ต่อเดือน พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือน                    
15,001 - 25,000 บาท จ านวน 141 คน คิดเป็นร้อยละ 35.30 นอกจากนี้ นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มี
ภมูลิ าเนาภาคใต ้จ านวน 171 คน คดิเป็นรอ้ยละ 42.80 
4.2 การวิเคราะหข้์อมลูแรงจงูใจผลกัในการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมาเยือน               
จงัหวดัตรงั 
 ผลการศกึษา พบว่า นักท่องเทีย่วใหค้วามส าคญักบัแรงจงูใจในการท่องเทีย่วจงัหวดัตรงัในดา้น

แรงจงูใจผลกัในการท่องเทีย่ว มคี่าเฉลีย่รวม (x ̅= 4.29) อยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด เมือ่พจิารณาแต่ละด้านใน
องค์ประกอบย่อย พบว่า นักท่องเที่ยวให้ความส าคัญในประเด็น เพื่อหลีกหนีความจ าเจมากที่สุด                   

(x ̅= 4.96) (ระดบัมากทีสุ่ด) รองลงมา คอื เพื่อพกัผ่อนหย่อนใจ (x ̅= 4.87) (ระดบัมากทีสุ่ด) รองลงมา 

เพื่อไดพ้บสิง่แปลกใหม ่( x ̅= 4.63) (ระดบัมากทีสุ่ด)   
4.3 การวิเคราะหข้์อมลูแรงจงูใจดึงดดูในการท่องเท่ียวของจงัหวดัตรงั 
 ผลการศกึษา พบว่า นักท่องเทีย่วใหค้วามส าคญักบัแรงจงูใจในการท่องเทีย่วจงัหวดัตรงัในดา้น

แรงจงูใจดงึดูดในการท่องเที่ยว มคี่าเฉลีย่รวม (x ̅= 4.29) อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด เมื่อพจิารณาแต่ละด้าน

ในองค์ประกอบย่อย พบว่า ประเดน็ที่คนตรงัมอีธัยาศยัไมตรแีละความเป็นมติร มากที่สุด (x ̅= 4.72) 

(ระดบัมากที่สุด) รองลงมาคอื จงัหวดัตรงัมอีาหารขึ้นชื่อ เช่น หมูย่าง ขนมเค้กเมอืงตรัง (x ̅= 4.68) 
(ระดบัมากทีสุ่ด) รองลงมา จงัหวดัตรงัมคีวามหลากหลายของแหล่งท่องเทีย่วและสวยงาม เช่น ทะเล ถ ้า 

(x ̅= 4.67) (ระดบัมากที่สุด)  และสามล าดบัสุดท้าย ได้แก่ จงัหวดัตรงัมขีอ้มูลการท่องเที่ยวมากมาย 

(x ̅= 3.79) (ระดบัมาก) จงัหวดัตรงัมชีื่อเสยีงและเป็นที่นิยม (x ̅= 3.76) (ระดบัมาก) จงัหวดัตรงัมสีิง่
อ านวยความสะดวกครบครัน เช่น การคมนาคม ที่พกั รา้นอาหาร รา้นขายของที่ระลกึ ธุรกจิน าเที่ยว 

หลากหลาย (x ̅= 3.71) 
4.4 การวิเคราะห์ข้อมูลภาพลักษณ์การท่องเท่ียวจงัหวดัตรงัจากมุมมองของนักท่องเท่ียว                   
ชาวไทย           
 ภาพลกัษณ์การท่องเที่ยวจงัหวดัตรงัแบ่งออกเป็น 2 ด้าน ได้แก่ ภาพลกัษณ์การท่องเที่ยว           
ดา้นทรพัยากรธรรมชาต ิและภาพลกัษณ์การท่องเทีย่วดา้นวฒันธรรม 
 ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวด้านทรพัยากรธรรมชาติ พบว่า นักท่องเที่ยวให้ความส าคัญกับ           

ด้านทรพัยากรธรรมชาติ มคี่าเฉลี่ยรวม (x ̅= 4.71) อยู่ในระดบัมากที่สุด เมื่อพจิารณาแต่ละด้านใน
องค์ประกอบย่อย พบว่า ประเด็นด้านจงัหวัดตรงั มทีรพัยากรธรรมชาติ ที่อุดมสมบูรณ์ มากที่สุด                    

(x ̅= 4.95) (ระดบัมากทีสุ่ด) รองลงมา จงัหวดัตรงัมทีะเลและชายหาดทีส่วยงาม (x ̅= 4.77) (ระดบัมาก
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ทีสุ่ด) รองลงมา จงัหวดัตรงัมทีรพัยากรธรรมชาตทิีห่ลากหลาย เช่น ทะเล ภูเขา (x ̅= 4.58) (ระดบัมาก
ทีสุ่ด)  
 ภาพลักษณ์การท่อง เที่ยว ด้านวัฒนธรรม  พบว่ า  นักท่ อ ง เที่ยว ให้ความส าคัญกับ                                        

ด้านวฒันธรรมมคี่าเฉลี่ยรวม (x ̅= 4.72) อยู่ในระดบัมากที่สุด เมื่อพจิารณาแต่ละด้านในองค์ประกอบ

ย่อย  พบว่า ประเด็นที่คนตรงัเป็นเจ้าบ้านที่ดีและมีน ้ าใจ มากที่สุด  (x ̅= 4.80) (ระดับมากที่สุด) 
รองลงมา จงัหวดัตรงัมวี ัฒนธรรมด้านอาหารการกินที่เป็นเอกลักษณ์ อาหารเช้าแบบฉบับคนตรงั                      

ติม่ซ า หมู่ย่างกบัชากาแฟ (x ̅= 4.74) (ระดบัมากที่สุด) รองลงมา คนตรงัมวีถิชีวีติความเป็นอยู่ดัง้เดมิ 

(x ̅= 4.73) (ระดบัมากทีสุ่ด)  
 

 

4.5 การวิเคราะหข้์อมลูการตดัสินใจของนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมาเยือนจงัหวดัตรงั 
 ผลการศกึษา พบว่า นักท่องเทีย่วใหค้วามส าคญักบัการตดัสนิใจ มาเยอืนจงัหวดัตรงั มคี่าเฉลีย่

รวม (x ̅= 4.52) อยู่ในระดบัมากที่สุด เมื่อพจิารณาแต่ละด้านในองค์ประกอบย่อย พบว่า จงัหวดัตรงัมี

ปัจจยัดงึดดูดา้นการท่องเทีย่วทีห่ลากหลายมากทีสุ่ด (x ̅= 4.91) (ระดบัมากทีสุ่ด) รองลงมา คอื อทิธพิล

ของสื่อต่าง ๆ (x ̅= 4.51) (ระดบัมากที่สุด) รองลงมา เพราะมคีนรู้จกัแนะน าให้มาเที่ยว (x ̅= 4.33) 
(ระดบัมากทีสุ่ด) 
4.6 การวิเคราะหข้์อมลูเพ่ือทดสอบสมมติฐาน 
 สมมติฐานท่ี 1 แรงจงูใจดงึดูดในการท่องเที่ยวส่งผลต่อการตดัสนิใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย
ที่มาเยอืนจงัหวดัตรงั ผลการศึกษา พบว่า แรงจูงใจดงึดูดในการท่องเที่ยวของจงัหวดัตรงั มคี่า Sig. 
เท่ากบั 0.007 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 จงึยอมรบัสมมติฐานรอง (Ha) หมายความว่า แรงจูงใจดงึดูดในการ
ท่องเทีย่วของจงัหวดัตรงัมอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจของนกัท่องเทีย่วชาวไทย ทีม่าเยอืนจงัหวดัตรงั  
 สมมติฐานท่ี 2 ภาพลกัษณ์การท่องเทีย่วจงัหวดัตรงัส่งผลต่อการตดัสนิใจของนักท่องเทีย่วชาว
ไทยทีม่าเยอืนจงัหวดัตรงั ผูว้จิยัไดแ้บ่งภาพลกัษณ์การท่องเทีย่วจงัหวดัตรงัแบ่งออกเป็นสองดา้น ไดแ้ก่ 
ดา้นทรพัยากรธรรมชาต ิและดา้นวฒันธรรม ผลการศกึษา พบว่า ภาพลกัษณ์การท่องเทีย่วจงัหวดัตรงั               
มเีพียงหนึ่งตัวแปร ที่มอีิทธิพลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาเยอืนจงัหวดัตรงั คือ 
ภาพลกัษณ์การท่องเทีย่วดา้นทรพัยากรธรรมชาต ิเนื่องจาก มคี่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซึง่น้อยกว่า 0.05
จึงยอมรบัสมมติฐานรอง (Ha) หมายความว่า ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวด้านทรัพยากรธรรมชาติ                     
มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจของนกัท่องเทีย่วชาวไทยทีม่าเยอืนจงัหวดัตรงั 
5.สรปุ อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวจิยั พบว่า นกัท่องเทีย่วใหค้วามส าคญัแรงจงูใจผลกัในการท่องเทีย่ว ในประเดน็เพื่อ
หลีกหนีความจ าเจมากที่สุด ซึ่งข้อค้นพบดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยในอดีต  ของธรรญชนก                    
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เพชรานนท ์(2559) ทีพ่บว่า นกัท่องเทีย่วใหค้วามส าคญักบัปัจจยัแรงผลกัดนั เกีย่วกบัการหลกีหนีความ
วุ่นวายจากภาระงานประจ าหรอืสภาวะแวดล้อมเดมิมากที่สุด เหตุดงักล่าวอธบิายได้ว่า การเดนิทาง
ท่องเทีย่วไปยงัสถานทีต่่าง ๆ นักท่องเทีย่วส่วนใหญ่มมีลูเหตุเพื่อจะหลกีหนีความจ าเจ ซึง่มลูเหตุนี้เป็น
มลูเหตุจงูใจในการท่องเทีย่วส าคญัทีก่ระตุ้นใหค้นนับลา้น ๆ คนทัว่โลกเดนิทางไปท่องเทีย่วในสถานทีท่ี่
ต้องการ (บุญเลศิ จติตัง้วฒันา, 2555) ดงันัน้การที่ผลการวจิยัในครัง้นี้พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยที่
เดนิทางมาท่องเที่ยวจงัหวดัตรงั ด้วยความต้องการหลกีหนีความจ าเจ เป็นข้อค้นพบที่สอดคล้องกบั
ความเป็นจรงิของการเดนิทางท่องเทีย่วของคนทีต่อ้งการหลกีหนีความจ าเจ 
 ส่วนในประเด็นแรงจูงใจดึงดูดในการท่องเที่ยวของจงัหวดัตรงั นักท่องเที่ยวให้ความส าคญั
แรงจงูใจดงึดูดในการท่องเทีย่วของจงัหวดัตรงั ในประเดน็คนตรงัมอีธัยาศยัไมตรแีละความเป็นมติรมาก
ที่สุด ผลการวิจัยในครัง้นี้ สอดคล้องกับงานวิจัยในอดีต ของ อัจฉราพร แปลงมาลย์ (2558)                    
ทีพ่บว่า นกัท่องเทีย่วชาวยโุรปใหค้วามสนใจในการท่องเทีย่วในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้(ไทย) เนื่องจาก
มีแรงจูงใจในการท่องเที่ยวด้านดึงดูดใจ เป็นลักษณะของจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวที่จูงใจ
นักท่องเทีย่วใหเ้ดนิทางมาท่องเทีย่ว คอื เจา้บา้นมคีวามเป็นมติรใหก้ารต้อนรบันักท่องเทีย่วเป็นอย่างดี 
เหตุดงักล่าวอธบิายไดว้่า  นักท่องเทีย่วส่วนใหญ่มองว่า แรงจงูใจดงึดูดทีท่ าใหพ้วกเขาอยากเดนิทางมา
ท่องเทีย่วคอื ความเป็นมติรจากผูอ้ื่น (Pearce and Brent, 2006) ดงันัน้การทีผ่ลการวจิยัในครัง้นี้ พบว่า 
แรงจูงใจดงึดูดในการท่องเที่ยวของจงัหวดัตรงั คอื คนตรงัมอีธัยาศยัไมตรแีละความเป็นมติร เป็นข้อ
คน้พบทีส่อดคลอ้งกบัความเป็นจรงิของการเดนิทางท่องเทีย่ว  
 ในประเดน็ภาพลกัษณ์การท่องเที่ยวจงัหวดัตรงั แบ่งออกเป็นสองด้าน ได้แก่ ภาพลกัษณ์การ
ท่องเที่ยวด้านทรพัยากรธรรมชาติ และภาพลักษณ์การท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรม ภาพลักษณ์การ
ท่อง เที่ยวด้านทรัพยากรธรรมชาติ  ผลการวิจัย  พบว่ า  นักท่อง เที่ยวให้ความส าคัญด้ าน
ทรพัยากรธรรมชาต ิในประเดน็จงัหวดัตรงั มทีรพัยากรธรรมชาต ิทีอุ่ดมสมบรูณ์ มากทีสุ่ด สอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของจุฑาธปิต์ จนัทรเ์อยีด และ คณะ (2561) ที่พบว่า จงัหวดัตรงัมทีรพัยากรการท่องเที่ยวทีม่ ี
ศกัยภาพด้านทรพัยากรธรรมชาตแิละทรพัยากรทางทะเลที่สมบูรณ์ ในส่วนภาพลกัษณ์การท่องเที่ยว
ดา้นวฒันธรรม ผลการศกึษา พบว่า นักท่องเทีย่วใหค้วามส าคญัด้านวฒันธรรม ในประเดน็คนตรงัเป็น
เจา้บ้านที่ดแีละมนี ้าใจ มากที่สุด สอดคล้องกบังานวจิยัของ ดุสติพร ฮกทา และ คณะ (2560) ที่พบว่า
ประชาชนจงัหวดัตรงัส่วนใหญ่เป็นเจา้บา้นทีด่แีละมอีธัยาศยัไมตรจีติ  
 ในประเด็นการตัดสินใจ ของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาเยอืนจงัหวดัตรงั  ผลการวิจยั พบว่า 
นักท่องเทีย่วใหค้วามส าคญักบัการตดัสนิใจมาเยอืนจงัหวดัตรงั เพราะจงัหวดัตรงัมปัีจจยัดงึดูดดา้นการ
ท่องเที่ยวที่หลากหลายมากที่สุด สอดคล้องกบังานวิจยัของจุฑาธิปต์ จนัทร์เอียด และ คณะ (2561)                 
ทีพ่บว่า จงัหวดัตรงัมทีรพัยากรการท่องเที่ยวที่มศีกัยภาพ หลากหลาย ไดแ้ก่ ทรพัยากรธรรมชาติและ
ทรพัยากรทางทะเลที่สมบูรณ์ ธรรมชาติที่มคีวามโดดเด่น วฒันธรรมที่มคีวามโดดเด่นมมีหกรรมและ
ปรากฏการณ์ทีม่คีวามส าคญัมกีจิกรรมทีม่คีวามโดดเด่นและการบรกิารต่าง ๆ  
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 ประเดน็แรงจูงใจดงึดูดในการท่องเที่ยว ส่งผลต่อการตดัสนิใจ ของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มา
เยอืนจงัหวดัตรงั ผลการวจิยั พบว่า แรงจูงใจดงึดูดในการเดนิทางท่องเที่ยว มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจ
ของนักท่องเที่ยวที่มาเยือนจงัหวัดตรงั  สอดคล้องกับงานวิจยัในอดีตหลายเรื่อง เช่น (แสงเดือน                  
รตนิธร, 2554 วรพรรณ สงดัศร,ี 2558 เลศิพร ภาระสกุล, 2558) ทีพ่บว่า แรงจงูใจดงึดูดในการเดนิทาง
ท่องเที่ยว มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจของนักท่องเที่ยว นอกจากนี้ ยงัสอดคล้องกบัแนวคดิ ของ บุญเลศิ 
จติตัง้วฒันา (2555) ทีก่ล่าวว่า การตดัสนิใจเลอืกเดนิทางไปยงัจุดหมายปลายทางใดนัน้ขึน้อยู่กบัแรงดงึ 
(Pull Factors) 
 ประเด็น ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวจังหวัดตรัง ส่งผลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยว                          
ชาวไทยที่มาเยอืนจงัหวดัตรงั ผู้วจิยัได้แบ่งภาพลกัษณ์การท่องเที่ยวจงัหวดัตรงัแบ่งออกเป็นสองดา้น 
ไดแ้ก่ ดา้นทรพัยากรธรรมชาต ิและดา้นวฒันธรรม ผลการวจิยั พบว่า มเีพยีงหน่ึงตวัแปรที ่มอีทิธพิลต่อ
การตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย ที่มาเยือนจังหวัดตรัง คือ ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวด้าน
ทรพัยากรธรรมชาติ อาจเป็นเพราะ จงัหวดัตรงัเป็นเมอืงที่มคีวามสมบูรณ์ของธรรมชาติ เช่น ถ ้าเล              
เขากอบ น ้ าตก และความงดงามของระบบนิเวศน์ทางทะเล มีปะการงั และความหลากหลายของ                    
สตัวน์ ้า (สมาคมการท่องเทีย่วและโรงแรมจงัหวดัตรงั, 2560) 
 ข้อเสนอแนะจากผลการวิจยั 
 1.นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาภาคใต้  แสดงให้เห็นว่าตลาดหลักของจงัหวัดตรงั คือ 
นักท่องเทีย่วภาคใต้ ดงันัน้ การท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย ส านักงานการท่องเทีย่วและกฬีาจงัหวดัตรงั 
และส านกังานประชาสมัพนัธจ์งัหวดัตรงั ควรสนบัสนุนส่งเสรมิ ใหค้นภาคใตเ้ทีย่วใต้ 
 2.แรงจูงใจดึงดูดในการท่องเที่ยว  พบว่า นักท่องเที่ยวให้ความส าคัญแรงจูงใจผลกัในการ
ท่องเที่ยว ในประเดน็เพื่อหลกีหนีความจ าเจมากที่สุด ในส่วนด้านแรงจูงใจดงึดูดในการท่องเที่ยวของ
จงัหวดัตรงั นักท่องเทีย่วใหค้วามส าคญัในประเดน็ทีค่นตรงัมอีธัยาศยัไมตรแีละความเป็นมติร มากทีสุ่ด 
การทราบแรงจูงใจในการท่องเที่ยวหรอืการเข้าใจถึงแรงจูงใจของผู้บรโิภคหรอืนักท่องเที่ยวจะท าให้ 
ผูป้ระกอบการทางการท่องเทีย่วหรอืผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งกบัการพฒันาการท่องเทีย่วจะประสบความส าเรจ็ตาม
เป้าหมายที่วางไว้ (เลิศพร ภาระสกุล , 2556) ดังนัน้ ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจงัหวัดตรัง 
ส านักงานประชาสมัพนัธจ์งัหวดัตรงัและผูป้ระกอบการทางการท่องเทีย่ว ควรสรา้งกลยุทธท์างการตลาด 
โดยน าผลแรงจูงใจผลกัและแรงจงูใจดงึดูดในการท่องเทีย่วดงักล่าวมาสรา้งคอนเทนต์ เขา้ดว้ยกนั แลว้
น าเสนอในรปูของสื่อการตลาด 
 3.ภาพลกัษณ์การท่องเทีย่ว ผูว้จิยัไดแ้บ่งภาพลกัษณ์การท่องเทีย่วจงัหวดัตรงัแบ่งออกเป็นสอง
ด้าน ได้แก่ ด้านทรพัยากรธรรมชาติและด้านวฒันธรรม พบว่า มเีพยีงหนึ่งตวัแปรที่มอีิทธพิลต่อการ
ตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาเยือนจังหวัดตรัง  คือ ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวด้าน
ทรพัยากรธรรมชาติ ดงันัน้ ส านักงานประชาสมัพนัธ์จงัหวดัตรงั ควรประชาสมัพนัธ์ภาพลกัษณ์ที่ดี              
ของจงัหวดัตรงั โดยเน้นการน าเสนอภาพลักษณ์การท่องเที่ยวด้านทรพัยากรธรรมชาติ เนื่องจาก 
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ภาพลักษณ์มีความส าคัญต่อการตัดสินใจเลือกที่จะมาเยือนแหล่งท่องเที่ยวนัน้  ๆ ภาพลักษณ์มี
ความส าคัญต่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวส าคัญต่อการท ากลยุทธ์ทางการตลาดและส าคญัต่อการ
ตดัสนิใจที่จะเดนิทางท่องเที่ยว (เลศิพร ภาระสกุล, 2556) โดยเน้น Social media เพราะจากผลการ
ส ารวจของ We Are Social (2020) พบว่า Social media กลายเป็นช่องทางอพัเดทข่าวสารของคนทุก 
Generation 
 ข้อเสนอแนะส าหรบัการวิจยัในครัง้ต่อไป 
 ควรศกึษา แรงจูงใจในการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาต ิเพื่อให้ทราบถงึแรงจูงใจใน
การท่องเทีย่วของนกัท่องเทีย่วในกลุ่มทีก่วา้งขึน้ 
 

 
 

การอ้างอิง 
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ศกัยภาพด้านการท่องเท่ียวของอ าเภอเชียงคาน  จงัหวดัเลย  
ในมมุมองของนักท่องเท่ียวชาวไทย 

Tourism Potential of Chiangkhan , Loei  Province in the Perspectives of Thai 
Tourists 

   อนนัต ์  ดวงปา 
 Anan   Duangpa 

นกัศกึษาระดบัปรญิญาโท สาขาวชิาการจดัการการท่องเทีย่ว มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์
khak@thaifly.com 

บทคดัย่อ 
งานวจิยันี้มวีตัถุประสงค์ “เพื่อศกึษาศกัยภาพการท่องเทีย่วอ าเภอเชยีงคาน จงัหวดัเลย ใน

มุมมองของนักท่องเทีย่วชาวไทย” กลุ่มตวัอย่าง คอื นักท่องเทีย่วชาวไทยทีเ่ดนิทางมาท่องเทีย่วอ าเภอ
เชยีงคาน จงัหวดัเลย ซึง่มอีายุ 20 ปีขึน้ไป จ านวน 400 คน เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู คอื
แบบสอบถาม มคี่าสมัประสทิธิข์องความเชื่อมัน่ Cronbatch ได้เท่ากบั .879 วเิคราะห์โดยใช้สถิติเชงิ
พรรณนา ค่าความถี ่ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน  พบว่า นกัท่องเทีย่วชาวไทยมคีวามคดิ
เหน็ต่อศกัยภาพการท่องเที่ยวอ าเภอเชยีงคานอยู่ในระดบัปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
ศกัยภาพการดงึดูดใจของแหล่งท่องเทีย่วมรีะดบัความคดิเหน็มากทีสุ่ด รองลงมา คอื ศกัยภาพดา้นการ
จดัการของแหล่งท่องเทีย่ว และศกัยภาพในการรองรบัของแหล่งท่องเทีย่ว ตามล าดบั  
ค าส าคญั  ศกัยภาพ , การท่องเทีย่ว , นกัท่องเทีย่ว , เชยีงคาน  

Abstract 

This research has the objective "To study the tourism potential of Chiang Khan District, 
Loei Province from the perspective of Thai tourists" The sample group was 400 Thai tourists 
traveling to Chiang Khan District, Loei Province, aged 20 years above. The data collection tool 
was a questionnaire with a Cronbatch coefficient of .879, Data was analyzed using descriptive 
statistics, frequency, percentage, mean, standard deviation. The result that Thai tourists had 
moderate opinions on tourism potential in Chiang Khan District. In each aspect, the result that 
the attraction potential of the tourist sites had the highest level of opinion, followed by the 
management potential of the attractions and the carrying capacity of the tourist attractions 
respectively. 

Keywords   Potential, tourism, tourists, Chiang Khan 
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ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
เมอืงเชยีงคาน จงัหวดัเลย ถอืได้ว่าเป็นเมอืงที่ได้รบัการยอมรบัว่าเป็นเมอืงสวยงามในความ

ทรงจ าของผู้คนที่มาเยีย่มเยอืน เนื่องจากมอีตัลกัษณ์เฉพาะของอาคารไมเ้ก่า และยงัมวีดัที่เก่าแก่

เป็นศิลปะดัง้เดมิแบบล้านนาผสมผสานล้านช้าง กระแสการท่องเที่ยวเชยีงคานได้รบัความนิยม

สูงสุด ในปี พ.ศ. 2553 จนถึงปี พ.ศ. 2556 (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย,2555) ซึ่งมจี านวน

นักท่องเที่ยวทัง้ในประเทศและต่างประเทศเขา้มาท่องเที่ยวเมอืงเชยีงคานจ านวนมาก การเขา้มา

ของนักท่องเทีย่วจ านวนมากไดเ้กดิผลประโยชน์ด้านบวก และผลกระทบดา้นลบทีเ่กดิขึน้ จากการ

ค้นคว้างานวจิยัที่เกี่ยวขอ้งกบัศกัยภาพการท่องเที่ยวของอ าเภอเชยีงคาน จงัหวดัเลย ซึ่งพบว่ามี

งานวิจยัที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่สนใจศึกษาไม่มากนัก และจากสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น หากมี

แนวทางป้องกนัและแก้ไขปัญหา เพื่อรกัษาคุณภาพของแหล่งท่องเที่ยวให้ยัง่ยนื ประกอบกบัเชยีง

คานเป็นเมอืงเลก็ๆ รมิฝัง่โขง ที่มอีงค์ประกอบด้านการท่องเที่ยวครบครนั ทัง้เสน่ห์ทางธรรมชาต ิ

ประวตัศิาสตร ์วฒันธรรม วถิชีวีติทีข่บัเคลื่อนอย่างเนิบชา ดงันัน้ผูว้จิยัมคีวามสนใจศกึษาศกัยภาพ

การท่องเทีย่วของอ าเภอเชยีงคาน เพื่อเป็นเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสรมิ สนับสนุน ใหน้ักท่องเทีย่ว

มาท่องเทีย่วอ าเภอเชยีงคานเพิม่มากขึน้ อกีทัง้ยงัเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานภาครฐัและภาคเอกชน 

รวมถงึผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว สามารถน าไปเป็นแนวทางในการวางแผนพฒันาและการ

ส่งเสรมิทางการตลาดการท่องเที่ยว เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวที่

เดินทางมาท่องเที่ยวอ าเภอเชียงคาน จงัหวัดเลย และยงัสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาการ

ท่องเทีย่วของประเทศทีใ่หค้วามส าคญักบัการท่องเทีย่ววถิไีทยอกีดว้ย 

 
วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 
1.เพื่อศกึษาศกัยภาพการท่องเทีย่วอ าเภอเชยีงคาน จงัหวดัเลย ในมมุมองของนกัท่องเทีย่วชาวไทย 
 
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 

1. ท าใหท้ราบถงึศกัยภาพการท่องเทีย่วของอ าเภอเชยีงคาน จงัหวดัเลย 
2. ผลจากงานวจิยัครัง้นี้จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้ประกอบการ ผู้น าชุมชน 

และประชาชน ในพื้นที่อ าเภอเชยีงคาน น าไปเป็นแนวทางในการพฒันาศกัยภาพของแหล่งท่องเที่ยว 
และวางแผนการพฒันา ปรบัปรุง เตรยีมความพรอ้ม และออกแบบกจิกรรมการท่องเทีย่ว เพื่อสามารถ
ดงึดดูใหน้กัท่องเทีย่วชาวไทยและชาวต่างชาตเิดนิทางมาท่องเทีย่วเพิม่มากขึน้ 
การทบทวนวรรณกรรม 
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2.1กรมการท่องเท่ียว (2552) ไดก้ าหนดองคป์ระกอบพืน้ฐานส าหรบัประเมนิมาตรฐานแหล่งท่องเทีย่ว
ทางวฒันธรรมไว ้3 ดา้น ดงันี้1) การดงึดดูใจดา้นการท่องเทีย่ว 2) การรองรบัดา้นการท่องเทีย่ว และ 3) 
การบรหิารจดัการ 
2.2 Singsaktrakul, P. & Sermkarndee, P. (2013) ไดท้ าการศกึษาศกัยภาพดา้นการท่องเทีย่วเกณฑ์
ทีใ่ชใ้นการพจิารณา 8 ดา้น ไดแ้ก่ 1) คุณค่าของแหล่งท่องเทีย่ว 2) ความสะดวกในการเขา้ถงึ 3) สิง่
อ านวยความสะดวก 4) ขอ้จ ากดัในการรองรบันกัท่องเทีย่ว 5) สภาพแวดลอ้มของแหล่งท่องเทีย่ว 6) 
ความมชีื่อเสยีงแหล่งท่องเทีย่ว 7) กจิกรรมท่องเทีย่ว และ 8) การมสี่วนรว่มของชุมชน 
2.3 วรวทิย ์ราชมพ ู(2562) ศกึษาเรือ่งการรบัรูศ้กัยภาพดา้นการท่องเทีย่วเพื่อการรองรบัผูม้าเยอืน
กลุ่มผูส้งูอายชุาวไทยและชาวต่างประเทศทีส่่งผลต่อแนวโน้มการกลบัมาเทีย่วซ ้าในเกาะเมอืง
พระนครศรอียธุยา พบว่า การรบัรูศ้กัยภาพดา้นสิง่อ านวยความสะดวกเพื่อการรองรบัผูม้าเยอืนกลุ่ม
ผูส้งูอายสุ่งผลต่อแนวโน้มการกลบัมาเทีย่วซ ้าในเกาะเมอืงพระนครศรอียธุยามากทีสุ่ด ตามดว้ย ดา้นสิง่
ดงึดดูใจของแหล่งท่องเทีย่ว ดา้นการเขา้ถงึแหล่งท่องเทีย่ว และดา้นสิง่อ านวยความสะดวกในแหล่ง
ท่องเทีย่ว อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 และ .01 
 
กรอบแนวคิดในการวิจยั 

      ตวัแปรต้น                                                            ตวัแปรตาม 
       
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่1 กรอบแนวคดิ 
 
ระเบยีบวิธีวิจยั 
ขอบเขตด้านเน้ือหา  
 การศึกษาครัง้นี้ ผู้วิจยัมุ่งศึกษาถึงศักยภาพการท่องเที่ยวอ าเภอเชียงคาน จงัหวดัเลยของ
นกัท่องเทีย่วชาวไทย  
 
ขอบเขตด้านประชากร         

ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คอื นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดนิทางมาท่องเที่ยวอ าเภอเชยีงคาน 
จงัหวดัเลยในปี 2562 จ านวน 1,047,000 คน (เทศบาลต าบลเชยีงคาน, 2562) 

 

ศกัยภาพ 

การท่องเท่ียวอ าเภอ
เชียงคาน จงัหวดัเลย 

 

 

ลกัษณะทาง
ประชากรศาสตร ์

1. เพศ 

2. อาย ุ

3. การศกึษา 

4. อาชพี 

5. รายได ้
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   กลุ่มตวัอย่าง คอื นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดนิทางมาท่องเที่ยวอ าเภอเชียงคาน จงัหวดัเลย 
บรเิวณถนนคนเดิน ซึ่งมอีายุ 20 ปีขึ้นไป จ านวน 400 คน โดยก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างจากสูตร
ค านวณของทาโร ยามาเน่  ผู้วจิยัได้ใช้วธิีการเลอืกกลุ่มตวัอย่างแบบบงัเอิญ (Accidental Sampling) 
(อศัวนิ แสงพกุิล, 2556)  
      
ขอบเขตด้านพ้ืนท่ี พืน้ทีใ่นการศกึษาครัง้นี้ คอื อ าเภอเชยีงคาน จงัหวดัเลย 
ขอบเขตด้านเวลา ระยะเวลาในการด าเนินการวจิยั ตัง้แต่เดอืนธนัวาคมพ.ศ.2563– กุมภาพนัธ์พ.ศ.
2564 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั การวิจัยครัง้นี้ เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) 
เครื่องมอืที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครัง้นี้  คอื แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่สร้างขึ้นจากการ
รวบรวมแนวคดิ ทฤษฎ ีเอกสารงานวจิยัที่เกี่ยวขอ้ง แบบสอบถามที่ผ่านการปรบัปรุงเรยีบรอ้ยแลว้ไป
ทดสอบค่าความเชื่อมัน่ของแบบสอบถาม (Try Out) กบันักท่องเทีย่วชาวไทยในพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร 
ที่ไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง 30  คน โดยหาค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) โดยใช้วธิสีมัประสทิธิอ์ลัฟ่าของครอ
นบาค (Cronbach’s alpha - coefficient) ไดเ้ท่ากบั .879 จ านวนขอ้ในแบบสอบถามมทีัง้หมด 24 ขอ้ซึง่
ไดแ้บ่งระดบัคะแนนดงันี้ 

ระดบัคะแนนมี 5 ระดบั คือ 
1 ไมเ่หน็ดว้ยอยา่งยิง่ 
2 ไมเ่หน็ดว้ย 
3 ไมแ่น่ใจ 
4 เหน็ดว้ย 
5      เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ 
 
และก าหนดเกณฑ์คะแนนส าหรบัการแปลผลค่าเฉลี่ยในการสรุปผล โดยการหาพสิยัของ

คะแนนเฉลีย่ (บุญชม ศรสีะอาด และบุญส่ง นิลแกว้, 2535 : 23-24) มวีธิคี านวณดงันี้ 
อนัตรภาคชัน้  = คะแนนสงูสุด – คะแนนต ่าสุด 
         จ านวนชัน้ของคะแนน 
   = 5 – 1 
       5 
   = 0.80 

เกณฑก์ารแปลความหมายของคะแนน 
1.0 - 1.80  น้อยทีสุ่ด 
1.81 - 2.60  น้อย 
2.61 - 3.40  ปานกลาง 
3.41 - 4.20  มาก 
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4.21 - 5.00  มากทีสุ่ด 
          
การวิเคราะหข้์อมลูและสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห ์

ผู้วิจยัได้ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามที่เก็บรวบรวมข้อมูลมาเพื่อวเิคราะห์
ขอ้มลู จากนัน้ด าเนินการวเิคราะห์ขอ้มลูโดยใชค้อมพวิเตอรโ์ปรแกรมส าเรจ็รปู ดงัรายละเอยีดต่อไปนี้ 
วเิคราะหด์ว้ยสถติเิชงิพรรณนา ค่าความถี ่ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน  
ผลการวิเคราะหข้์อมลู 
ตารางที ่1  จ  ำนวนและร้อยละของขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถำม 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 

1. เพศ   
ชำย          221 55.3 
หญิง 179 44.8 

 400 100.0 
2. อำย ุ   

20-30 ปี 82 20.5 
31-40 ปี 121 30.3 
41-50 ปี 130 32.5 
51 ปีข้ึนไป 67 16.8 

 400 100.0 
3. ระดบักำรศึกษำ   

ต ่ำกวำ่ปริญญำตรี 124 31.0 
ปริญญำตรี 159 39.8 
ปริญญำโทและสูงกวำ่ 117 29.3 
 400 100.0 

4. อำชีพ   
นกัเรียน/นกัศึกษำ 70 17.5 
พนกังำนบริษทัเอกชน 84 21.0 
ขำ้รำชกำร/รัฐวิสำหกิจ 96 24.0 
อำชีพอิสระ 63 15.8 
ธุรกิจส่วนตวั/เจำ้ของกิจกำร 59 14.8 
อ่ืน ๆ 28 7.0 
 400 100.0 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 

5.  รำยไดต่้อเดือน   
ต ่ำกวำ่ 15,000 บำท 66 16.5 
15,001 – 30,000 บำท 110 27.5 
30,001 – 50,000 บำท 163 40.8 
50,001 บำทข้ึนไป 61 15.3 

 400 100.0 
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6.  จ  ำนวนคร้ังท่ีเดินทำงมำท่องเท่ียวอ ำเภอเชียงคำน จงัหวดัเลย   
คร้ังแรก 189 47.3 
1-2 คร้ัง 200 50.0 
มำกกวำ่ 3 คร้ัง 11 2.8 
 400 100.0 

7. กำรรู้จกัหรือทรำบขอ้มูลแหล่งท่องเท่ียวในอ ำเภอเชียงคำน จงัหวดัเลย   
กำรแนะน ำของบุคคล 22 5.5 
ป้ำยโฆษณำ  29 7.2 
ส่ือสงัคมออนไลน์ เช่น Facebook Youtube  Instragram  286 71.5 
รำยกำรโทรทศัน์ 52 13.0 
อ่ืน ๆ  11 2.8 

 400 100.0 

จากตารางท่ี 1ผลการวเิคราะหข์อ้มลูทัว่ไปของนกัท่องเทีย่วชาวไทย  พบว่า จากกลุ่มตวัอยา่ง
ทัง้หมด 400 คน นกัท่องเทีย่วชาวไทยส่วนใหญ่เป็นเพศชาย  มอีายรุะหว่าง 41-50 ปี ระดบัการศกึษา
ปรญิญาตร ีมอีาชพีขา้ราชการ มรีายได ้30,001 – 50,000 บาท เคยเดนิทางมาท่องเทีย่วอ าเภอเชยีง
คาน 1-2 ครัง้ และไดร้บัทราบขอ้มลูแหล่งท่องเทีย่วจากสื่อสงัคมออนไลน์ 
ผลการวิเคราะหศ์กัยภาพการท่องเท่ียวอ าเภอเชียงคาน จงัหวดัเลย ในมมุมองของนักท่องเท่ียวชาว
ไทย 

ตารางท่ี 2  ค่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานศกัยภาพการท่องเทีย่วอ าเภอเชยีงคาน จงัหวดัเลย 
ในความคดิเหน็ของนักท่องเทีย่วชาวไทย จ าแนกออกเป็นศกัยภาพหลกั 3ดา้น 

 

ศกัยภาพการท่องเท่ียวอ าเภอเชียงคาน 
    S.D. เกณฑก์ารประเมิน 

1.  ศกัยภาพการดึงดดูใจของแหล่งท่องเท่ียว 3.39 0.644 ปานกลาง 
2.  ศกัยภาพในการรองรบัของแหล่งท่องเท่ียว 3.22 0.814 ปานกลาง 
3.  ศกัยภาพด้านการจดัการของแหล่งท่องเท่ียว 3.34 0.703 ปานกลาง 

รวม 3.32 0.612 ปานกลาง 

 
จากตารางที่2 พบว่า ความคดิเหน็ของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มต่ีอศกัยภาพการท่องเที่ยว

อ าเภอเชยีงคาน จงัหวดัเลย จ าแนกตามดา้นหลกั 3ดา้น มคีวามคดิเหน็ในระดบัปานกลาง  (  = 3.32) 

โดยพจิารณาจากขอ้ย่อย ด้านศกัยภาพการดงึดูดใจของแหล่งท่องเที่ยว ให้คะแนนความคดิเห็นมาก
ที่สุด ( = 3.39) รองลงมา คอื ด้านศกัยภาพด้านการจดัการของแหล่งท่องเที่ยว(  = 3.34) และด้าน

ศกัยภาพในการรองรบัของแหล่งท่องเทีย่ว ( = 3.22) ตามล าดบั  

ตารางท่ี 3 ค่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานศกัยภาพการท่องเที่ยวอ าเภอเชยีงคาน จงัหวดัเลย 
ในความคดิเหน็ของนักท่องเทีย่วชาวไทย  ดา้นการดงึดูดใจของแหล่งท่องเทีย่ว 

ศกัยภาพการท่องเท่ียวอ าเภอเชียงคาน 
ด้านการดึงดดูใจของแหล่งท่องเท่ียว                                    S.D. เกณฑก์ารประเมิน 

1. เชียงคานมีเอกลกัษณ์ด้านวิถีชีวิตท่ีเรียบง่าย 3.66 0.937 มาก 
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2. เชียงคานมีวัฒนธรรมการตักบาตรข้าวเหนียวท่ีเป็น
เอกลกัษณ์ของท้องถ่ิน 

3.49 0.994 มาก 

3. เชยีงคานมคีวามงดงามของบ้านไมเ้ก่านับรอ้ยปี ทีต่ ัง้อยู่รมิฝัง่
แมน่ ้าโขง 

3.09 1.131 ปานกลาง 

4. ภูมปัิญญาศลิปะผา้ทอมอืของชาวไทด าในเชยีงคาน เป็นมรดก
ตกทอดมากว่า 100 ปี 

3.33 1.087 ปานกลาง 

5. เชียงคานมีประวัติศาสตร์ที่สืบเนื่องมายาวนานตัง้แต่สมัย
ราชอาณาจกัรลา้นชา้ง 

3.25 1.057 ปานกลาง 

6. ถนนคนเดินเชียงคานมีร้านค้าซ่ึงเป็นอาคารไม้เก่าจ านวน
มาก  

3.52 0.939 มาก 

7. เชียงคานมีอากาศท่ีบริสทุธ์ิและบรรยากาศเรียบง่ายไม่เร่ง
รีบ 

3.41 0.994 มาก 

8. ภายในแหล่งท่องเท่ียวมีกิจกรรมหลากหลายซ่ึงท าให้
นักท่องเท่ียวมีโอกาสเลือกท ากิจกรรมท่ีตนพอใจได้มากขึ้น 
เช่น ปัน่จกัรยาน ล่องเรือ ซ้ือสินค้า เป็นต้น 

3.44 1.102 มาก 

รวม 3.39 0.644 ปานกลาง 

จากตารางที ่3 พบว่า กลุ่มตวัอย่างนักท่องเที่ยวชาวไทยมคีวามคดิเหน็ต่อศกัยภาพการท่องเที่ยว
อ าเภอเชยีงคาน จงัหวดัเลย ดา้นหลกัที่1ด้านการดงึดูดใจของแหล่งท่องเที่ยว ในภาพรวมอยู่ในระดบัปาน
กลาง   ( = 3.39) โดยพจิารณาจากขอ้ยอ่ย นัน้ เชยีงคานมเีอกลกัษณ์ดา้นวถิชีวีติทีเ่รยีบง่ายมากทีสุ่ด (

= 3.66) รองลงมาคอื ถนนคนเดนิเชยีงคานมรี้านค้าซึ่งเป็นอาคารไมเ้ก่าจ านวนมาก ( = 3.52) ถดัมาคอื 
เชียงคานมีวัฒนธรรมการตักบาตรข้าวเหนียวที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น (  = 3.49) ภายในแหล่ง
ท่องเทีย่วมกีจิกรรมหลากหลายซึง่ท าใหน้กัท่องเทีย่วมโีอกาสเลอืกท ากจิกรรมทีต่นพอใจไดม้ากขึน้ เช่น ปัน่
จกัรยาน ล่องเรอื ซือ้สนิคา้ เป็นต้น ( = 3.44) และเชยีงคานมอีากาศที่บรสิุทธิแ์ละบรรยากาศเรยีบง่ายไม่
เรง่รบี( = 3.41) ตามล าดบั 

ขอ้ทีม่คีวามคดิเหน็ในระดบัปานกลาง เรยีงตามล าดบั ดงันี้ ภมูปัิญญาศลิปะผา้ทอมอืของชาวไทด า
ในเชยีงคาน เป็นมรดกตกทอดมากว่า 100 ปี ( = 3.33) รองลงมาคอื เชยีงคานมปีระวตัศิาสตรท์ี่สบืเนื่อง
มายาวนานตัง้แต่สมยัราชอาณาจกัรลา้นชา้ง  ( = 3.25) และเชยีงคานมคีวามงดงามของบา้นไมเ้ก่านับรอ้ย
ปีทีต่ ัง้อยูร่มิฝัง่แมน่ ้าโขง ( = 3.09) ตามล าดบั 

ตารางท่ี 4 ค่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานศกัยภาพการท่องเที่ยวอ าเภอเชยีงคาน จงัหวดัเลย
ในความคดิเหน็ของนักท่องเทีย่วชาวไทย   ดา้นการรองรบัของแหล่งท่องเทีย่ว 

ศกัยภาพการท่องเท่ียวอ าเภอเชียงคาน  
ด้านการรองรบัของแหล่งท่องเท่ียว   S.D. เกณฑก์ารประเมิน 

1. แหล่งท่องเที่ยวในเชยีงคานมกีารพฒันาระบบสาธารณูปโภค
ภายในแหล่งท่องเที่ยว เช่น น ้ า ไฟ ลานจอดรถ ห้องน ้ า เพื่อ
อ านวยความสะดวกแก่นกัท่องเทีย่ว 

2.94 1.237 ปานกลาง 

2. เชียงคานมีที่พ ักที่เพียงพอที่ได้มาตรฐานและสะดวกสบาย
สามารถรองรบันกัท่องเทีย่วได ้

3.22 1.096 ปานกลาง 
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3. แหล่งท่องเที่ยวบางแห่งในอ าเภอเชยีงคานมสีิ่งอ านวยความ
สะดวกเฉพาะส าหรบัผู้พกิาร และผู้สูงอายุ เช่น ทางลาด ราวจบั 
เป็นตน้ 

3.25 1.144 ปานกลาง 

4. เชยีงคานมถีนนหนทางเขา้ถงึแหล่งท่องเทีย่วทีส่ะดวก  3.25 0.928 ปานกลาง 
5. เชยีงคานมจีุดแวะซื้อสนิค้าทีร่ะลกึ กระจายตามบรเิวณส าคญั
ภายในแหลงท่องเทีย่ว 

3.37 1.046 ปานกลาง 

6. เชียงคานมีกิจกรรมการท่องเที่ยวส่งผลกระทบเชิงลบต่อ
วฒันธรรม 

3.32 1.116 ปานกลาง 

รวม 3.22 0.814 ปานกลาง 

จากตารางที ่4 พบว่า กลุ่มตวัอย่างนักท่องเที่ยวชาวไทยมคีวามคดิเหน็ต่อศกัยภาพการท่องเที่ยว
อ าเภอเชยีงคาน จงัหวดัเลย ด้านหลกัที่2 ด้านการรองรบัของแหล่งท่องเที่ยว ในภาพรวมอยู่ในระดบัปาน
กลาง ( = 3.22)  โดยพจิารณาจากขอ้ย่อย เชยีงคานมจีุดแวะซื้อสนิค้าที่ระลกึ กระจายตามบรเิวณส าคญั
ภายในแหลงท่องเที่ยวให้คะแนนความคดิเห็นมากที่สุด ( = 3.37) รองลงมาคอื เชยีงคานมกีิจกรรมการ
ท่องเทีย่วส่งผลกระทบเชงิลบต่อวฒันธรรม ( = 3.32) ถดัมาคอื แหล่งท่องเทีย่วบางแห่งในอ าเภอเชยีงคาน
มสีิง่อ านวยความสะดวกเฉพาะส าหรบัผูพ้กิาร และผูสู้งอายุ เช่น ทางลาด ราวจบั เป็นต้น ( = 3.25) เชยีง
คานมถีนนหนทางเขา้ถงึแหล่งท่องเที่ยวทีส่ะดวก ( = 3.25) เชยีงคานมทีีพ่กัทีเ่พยีงพอทีไ่ด้มาตรฐานและ
สะดวกสบายสามารถรองรบันักท่องเที่ยวได้( = 3.22) และแหล่งท่องเที่ยวในเชยีงคานมกีารพฒันาระบบ
สาธารณูปโภคภายในแหล่งท่องเที่ยว เช่น น ้ า ไฟ ลานจอดรถ ห้องน ้ า เพื่ออ านวยความสะดวกแก่
นกัท่องเทีย่ว ( = 2.94) ตามล าดบั 

ตารางท่ี 5 ค่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานศกัยภาพการท่องเที่ยวอ าเภอเชยีงคาน จงัหวดัเลย 
ในความคดิเหน็ของนักท่องเทีย่วชาวไทย  ดา้นการจดัการของแหล่งท่องเทีย่ว 

ศกัยภาพการท่องเท่ียวอ าเภอเชียงคาน  
ด้านการจดัการของแหล่งท่องเท่ียว                                        S.D. เกณฑก์ารประเมิน 

1. แหล่งท่องเทีย่วในอ าเภอเชยีงคานมกีารปรบัปรุง 
ภมูทิศัน์ภายในแหล่งท่องเทีย่วอย่างสม ่าเสมอ 

3.27 1.072 ปานกลาง 

2. แหล่งท่องเที่ยวในอ าเภอเชียงคานมกีารวางถังขยะไว้ตามจุด
ต่างๆ  

3.25 1.130 ปานกลาง 

3. เชียงคานมีมาตรการในการรักษาความปลอดภัยให้กับ
นักท่องเที่ยวจากอันตรายที่อาจจะเกดิขึ้นในแหล่งท่องเที่ยว เช่น 
มาตรการอพยพ, เสน้ทางหนีไฟ เป็นตน้ 

3.25 0.870 ปานกลาง 

4. เชียงคานมีสื่อหลากหลายประเภทส าหรับให้ข้อมูลกับ
นกัท่องเทีย่ว เช่น แผ่นพบั โปสเตอร ์วดีทีศัน์ เป็นตน้ 

3.22 1.075 ปานกลาง 

5. ในอ าเภอเชียงคานมีระบบรักษาความปลอดภัยแก่ชีวิตและ
ทรพัยส์นิของนกัท่องเทีย่ว เช่น สถานีต ารวจ กลอ้งวงจรปิด 

3.29 0.956 ปานกลาง 

6. เชยีงคานมกีจิกรรมการท่องเทีย่วทีห่ลากหลายและเป็นทีน่่าสนใจ
ของนกัท่องเทีย่ว 

3.35 1.000 ปานกลาง 

7. แหล่งท่องเท่ียวในเชียงคานมีบุคลากรท่ี มีความรู้
ความสามารถถ่ายทอดข้อมูลแหล่งท่องเท่ียว 

3.60 0.907 มาก 
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8. แหล่งท่องเที่ยวในเชยีงคานมชี่องทางการจดัจ าหน่ายโปรแกรม
การท่องเที่ยวที่หลากหลาย อาทิ การขายตรง , การขายผ่าน
อนิเตอรเ์น็ต เป็นตน้ 

3.36 1.004 ปานกลาง 

9. แหล่งท่องเท่ียวในเชียงคานมีการพัฒนากระบวนการ
ให้บริการอย่างสม า่เสมอ 

3.47 1.006 มาก 

10. เชียงคานมีการจดัท าโปรแกรมท่องเท่ียวส าเรจ็รปู(แพคเกจ
ทวัร)์ 

3.44 0.921 มาก 

รวม 3.34 0.703 ปานกลาง 

จากตารางที ่5 พบว่า กลุ่มตวัอย่างนักท่องเที่ยวชาวไทยมคีวามคดิเหน็ต่อศกัยภาพการท่องเที่ยว
อ าเภอเชยีงคาน จงัหวดัเลย ด้านหลกัที่3 ด้านการจดัการของแหล่งท่องเที่ยว ในภาพรวมอยู่ในระดบัปาน
กลาง ( = 3.34) เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ทีม่คีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัมาก เรยีงตามล าดบั ดงันี้ 
แหล่งท่องเทีย่วในเชยีงคานมบีุคลากรทีม่คีวามรูค้วามสามารถถ่ายทอดขอ้มลูแหล่งท่องเทีย่วมคี่าเฉลี่ยมาก
ทีสุ่ด ( = 3.60) รองลงมาคอื แหล่งท่องเทีย่วในเชยีงคานมกีารพฒันากระบวนการใหบ้รกิารอย่างสม ่าเสมอ 
( = 3.47) และเชยีงคานมกีารจดัท าโปรแกรมท่องเทีย่วส าเรจ็รปู(แพคเกจทวัร)์ ( = 3.44) ตามล าดบั 

ขอ้ทีม่คีวามคดิเหน็ระดบัปานกลาง เรยีงตามล าดบั ดงันี้ แหล่งท่องเทีย่วในเชยีงคานมชี่องทางการ
จดัจ าหน่ายโปรแกรมการท่องเที่ยวทีห่ลากหลาย อาท ิการขายตรง, การขายผ่านอนิเตอรเ์น็ต เป็นต้น ( = 
3.36) รองลงมาคอื เชยีงคานมกีจิกรรมการท่องเทีย่วทีห่ลากหลายและเป็นทีน่่าสนใจของนักท่องเทีย่ว ( = 
3.35) ถดัมาคอื ในอ าเภอเชยีงคานมรีะบบรกัษาความปลอดภยัแก่ชวีติและทรพัยส์ินของนักท่องเที่ยว เช่น 
สถานีต ารวจ กล้องวงจรปิด ( = 3.29) แหล่งท่องเที่ยวในอ าเภอเชยีงคานมกีารปรบัปรุงภูมทิศัน์ภายใน
แหล่งท่องเทีย่วอย่างสม ่าเสมอ ( = 3.27) แหล่งท่องเทีย่วในอ าเภอเชยีงคานมกีารวางถงัขยะไวต้ามจุดต่าง 
ๆ ( = 3.25)  เชยีงคานมมีาตรการในการรกัษาความปลอดภยัให้กบันักท่องเที่ยวจากอันตรายที่อาจจะ
เกิดขึ้นในแหล่งท่องเที่ยว เช่น มาตรการอพยพ, เส้นทางหนีไฟ เป็นต้น ( = 3.25) และเชยีงคานมสีื่อ
หลากหลายประเภทส าหรบัให้ขอ้มูลกบันักท่องเที่ยว เช่น แผ่นพบั โปสเตอร ์วดีทีศัน์ เป็นต้น ( = 3.22) 
ตามล าดบั 
สรปุผลการวิจยั  

การวิจัยเรื่อง ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวอ าเภอเชียงคาน  จังหวัดเลย ในมุมมองของ
นกัท่องเทีย่วชาวไทย สามารถสรปุผลการวจิยัสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์ดงัต่อไปนี้ 
 ในภาพรวม พบว่า นักท่องเทีย่วชาวไทยมคีวามคดิเหน็ต่อศกัยภาพการท่องเที่ยวอ าเภอเชยีง
คานอยู่ในระดบัปานกลาง โดยด้านการดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยวมีระดบัความคิดเห็นมากที่สุด 
รองลงมา คือ ศักยภาพด้านการจดัการของแหล่งท่องเที่ยว และศักยภาพในการรองรบัของแหล่ง
ท่องเทีย่ว ตามล าดบั  
อภิปรายผลวิจยั          
 จากวตัถุประสงค์ พบว่า นักท่องเทีย่วชาวไทยมคีวามคดิเหน็ต่อศกัยภาพการท่องเทีย่วอ าเภอ
เชยีงคาน ในภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง โดยศกัยภาพการดงึดูดใจของแหล่งท่องเที่ยวมคี่าเฉลี่ย
สูงสุด อาจเนื่องมาจากเชยีงคานเป็นเมอืงท่องเที่ยวที่ยงัคงมสีภาพแวดล้อมทางธรรมชาติสมบูรณ์ มี
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อากาศบรสิุทธิ ์เหมาะกบัการพกัผ่อน ความสงบ เรยีบง่ายของเชยีงคานจงึท าใหเ้ป็นสิง่ดงึดูดใจส าหรบั
นกัท่องเทีย่ว ซึง่สอดคลอ้งกบั สุรชยั จนัทรจ์รสั และอารม์ นาครทรรพ (2556) พบว่า สิง่ดงึดดูและความ
ประทบัใจของนกัท่องเทีย่วชาวไทยทีม่ต่ีอเชยีงคานมากทีสุ่ดคอื เรือ่งของสภาพแวดลอ้ม วฒันธรรม และ
วถิีชวีติดัง้เดมิ อีกทัง้ยงัสอดคล้องกบั Singsaktrakul, P& Sermkarndee, P (2013) พบว่า ศกัยภาพ
ด้านการท่องเที่ยวเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณา 8 ด้าน ได้แก่ 1) คุณค่าของแหล่งท่องเที่ยว 2) ความ
สะดวกในการเขา้ถงึ 3) สิง่อ านวยความสะดวก 4) ขอ้จ ากดัในการรองรบันกัท่องเทีย่ว 5) สภาพแวดลอ้ม
ของแหล่งท่องเทีย่ว 6) ความมชีื่อเสยีงแหล่งท่องเทีย่ว 7) กจิกรรมท่องเที่ยว และ 8) การมสี่วนรว่มของ
ชุมชน ซึ่งเหน็ได้ว่าสิง่ดงึดูดใจของแหล่งท่องเที่ยวจะเป็นสิง่ที่ชี้ใหเ้หน็ถงึศกัยภาพของแหล่งท่องเทีย่ว 
หากแหล่งท่องเทีย่วมคีวามสมบูรณ์ของธรรมชาต ิมคีวามโดดเด่นของวถิชีวีติทีส่งบ เรยีบง่าย จะท าให้
นักท่องเที่ยวให้ความสนใจในการเดนิทางมาท่องเที่ยวเพื่อหลกีหนีความวุ่นวายของสงัคมเมอืง สมัผสั
ธรรมชาต ิและวฒันธรรมทอ้งถิน่ 
  ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจยั พบว่า ศักยภาพการท่องเที่ยวอ าเภอเชียงคาน ด้านการรองรบัของแหล่ง
ท่องเที่ยว มคี่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ดงันัน้ เทศบาลเชยีงคาน และส านักงานการท่องเที่ยวอ า เภอเชยีงคาน 
ควรบูรณาการร่วมกันและจดัสรรงบประมาณในการพฒันา สาธารณูปโภคขัน้พื้นฐานในพื้นที่แหล่ง
ท่องเทีย่ว ไดแ้ก่ ถนน ไฟฟ้า น ้าประปา หอ้งน ้า และศูนยบ์รกิารนักท่องเที่ยว นอกจากนี้  การควบคุม
จ านวนนักท่องเที่ยวให้เหมาะสมกบัขนาดและศกัยภาพของแหล่งท่องเที่ยว หากมนีักท่องเที่ยวมาก
เกินไปจะสร้างมลภาวะให้สภาพแวดล้อม ซึ่งในการจัดการการท่องเที่ยวควรมีการศึกษาถึงขีด
ความสามารถในการรองรบันักท่องเที่ยวของกจิกรรมการท่องเที่ยวแต่ละประเภท วธิคีวบคุมจ านวน
นักท่องเทีย่ว โดยการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวใกลเ้คยีงกนั เพื่อกระจายจ านวนนักท่องเที่ยวออกไปยงั
จุดอื่นในแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคยีง ไม่ให้มารวมตวักนัอยู่ในจุดเดยีว จะท าให้เกดิปัญหาในเรื่องสถานที่
จอดรถ ความแออดั และจะท าลายทศันียภาพและเกดิความเสื่อมโทรมของแหล่งท่องเที่ยว ซึง่อาจมผีล
ต่อความนิยมของนกัท่องเทีย่วในระยะยาว 
 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัครัง้ต่อไป 

ควรศึกษาถึงแนวทางการมสี่วนร่วมของชุมชนในการบรหิารจดัการแหล่งท่องเที่ยวและควร
ศึกษาการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวในเขตพื้นที่ใกล้เคียงกับแหล่งท่องเที่ยวในเชียงคาน เพื่อสร้าง
เครอืขา่ยพืน้ทีก่ารท่องเทีย่วโดยการมสี่วนรว่มของชุมชน 
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หลงัขององค์การจงึให้ความส าคัญกับพนักงานมากขึ้นในช่วงเปลี่ยนผ่านยุคอุตสาหกรรมก้าวสู่ยุค
เทคโนโลยี หนึ่งในประเด็นปัญหาหลักที่มีผลต่อองค์การ คือ อัตราการเข้า-ออกของพนักงานสูง 
โดยเฉพาะในธุรกจิบรกิาร ซึง่สาเหตุหลกัของปัญหามกัเกดิจากวธิกีารสรรหาและคดัเลอืกบุคลากรทีไ่มม่ี
ประสิทธิภาพ บทความนี้จึงวิเคราะห์เครื่องมือและวิธีการที่จะช่วยให้องค์การได้ร ับพนักงานที่มี
ความสามารถและไดเ้ปรยีบทางการแข่งขนั ซึง่บรษิทัเทคโนโลยขีองประเทศสหรฐัอเมรกิาเริม่ต้นคดิค้น 
เครื่องมอืเพื่อจดัการกบัวธิกีารสรรหาคดัเลอืกบุคลากรโดยใช้ปัญญาประดษิฐ ์(AI) มคีุณสมบตัทิีส่ามารถ
ท างานบางส่วนทดแทนภาระงานของพนักงานในฝ่ายทรพัยากรมนุษยไ์ดม้ากถงึ 11 หน้าที่ ได้แก่ การ
คาดการณ์ต าแหน่งว่าง การปรบัค าพรรณาคุณลกัษณะงาน การประชาสมัพนัธ์งาน การค้นหาผู้สมคัร
จากฐานขอ้มูล การคดักรองผู้สมคัรจากประวตัสิ่วนตวั การทดสอบทางจติวทิยา การคดัเลอืกเบี้องต้น
ผ่านโปรแกรมสมัภาษณ์ทางวดิโีอ การตรวจสอบขอ้มลูผูส้มคัร การตรวจสอบภาพลกัษณ์องคก์ารทีม่ผีล
ต่อการสมคัรงาน การปฏสิมัพนัธก์บัผูส้มคัรผ่าน Chatbot การจดัการตารางเวลาสรรหาคดัเลอืกผูส้มคัร
และนัดหมายอตัโนมตัิ ซึ่งประโยชน์ที่ได้รบัจากการใช้งาน คอื ช่วยลดระยะเวลา ค่าใช้จ่ายของผู้สมคัร 
และอคตขิองผูค้ดัเลอืก แต่ในทางกลบักนัพบว่าขอ้จ ากดัของการออกแบบโปรแกรม AI ใหเ้หมาะกบัแต่
ละบรษิทัยงัมรีาคาสูง ท าให้ไม่เป็นที่แพร่หลายขององค์การขนาดเลก็และขนาดกลางในปัจจุบนั อกีทัง้
ปัจจยัความเขา้ใจและความยาก-งา่ยต่อการใชเ้ทคโนโลยเีป็นปัจจยัส าคญัทีต่อ้งพจิารณาต่อไปในอนาคต 

ค าส าคญั 

Recruitment, Selection, Artificial Intelligence 

427

DOI : 10.29608/caicictbs.202105.0138



บทน า  

ท่ามกลางการเจรญิเตบิโตทางการแข่งขนัขององคก์ารในปัจจุบนั มกีารยอมรบักนัในวงกว้างว่า 
ทรพัยากรมนุษย์เป็นแหล่งที่มาของความได้เปรยีบทางการแข่งขนั แตกต่างจากในอดตีที่องค์การให้
ความส าคญักบัทรพัยากรการบรหิาร (Analoui, 2007) และทรพัยากรมนุษย์เป็นปัจจยัส าคญัที่บ่งชี้ถึง
ความส าเรจ็หรอืลม้เหลวขององคก์าร จงึเป็นสาเหตุใหห้ลายองคก์ารพยายามดงึดูดบุคลากรทีม่ศีกัยภาพ
ในการปฏบิตังิาน มทีศันคตทิีด่เีขา้กบัองคก์ารได ้จะน าไปสู่การผลติสนิคา้และบรกิารทีไ่ดเ้ปรยีบทางการ
แข่งขนั ซึง่หนึ่งในกระบวนการทีส่ าคญัทีอ่งคก์ารจะได้รบัทรพัยากรมนุษยท์ี่มคีุณค่านัน้เป็นภารกิจหลกั
ของฝ่ายทรพัยากรมนุษยค์อืการสรรหาและคดัเลอืก (พชิติ เทพวรรณ์, 2554) 

ส าหรบัธุรกิจบรกิารถือเป็นธุรกิจที่มคีวามหลากหลายในการสรรหาและคดัเลอืกบุคลากร ใน
เชงิกลยทุธข์องการสรรหาคดัเลอืกของธุรกจิโรงแรมขึน้อยูก่บันโยบาย เป้าหมายและภารกจิขององค์การ 
อีกทัง้มลี ักษณะการจ้างงานระดับปฏิบัติการจ านวนมาก และประสบปัญหาอัตราการเข้าออกของ
พนักงานจ านวนมากเช่นกนั โดยสาเหตุส าคญัประการหนึ่งเกดิจากการคดัเลอืกทีไ่ม่เหมาะสม (ราณี อสิิ
ชยักุล, 2547) และ (จุฑามาศ, 2011) แมว้่าในปัจจุบนัการสรรหาคดัเลอืกในธุรกจิบรกิารมกีารวางระบบ
ชดัเจน แต่องคก์ารยงัขาดการปฏบิตัติามระบบอย่างจรงิจงัและต่อเนื่อง ยิง่ไปกว่านัน้ยงัขาดกลยุทธแ์ละ
วธิกีารสรรหาคดัเลอืกที่เป็นแนวปฏบิตัิ ปัญหาที่พบบ่อย เช่น การไม่แจง้คุณสมบตัพินักงานที่เปิดรบั
สมคัรอย่างชดัเจน บรษิทัขาดระบบการตรวจสอบประวตัแิละคุณสมบตัผิูส้มคัรงาน อคตใินการคดัเลอืก
ใบสมคัร ก่อให้เกิดการจ้างคนไม่ตรงกบังานและน ามาซึ่งผลลพัธ์ระยะยาว อาท ิพนักงานขาดความรู้
ความเขา้ใจเนื้องาน ขาดความผูกพนักบัองคก์าร ทา้ยทีสุ่ดตดัสนิใจลาออก (จรรจริา คนไหว และคณะ, 
2562) 

ภาวะการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิ สงัคม ประชากร และการพฒันาของเทคโนโลยสี่งผลใหก้าร
ท างานของฝ่ายทรพัยากรมนุษยเ์ปลี่ยนไป ชชัวาล อรวงศ์ศุภทตั (2559) พบว่า เครื่องมอืการสรรหาที่
หลากหลายแบบเดมิสิน้เปลอืงเวลา ทรพัยากร ค่าใชจ้่าย และไดผ้ลลพัธท์ี่ไรป้ระสทิธภิาพ ได้รบัผูส้มคัร
ไม่ตรงกบัความต้องการขององคก์าร จงึหนัมาใชเ้ทคโนโลยใีนการจดัการปัญหา เทคโนโลยไีม่เพยีงช่วย
ลดระยะเวลา ทรพัยากรและค่าใชจ้า่ย แต่ยงัเพิม่ความแม่นย าในการสรรหาคดัเลอืกบุคลากร เช่น การใช้
ปัญญาประดษิฐเ์พื่อการสรรหาคดัเลอืก (AI) การใชโ้ซเชยีลมเีดยีเพิม่ช่องทางการสรรหา (Social Media) 
การเชื่อมต่อโดยแพลตฟอรม์สรรหาออนไลน์อย่าง ‘LinkedIn’ การคดัเลอืกดว้ย Video Resume เป็นต้น 
แต่อยา่งไรกต็ามกลยุทธเ์หล่านี้ยงัคงมปีระเดน็ทีถู่กถกเถยีงกนัว่าเหมาะสมหรอืไม ่ดงันัน้ ฝ่ายทรพัยากร
มนุษยย์งัคงต้องเรยีนรูก้ระบวนการการท างานในหลากหลายมติขิองเทคโนโลยต่ีอการประยุกตใ์ชใ้นการ
สรรหาคดัเลอืกบุคลากรขององค์กรให้เป็นไปตามบรบิทหรอืสภาพแวดล้อมของธุรกิจเพื่อสอดรบักับ
นโยบายขององคก์รและเป็นแนวทางการปฏบิตัขิององคก์รสบืต่อไป   
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ดว้ยเหตุนี้ผูเ้ขยีนจงึมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษาคน้ควา้การเปลีย่นแปลงการสรรหาคดัเลอืกบุคลากร
จากยุคอุตสาหกรรมไปสู่ยุคเทคโนโลยตีลอดจนการใช้ปัญญาประดษิฐ์ในการสรรหาและการคดัเลอืก
ทรพัยากรมนุษย์ภายในธุรกิจบรกิาร รวมถงึวเิคราะห์ขอ้ดแีละขอ้จ ากดัของการสรรหาคดัเลอืกโดยใช้
เทคโนโลยภีายในประเทศไทย เนื่องจากงานวชิาการในสาขานี้ยงัขาดแคลนอยู่ ซึง่ผูเ้ขยีนเชื่อว่าผลจาก
การศึกษาครัง้นี้จะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนการสรรหาคัดเลือกบุคลากรและหลักการในการ
ปฏบิตังิานของฝ่ายทรพัยากรมนุษยใ์นธุรกจิบรกิาร และเป็นประโยชน์ในเชงิวชิาการใหก้บันิสตินกัศกึษา
ในแวดวงธุรกจิบรกิารสบืต่อไป 

การสรรหาและการคดัเลือกแบบดัง้เดิม (Traditional Recruitment) 
ในยุคอุตสาหกรรมดัง้เดมิมรีูปแบบโครงสร้างกระบวนการสรรหาและการคดัเลอืกในลกัษณะที่

แตกต่างกนัขึน้อยู่กบันโยบายองค์การ เช่น การสรรหาจากแหล่งภายในองค์การ การสรรหาจากแหล่ง
ภายนอกองค์การ เทคนิคและวธิกีารเหล่านี้ยงัคงได้รบัความนิยมอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลายาวนาน 
ส่วนกระบวนการคดัเลอืกผู้สมคัรมรีูปแบบการทดสอบที่แตกต่างกนัขึ้นอยู่กบัต าแหน่งงาน โดยทัว่ไป 
กระบวนการคัดเลือกทรพัยากรมนุษย์ในอุตสหกรรมการท่องเที่ยว ประกอบไปด้วยขัน้ตอนส าคัญ 
ดงัต่อไปนี้ (1) การกรอกและคดัเลอืกใบสมคัรงาน (2) การสมัภาษณ์ผูส้มคัร (3) การทดสอบผูส้มคัร (4) 
การตรวจสอบแหล่งอา้งองิ และ (5) การตดัสนิใจเลอืกผูส้มคัร (ราณี อสิชิยักุล, 2547) นอกจากนัน้ปัจจยั
ด้านคุณลกัษณะส่วนบุคคลมอีทิธพิลต่อการคดัเลอืกอย่างมนีัยส าคญั ได้แก่ บุคลกิภาพ การแสดงออก 
ความประทบัใจเมื่อแรกพบ และปัจจยัด้านข้อเด่นและข้อด้อยของผู้สมคัรก็มอีิทธพิลต่อการคดัเลือก
ผู้สมคัรเช่นกนั (Woods, 1992) จะเห็นได้ว่าปัจจยัในการสรรหาและคดัเลอืกผู้สมคัรมรีายละเอียด มี
ความซบัซอ้นในการตรวจสอบเพิม่ขึน้ ท าใหห้ลายๆองคก์ารเลอืกที่จะปรบัวธิกีารใหเ้ขา้กบัยุคสมยัและ
ลดขอ้ผดิพลาดในการท างานใหน้้อยลงน าไปสู่ยคุแห่งการปฏวิตัวิธิกีารแบบดัง้เดมิสู่ “กระบวนการสรรหา
และคดัเลอืกบุคลากรผสานกบัเทคโนโลย”ี  

วิวฒันาการการสรรหาและคดัเลือกบคุลากรด้วยการใช้เทคโนโลยี  
(The evolution of recruiting and selection through the use of technology) 

ตัง้แต่ปี 1994 การเริม่ต้นของยุคเทคโนโลยสี่งผลกระทบต่อการสรรหาและคดัเลอืกบุคลากร 
ปรากฏครัง้แรกในรูปแบบการใช้งาน Web 1.0 บรษิทัส่วนใหญ่ใหค้วามสนใจต่อการสรา้งเวบ็ไซต์อย่าง
เป็นทางการเพื่อเป็นสื่อกลางในการดงึดดูผูส้มคัรจากการประกาศรบัสมคัรงานผ่านทางกระดานรบัสมคัร
งาน (job board) ซึง่ไดร้บัความนิยมจากกลุ่มโรงแรมขนาดใหญ่เป็นอย่างมาก อาท ิMarriott Hyatt Four 
Seasons ยิง่ไปกว่านัน้ก่อใหเ้กดิการแขง่ขนัในการพฒันารปูลกัษณ์ของเวบ็ไซตใ์หส้วยงาม ใหใ้ชง้านง่าย 
มรีายละเอียดข้อมูลของงานที่เปิดรบัสมคัรอย่างชดัเจน และยงัเป็นปัจจยัที่สามารถสร้างทศันคติของ
ผูส้มคัรในเชงิบวกต่อองคก์ารเป็นอย่างมาก 10 ปีต่อมา เวบ็ไซต์ถูกพฒันาเป็น Web 2.0 แน่นอนว่าฝ่าย
ทรพัยากรมนุษย์ไม่พลาดที่จะน ามาประยุกต์ใช้เพื่อการสรรหาคดัเลือก โดยเฉพาะการใช้สื่อสังคม
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ออนไลน์ (Social Networking Sites: SNSs) ที่มผีู้ใช้เพิม่ขึ้นอย่างรวดเรว็และต่อเนื่องนัน้เกิดจากการ
เขา้ถงึอนิเทอรเ์น็ตของผูใ้ชใ้นปรมิาณเท่าทวคีณูในแต่ละปี ผูใ้ชห้รอืผูส้ ื่อสารสามารถเชื่อมโยงกบัองคก์าร
ด้วยตนเองอย่างสะดวกสบายและรวดเรว็ งานด้านการสรรหาและคดัเลอืกบุคลากรจงึมลีกัษณะการใช้
ง านที่ เ ปลี่ ยนแปลง จาก  B2E (Businesses to Employees)  เ ป็นลักษณะ  E2B (Employees to 
Businesses) ในมมุของธุรกจิบรกิารนัน้ E2B สรา้งสภาพแวดลอ้มเป็นสนามแขง่ขนัระหว่างผูส้มคัรอย่าง
ดุเดอืด เนื่องจากผู้สมคัรหรอืผู้ใช้งานสามารถสรา้งขอ้มูลส่วนตวั สรา้งกลุ่ม แบ่งปันขอ้มูล และสื่อสาร
อย่างอิสระกบัองค์การได้ง่ายขึ้น ในขณะเดยีวกนันัน้ ในด้านองค์การสามารถใช้ประโยชน์เพื่อสื่อสาร
ภาพลกัษณ์ กจิกรรมและแบ่งปันขอ้มลูไดส้ะดวกสบาย รวดเรว็มากยิง่ขึน้เช่นกนั   

ช่วงปี 2004-2015 รปูแบบของการสื่อสารบนสื่อสงัคมออนไลน์เดนิทางมาสู่ยคุ E2E (Employees 
to Employees) เป็นลกัษณะการสื่อระหว่างบุคลากรขององคก์ารและระหว่างผูส้มคัรกบัพนกังานไดอ้ย่าง
ประสานเวลาผ่านช่องทาง SNSs เช่น Facebook Twitter Youtube หรอื Instagram Ladkin & Buhalis 
(2016) แนะน าการประยุกต์ใช้กบัองค์การว่า คุณสมบตัทิี่ส าคญัของเทคโนโลยจีะสามารถเปลี่ยนแปลง
การสื่อสารระหว่างผู้สมคัรงานกบัองคก์ารและระหว่างพนักงานในองคก์ารทีต่้องการสรา้งความสมัพนัธ์
อย่างใกล้ชดิกนัมากยิง่ขึน้ อกีทัง้ยงัเป็นประโยชน์ต่อการสรา้งชื่อเสยีงและความสมัพนัธ์ในการจา้งงาน 
โดยสูญเสยีค่าใชจ้่ายในการประชาสมัพนัธ์น้อยลงดว้ย ถ้าผูจ้ดัการฝ่ายทรพัยากรมนุษยเ์ขา้ใจคุณสมบตัิ
ของ SNSs และรูจ้กัน าไปปรบัโครงสรา้งและนโยบายรวมถงึกลยุทธก์ารสรรหาขององคก์ารใหส้อดคลอ้ง
กับลักษณะของเครื่องมือนัน้ การสรรหาด้วยวิธีนี้จะเป็นแนวปฏิบัติที่ท้าทายโดยมีเครื่องมือที่ทรง
ประสทิธภิาพชิน้ใหมใ่หฝ่้ายทรพัยากรมนุษยไ์ดห้ยบิใชอ้ย่างหลากหลายแน่นอน  

แต่อย่างไรก็ตาม ในมติิของการแสดงความคิดเห็นของพนักงานต่อผู้ว่าจ้างและการจดัอนัดบั
องค์การโดยกลุ่มคนใน SNSs นัน้เป็นที่ถกเถยีงกนัในวงกว้างว่าอาจจะส่งผลทัง้ในเชงิบวกและเชงิลบ
ให้กบัองค์การระยะยาวได้ จงึต้องระมดัระวงัในการใช้งาน SNSs เพื่อคดักรองใบสมคัรหรอืคดัเลือก
ผูส้มคัรเพราะอาจเกดิอคตใินการตรวจสอบสงัคมออนไลน์ของผูส้มคัรจากปัจจยัต่างๆทีผู่ส้มคัรแสดงออก
ทางสื่อสงัคมออนไลน์อย่างสาธารณะ เช่น อายุ เพศ ชาตพินัธุ์ หน้าตา รูปภาพที่ไม่เหมาะสม เป็นต้น 
ขอ้มลูส่วนตวัทีถู่กเผยแพร่สาธารณะ และการตรวจสอบขอ้มูลผ่านช่องทาง SNSs ยงัไม่มนีโยบายหรอื
ขอ้ก าหนดทีแ่น่ชดัในทางกฎหมาย (Gibbs et al., 2013) ซึง่ผลลพัธจ์ากประเดน็ปัญหาเหล่านี้น าไปสู่การ
สร้าง SNSs ส าหรบัสังคมออนไลน์ภายใต้บรรยากาศการท างานอย่างมืออาชีพ นัน่คือ “LinkedIn” 
เครื่องมอืที่ตอบโจทย์การน าเสนอตวัตนในแง่มุมของการท างานโดยเฉพาะ อีกทัง้ยงัเป็นพื้นที่ในการ
ประกาศงาน สรา้งการเชื่อมต่อ สรา้งความสมัพนัธก์บักลุ่มคนท างานในวงกวา้งใหก้บัผูส้มคัรและองคก์าร
ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ ซึง่นับเป็นจุดเปลี่ยนใหผู้้คนน าเสนอตวัตนสู่องคก์ารไดอ้ย่างรวดเรว็และเข้าถงึ
ฝ่ายทรพัยากรมนุษยข์ององคก์าร โดยปราศจากการรุกล ้าขององคก์ารใหเ้ขา้ถงึพืน้ทีส่่วนตวับนสื่อสงัคม
ออนไลน์ของผูส้มคัรได ้(Black & Esch, 2020) 
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ปัญญาประดิษฐก์บัวิธีการสรรหาและคดัเลือกบคุลากร (AI in Recruitment and Selection) 
การแทรกแซงของเทคโนโลยนีัน้ไม่เพยีงแต่มบีทบาทส าคญักบัองค์การ พนักงาน และผู้สมคัร

จากภายนอก แต่ยงัรวมถงึระบบการท างานภายในองค์การอกีด้วย ระบบหลงับ้านของฝ่ายทรพัยากร
มนุษย์ได้ประโยชน์โดยตรง อาท ิการบรหิารทรพัยากรมนุษย์ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (eHRM) การ
จดัการข้อมูลสารสนเทศของฝ่ายทรพัยากรมนุษย์ (HRIS) ได้แก่ การจดัเก็บข้อมูล การสรรหา การ
คดัเลอืก การฝึกอบรม การประเมนิผลพนักงาน การจา่ยค่าตอบแทนพนกังานและการวางแผนพฒันากล
ยทุธข์องฝ่ายทรพัยากรมนุษย ์ 

เมื่อน าเทคโนโลยมีาประกอบกบัภารกจิการสรรหาคดัเลอืกจงึกลายมาเป็นระบบใหม่ อาท ิการ
สรรหาบนเวบ็ไซต์ (Web-based recruitment) การทดสอบผ่านออนไลน์ (Online testing) การเรยีนผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-learning)  ระบบการจ่ายและค่าตอบแทนแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
compensation) มงีานวจิยัหลายชิน้ไดก้ล่าวว่าองคก์ารส่วนใหญ่พอใจกบัผลลพัธจ์ากการใช ้eHRM เป็น
อย่างมาก เนื่องจากระบบสามารถทุ่นแรง ทุ่นเวลาใหก้บัฝ่ายทรพัยากรมนุษยเ์ป็นอย่างดี และภายหลงั
เริม่มแีนวโน้มที่องค์การขนาดใหญ่สนับสนุนการใช้ AI ในเวลาต่อมา เพื่อเพิม่ขดีความสามารถในการ
ท างานมากขึ้นกว่าเดมิ โดยใช้ AI เพื่อทุ่นแรง ประหยดัเวลาในการตดัสนิใจและการสื่อสารกบัผู้สมคัร 
และคาดการณ์ว่า AI จะมศีกัยภาพสงูในธุรกจิทีต่อ้งการก าลงัคนจ านวนมาก (Akaraborworn, 2017) 

ชื่อเสยีงของ AI : Artificial Intelligence ถูกกล่าวขานมากในปี 2016 โดยออกแบบกาท างานมา
ให้คล้ายกบัปัญญามนุษย์ มลีกัษณะพเิศษทางด้านการประมวลผลด้วยอลักอรทิมึ (Algorithm) วธิกีาร
ท างานของ AI จะใช้ตรรกะในการตดัสนิใจมากกว่าความรูส้กึ ซึ่งท าให้ฝ่ายทรพัยากรมนุษยใ์นองคก์าร
ขนาดใหญ่ลดภาระงานที่ต้องตัดสินใจ รวมถึงลดอคติที่ไม่ได้ตัง้ใจในการคัดเลือกลง  อีกทัง้ยังมี
ประสทิธภิาพสูง สามารถเชื่อมโยงขอ้มลูระหว่างคุณสมบตัผิูส้มคัรกบัต าแหน่งทีว่่างได้อย่างรวดเรว็ อาจ
ท าให้องค์การสามารถเฟ้นหาผู้สมัครที่มีศักยภาพสูงได้เร็วกว่าคู่แข่ง (Niehueser & Boak, 2019) 
ส าหรบัอุตสาหกรรมการท่องเทีย่วและการบรกิารทีก่ าลงัเผชญิกบัความทา้ทายดา้นก าลงัคน โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ อตัราการลาออกของพนักงานและต้นทุนจ านวนมหาศาลกบัการหาพนักงานใหม่เขา้มาทดแทน 
ฝ่ายทรพัยากรมนุษยใ์นบรษิทัขนาดใหญ่ของสหรฐัอเมรกิาจงึรเิริม่น า AI เขา้มาประยุกต์ในงานสรรหา
และคดัเลอืกโดยแบ่งเป็น 11 หน้าทีห่ลกั ดงัปรากฎในตาราง  

 
ขอบเขตการประยกุต์ใช้ รายช่ือบริษทั หรือ กลุ่มธรุกิจ 

1. การคาดการณ์ต าแหน่งว่างขององคก์ร IBM, Facebook และกลุ่มธุรกจิทีม่อีตัราการเขา้-
ออก สงู 

2. การปรบัค าพรรณาคุณลกัษณะของงานอย่าง
เหมาะสม 

Cisco, Expedia, American Express, Johnson & 
Johnson, Nvidia, Evernote 

3. การประชาสมัพนัธง์านใหต้รงกบักลุ่มเป้าหมาย ธุรกจิคา้ปลกี, Netflix, Youtube 
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4. การคน้หาผูส้มคัรจากฐานขอ้มลูทีห่ลากหลาย Hilton, Intel, eBay, Verizon, Accenture, Warner 
Bros 

5.  การคัดกรองผู้สมัครจากประวัติส่ วนตัว 
(Curriculum Vitae) 

Hilton, LinkedIn, IBM, Amazon, Goldman Sachs 

6. การทดสอบทางจติวทิยา LinkedIn, Unilever, PwC, Accenture, Tesla  
7. การคดัเลอืกเบี้องต้นผ่านโปรแกรมสมัภาษณ์
ทางวดิโีอ 

Hilton, Vodafone, Intel, IBM, Urban Outfitters 

8. การตรวจสอบขอ้มลูผูส้มคัร Uber, Axa insurance และบรษิทัทางการเงนิ 
9. การตรวจสอบภาพลกัษณ์องค์การที่มีผลต่อ
การสมคัรงานของผูส้มคัร 

Dominos, Oracle, HP, McKinsey & Co 

10. การปฏสิมัพนัธก์บัผูส้มคัรผ่าน Chatbot Pizza Hut, Sephora, eBay, H&M, Burberry 
11. การจดัการตารางเวลาสรรหาคดัเลอืกผูส้มคัร
และนดัหมายอตัโนมตั ิ

Disney, AT&T, Coca- Cola, Walmart, Survey 
Monkey 

ตาราง 1.1 ขอบเขตและรายช่ือบริษทัหรือกลุ่มธรุกิจ 

ท่ีประยกุต์ใช้ AI เพ่ือการสรรหาคดัเลือกบคุลากรในสหรฐัอเมริกา 
 

ในทางปฏบิตั ิการน าปัญญาประดษิฐ์มาประยุกต์ใช้ในองคก์ารขนาดใหญ่ยงัคงจ ากดัอยู่เพยีง 3 
หน้าทีห่ลกั จาก 11 หน้าทีเ่ท่านัน้ กล่าวคอื องคก์ารนิยมใช ้(1) เพื่อปฏสิมัพนัธ ์โต้ตอบกบัผูส้มคัรผ่าน 
Chatbot (2) เพื่อจดัตารางเวลาการสรรหาคดัเลอืกผูส้มคัรและนดัหมายอตัโนมตั ิ(3) เพื่อคดักรองผูส้มคัร
จากประวตัสิ่วนตวัและการสมัภาษณ์ผ่านวดิโีอ ซึง่ท าใหพ้นกังานในฝ่ายทรพัยากรมนุษยล์ดความเหนื่อย
ลา้จากการท างานเอกสารและขัน้ตอนที่ไม่จ าเป็นออกไปได้มาก ยิง่ไปกว่านัน้จะท าใหพ้นักงานมเีวลาที่
จะปฏบิตัภิารกิจที่ส าคญัมากกว่าอย่างมปีระสทิธภิาพ (Albert, 2019) โดยเฉพาะการใช้ประโยชน์จาก
การสรรหาผู้สมคัรที่มคีวามสามารถสูงจากกลุ่มผูส้มคัรจ านวนมากในระยะเวลาอนัสัน้ อกีทัง้การค้นหา
ผูส้มคัรเชงิรกุ จากเรซเูมอ่อนไลน์ทีผู่ส้มคัรเหล่านี้เคยกรอกขอ้มลูไว ้(passive candidates) (Johnson et 
al., 2020)  

ตวัอย่างกรณศีกึษาของเครอืโรงแรม Hilton พบว่า AI สามารถช่วยลดเวลาการคดักรองใบสมคัร
ต าแหน่งแม่บา้นจาก 42 วนั เหลอืเพยีง 5 วนั ท าใหม้โีอกาสทีจ่ะแจง้ผลกลบัไปยงัผูส้มคัรไดร้วดเรว็กว่า
บรษิทัคู่แข่ง และมโีอกาสสูงที่ผู้สมคัรจะตอบรบังานหรอืการสมัภาษณ์เรว็ขึน้ ซึ่งวธินีี้เหมาะกบัธุรกจิที่
ประสบปัญหาอตัราการเขา้-ออกของพนักงานสูง อย่างธุรกจิบรกิาร (Black & Esch, 2020) ในส่วนของ
การคดัเลอืกบุคลากร AI มคีวามยุตธิรรม เทีย่งตรงมากยิง่ขึน้ดว้ยระบบการตรวจสอบและประเมนิผลที่
แม่นย าและมโีครงสรา้งทีช่ดัเจน เช่น การใชเ้กม (gamification) ในการทดสอบทกัษะ ความสามารถและ
บุคลกิภาพ ยกตวัอยา่ง บรษิทั Unilever ใช ้Pymetric สรา้งเกมทีศ่กึษาเกีย่วกบัระบบความคดิของมนุษย ์
นอกจากนัน้ยงัมรีะบบ HireVue’s AI system ที่สามารถสร้างค าถามอย่างมโีครงสร้างเพื่อสมัภาษณ์
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ผู้สมคัรที่บรษิทั L’Oréal และ Unilever สามารถคดักรองผู้สมคัรจ านวนกว่าหมื่นคนให้เหลือเพยีงหลกั
รอ้ยคนไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพมาก โดยวดัจากอตัราการลาออกของพนกังานลดลงและผลการท างานของ
ผูส้มคัรทีผ่่านการทดสอบมปีระสทิธภิาพมากขึน้ (Esch & Black, 2019) 

จากการศกึษาประโยชน์และคุณสมบตัิของ AI ได้ขอ้สรุปว่า AI สรา้งผลลพัธ์ที่น่าประทบัใจแก่
องคก์ารในการสรรหาและคดัเลอืกบุคลากรได้หลากหลายหน้าที่ เนื่องจาก AI มศีกัยภาพในการจดัการ
งานไดอ้ยา่งแมน่ย า รวดเรว็ สญูเสยีค่าใชจ้า่ยน้อยกว่ามนุษย ์ในอนาคต AI เริม่ถูกน าไปใชใ้นธุรกจิขนาด
กลางและขนาดเลก็ในบางขอบเขต และอาจขยายออกไปหากราคาต้นทุนของโปรแกรมต ่าลง ส าหรบั
บรษิทัรบัผลติโปรแกรมกก็ าลงัขยายขดีความสามารถของ AI ในขอบเขตเนื้อหาของงานทรพัยากรมนุษย์
มากยิง่ขึน้ อาท ิการฝึกอบรม การจ่ายค่าตอบแทน เป็นต้น ดงันัน้ ผูจ้ดัการและผู้บรหิารฝ่ายทรพัยากร
มนุษย์ควรพิจารณางานที่จ าเป็นและเร่งเพิม่พูนทกัษะใหม่ให้กับทีม อยู่เสมอ มฉิะนัน้พนักงานฝ่าย
ทรพัยากรมนุษยอ์าจต้อง “เสยีทีน่ัง่” ใหก้บั AI (Minbaeva, 2020) ยิง่ไปกว่านัน้ จุดสิน้สุดของระบบเก่า
อาจเป็นจุดเริม่ต้นใหมใ่หก้บัแวดวงการศกึษาดว้ย การเรยีนการสอนในสาขาการจดัการทรพัยากรมนุษย์
สมยัใหม่ควรเตรยีมทกัษะที่จ าเป็นให้แก่นิสตินักศกึษา เพีอ่พรอ้มเผชญิหน้ากบัการท างานที่สอดรบักบั 
AI ในอนาคต ควรมุ่งเน้นใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูน้วตักรรมและเร่งพฒันาทกัษะที ่AI จะเขา้มาทดแทนมนุษย์
ไดย้าก เช่น ความคดิสรา้งสรรค ์การวเิคราะหข์อ้มลู การรบัรูค้วามรูส้กึของมนุษย ์การบรหิารการท างาน
ใหส้อดคลอ้งกบัเทคโนโลย ีและสรา้งใหพ้นกังานฝ่ายทรพัยากรมนุษยม์ทีศันคตใินเชงิบวกกบัการท างาน
ร่วมกบั AI  เพราะความเปลีย่นแปลงคอืโอกาสในการปฏบิตัริะบบเก่า อกีหนึ่งประโยชน์หลกัของ AI ต่อ
พนักงานฝ่ายทรพัยากรมนุษย์ คอื พนักงานสรรหาบุคลากรจะมพีืน้ที ่มเีวลาสรา้งโอกาส สรา้งผลงานใน
ดา้นอื่นๆ นอกเหนือจากภาระงานทีล่น้มอืและจ าเจแบบเก่า 

ผู้เขยีนหวงัว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้บรหิาร ผู้จดัการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรพัยากร
มนุษย ์อกีทัง้อาจารย ์นิสตินักศึกษาไดท้ราบถงึคุณสมบตัหิลกัและวธิกีารท างานของ AI เพื่อการสรรหา
และคดัเลอืกบุคลากรในธุรกจิบรกิารและธุรกจิที่เกี่ยวขอ้ง พรอ้มน าประโยชน์ของ AI ไปประยุกต์ใช้ใน
งานหรือการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของระบบงาน และหวังเป็นอย่างยิง่ที่
ทรพัยากรมนุษยใ์นองคก์ารจะมทีศันคตทิีด่รีว่มกบัการประยกุตใ์ช ้AI ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ  
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บทคดัย่อ 

เว็บแอปพลเิคชนัส าหรบัการจองห้อง และการยมือุปกรณ์ เป็นแอปพลเิคชนัที่ช่วยลดขัน้ตอน และลด
ขอ้ผดิพลาดในการจองหอ้งและยมือุปกรณ์ และยงัช่วยลดการใชเ้อกสาร โดยแบ่งกลุ่มผูใ้ชง้านระบบเป็น 3 กลุ่ม 
คอื ผูดู้แลระบบ กลุ่มอาจารย ์และนักศกึษา ในส่วนของผูดู้แลระบบประกอบดว้ยฟังก์ชนัการจดัการขอ้มูลผู้ใช้ 
หอ้งและอุปกรณ์ และการอนุมตักิารจองหอ้งและการยมือุปกรณ์ ในส่วนของอาจารย ์และนกัศกึษาประกอบดว้ย
ฟังก์ชนัการจองหอ้ง การยมือุปกรณ์ การเรยีกดูประวตักิารจองหอ้ง และเรยีกดูประวตักิารยมือุปกรณ์ ระบบนี้
พฒันาโดยใช้โปรแกรมพเีอชพ ีท างานร่วมกบับูทสแตปไลบรารี ่และเก็บขอ้มูลด้วยฐานขอ้มูลมายเอสควิแอล 
ในการประเมนิความพงึพอใจของผูใ้ชร้ะบบในการจองหอ้งและยมือุปกรณ์ พบว่ากลุ่มผูดู้แลระบบมรีะดบัความ
พึงพอใจต่อระบบในด้านต่าง ๆ อยู่ในระดบัมาก โดยคิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.78 จากคะแนนเต็ม 5 ในส่วนการ
ประเมนิความพงึพอใจของผูใ้ชก้ลุ่มอาจารย ์และนักศกึษา พบว่ามคีวามพงึพอใจเฉลีย่ในดา้นต่าง ๆ เป็น 3.81 
ซึ่งถือว่ามคีวามพงึพอใจอยู่ในระดบัมากเช่นกนั ดงันัน้สามารถสรุปได้ว่าระบบที่พฒันามปีระสทิธภิาพ และ
สามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นการจองหอ้ง และยมือุปกรณ์ไดเ้ป็นอยา่งด ี 

ค าส าคญั: แอปพลเิคชนัการจองหอ้ง และการยมือุปกรณ์, ภาษาพเีอชพ,ี บทูสแตปไลบรารี ่

1. บทน า
ปัจจุบนัเทคโนโลยเีขา้มามบีทบาทต่อการด าเนินชวีติประจ าวนัของคนยุคใหม่มากขึน้  อกีทัง้การสื่อสาร

ผ่านเทคโนโลยมีกีารเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเรว็ ทุกคนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยสีารสนเทศได้อย่างง่ายและ
รวดเรว็  ท าใหก้ารใชช้วีติของมนุษยเ์ป็นเรื่องสะดวกสบาย เมื่อเทคโนโลยไีด้มพีฒันาอย่างต่อเนื่อง การท างาน
ออนไลน์มากขึ้น แอปพลเิคชนัก็ถูกพฒันาขึ้นเพื่อให้ผู้ใช้สามารถใช้งานได้รวดเรว็ทนัต่อการท างานที่เร่งรบี 
ตามความตอ้งการของมนุษย ์ 

การด าเนินงานของสถาบันการศึกษาในปัจจุบันที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทอย่างมาก ท าให้
สถาบนัการศึกษาต้องให้บรกิารด้านห้องปฏบิตัิการ อุปกรณ์ทางเทคโนโลยต่ีางๆ กบัอาจารย์ บุคลากรและ
นักศกึษา อาทเิช่น หอ้งปฏบิตักิารคอมพวิเตอร ์หอ้งประชุม หอ้งสตูดโิอ  ในส่วนของอุปกรณ์ ไดแ้ก่ แลป็ท๊อป 
เมาสป์ากกา สมารต์โฟน แว่น VR กลอ้ง และอุปกรณ์ถ่ายภาพ เป็นตน้ โดยทัว่ไปจะมเีจา้หน้าทีผู่ใ้หบ้รกิาร ซึง่
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ผูข้อใชบ้รกิารจะตดิต่อสอบถามเจา้หน้าที่เพื่อขอจอง หรอืยมืใชง้านอุปกรณ์ เจา้หน้าทีจ่ะด าเนินการตรวจสอบ
ผ่านเอกสาร เพื่อดูว่าหอ้ง และอุปกรณ์ทีผู่ใ้ชต้้องการว่างหรอืไม่ ถ้าว่างเจา้หน้าที่จะท าการเปิดหอ้งใหผู้้ขอใช้  
แต่การจองโดยใช้เอกสารจะมขี้อผดิพลาดมาก ไม่ว่าจะเป็นการจองห้องที่ซ ้าซ้อนกัน เอกสารการจองหาย 
รวมถงึอุปกรณ์สญูหาย  

จากปัญหาที่กล่าวมาท าให้ผู้พฒันามแีนวคดิการน าเทคโนโลยเีข้ามาช่วยพฒันาเว็บแอปพลเิคชันเพื่อ
ใหบ้รกิารจองใชห้อ้ง และยมืคนือุปกรณ์ ระบบนี้ช่วยใหส้ามารถใหบ้รกิาร และใชบ้รกิารไดอ้ย่างสะดวกรวดเรว็ 
ลดขอ้ผดิพลาดจากการใชเ้อกสารในการบนัทกึการจอง และลดการสูญหายของอุปกรณ์ของหน่วยงานได ้กลุ่ม
ผู้ใช้งานระบบแบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม คือ ผู้ดูแลระบบ กลุ่มอาจารย์ และนักศึกษา ในส่วนของผู้ดูแลระบบ
ประกอบดว้ยฟังก์ชนัการจดัการขอ้มลูผูใ้ช ้หอ้งและอุปกรณ์ และการอนุมตักิารจองหอ้งและการยมือุปกรณ์ ใน
ส่วนของอาจารย ์และนักศกึษาประกอบดว้ยฟังก์ชนัการขอจองหอ้ง การขอยมือุปกรณ์ การเรยีกดูประวตัิการ
จองหอ้ง และเรยีกดปูระวตักิารยมือุปกรณ์  โดยฟังกช์นัการท างานของอาจารยแ์ละนักศกึษาจะมคีวามแตกต่าง
กนั คอื อาจารยส์ามารถจองใชง้านหอ้งปฏบิตักิารไดท้ัง้หอ้ง ส่วนนักศกึษาไม่สามารถจองใชง้านไดท้ัง้หอ้ง แต่
สามารถจองใชเ้ฉพาะเครื่องคอมพวิเตอรใ์นหอ้งปฏบิตักิารได้ 1 คนต่อ 1 ทีน่ัง่ ซึง่ช่วยเพิม่ความสะดวกในการ
ใหบ้รกิารกบันกัศกึษาไดอ้ยา่งทัว่ถงึมากยิง่ขึน้ 

ระบบนี้พฒันาโดยใชโ้ปรแกรมพเีอชพ ีท างานร่วมกบับูทสแตปไลบรารี ่และเกบ็ขอ้มลูดว้ยฐานขอ้มลูมาย
เอสควิแอล ในการประเมนิประสทิธภิาพและความพงึพอใจของผูใ้ชร้ะบบในการจองหอ้งและยมือุปกรณ์ พบว่า
ผูดู้แลระบบมรีะดบัความพงึพอใจต่อระบบในด้านต่าง ๆ เฉลีย่ เป็น 3.78 ซึง่ถอืว่ามคีวามพงึพอใจอยู่ในระดบั
มาก ในส่วนการประเมนิความพงึพอใจของผูใ้ชก้ลุ่มอาจารย ์และนักศกึษา พบว่ามคีวามพงึพอใจเฉลีย่ในด้าน
ต่าง ๆ เป็น 3.81 ซึง่ถอืว่ามคีวามพงึพอใจอยูใ่นระดบัมากเช่นกนั 

2. การทบทวนวรรณกรรม  
สุรกัษ์ สมิคาน [1] ท าการพฒันาระบบบรหิารจดัการจองหอ้งออนไลน์ของส านักวทิยบรกิาร มหาวทิยาลยั

นครพนม ระบบจดัการการจองหอ้งออนไลน์นี้ช่วยแก้ปัญหาการจองหอ้งจากเดมิคอืการโทรไปจองหรอืเดนิไป
จอง ท าให้ไม่สะดวกสบาย และเสยีเวลามาก ผลประเมนิระบบพบว่ามกีารจดัเก็บขอ้มูลการจองห้องได้อย่าง
ถูกต้องแม่นย า และมกีารแสดงผลออกมาในรูปแบบ XML สามารถน าขอ้มูลน าไปใช้งานระบบอื่น ๆ ได้ และ
สามารถแสดงผลผ่านระบบปฏบิตักิารแอนดรอยทไ์ดอ้ย่างถูกตอ้ง 

ธวชัชยั ภกัด ี[2] ไดท้ าการพฒันาระบบการจองหอ้งศกึษากลุ่มมลัตมิเีดยี โดยพฒันาระบบเพื่อลดขัน้ตอน
การปฏบิตังิานของเจา้หน้าที ่ระบบน้ีสามารถดรูายการจอง ล าดบัควิ เวลารอควิผ่านทางออนไลน์แบบเรยีลไทม์
ได ้เมือ่ถงึควิของเราระบบจะแจง้เตอืนผ่านทาง SMS หรอื ทางแอปพลเิคชนั ทางใดทางหน่ึง ผลการส ารวจจาก
นิสติ คณะวทิยาการสารสนเทศ มหาวทิยาลยับูรพาจ านวน 15 คน พบว่าหอสมุดมหี้องศกึษากลุ่มมลัตมิเีดยี
จ านวน 9 หอ้ง จากการทดสอบ 9 คนแรกสามารถจองหอ้ง และเขา้ใชไ้ดต้ามปกต ิส่วน 6 คนหลงัต้องรอเวลา
การจองประมาณ 5 นาท ีจะม ีSMS ไปแจง้เตอืน ผูท้ดสอบกส็ามารถเขา้ใช้บรกิารได้ทนัท ีและระบบสามารถ
ด าเนินการไดไ้มม่ปัีญหาใดๆ 

ณัฐสุดา ศิรปิทุมานันท์ และ วิภาพร ตัง้ศักดิส์มหวงั [3] พฒันาระบบการจดัการห้องส าหรบัภาควิชา
คณิตศาสตรแ์ละวทิยาการคอมพวิเตอร ์เพื่อใชใ้นการจองหอ้งเรยีนคณิตศาสตรแ์ละวทิยาศาสตรค์อมพวิเตอร์
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โดยผ่านระบบออนไลน์ ทัง้อาจารยแ์ละเจา้หน้าทีส่ามารถจองผ่านออนไลน์เพื่อความสะดวกรวดเรว็และแมน่ย า 
ผลการทดสอบระบบ จากอาจารย ์และเจ้าหน้าที่ ผลประเมนิ 3 หวัขอ้ คอื 1. ประเมนิการใช้งาน 2. ส่วนต่อ
ประสานงานผูใ้ช ้3. ประโยชน์ต่อผูใ้ช ้ผูป้ระเมนิรอ้ยละ 90 พงึพอใจมากต่อทุกหวัขอ้การประเมนิ 

บุณยวติร ศรเีชื้อ รพพีงษ์ ไผทวรรณกุล และณภทัร ท่าพมิาย [4] ได้พฒันาระบบการจดัการอบรม และ
จองหอ้งสมัมนาออนไลน์ ของส านักวทิยบรกิาร และเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
ธญับุร ีขึน้เพื่อแก้ปัญหาจากการจดัเกบ็ขอ้มลูทีไ่ม่เป็นระบบ ท าใหข้อ้มลูเกดิการสูญหาย เมื่อต้องการหาขอ้มลู
การจองห้องท าให้เกิดความซ ้าซ้อนของข้อมูล ผลของการพฒันาระบบสามารถแสดงข้อมูล เพิม่ ลบ แก้ไข 
วทิยากร และท าประกาศนียบตัรแบบรายบุคคลได ้

เจนจริา แจ่มศิร ิและคชัรนิทร์ ทองฟัก [5] ได้พฒันาระบบการจองห้องประชุมออนไลน์ มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา พษิณุโลก เพื่อแกปั้ญหาการเกบ็ขอ้มลูเป็นเอกสาร เนื่องจากการเกบ็ขอ้มลูมคีวาม
ยากต่อการตรวจสอบรายละเอียดของการจองห้องประชุม ทัง้ในเรื่องจ านวนผู้เข้าประชุม การใช้อุปกรณ์ 
บางครัง้เกดิการซ ้าซ้อนในการจอง ผลการศกึษาและพฒันา สามารถพฒันาระบบ เพิม่ ลบ แก้ไข และค้นหา
ขอ้มลูของหอ้งประชุม จากการประเมนิความพงึพอใจผูใ้ชร้ะบบพบว่ามคีวามพงึพอใจในการใชง้านระบบในการ
จองหอ้งต่าง ๆ ระบบยงัมคีวามปลอดภยั การออกแบบการใชง้านทีง่า่ย และรวดเรว็ 

จากการศกึษาวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งแลว้นัน้มคีวามสอดคลอ้งกบัการพฒันางานในดา้นฟังก์ชนัการท างานไม่ว่าจะ
เป็นการพฒันาระบบ เพิม่ ลบ แกไ้ข คน้หาขอ้มลู การจองหอ้ง และอนุมตักิารจอง ในส่วนของเวบ็แอปพลเิคชนั
ส าหรบัการจอง และการยมือุปกรณ์ทีน่ าเสนอนี้ มขีอ้แตกต่างจากงานวจิยัทีศ่กึษามา คอื ในแอปพลเิคชนันี้คอื
ในการจองใชง้านหอ้งปฏบิตักิารระหว่างอาจารยแ์ละนกัศกึษาจะมคีวามแตกต่างกนั คอื อาจารยส์ามารถจองใช้
งานห้องปฏบิตักิารได้ทัง้ห้อง ส่วนนักศึกษาไม่สามารถจองใช้งานได้ทัง้ห้อง แต่สามารถจองใช้เฉพาะเครื่อง
คอมพวิเตอร์ในห้องปฏบิตักิารได้ 1 ที่นัง่ต่อ 1 คน ซึ่งช่วยเพิม่ความสะดวกในการให้บรกิารกบันักศกึษาได้
อยา่งทัว่ถงึมากยิง่ขึน้ 

3. วิธีด าเนินการวิจยั 
3.1 การวเิคราะห ์และออกแบบระบบ 
ผู้ใช้งานที่เกี่ยวขอ้งกบัเวบ็แอปพลเิคชนัการจองห้อง และยมือุปกรณ์ แบ่งเป็น 3 กลุ่มและมฟัีงก์ชนัการ

ท างานในระบบ ดงันี้ 
1. ผู้ดูแลระบบ: ผู้ดูแลระบบจะท าหน้าที่ดูแลเว็บแอปพลเิคชนัและจดัการข้อมูลพื้นฐานทัง้หมด ได้แก่ 

ขอ้มูลผู้ใช้ ขอ้มูลห้อง ขอ้มูลประเภทห้อง และขอ้มูลอุปกรณ์ ผู้ดูแลระบบสามารถจองห้อง และยมือุปกรณ์ได้ 
สามารถตรวจสอบ และอนุมตักิารจองหอ้ง และยมือุปกรณ์ของผูใ้ช้ได้ อกีทัง้ยงัสามารถออกรายงานเพื่อใช้ใน
การวางแผนการจดัการทรพัยากรได ้

2. อาจารย:์ อาจารยส์ามารถจองหอ้งเรยีนเพื่อสอนชดเชย และใชห้อ้งในการสอบภาคปฏบิตัไิด ้อาจารยย์งั
สามารถขอยมือุปกรณ์ต่างๆ ไปใชง้านได ้ 

3. นักศกึษา: นักศกึษาสามารถจองใชง้านคอมพวิเตอรใ์นหอ้งปฏบิตักิารได ้โดย 1 คนสามารถจองใชง้าน
ได ้1 เครือ่ง และนกัศกึษายงัสามารถยมือุปกรณ์ต่าง ๆ ไปใชง้านได ้ 
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3.2 Use Case Diagram 
การออกแบบ Use Case Diagram เป็นแบบจ าลองเพื่อแสดงการท างานของผู้ใช้ระบบ Use Case 

Diagram ของเวบ็แอปพลเิคชนัส าหรบัการจองหอ้ง และการยมือุปกรณ์ สามารถแสดงไดด้งัภาพที ่1 
 

 
 

ภาพท่ี 1  Use Case Diagram 
 

3.3 Entity Relationship Diagram 
Entity Relationship Diagram หรือ ER Diagram เป็นแผนภาพที่ใช้เป็นเครื่องมือส าหรับจ าลองการ

ออกแบบฐานขอ้มลูของระบบ โดย ER Diagram ของเวบ็แอปพลเิคชนัส าหรบัการจองหอ้ง และการยมือุปกรณ์ 
สามารถแสดงไดด้งัภาพที ่2 ซึง่จะมกีารเกบ็ขอ้มลูผูใ้ช ้ขอ้มลูหอ้ง ขอ้มลูประเภทหอ้ง ขอ้มลูอุปกรณ์ ขอ้มลูการ
จองหอ้ง และขอ้มลูการยมื-คนือุปกรณ์ 

 

ภาพท่ี 2 Entity Relationship Diagram 

439



 3.4 อลักอรทิมึในการตรวจสอบการจองหอ้ง 
1. ผูใ้ชเ้ลอืกหอ้ง (room) วนั (date) เวลาเริม่ตน้ (start_time) เวลาสิน้สุด (end_time) ทีต่อ้งการจอง 
2. หากผู้ใช้เป็นอาจารย ์ระบบจะตรวจสอบว่าในวนัเวลาดงักล่าวมผีู้อื่นจองอยู่หรอืไม่จากขอ้มูลใน

ฐานขอ้มลูในตาราง booking โดยถ้าเงื่อนไขต่อไปนี้เป็นจรงิ หอ้งจะว่างในเวลาทีผู่ใ้ชต้อ้งการ คอื 
ถ้า (room = r_id และ date = b_date และ start_time < b_time และ end_time < b_endtime) 
หรอื (room = r_id และ date = b_date และ start_time > b_time และ end_time < b_endtime)  
และระบบจะบนัทกึจ านวนเครือ่งคอมพวิเตอรท์ีจ่อง (b_amount) เท่ากบัจ านวนทัง้หอ้ง 

3. หากผู้ใช้เป็นนักศกึษา ระบบตรวจสอบว่าในวนัเวลาดงักล่าวมผีู้อื่นจองอยู่หรอืไม่ จากขอ้มูลใน
ฐานขอ้มลูในตาราง booking โดยถา้เงือ่นไขต่อไปนี้เป็นจรงิ หอ้งจะว่างในเวลาทีผู่ใ้ชต้อ้งการ และ
ยงัมีเครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องเหลือ สามารถจองห้องได้ คือ ถ้า (room = r_id และ date = 
b_date แ ล ะ  start_time < b_time แ ล ะ  end_time < b_endtime แ ล ะ  room_amount – 
total_booking > 0)  หรือ  ( room = r_id และ date = b_date และ start_time > b_time และ 
end_time < b_endtime และ room_amount – total_booking > 0) และระบบจะบันทึกจ านวน
เครือ่งคอมพวิเตอรท์ีจ่อง (b_amount) เป็น 1 เครือ่ง 

 

4. ผลการวิจยั 
4.1 ผลการพฒันาระบบ 
เมื่อผู้ใช้งานกลุ่มอาจารย ์และนักศกึษาลงชื่อ และรหสัผ่านเพื่อเข้าใช้งานระบบแล้วจะพบหน้าจอแสดง

ขอ้มูลการใช้ห้องในวนันัน้ ผู้ใช้สามารถเลอืกวนัที่ และเวลาการใช้ห้องที่ต้องการค้นหาได้ จากแถบเครื่องมอื
ดา้นบนหน้าจอ ดงัภาพที ่3 

 

 

ภาพท่ี 3  หน้าจอแสดงขอ้มลูการใชห้อ้ง 

เมื่อผู้ใช้งานต้องการจองห้องให้ท าการคลกิเมนูการจองห้อง เลอืกรายการที่ต้องการใช้ เลอืกห้อง เลอืก
วนัที่จะใช้ เลือกเวลาเริม่ต้น และสิ้นสุด คลิกปุ่ ม Booking เพื่อท าการจอง ดงัภาพที่ 4 โดยระบบจะมีการ

440



ตรวจสอบเบือ้งต้นว่าขอ้มลูที่จองไม่ซ ้าซอ้นกบัขอ้มลูการจองก่อนหน้าที่มผีูข้อจองใช้หอ้งมาแลว้ และขอ้มลูจะ
ถูกบนัทกึเพื่อส่งใหผู้ด้แูลระบบอนุมตักิารจองหอ้งต่อไป 

 

 

ภาพท่ี 4 หน้าจอการจองหอ้ง 
 

ภาพที ่5 จะแสดงหน้าจอการยมือุปกรณ์ โดยเมื่อผูใ้ชง้านต้องการที่ยมือุปกรณ์ให้ท าการคลกิเมนูการยมื
อุปกรณ์ เลอืกประเภทอุปกรณ์ทีต่้องการใช้ เลอืกอุปกรณ์ เลอืกยีห่อ้อุปกรณ์  เลอืกวนัทีจ่ะใช้ เลอืกวนัทีจ่ะใช้
คนื เลอืกเวลาเริม่ต้น และสิน้สุด คลกิปุ่ ม Borrow เพื่อท าการยมือุปกรณ์ โดยระบบมกีารตรวจสอบขอ้มูลว่าวนั
เวลาทีย่มืไมซ่ ้าซอ้นกบัการยมืของผูอ้ื่น และขอ้มลูจะถูกบนัทกึเพื่อส่งใหผู้ด้แูลระบบอนุมตักิารยมือุปกรณ์ต่อไป 
 

 

ภาพท่ี 5  หน้าจอการยมือุปกรณ์ 

 

ผูใ้ชส้ามารถตรวจสอบประวตักิารจองหอ้ง การยมืคนือุปกรณ์ สถานะการอนุมตัไิด ้ดงัภาพที ่6 

 

ภาพท่ี 6 หน้าจอประวตักิารยมือุปกรณ์ 
ในส่วนของผูด้แูลระบบ หน้าจอหลกัของผูด้แูลระบบสามารถแสดงไดด้งัภาพที ่7 โดยหน้าจอจะแสดงขอ้มลู

สถิติประเภทการจองใช้งานห้องต่างๆ สถิติการจองใช้งานห้องต่างๆ จ านวนผู้ใช้งานทัง้หมด ประเภทห้อง
ทัง้หมด หอ้งทัง้หมด และอุปกรณ์ทัง้หมด 
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ภาพท่ี 7  หน้าจอหลกัของผูด้แูลระบบ 
 
ในการอนุมตักิารใชห้อ้ง ผูดู้แลระบบจะตรวจสอบขอ้มลูการจองหอ้ง แลว้ท าการอนุมตั ิหรอืไม่อนุมตัิห้อง 

ดงัแสดงในภาพที ่8 

 

ภาพท่ี 8  หน้าจออนุมตักิารจองใชห้อ้ง 

 

ภาพท่ี 9  หน้ารายงานการจองหอ้ง 

จากภาพที ่9 หน้ารายงานการจองหอ้ง ผูด้แูลระบบสามารถเลอืกวนัทีจ่อง เวลาเริม่ เวลาสิน้สุด สถานะการ
จอง คลกิคน้หา ขอ้มลูจะแสดงผลการค้นหาทีห่น้าจอ และผูดู้แลระบบสามารถคลกิปุ่ ม “export การจอง” เพื่อ
แสดงขอ้มลูในรปูแบบไฟล ์excel ได ้

 
4.2 ผลการทดสอบ และประเมนิการใชง้านระบบ 
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ผลการทดสอบการใช้งาน และประเมนิความพึงพอใจจากผู้ใช้ 3 กลุ่ม คือ ผู้ดูแลระบบ อาจารย์ และ
นักศกึษา พบว่า กลุ่มผูดู้แลระบบ มผีูท้ดสอบระบบจ านวน 6 คน ผลประเมนิความพงึพอใจในการใชง้านด้าน
ต่างๆ อยูใ่นระดบัมาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.78 จากคะแนนเตม็ 5 และค่าเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.95 ดงั
รายละเอยีดในตารางที ่1 ส่วนกลุ่มอาจารย ์และนักศกึษา มผีูท้ดสอบระบบจ านวน 24 คน ผลประเมนิความพงึ
พอใจการใชง้านดา้นต่างๆ อยูใ่นระดบัมากเช่นกนั โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.81 และค่าเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 
0.58 ดงัรายละเอยีดในตารางที ่2 

 
ตารางท่ี 1 ผลการประเมนิความพงึพอใจในการใชง้านระบบของผูด้แูลระบบ 
 

รายการประเมนิ 
ผลคะแนน ระดบั 

ความพงึพอใจ Mean S.D. 
1. ความสามารถของระบบในการคน้หาขอ้มลูต่างๆ 4.0 0.8 มาก 
2. ความสามารถของระบบในการจดัการขอ้มลูผูใ้ช ้ 3.8 1.2 มาก 
3. ความสามารถของระบบในการจดัการขอ้มลูประเภทหอ้ง และหอ้ง 3.8 1.2 มาก 
4. ความสามารถของระบบในการจดัการขอ้มลูอุปกรณ์  3.8 1.2 มาก 
5. ความสามารถของระบบในการจดัการจองหอ้ง 4.0 0.8 มาก 
6. ความสามารถของระบบในการจดัการยมือุปกรณ์ 3.8 0.8 มาก 
7. ความถูกตอ้งในการคน้หาของระบบ 3.8 0.8 มาก 
8. ความถูกตอ้งในการในการจดัการขอ้มลูผูใ้ช ้ 3.8 1.2 มาก 
9. ความถูกตอ้งในการในการจดัการขอ้มลูประเภทหอ้ง และหอ้ง 3.5 1.1 มาก 
 
ตารางท่ี 1 ผลการประเมนิความพงึพอใจในการใชง้านระบบของผูด้แูลระบบ (ต่อ) 
 

รายการประเมนิ 
ผลคะแนน ระดบั 

ความพงึพอใจ Mean S.D. 
10. ความถูกตอ้งในการในการจดัการขอ้มลูอุปกรณ์  3.8 1.2 มาก 
11. ความงา่ยต่อการเพิม่การจองหอ้ง และยมือุปกรณ์  3.5 1.1 มาก 
12. ความถูกตอ้งในการจดัการการจองหอ้ง 4.0 0.8 มาก 
13. ความถูกตอ้งในการจดัการการยมือุปกรณ์ 4.0 0.8 มาก 
14. ความงา่ยต่อการตรวจสอบรายงาน 4.0 1.2 มาก 
15. ความงา่ยต่อการใชง้านระบบ 4.0 0.8 มาก 
16. ความเหมาะสมในการใชส้ญัลกัษณ์ หรอืรปูภาพในการสื่อความหมาย 3.8 0.8 มาก 
17. ความเหมาะสมของปรมิาณขอ้มลูทีแ่สดงแต่ละหน้าจอ 3.3 0.7 ปานกลาง 
18. ใชค้ าศพัทท์ีผู่ใ้ชม้คีวามคุน้เคยและสามารถปฏบิตัติามไดโ้ดยงา่ย 3.5 0.8 มาก 
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รายการประเมนิ 
ผลคะแนน ระดบั 

ความพงึพอใจ Mean S.D. 
19. ความเหมาะสมของขอ้ความตอบโตจ้ากระบบกบัผูใ้ชง้าน 3.3 0.7 ปานกลาง 
20. ความเหมาะสมในการใชข้นาดตวัอกัษร และสตีวัอกัษร 3.7 0.8 มาก 

สรปุความพึงพอใจท่ีมีต่อระบบ 3.78 0.95 มาก 
 
ตารางท่ี 2 ผลการประเมนิความพงึพอใจในใชง้านระบบของอาจารย ์และนกัศกึษา 
 

รายการประเมนิ 
ผลคะแนน ระดบั 

ความพงึพอใจ Mean S.D. 
1. ความสามารถของระบบในการคน้หาขอ้มลูต่างๆ 4.0 0.6 มาก 
2. ความสามารถของระบบในการจดัการจองหอ้ง 3.8 0.5 มาก 
3. ความสามารถของระบบในการจดัการยมือุปกรณ์ 3.8 0.6 มาก 
4. ความถูกตอ้งในการคน้หาของระบบ 3.9 0.6 มาก 
5. ความถูกตอ้งในการจดัการการจองหอ้ง 3.9 0.6 มาก 
6. ความถูกตอ้งในการจดัการการยมือุปกรณ์ 3.8 0.7 มาก 
7. ความงา่ยต่อการใชง้านระบบ 4.1 0.6 มาก 
8. ความเหมาะสมในการใชส้ญัลกัษณ์ หรอืรปูภาพในการสื่อความหมาย 3.6 0.6 มาก 
9. ความเหมาะสมของปรมิาณขอ้มลูทีแ่สดงแต่ละหน้าจอ 3.7 0.4 มาก 
10. ใชค้ าศพัทท์ีผู่ใ้ชม้คีวามคุน้เคยและสามารถปฏบิตัติามไดโ้ดยงา่ย 3.7 0.6 มาก 
11. ความเหมาะสมของขอ้ความตอบโตจ้ากระบบกบัผูใ้ชง้าน 3.4 0.5 ปานกลาง 
12. ความเหมาะสมในการใชข้นาดตวัอกัษร และสตีวัอกัษร 3.9 0.7 มาก 

สรปุความพึงพอใจท่ีมีต่อระบบ 3.81 0.58 มาก 
ขอ้เสนอแนะจากกลุ่มผูท้ดลองใชง้านเวบ็แอปพลเิคชนั มดีงันี้  คอื 1) ระบบควรรองรบัการใชง้าน 2 ภาษา 

ไดแ้ก่ ภาษาไทย และภาษาองักฤษ 2) ระบบควรมกีารแสดงขอ้มลูใหผู้ใ้ชท้ราบว่าสามารถจองหอ้ง และยมืใช้
อุปกรณ์ไดเ้วลาใดบา้ง 3) ควรมชี่องใหผู้ดู้แลระบบเขยีนเหตุผลในการไม่อนุมตักิารจองหอ้ง และยมือุปกรณ์ 4)
ควรเพิม่รปูผูใ้ชง้านระบบ และ 5) เพิม่หน้ากจิกรรมบนปฎทินิ 

 

5. สรปุ 
ในการด าเนินการพฒันาเวบ็แอปพลเิคชนัส าหรบัการจองและยมือุปกรณ์ มวีตัถุประสงค์เพื่อพฒันาเว็บ

แอปพลเิคชนัใหผู้ใ้ชง้านมคีวามสะดวกในการจองหอ้ง และยมือุปกรณ์ จากการศกึษาขอ้มลูระบบเดมิพบว่าเป็น
การจองด้วยปากเปล่า เจา้หน้าที่เก็บขอ้มูลด้วยเอกสาร ท าให้มคีวามผดิพลาด ซ ้าซ้อน และเอกสารมกีารสูญ
หาย ผูว้จิยัจงึได้วเิคราะห ์ออกแบบและพฒันาเวบ็แอปพลเิคชนัส าหรบัการจองและยมือุปกรณ์ ซึง่พฒันาด้วย
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ภาษาพเีอชพ ีท างานร่วมกบับูทสแตปไลบรารี ่และเก็บขอ้มูลด้วยโปรแกรมจดัการฐานขอ้มูลมายเอสควิแอล 
โดยแบ่งกลุ่มผู้ใช้ออกเป็น 3 กลุ่ม คอื ส่วนของผู้ดูแลระบบ ส่วนของอาจารย ์และนักศกึษา โดยผู้ดูแลระบบ 
สามารถจดัการขอ้มูลพื้นฐานต่างๆ สามารถอนุมตักิารจองห้อง และยมือุปกรณ์ และออกรายงานได ้ส่วนผู้ใช้
กลุ่มอาจารย ์สามารถจองหอ้งใชต่้าง ๆ ไดท้ัง้หอ้ง สามารถยมือุปกรณ์ได ้และดปูระวตักิารจองได ้ส่วนผูใ้ชก้ลุ่ม
นักศกึษาสามารถจองใชเ้ครื่องคอมพวิเตอรใ์นหอ้งปฏบิตักิารไดค้รัง้ละ 1 เครื่อง สามารถขอยมือุปกรณ์ได ้และ
สามารถดูประวตักิารจอง ในการประเมนิความพงึพอใจของผูใ้ชร้ะบบ พบว่าผูใ้ชทุ้กกลุ่มมรีะดบัความพงึพอใจ
ต่อระบบในด้านต่าง ๆ อยู่ในระดบัมาก ดงันัน้สามารถสรุปได้ว่าระบบที่พฒันามปีระสทิธภิาพ และสามารถ
น าไปประยุกต์ใชใ้นการจองหอ้ง และยมือุปกรณ์ไดเ้ป็นอย่างด ีนอกจากนี้ในส่วนของขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการใชง้าน
หอ้ง และยมืใชอุ้ปกรณ์ สามารถน าขอ้มลูทีไ่ดไ้ปวเิคราะหว์างแผนการจดัสรรทรพัยากรได ้เช่น ในบางช่วงเวลา
หากมนีักศกึษาจองใชเ้ครื่องคอมพวิเตอรจ์ านวนมาก อาจพจิารณาเปิดหอ้งใหน้ักศกึษาเขา้ใชง้านมากขึน้ หรอื
หอ้งประเภทใดทีม่กีารใชง้านปรมิาณมากและไมเ่พยีงพอ อาจเสนอขอนุมตัเิพิม่หอ้งประเภทนัน้ และสามารถน า
ขอ้มลูมาใชใ้นการวางแผนการจดัซือ้อุปกรณ์บางชิน้เพิม่ขึน้ หากมนีกัศกึษายมือุปกรณ์เหล่านัน้จ านวนมาก 
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บทคดัย่อ 
 การวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงค ์เพื่อศกึษาการรบัรูอ้งค์ประกอบของการท่องเที่ยวอ าเภอปราณบุรี-สาม
รอ้ยยอด จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์ของนักท่องเทีย่วชาวไทย กลุ่มตวัอย่างจ านวน 400 คน ซึง่ใชว้ธิเีลอืกกลุ่ม
การสุ่มตวัอย่างแบบบงัเอญิ เครื่องมอืในการเก็บรวบรวมขอ้มูล คอื แบบสอบถาม  ใช้การวิเคราะห์ข้อมูล 
ไดแ้ก่ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน การรบัรูอ้งคป์ระกอบของการท่องเทีย่วของนักท่องเทีย่วชาวไทยใน
การมาเยอืนอ าเภอ พบว่า ภาพรวมการรบัรู้อยู่ในระดบัมาก ซึ่งพจิารณารายขอ้ย่อย ด้านการให้บรกิารใน
แหล่งท่องเที่ยว มคีวามส าคญัมากที่สุด รองลงมาคอื ด้านกิจกรรม ด้านสิง่ดงึดูดใจ ด้านสิง่อ านวยความ
สะดวก ดา้นความสามารถในการจดัโปรแกรมท่องเทีย่ว และดา้นความสามารถในการเขา้ถงึ ตามล าดบั   

ค าส าคญั :  การรบัรูอ้งคป์ระกอบของการท่องเทีย่ว,  อ าเภอปราณบุร-ีสามรอ้ยยอด จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์, 
นกัท่องเทีย่วชาวไทย 

Abstract 
 This research has the objective, to study the perception of tourism elements in Pranburi - Sam 
Roi Yot District Prachuap Khiri Khan Province of Thai tourists.  The sample consisted of 400 people 
using the accidental simpling method of selecting the sampling group. The data collection tool was a 
questionnaire using analysis: mean, standard deviation. The perception of tourism elements of Thai 
tourists when visiting the district found that the overall perception was at a high level. Which consider 
each minor item Service in tourist attractions the next most important thing is attraction activities. 
Facilities The ability to organize travel programs and accessibility, respectively 

446

DOI : 10.29608/caicictbs.202105.0140



Keywords: Tourism component perception,  Pranburi-Sam Roi Yot District Prachuap Khiri Khan 
Province,  Thai Tourists 
บทน า 
 อุตสาหกรรมท่องเทีย่วถอืเป็นหน่ึงในอุตสาหกรรมหลกัทีย่งัคงไดร้บัความไวว้างใจใหเ้ป็นฟันเฟืองหลกั
ทีส่ าคญัในการช่วยกระตุ้นเศรษฐกจิสรา้งรายไดต่้อการท่องเทีย่วทัว่โลก  โดยมคีวามเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกบั
สถานการณ์ทางเศรษฐกจิ การเมอืง และสภาพสงัคมทัง้ในระดบัโลกและระดบัภูมภิาคที่มกีารเตบิโตและ
ขยายตวัต่อเนื่องอย่างรวยเรว็ในทุกปี ซึ่งจากสถานการณ์การท่องเที่ยวโลก ปี พ.ศ. 2561 ยงัคงมบีทบาท
ส าคญัในการขบัเคลื่อนเศรษฐกิจและสร้างรายได้กว่า 1,451 พนัล้านเหรยีญสหรฐั มจี านวนนักท่ องเที่ยว
ระหว่างประเทศเดนิทางทัว่โลก 1.4 พนัล้านคน (ส านักปลดักระทรวงการท่องเที่ยวและกฬีา, 2562)  ทัง้นี้
องคก์ารท่องเทีย่วโลก (World Tourism Organization: UNWTO) ไดค้าดการณ์ถงึจ านวนนักท่องเทีย่วไวว้่า 
ในปี พ.ศ. 2573 คนทัว่โลกจะเดนิทางท่องเที่ยวแบบก้าวกระโดดถงึ 1.8 พนัล้านคน หรอืคดิเป็นอตัราการ
ขยายตวัเฉลีย่รอ้ยละ 57 (กระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีา, 2559) 
 จงัหวดัประจวบครีขีนัธเ์ป็นจงัหวดัหนึ่งในจ านวน 25 จงัหวดั ในภาคกลางของประเทศ ตัง้อยูใ่ตสุ้ดของ
จงัหวดัภาคกลางและมเีขตแดนตดิต่อกบัภาคใต้ ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 325.3 กโิลเมตร โดยมี
ลกัษณะพื้นที่แคบเป็นคาบสมุทรยาวลงไปทางใต้ มลีกัษณะภูมปิระเทศทางธรรมชาตทิี่มคีวามหลากหลาย
และแตกต่าง ทัง้ทีเ่ป็นธรรมชาต ิเทอืกเขา ภูเขา ป่า น ้าตก เกาะเลก็เกาะน้อย และทะเล กระจายอยู่ทัว่ทุก
พืน้ที ่ท าใหจ้งัหวดัมแีหล่งท่องเที่ยวทีส่วยงามและน่าสนใจมากมาย ท าใหจ้งัหวดัประจวบครีขีนัธเ์ป็นเมอืง
ท่องเทีย่วทีไ่ดร้บัความนิยมจากนักท่องเทีย่วชาวไทยและต่างชาตเิสมอมา  และจงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ ยงัมี
อ าเภอทีม่ชีื่อเสยีงของแหล่งท่องเทีย่วทีม่คีวามสวยงามทางธรรมชาตทิัง้ทางน ้าและทางบกทีไ่ดร้บัความนิยม
จากนกัท่องเทีย่วเพิม่มากขึน้ในปัจจุบนั นัน้คอื อ าเภอปราณบุร-ีสามรอ้ยยอด 
 อ าเภอปราณบุร-ีสามรอ้ยยอด เป็นอ าเภอทีอ่ยู่ตดิกนั ซึง่แต่เดมินัน้ทอ้งทีอ่ าเภอสามรอ้ยยอดเดมิเคย
เป็นส่วนหนึ่งของอ าเภอปราณบุร ีตัง้อยูร่มิฝัง่ทะเลของอ่าวไทย มแีนวชายหาดทีย่าวตลอดตัง้แต่เหนือจรดใต้ 
ประมาณ 19 กโิลเมตร สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ลอนราบสลบักบัพื้นที่ราบเทลงสู่ทะเล  และบางส่วนเป็น
พืน้ทีล่าดชนัสลบักนัไป ในบรเิวณทีอ่ยูใ่กลเ้ทอืกเขาตะนาวศรมีภีเูขาลาดชนัและมเีทอืกเขา โดยลกัษณะทาง
ภูมศิาสตรเ์ป็นทวิทศัน์ธรรมชาตทิี่สวยงามเป็นเอกลกัษณ์ รวมถงึมทีรพัยากรที่อุดมสมบูรณ์ คอื ภูเขา ถ ้า 
เกาะ ป่าชายเลน ชายทะเล ชายหาด  ซึ่งจากสภาพแวดล้อมที่กลมกลืนนี้ท าให้เกิดแหล่งท่องเที่ยวที่มี
กิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลายทัง้บนบกและในทะเล ได้รบัความนิยมทัง้นักท่องเที่ยวชาวไทยและ
ต่างชาตเิป็นอย่างมากในปัจจุบนั ท าใหอ้ าเภอปราณบุร-ีสามรอ้ยยอด เป็นเมอืงที่มคีวามเจรญิเตบิโตทัง้ใน
การเศรษฐกจิ สงัคม และธุรกจิการท่องเทีย่ว อย่างรวดเรว็ มกีารประกอบธุรกจิโรงแรม/หอ้งพกั รา้นอาหาร 
เป็นจ านวนมาก อกีทัง้มรีะบบการคมนาคมถนนสายหลกั 4 เลนส์ (ไป-กลบั) เข้าถงึยงัแหล่งล่องเที่ยวได้
สะดวก (ส านักงานอ าเภอปราณบุร,ี 2560. ; ส านักงานพฒันาชุมชนอ าเภอสามรอ้ยยอด, 2562) ซึง่นอกจาก
องคป์ระกอบของการท่องเทีย่วทีก่ล่าวมาแลว้นัน้ยงัมอีงคป์ระกอบทีส่ าคญัทีจ่ะช่วยกระตุน้ใหน้กัท่องเที่ยวให้

447



ความสนใจเลอืกเดนิทางมาท่องเที่ยวในอ าเภอปราณบุรี-สามรอ้ยยอด คอื การรบัรูข้องนักท่องเที่ยวที่มต่ีอ
ปัจจยัต่างๆ เช่น ความสนใจ ความคาดหวงั ความตอ้งการ และการเหน็คุณค่า (รจัร ีนพเกตุ, 2540) 
 การทบทวนวรรณกรรมทีผ่่านมา พบว่า มงีานวจิยัที่ศกึษาการรบัรูอ้งคป์ระกอบของการท่องเทีย่วหรอื
แหล่งท่องเที่ยวจ านวนหลายเรื่องในแต่ละจงัหวดัในประเทศไทย ซึ่งงานวจิยัเรื่องดงักล่าวมปีระโยชน์ต่อ
ทอ้งทีอ่ าเภอและจงัหวดัในการพฒันาการท่องเที่ยว  อย่างไรกต็ามผูว้จิยัได้ทบทวนวรรณกรรมทีเ่กี่ยวขอ้ง
แลว้ พบว่า การศกึษาเกี่ยวกบัการรบัรูอ้งคป์ระกอบของการท่องเทีย่วในมุมมองของนกัท่องเทีย่วชาวไทยใน
การมาเยอืนในทอ้งทีอ่ าเภอของจงัหวดัใดจงัหวดัหนึ่งในประเทศไทยนัน้ยงัมจี านวนที่น้อยมาก ดงันัน้ผูว้จิยั
จงึมคีวามต้องการที่จะศกึษาการรบัรูอ้งค์ประกอบของการท่องเที่ยวอ าเภอปราณบุรี-สามรอ้ยยอด จงัหวดั
ประจวบครีขีนัธ ์ของนักท่องเที่ยวชาวไทย โดยการศกึษาครัง้นี้เพื่อให้ได้ขอ้มูลที่เป็นประโยชน์ สามารถใช้
เป็นฐานขอ้มลูใหแ้ก่หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งทัง้ภาครฐัและเอกชนในการพฒันากลยุทธท์างการตลาด ตลอดจน
ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งสามารถน าไปเป็นแนวทางในการวางแผนส่งเสรมิการท่องเทีย่วเพื่อดงึดดูใจนกัท่องเทีย่วใหเ้กดิ
การรบัรู้และตอบสนองต่อองค์ประกอบของการท่องเที่ยวในอ าเภอปราณบุรี-สามร้อยยอด อีกทัง้สร้าง
ประสบการณ์ใหม่ให้นักท่องเที่ยวชาวไทยเข้ามาเที่ยวในอ าเภอปราณบุรี -สามร้อยยอด จังหวัด
ประจวบครีขีนัธ ์เพื่อเป็นการกระจายรายไดใ้หเ้กดิขึน้ในทอ้งทีอ่ าเภอและจงัหวดั 
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 เพื่อศึกษาการรับรู้องค์ประกอบของการท่องเที่ยวอ าเภอปราณบุรี -สามร้อยยอด จังหวัด
ประจวบครีขีนัธ ์
 
ประโยชน์ของงานวิจยั 
 1. ทราบถงึขอ้มลูดา้นการรบัรูอ้งคป์ระกอบของการท่องเทีย่วในอ าเภอปราณบุรี-สามรอ้ยยอด จงัหวดั
ประจวบครีขีนัธ ์ซึง่ผลการวจิยัสามารถน าไปปรบัปรงุพฒันาไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 2. เพื่อเป็นแนวทางพฒันาและปรบัปรงุแหล่งท่องเทีย่วใหเ้กดิประสทิธภิาพและตอบสนองไดต้ามความ
ตอ้งการของนกัท่องเทีย่วชาวไทยในการมาเยอืนอ าเภอปราณบุร-ีสามรอ้ยยอด จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ 
 
การทบทวนวรรณกรรม 
แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัการรบัรู ้
 2.1  Kotler (2003) กล่าวถงึ “การรบัรู”้ (Perception) ไวว้่า การกระท าของบุคคลจะไดร้บัอทิธพิลจาก
การรบัรูข้องบุคคลต่อสถานการณ์นัน้ โดยเรยีนรูจ้ากประสาทสมัผสัทัง้ 5 อนัไดแ้ก่ การมองเหน็ การได้ยนิ 
การได้กลิน่ การสมัผสั และการลิ้มรส ซึ่งบุคคลสามารถสร้างการรบัรู้ที่แตกต่างกนัได้จากสิง่กระตุ้นชนิด
เดยีวกนั อนัมาจากกระบวนการรบัรู ้3 ขัน้ตอน คอื การเลอืกใหค้วามสนใจ การเลอืกแปลความทีต่่างออกไป 
และการเลอืกเก็บรกัษาโดยการรบัรู้เป็นกระบวนการที่แต่ละบุคคลจะเลอืกจดัการและสื่อความหมายของ
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ขอ้มลูออกมา การรบัรูไ้มไ่ดข้ึน้อยูก่บัสิง่กระตุ้นทางดา้นกายภาพอย่างเดยีว แต่ยงัขึน้อยูก่บัสิง่กระตุ้นอื่นๆ ที่
อยูร่อบตวัและเงือ่นไขของแต่ละบุคคล 
 2.2  เลศิพร ภาระสกุล (2559) ไดก้ล่าวว่า การรบัรู ้เป็นกระบวนการการใหค้วามหมายต่างๆ แก่สิง่
เรา้ที่อยู่รอบตวัเรา รวมถงึกระบวนการการให้ความหมายต่อประสบการณ์ส่วนตวัของเรา ความประทบัใจ
ของเรา และการตคีวามหมายหรอืการแปลความหมายพฤตกิรรมต่างๆ ทีผู่อ้ ื่นแสดงออก การรบัรูเ้ป็นเรื่อง
ของจติวสิยัและเป็นสิง่ทีไ่ม่เหมอืนกบัความเป็นจรงิ ซึง่การรบัรูเ้ป็นเรื่องของการจ าแนกหรอืการจดัหมวดหมู่
และไมเ่กีย่วกบัความแตกต่างของบุคคล 
 2.3  Dickman (1996) กล่าวว่า สิง่ทีด่งึดดูใจจดัเป็นองคป์ระกอบทีม่คีวามส าคญัอยา่งยิง่ เพราะเป็นสิง่
ทีจ่งูใจใหน้กัท่องเทีย่วเดนิทางมาท่องเทีย่ว ณ สถานทีน่ัน้ ซึง่สามารถแบ่งแยกเป็นสถานทีส่ าคญัทางศาสนา 
หาดทราย ชายหาด ภูเขา อุทยานแห่งชาต ิเทศกาลต่างๆ หรอืสถานทีท่ีม่คีวามสวยงามเป็นเอกลกัษณ์และ
เป็นทีโ่ด่งดงั และโดยทัว่ไปสถานทีท่่องเที่ยวที่มชีื่อเสยีงมกัจะมีสิง่ดงึดูดใจมากกว่าหนึ่งอย่าง อาท ิอุทยาน
ประวตัศิาสตร ์ซึง่เป็นแหล่งท่องเทีย่วทีม่คีุณค่า เช่น สถาปัตยกรรมทีน่่าสนใจ ความเป็นมาประวตัศิาสตร ์ 
 กล่าวโดยสรุป การรบัรู้ เป็นกระบวนการการเปิดรบัสิ่งเร้าจากการรู้สึกสัมผสัที่ได้รบัการกระตุ้น
ทางดา้นกายภาพและสภาพแวดลอ้มอื่นๆ ทีอ่ยูร่อบตวัเราอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านประสาทสมัผสัทัง้หา้ในการ
รบัความรูส้กึต่อสถานการณ์หรอืประสบการณ์เดมิ และส่งกระแสประสาทไปยงัสมองเพื่อการแปลความหมาย
สิง่ต่างๆ  ดว้ยกระบวนการทีร่วดเรว็แลว้เกดิเป็นการรบัรู ้ซึง่การรบัรูท้ีไ่ดใ้นแต่ละบุคคลนัน้ย่อมแตกต่างกนั
ไปและขึน้อยูก่บัความรูส้กึทีม่ต่ีอสถานที่ 
 กล่าวสรุป องค์ประกอบของการท่องเที่ยวได้ว่า คุณลกัษณะและองค์ประกอบของการท่องเที่ยวหรอื
ทรพัยากรการท่องเที่ยวต่างมคีวามสมัพนัธ์ซึ่งกนัและกนั เป็นปัจจยัส าคญัในการดงึดูดและจูงใจกระตุ้นให้
บุคคลเกดิการรบัรูต่้อองคป์ระกอบของการท่องเทีย่วและตดัสนิใจเลอืกเดนิทางไปยงัแหล่งท่องเทีย่วใดแหล่ง
ท่องเที่ยวหนึ่งเป็นการเฉพาะ โดยผู้ศึกษามคีวามสนใจในการน าแนวคดิมาใช้ในการศึกษาเรื่องการรบัรู้
องคป์ระกอบของการท่องเทีย่วอ าเภอปราณบุร-ีสามรอ้ยยอด จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์ของนักท่องเทีย่วชาว
ไทย ซึง่ประกอบไปดว้ย  1. ความสามารถในการจดัโปรแกรมการท่องเที่ยว  2. ความสามารถในการเขา้ถึง 
3. สิง่ดงึดดูใจ 4. สิง่อ านวยความสะดวก 5. กจิกรรม 6. การใหบ้รกิารของแหล่งท่องเทีย่ว  

 

 

การรบัรูอ้งคป์ระกอบของการท่องเท่ียว 6 ประการ (6A’s) 
Pike Steven (2008) 

    1. ความสามารถในการจดัโปรแกรมการท่องเทีย่ว 
    2. ความสามารถในการเขา้ถงึ 
    3. สิง่ดงึดดูใจ      
    4. สิง่อ านวยความสะดวก  
    5. กจิกรรม  
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กรอบแนวคิด 
 
 
 
 
 
    

 
 
วิธีด าเนินการวิจยั  
 ประชากรเป้าหมายที่ใช้ในการวิจยัครัง้นี้ คือ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มอีายุ 20 ปีขึ้นไป ในแหล่ง
ท่องเที่ยวอ าเภอปราณบุร-ีสามรอ้ยยอด จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์  ในช่วงเดอืนมกราคมถงึเดอืนกุมภาพนัธ์ 
2564  ซึง่เกบ็ขอ้มลูแบบสอบถามโดยการสุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอญิ จ านวน 400 คน  ไดก้ลุ่มตวัอยา่งครบตาม
จ านวนทีต่อ้งการ และผูว้จิยัไดค้ านวณขนาดกลุ่มตวัอย่างจากจ านวนประชากรโดยอ้างองิขอ้มลูทางสถติขิอง
นักท่องเที่ยวชาวไทยในจงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ ในปี 2561 จ านวนทัง้สิ้น 984,620 คน (ส านักงานสถิติ
จงัหวดัประจวบคีรขีนัธ์, 2562) เพื่อน ามาค านวณหากลุ่มขนาดตัวอย่าง โดยใช้สูตรการค านวณขนาด
ตวัอยา่งของ Taro Yamane’s (อศัวนิ แสงพกุิล, น.156) โดยก าหนดค่าความคลาดเคลื่อนไวร้อ้ยละ 5 (0.05) 
 ในการวเิคราะหข์อ้มลูงานวจิยัในครัง้นี้ ผูว้จิยัไดศ้กึษาและรวบรวมขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการใชแ้บบสอบถาม
มาตรวจสอบความถูกต้องของขอ้มูล และความสมบูรณ์ของค าตอบแต่ละฉบบั และน าขอ้มลูทีไ่ด้หาค่าสถติิ
แลว้วเิคราะหข์อ้มลูดว้ยโปรแกรมส าเรจ็รปู เพื่อน าเสนอขอ้มลูในรปูแบบการบรรยายและตารางความสมัพนัธ์
ต่างๆ ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจยั และใช้วิธีทางสถิติที่น ามาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล โดย
แบบสอบถามใชส้ถติพิืน้ฐานแยกเป็น 2 กลุ่ม ดงันี้ 
 1.  แบบสอบถามที่มลีกัษณะข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ  
(Check List) ใช้การวิเคราะห์โดยใช้ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard of 
Variance) และค่าเฉลีย่ (Mean) 
 2. แบบสอบถามที่มลีกัษณะใช้แบบประเมนิค่าการรบัรู ้และความคดิเหน็ ผู้วจิยัได้ใช้มาตราวดัแบบ
ประเมนิค่า 5 ระดบั (Rating Scales) ตามมาตราวดัแบบลเิคิร์ท (Likerts Scale) ในการวดัระดบัการรบัรู้ 
ความคดิเหน็ โดยมเีกณฑข์องระดบัใหผู้ต้อบแบบสอบถามพจิารณา 5 ระดบั ดงันี้ 
 

  ค่าคะแนน               ระดบัการรบัรู ้
  

  5       หมายถงึ มกีารรบัรูใ้นระดบัมากทีสุ่ด  
  4   หมายถงึ มกีารรบัรูใ้นระดบัมาก 

    6. การใหบ้รกิารของแหล่งทอ่งเทีย่ว            

ลกัษณะประชากรศาสตร ์
  1. เพศ  
  2. อายุ                  
  3. สถานภาพสมรส 
  4. ระดบัการศกึษา 
  5. อาชพี 
  6. รายไดต่้อเดอืน 
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  3   หมายถงึ มกีารรบัรูใ้นระดบัปานกลาง 
 2  หมายถงึ มกีารรบัรูใ้นระดบัน้อย 
 1   หมายถงึ มกีารรบัรูใ้นระดบัน้อยทีสุ่ด 
 

 และก าหนดเกณฑค์ะแนนส าหรบัการแปลผลค่าเฉลีย่ในการสรุปผล โดยการหาพสิยัของคะแนนเฉลีย่ 
(บุญชม ศรสีะอาด และบุญส่งนิลแกว้, 2535: 23-24) มวีธิกีารค านวณดงันี้ 
 

  อนัตรภาคชัน้ =       
คะแนนสงูสุด − คะแนนต ่าสุด

จ านวนชัน้ของคะแนน
 

   =  5 – 1 
   =  0.80 

 ดงันัน้เกณฑค์ะแนนในการแปลผลค่าเฉลีย่เป็นดงันี้ 
 

 4.21 – 5.00   หมายถงึ  มากทีสุ่ด 
 3.41 – 4.20   หมายถงึ มาก 
 2.60 – 3.40   หมายถงึ ปานกลาง 
 1.81 – 2.60   หมายถงึ น้อย 
  1.00 – 1.80 หมายถงึ น้อยทีสุ่ด 
 

ผลการวิจยั  
 

ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ จ านวน(คน) ร้อยละ 
1.  เพศ   
     ชาย 219 54.8 
     หญงิ 181 45.3 
     รวม 400 100 
2.  อายุ   
     ต ่ากวา่ 20 ปี 39 9.8 
     20–29 ปี   54 13.5 
     30–39  ปี   86 21.5 
      40–49  ปี   102 25.5 
     50–59  ปี 89 22.3 
     60 ปี ขึน้ไป 30 7.5 
     รวม 400 100 
3.  สถานะภาพสมรส   
     โสด 112 28.0 
     สมรส 130 32.5 
     อย่ารา้ง 99 24.8 
     หมา้ย 59 14.8 
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ตารางท่ี 1. ผลการวเิคราะห์ขอ้มลูทัว่ไปของนักท่องเทีย่วชาวไทยในการมาเยอืนอ าเภอปราณบุรี-สามรอ้ย
ยอด จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์
ตารางท่ี 1. (ต่อ) 

 
 

 จากตารางที ่1  พบว่า ขอ้มลูดา้นประชากรศาสตรข์องกลุ่มตวัอย่างนักท่องเทีย่วชาวไทย จ านวน 400 
คน ทีม่าเยอืนอ าเภอปราณบุร-ีสามรอ้ยยอด จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์มดีงันี้  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
เป็นเพศชาย (รอ้ยละ 54.8)  มอีายรุะหว่าง 40-49 ปี มากทีสุ่ด (รอ้ยละ 25.5) รองลงมามอีายุระหว่าง 50-59 
ปี (ร้อยละ 22.3) และน้อยที่สุดมอีายุ 60 ปีขึ้นไป (ร้อยละ 7.5)  มสีถานภาพสมรสแล้วมากที่สุด (ร้อยละ 
32.50)  รองลงมามสีถานภาพโสด (รอ้ยละ 28.0)  มกีารศกึษาระดบัปรญิญาตรหีรอืเทยีบเท่ามากทีสุ่ด (รอ้ย
ละ 44.0)  รองลงมามรีะดบัการศกึษาปรญิญาโท (ร้อยละ 30.0) และน้อยที่สุดระดบัปรญิญาเอก (ร้อยละ 
10.0)  มอีาชพีเป็นข้าราชการ/รฐัวสิาหกิจมากที่สุด (ร้อยละ 22.5) รองลงมามอีาชพีเป็นแม่บ้าน (ร้อยละ 
21.5)  และน้อยที่สุดมอีาชพีรบัจา้งทัว่ไป (รอ้ยละ 5.8)  มรีายได้เฉลี่ยต่อเดอืน 15,001-30,000 บาท มาก
ที่สุด (รอ้ยละ 33.3) รองลงมามรีายได้ 30,001-50,000 บาท (รอ้ยละ 24.5) และน้อยที่สุดมรีายได้ต ่ากว่า 
15,000 บาท (รอ้ยละ 20.8)  โดยการวจิยัในครัง้นี้ เป็นการวจิยัเพื่อน าผลทีไ่ดไ้ปใชใ้นทางปฏบิตัเิพื่อส่งเสรมิ
ดา้นการตลาดท่องเทีย่วอ าเภอปราณบุร-ีสามรอ้ยยอด จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ 
 
ตารางท่ี 2 แสดงผลค่าเฉลี่ยของการรบัรู้องค์ประกอบของการท่องเที่ยวอ าเภอปราณบุรี -สามร้อยยอด 
จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์6 ดา้น 

     รวม 400 100 
4.  ระดบัการศึกษา   
     ต ่ากวา่ปรญิญาตร ี 64 16.0 
     ปรญิญาตรหีรอืเทยีบเท่า 176 44.0 
     ปรญิญาโท 120 30.0 
     ปรญิญาเอก 40 10.0 
     รวม 400 100 
5.  อาชีพ   
     นกัเรยีน /นกัศกึษา  54 13.5 
     พนกังานบรษิทัเอกชน 76 19.0 
     ธุรกจิส่วนตวั /เจา้ของกจิการ  71 17.8 
     แม่บ้าน 86 21.5 
     ขา้ราชการ /รฐัวสิาหกจิ  90 22.5 
     รบัจา้งทัว่ไป 23 5.8 
     รวม 400 100 

ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ จ านวน(คน) ร้อยละ 
6.  รายได้ต่อเดือน   
      ต ่ากวา่ 15,000    บาท 83 20.8 
     15,001 – 30,000 บาท 133 33.3 
     30,001 – 50,000 บาท 98 24.5 
     50,001 บาท ขึน้ไป 86 21.5 
     รวม 400 100 
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ล าดบั การรบัรู้องค์ประกอบของการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวชาวไทยในการมาเยือน
อ าเภอปราณบุรี -สามร้อยยอด จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์  

x̅ 
 

S.D. การแปลผล 

1 ดา้นการใหบ้รกิารในแหล่งท่องเทีย่ว 4.37 .551 มากทีสุ่ด 
2 ดา้นกจิกรรม 4.07 .719 มาก 
3 ดา้นสิง่ดงึดดูใจในแหล่งท่องเทีย่ว 4.02 .702 มาก 
4 ดา้นสิง่อ านวยความสะดวก 3.98 .903 มาก 
5 ดา้นความสามารถในการจดัโปรแกรมท่องเทีย่ว 3.95 1.025 มาก 
6 ดา้นความสามารถในการเขา้ถงึ 3.73 .974 มาก 

ค่าเฉล่ียโดยรวม 4.02 .580 มาก 
 

 จากตารางที่ 2. พบว่า  การรบัรูอ้งค์ประกอบของการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการมา
เยอืนอ าเภอปราณบุร-ีสามรอ้ยยอด จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์ จ าแนกตามดา้นหลกั 6 ดา้นนัน้ มกีารรบัรูม้าก 
(x̅ = 4.02)  โดยพจิารณาในขอ้ยอ่ยดา้นการใหบ้รกิารในแหล่งท่องเทีย่ว  ไดค้ะแนนการรบัรูม้ากทีสุ่ด ( x̅ = 
4.37 ) รองลงมาคอื ดา้นกจิกรรม มกีารรบัรูม้าก ( x̅ = 4.07 )  ดา้นสิง่ดงึดูดใจในแหล่งท่องเทีย่ว มกีารรบัรู้
มาก ( x̅ = 4.02 ) ด้านสิง่อ านวยความสะดวก มกีารรบัรู้มาก ( x̅ = 3.98 )  ด้านความสามารถในการจดั
โปรแกรมท่องเทีย่ว มกีารรบัรูม้าก ( x̅ = 3.95 )   และ ดา้นดา้นความสามารถในการเขา้ถงึ  มกีารรบัรูม้าก 
( x̅ =  3.73 ) ตามล าดบั 
 
สรปุผลการวิจยั 
 จากผลการวเิคราะหข์อ้มลู สามารถสรปุผลไดด้งันี้ 
 1.  การวเิคราะหร์ะดบัการรบัรูข้องนักท่องเทีย่วชาวไทย ทีม่ปัีจจยัดา้นประชากรศาสตรป์ระกอบด้วย 
เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา อาชพี และรายไดต่้อเดอืน ต่อองคป์ระกอบของการท่องเทีย่วใน
อ าเภอปราณบุร-ีสามร้อยยอด จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ ปัจจยั 6 ด้าน ได้แก่ ด้านความสามารถในการจดั
โปรแกรมการท่องเทีย่ว  ดา้นความสามารถในการเขา้ถงึ  ดา้นสิง่ดงึดดูใจ  ดา้นสิง่อ านวยความสะดวก  ดา้น
กจิกรรม และดา้นการใหบ้รกิารของแหล่งท่องเที่ยว  พบว่า นักท่องเทีย่วชาวไทยที่ม ีเพศ ระดบัการศกึษา 
และรายได้ต่อเดอืน ต่างกนั  มกีารรบัรู้องค์ประกอบของการท่องเที่ยวในอ าเภอปราณบุรี -สามร้อยยอด 
จังหวัดประจวบคีรีข ันธ์ แตกต่างกัน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0. 05 (p>0.05)  ในขณะที่ 
นกัท่องเทีย่วชาวไทยม ีอาย ุสถานภาพสมรส และอาชพี ต่างกนั มกีารรบัรูอ้งคป์ระกอบของการท่องเที่ยวใน
อ าเภอปราณบุร-ีสามรอ้ยยอด จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์แตกต่างกนั (p>0.05)  ซึง่จะเหน็ไดว้่า 2 ตวัแปรนี้ มี
ความสมัพนัธท์ีม่อีทิธพิลต่อกนัในความต่างกนั 
 2.  การวเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของนักท่องเที่ยวชาวไทยเดนิทางมาท่องเที่ยวในอ าเภอปราณบุร-ีสาม
รอ้ยยอด ซึง่ครอบคลุมในเรื่องทีเ่กี่ยวกบัเพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา อาชพี รายได้ ต่อเดอืน  
จากจ านนวนกลุ่มตวัอย่างทัง้หมด 400 คน พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดนิทางมาท่องเที่ยวในอ าเภอ
ปราณบุร-ีสามรอ้ยยอด จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์ส่วนใหญ่เป็นเพศชายทีม่อีายุระหว่าง 40-49 ปี  สถาน ภาพ

453



สมรสแลว้ มรีะดบัการศกึษาปรญิญาตรหีรอืเทยีบเท่า โดยมอีาชพีเป็นขา้ราชการ/รฐัวสิหกจิ  มรีายไดเ้ฉลี่ย
ต่อเดอืน 15,001-30,000 บาท  มากทีสุ่ด  
 3.  การวเิคราะห์การรบัรู้องค์ประกอบของการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการมาเยอืน
อ าเภอปราณบุร-ีสามรอ้ยยอด จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์พบว่า ดา้นการใหบ้รกิารในแหล่งท่องเทีย่วมกีารรบัรู้
มากที่สุด รองลงมาคอื ด้านกจิกรรม ด้านสิง่ดงึดูดใจในแหล่งท่องเที่ยว  ด้านสิง่อ านวยความสะดวก  ด้าน
ความสามารถในการจดัโปรแกรมท่องเทีย่ว และดา้นความสามารถในการเขา้ถงึ ตามล าดบั   
   
อภิปรายผล  
 ผลจากการศึกษาการรบัรู้องค์ประกอบของการท่องเที่ยวอ าเภอปราณบุรี-สามร้อยยอด จงัหวัด
ประจวบครีขีนัธ์ ของนักท่องเที่ยวชาวไทย พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยมกีารรบัรูต่้อองคป์ระกอบของการ
ท่องเทีย่วในอ าเภอปราณบุร-ีสามรอ้ยยอด ปัจจยัทีส่ าคญั 6 ดา้น โดยเรยีงล าดบัตามความส าคญั ไดแ้ก่ 1) 
ดา้นการใหบ้รกิารในแหล่งท่องเทีย่ว  2) ดา้นกจิกรรม 3) ดา้นสิง่ดงึดูดในแหล่งท่องเทีย่ว  4) ดา้นสิง่อ านวย
ความสะดวก  5) ดา้นความสามารถในการจดัโปรแกรมท่องเทีย่ว 6) ดา้นความสามารถในการเขา้ถงึ 
 จากผลการศกึษานี้ชี้ให้เหน็ว่า ปัจจยัด้านการให้บรกิารในแหล่งท่องเที่ยวมคีวามส าคญัมากที่สุด ต่อ
การรบัรู้ของนักท่องเที่ยว รองลงมาคอื ด้านกิจกรรม และด้านสิง่ดงึดูดใจในแหล่งท่องเที่ยว  ซึ่งจากการ
ทบทวนวรรณกรรม พบว่าสอดคล้องกับ (พะยอม ธรรมบุตร, 2549) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 5 ประเภท  และสามารถน ามาอภปิรายผลที่เกี่ยวข้องกนักบัผลการวเิคราะห์
ขอ้มลูไดด้งันี้ 
 1. แหล่งท่องเที่ยว (Attractions) ถอืว่ามคีวามส าคญัอย่างมาก เพราะช่วยดงึดูดนักท่องเที่ยวให้เดนิ
ทางเข้ามาท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ หรอื แหล่งท่องเที่ยวทางประวตัิศาสตร์ 
วฒันธรรม แต่ละสถานทีท่ีน่ักท่องเทีย่วสามารถเขา้ไปสมัผสัวถิชีวีติความเป็นอยู่ของชุมชนในอ าเภอปราณ
บุร-ีสามรอ้ยยอดมรอ้ยยอด ซึง่เรยีกไดว้่ามแีหล่งท่องเทีย่วทีห่ลากหลายและครบทุกประเภททีม่เีสน้ทางทีไ่ม่
ซบัซอ้นแหล่งท่องเทีย่วแต่ละจดุเชื่อมต่อกนั 
 2. การเขา้ถงึแหล่งท่องเที่ยว (Accessibility) การเขา้ถงึสถานที่แหล่งท่องเที่ยวนัน้มอีงค์ประกอบ ใน
การคมนาคมขนส่งเข้ามาร่วม ได้แก่ เรอื รถ เครื่องบนิ รถไฟ รถประจ าทางส่วนบุคคล สิง่อ านวยความ
สะดวกแก่นักท่องเทีย่วเดนิทางไปยงัจุดหมายปลายทางโดยเสน้ทางของอ าเภอปราณบุร-ีสามรอ้ยยอด นัน้มี
รถรบัส่งสาธารณะครอบคลุม มรีถเช่า ไวค้อยอ านวยความสะดวกใหน้กัท่องเทีย่ว 
 3. ทีพ่กัแรมและสิง่อ านวยความสะดวกในการต้อนรบั (Accommodation) ไดแ้ก่ โรงแรมรสีอรท์  โฮม
เสตย ์ เกสต์เฮาสต์  ทีพ่กัแรมในประเภทต่างๆ จะมสีิง่อ านวยความสะดวกที่มคีวามแตกต่างกนัออกไป ท า
ใหร้าคาและการบรกิารต่างกนั เช่น สระว่ายน้า ซาวน่า บสิซเินส เซน็เตอร ์และอื่นๆ เหน็ไดจ้ากโรงแรมหรอื
ทีพ่กัในอ าเภอปราณบุร-ีสามรอ้ยยอด มหีลายระดบัและมรีาคาทีแ่ตกต่างกนัออกไป  
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 4. กิจกรรมการท่องเที่ยวและกิจกรรมนันทนาการ (Tourist Activities and Recreational Activities) 
เป็นองคป์ระกอบส าคญัเช่นกนั  ซึง่ในปัจจุบนัพฤตกิรรมการท่องเทีย่วของนักท่องเทีย่วนัน้เปลีย่นแปลงจาก
อดีตที่เดินทางท่องเที่ยวเพื่อไปชมโบราณสถาน อนุสาวรยี์ หรอืความงดงามของธรรมชาติเท่านัน้ และ
จากนัน้มาไดเ้ริม่มกีจิกรรมนันทนาการเกดิขึน้ ไดแ้ก่ การเดนิป่าศกึษาระบบนิเวศ การล่องแก่ง การปีนหน้า
ผา พายเรอืแคนู ตกปลาหมกึในทะเล รวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรมวถิีชวีติชุมชน ซึ่งกิจกรรมทัง้หมดเป็น
ประสบการณ์ที่ท าให้นักท่องเที่ยวจดจ า และเป็นกจิกรรมที่สามารถสร้างรายได้เข้าสู่ชุมชน และในอ าเภอ
ปราณบุร-ีสามรอ้ยยอด นัน้ยงัมกีจิกรรมท่องเที่ยวและนันทนาการของวถิชีุมชน โดยในทุกวนัเสารช์่วงเยน็
ตัง้แต่ประมาณ 18.00 น. จะมถีนนคนเดนิปราณบุร ี ตัง้อยู่ที่รมิสถานีรถไฟ เป็นถนนคนเดนิที่มทีัง้เสื้อผ้า 
อาหารและรา้นขายของต่างๆ ทีช่าวบา้นน ามาจดัวางเปิดรา้นบรกิารเตม็เสน้ทางเดนิ 
 5. บรกิารเบด็เตลด็ทัง้หมดที่มใีห้นักท่องเที่ยว (Ancillary) อาทเิช่น รา้นอาหาร โรงพยาบาล สถานี
บรกิารน ้ามนั รา้นคา้ รา้นขายของทีร่ะลกึ หอ้งสุขา เป็นตน้ ซึง่ส าหรบัสิง่อ านวยความสะดวกนกัท่องเที่ยวใน
อ าเภอปราณบุร-ีสามรอ้ยยอด นัน้มคีรบทุกดา้น ทัง้โรงพยาบาลปราณบุร ีสถานีต ารวจ หรอืรา้นคา้สะดวกซือ้ 
รา้นของฝาก และนกัท่องเทีย่วเดนิทางมาไดง้า่ยเพราะมป้ีายบอกทางอยา่งชดัเจน  
 
ข้อเสนอแนะ 
 ความสามารถในการเขา้ถงึแหล่งท่องเทีย่ว ควรมแีนวทางในการจดัใหม้บีรกิารรถโดยสารสาธารณะไป
ยงัแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคญั แม้ว่าในปัจจุบนันักท่องเที่ยวจะนิยมเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว หากแต่ใน
อนาคตจะมกีารจดัรถโดยสารสาธารณะให้เข้าถึงในแหล่งท่องเที่ยวได้นัน้จะเป็นการเพิ่มทางเลอืกและมี
โอกาสเพิม่จ านวนของนักท่องเที่ยวส าหรบัแหล่งท่องเที่ยวที่รถโดยสารสาธารณะไม่สามารถเขา้ถงึได้ และ
ทางอ าเภอปราณบุร-ีสามรอ้ยยอด ควรมมีาตรการก าหนดค่าโดยสารและถอืปฏบิตัเิพื่อป้องกนัการเอารดัเอา
เปรยีบนกัท่องเทีย่ว 
 
ข้อเสนอแนะต่อการท าวิจยัครัง้ต่อไป 
 1. การวจิยัในครัง้นี้เป็นการท าการวจิยัในเชงิปรมิาณ ดงันัน้งานวจิยัที่เกี่ยวขอ้งในครัง้ต่อไป ควรท า
เป็นวจิยัเชงิคุณภาพ เพื่อใหเ้หน็ความแตกต่างของขอ้มลูและไดข้อ้มลูเชงิลกึมากยิง่ขึน้ และไดค้วามละเอยีด
มากยิง่ขึน้ เพื่อใหไ้ดข้อ้มลูทีเ่ป็นประโยชน์น าไปปรบัใชก้บัความตอ้งการนกัท่องเทีย่วไดต้รงจดุมากยิง่ขึน้ 
  2. ควรมกีารศกึษาถงึอิทธพิลขององค์ประกอบของการท่องเที่ยวและแรงจูงใจของนักท่องเที่ยวที่มี
ความตัง้ใจกลบัมาเยอืนซ ้าในอ าเภอปราณบุร-ีสามรอ้ยยอด จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ 
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การบริหารจดัการ การป้องกนัและควบคมุโรคไวรสัโคโรนา-2019 (โควิด-19) ของหน่วยงาน
ภาครฐั กรณีศึกษาเทศบาลนครนนทบรุี 

Management  Prevention and Control of Coronavirus Disease - 2019 (Covid-19)  
Of Government Agencies : Case Studies of Nonthaburi Municipality 

ณฐัพล  คนซื่อ1 , รองศาสตราจารยพ์พิฒัน์  ไทยอาร ี2

1 นกัศกึษาหลกัสตูรรฐัประศาสนศาสตรม์หาบณัฑติ มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย์ 
2 ทีป่รกึษาสารนิพนธห์ลกั 

บทคดัย่อ 
งานวิจัยฉบับนี้มีว ัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาถึงการด าเนินนโยบายและแนวทางของศูนย์บริหาร
สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (ศบค.) และการถ่ายทอดนโยบายของ ศบค. 
มายงัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 2) การวเิคราะหถ์งึการด าเนินนโยบายและแนวทางในการควบคุมและ
ป้องกนัการระบาดของโรคไวรสัโควดิ-19 ทีเ่ทศบาลนครนนทบุรไีดร้บัมอบจากศูนยบ์รหิารสถานการณ์
แพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (ศบค.) และ 3) การแสวงหาแนวทางการด าเนินนโยบาย
และแนวทางในการควบคุมและป้องกนัการระบาดที่อาจเกดิโรคระบาดขึ้นในอนาคต โดยเป็นงานวจิยั
แบบผสมผสาน (Mixed Methods Research) ทีผ่สมผสานระหว่างการวจิยัเชงิคุณภาพและการวจิยัเชงิ
ปรมิาณ  ในส่วนการวจิยัเชงิคุณภาพเกบ็ขอ้มลูดว้ยวธิกีารสมัภาษณ์ (Interview) ประชากรกลุ่มตวัอย่าง
ที่ท าการสมัภาษณ์คอืคณะผู้บรหิาร หวัหน้าส่วนราชการ ที่ปฏบิตังิานในคณะท างานเฉพาะกิจในการ
ป้องกนัและควบคุมโรคไวรสัโควดิ-19 ของเทศบาลนครนนทบุร ีจ านวน 7 คน และในการวจิยัเชงิปรมิาณ 
ใชว้ธิกีารแจกแบบสอบถามแก่เจา้หน้าทีข่องคณะท างานเฉพาะกจิ เทศบาลนครนนทบุร ีจ านวน 30 ชุด 
และกลุ่มเจ้าหน้าที่อาสาสมคัรสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.) จ านวน 220 ชุด รวม 250 ชุด โดยท าการ
วเิคราะหข์อ้มลูทีไ่ดจ้ากการสมัภาษณ์ โดยใชก้ารวเิคราะหแ์ก่นสาระและขอ้มลูเชงิเนื้อหา และใชส้ถติเิชงิ
พรรณนา (Descriptive Statistics) โดยใชค้่าเฉลีย่และค่ารอ้ยละในการวเิคราะหข์อ้มลูและประมวลผล 

ผลการศึกษาพบว่า 1. ในกระบวนการการวิจัยเชิงคุณภาพ ข้อมูลจากการสัมภาษณ์
คณะท างานเฉพาะกจิของเทศบาลนครนนทบุร ีซึง่เทศบาลนครนนทบุรไีดน้ าแนวทางการปฏบิตัหิรอืการ
ด าเนินนโยบายในการป้องกนัและควบคุมโรคที ่ศบค. แนะน าและก าหนด น ามาบงัคบัใชภ้ายในเขตพืน้ที่
ของเทศบาลฯ โดยอ้างองิการปฏบิตัต่ิาง ๆ จาก ศบค. และค าสัง่จงัหวดันนทบุรี เพื่อใหก้ารป้องกนัและ
ควบคุมโรคในเขตเทศบาลฯ เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ และในกระบวนการการวจิยัเชงิปรมิาณ ขอ้มลู
ที่ได้รบัจากแบบสอบถาม ขัน้ตอนการด าเนินการบริหารจดัการ การป้องกันและควบคุมโรคไวรสั 
โควิด-19 ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความเห็นว่า เทศบาลนครนนทบุรีมีการด าเนินมาตรการและ
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กระบวนการขัน้ตอนต่าง ๆ มกีารปฏบิตัิอยู่ที่ร้อยละ 79.75 การปฏบิตัิงานในการบรหิารจดัการ การ
ป้องกนัและควบคุมโรคไวรสัโควดิ-19 ใหค้วามเหน็ว่า มกีารปฏบิตั ิอยูท่ีร่อ้ยละ 96.5 

ในส่วนของเสนอแนะ ผูว้จิยัไดว้เิคราะหข์อ้มลูทีไ่ดร้บัจากการสมัภาษณ์และแบบสอบถาม ซึง่
แสดงให้เหน็ว่าเทศบาลนครนนทบุรคีวรมกีารปรบัปรุงในเรื่องของมาตรการในการป้องกนัและควบคุม
โรค รวมไปถงึขัน้ตอนการปฏบิตัหิรอืการตอบสนองโรคระบาดให้มคีวามรวดเรว็มากยิง่ขึน้ รวมไปถงึ
การแจกจ่ายอุปกรณ์ในการป้องกันโรคแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบตัิงาน ให้เพียงพอต่อความต้องการของ
เจา้หน้าที ่อกีทัง้มกีารพฒันาระบบการเฝ้าตดิตามการแพร่ระบาดของโรคภายในเขตเทศบาล รวมทัง้มี
ช่องทางการแจง้เบาะแสกลุ่มเสีย่งต่อการแพรเ่ชือ้ หรอืใหป้ระชาชนแสดงเจตจ านงคใ์นการเขา้รบัการกกั
ตวัภายในสถานกกักนัโรคในเขตพืน้ที ่(Local State Qurantine (LQ))  ใหม้คีวามสะดวกรวดเรว็มากขึน้ 

ค าส าคญั : โรคโควดิ-19 , การบรหิารจดัการ การป้องกนัและควบคุมโรค , เทศบาลนครนนทบุร ี
 
1. บทน า 

การระบาดของโรคไวรสัโคโรนา 2019 หรอืโควดิ-19 ในประเทศไทย ท าให้รฐับาลจดัตัง้
คณะท างานเฉพาะกิจในการป้องกันและควบคุมโรค หรอืที่เรยีกว่าศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยมชีื่อยอ่ว่า ศบค. ขึน้เป็นคณะท างานในการ
ป้องกันและควบคุมโรคในประเทศไทยเพื่อให้มีประสิทธิภาพและเป็นการกระจายอ านาจ ในการ
ด าเนินงานตามนโยบายของรฐับาลและแนวทางปฏบิตัิของ ศบค. สู่จงัหวดัต่าง ๆ ผ่านผู้ว่าราชการ
จงัหวดั พรอ้มทัง้มอบหมายใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่มอี านาจในจดัตัง้คณะท างานเฉพาะกจิในการ
บรหิารสถานการณ์ฉุกเฉิน รวมไปถงึการบรหิารในการป้องกนัและควบคุมโรคระบาดในพืน้ทีข่องตน  

ในกรณีของจงัหวดันนทบุร ีเทศบาลนครนนทบุรี ในฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ขนาดใหญ่ ที่มบีรบิททางสงัคมที่เป็นชุมชนเมอืงและมพีื้นที่ติดกับกรุงเทพมหานคร มปีระชากรที่
เดนิทางไปท างานทัง้ไปและกลบัเป็นจ านวนมาก นอกจากนี้ยงัมสีถานพยาบาลทีใ่หก้ารรกัษาผูป่้วยโรค
โควดิ-19 เทศบาลฯ จงึไดจ้ดัตัง้คณะท างานเฉพาะกจิในการบรหิารจดัการ การป้องกนัและควบคุมโรค  
โควดิ-19 ภายในเขตพืน้ทีข่องเทศบาลฯ โดยมนีายกเทศมนตรเีป็นหวัหน้าคณะท างาน และไดม้กีารเพิม่
มาตรการป้องกนัโรคเชงิรุกในด้านต่าง ๆ ตามแนวทางที่ได้รบัตามนโยบายจากรฐับาล เช่น การออก
มาตรการในการควบคุมโรคภายในเขตพืน้ที ่เป็นตน้  

การด าเนินงานในสถานการณ์ทีก่ารแพร่ระบาดของไวรสัโคโรนา 2019 หรอื โควดิ-19 ซึง่เป็น
สถานการณ์ใหม่ส าหรบัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ต่าง ๆ รวมถงึเทศบาลนครนนทบุรเีอง ผู้วจิยัจงึมี
ความสนใจทีจ่ะศกึษาวธิกีาร การปฏบิตังิานของหน่วยงานภาครฐั โดยเฉพาะกรณีเทศบาลนครนนทบุร ี
ในประเด็นแนวทางการบรหิารการป้องกันและควบคุมโรคและอ านาจหน้าที่ ที่ได้รบัจาก ศบค. และ
จงัหวดันนทบุร ีในบรบิทของการบรหิารจดัการสถานการณ์ในสงัคมเมอืงที่มปีระชากรในเขตเทศบาล
นครนนทบุรมีากกว่า 230,000 คน ทัง้นี้เพื่อที่จะรวบรวมปัญหาต่าง ๆ หรอืข้อปฏบิตัิต่าง ๆ ที่ควร
สนบัสนุน ส่งเสรมิหรอืปรบัปรุงแก้ไขในการรบัมอืกบัโรคระบาด อนัจะเป็นขอ้มลูส าหรบัการเตรยีมความ
พรอ้มในกรณทีีอ่าจเกดิเหตุการณ์โรคระบาดชนิดอื่น ๆ ทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคต 
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                 1.1 วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
1.) เพื่อศกึษาถงึการด าเนินนโยบายและแนวทางของศูนยบ์รหิารสถานการณ์แพรร่ะบาดของ

โรคตดิเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (ศบค.) และการถ่ายทอดนโยบายของ ศบค. มายงัองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิน่ 

2.) เพื่อวเิคราะหถ์งึการด าเนินนโยบายและแนวทางในการควบคุมและป้องกนัการระบาดของ
โรคไวรสัโควดิ-19 ทีเ่ทศบาลนครนนทบุรไีด้รบัมอบจากศูนยบ์รหิารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคตดิ
เชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (ศบค.) 

3.) เพื่อแสวงหาแนวทางการด าเนินนโยบายและแนวทางในการควบคุมและป้องกันการ
ระบาดทีอ่าจเกดิโรคระบาดขึน้ในอนาคต 

1.2 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 
1.) น าประโยชน์ที่ได้ร ับจากการศึกษามาปรับปรุงวิธีการและแนวทางในการปฏิบัติ   

การป้องกนัและเฝ้าระวงั หากเกดิเหตุการณ์โรคระบาดขึน้อกีในอนาคต 
2.)  น าประโยชน์ที่ได้รบัจากการวิเคราะห์ข้อมูลมาเป็นแนวทางในการก าหนดนโยบาย  

ในการปฏบิตังิานภายใต้สถานการณ์โรคระบาด และเป็นขอ้มลูให้กบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่อื่นใน
การน าไปปฏบิตั ิ
2. แนวคิดและวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง 

2.1 แนวคดิทฤษฎบีรหิารภาครฐัแนวใหมแ่ละทฤษฎกีารบรกิารสาธารณะแนวใหม ่(NMP&NPS)  
อรกนัยา วิฑูรย ์(2555 : อ้างถึงใน กริช เทียมสุวรรณ์, 2560) ให้ความหมายของการจดัการภาครฐั
แนวใหม่ (NPM) หมายถงึ รปูแบบ การบรหิารที่น ามาปรบัใชก้บัภาครฐั เพื่อลดปัญหาต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้ 
โดยจะเน้นการท างานที่ยดึผลลพัธ์เป็นหลัก มกีารวดัผลลพัธ์และค่าใช้จ่ายอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อ
เป้าหมายสุดท้าย คือ ระบบราชการที่มีการงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงเทียบเท่า
มาตรฐานสากล เจา้หน้าที่ของรฐัหรอืขา้ราชการมศีกัยภาพในการท างานที่สูง และมกีารบรหิารจดัการ
ทรพัยากรของภาครฐัอย่างประหยดั คุม้ค่า เหมาะสม และมปีระสทิธภิาพในการท างาน ท าใหร้ะบบการ
ท างานของหน่วงงานราชการมคีวามคล่องตวัสูง สามารถยดืหยุ่นและปรบัตวัไดท้นัต่อการเปลีย่นแปลง
ของสงัคมและประชาคมโลก ตอบสนองความต้องการและน าบรกิารที่ดมีคีุณภาพไปสู่ประชาชน และ 
เดนฮารด์ตแ์ละเดนฮารด์ต ์(Denhardt&Denhardt, 2015  อ้างถึงใน ปกรณ์ ศิริประกอบ, 2560) ได้
ศกึษาถงึงานวจิยัทางด้านการบรกิารสาธารณะแนวใหม่ (New Public Service : NPS) โดยค้นพบว่า 
ปัจจยัส าคญัที่มพีลงัในการอธบิายสูงที่สุดคอืทศันคตขิองผู้บรหิารภาครฐัที่ให้ความส าคญักบัค่านิยมมี
ส่วนร่วมของพลเมอืงเริม่ที่จะมคีวามส าคญัมากขึ้นเรื่อย ๆ ในการบรหิารจดัการภาครฐัทุกระดบั โดย
กล่าวสรปุไวว้่า การมสี่วนรว่มของพลเมอืงทีไ่มไ่ดม้าจากการบงัคบัตามประเพณแีละกฎหมาย แต่มาจาก
ความสมคัรใจทีจ่ะสื่อสารอยา่งแทจ้รงิสามารถก่อใหเ้กดิผลกระทบในดา้นการตดัสนิใจ ความเป็นพลเมอืง 
ธรรมาภบิาล และการมสี่วนรว่มของพลเมอืง 
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2.2 แนวคดิทฤษฎกีารบรหิารแบบส าดบัชัน้ (Hirachy) หรอื การท างานแบบจากบนลงล่าง 
(Top-Down) สุรพรรษ์ เพญ็จ ารสั (2560) ได้ให้นิยามของการท างานแบบจากบนลงล่าง หรอื Top-
Down ไวว้่า Top-Down นัน้เป็นการออกแบบการท างาน ลกัษณะการท างาน รวมถงึเอกสาร เครื่องมอื
ต่าง ๆ ทีใ่ชใ้นกระบวนการท างานจากผูบ้รหิารระดบัสูงเป็นผูอ้อกแบบและจดัท าขึน้มา ซึง่ขอ้ดขีองการ
บรหิารจดัการแบบนี้คอื กระบวนการท างานไดจ้ากประสบการณ์การท างานของผูบ้รหิารระดบัสูง ซึง่จะมี
การวางแผนป้องกนัข้อผดิพลาดต่าง ๆ ไว้ล่วงหน้า ซึ่งจะมขี้อเสยีในการบรหิารจดัการวธินีี้คอื หาก
ระหว่างการปฏิบตัิงานมกีารเปลี่ยนแปลงหรอืปรบัปรุงกระบวนการท างาน ให้มคีวามเหมาะสมกับ
สถานการณ์นัน้ ๆ การเปลี่ยนแปลงกระบวนการท างานเหล่านัน้จะท าให้การท างานไม่สอดคล้องกบั
นโยบาย หรอืกระบวนการทีก่ าหนดไว ้ซึง่การจะปรบัปรุงกระบวนการการท างานใหม่นัน้ เพื่อใหม้คีวาม
สอดคล้องกบัการท างานที่เปลี่ยนแปลงไปก็จะท าได้ช้าเพราะกระบวนการท างานในสถานการณ์ใหม่
จะตอ้งผ่านการพจิารณาจากผูบ้รหิารระดบัสงูก่อนถ่ายทอดลงมาสู่ระดบัปฏบิตัิ 

2.3 แนวคิดทฤษฎีนโยบายสาธารณะ สุรศกัด์ิ ชะมารมัย์ (2559) ให้ความหมายไว้ว่า 
นโยบายสาธารณะ (Public Policy)  จะต้องมกีารวางแผน ด าเนินการอย่างเป็นระบบ มกีารจดัสรร
ทรพัยากรบุคคล งบประมาณในการด าเนินงาน มกีารจดัท าโครงการ มกีระบวนการด าเนินงานให้
บรรลุผลตามวตัถุประสงคใ์นเรือ่งใดเรือ่งหนึ่งดว้ยวธิปีฏบิตังิานทีม่คีวามสอดคลอ้ง และมคีวามเหมาะสม
กบัสภาพความเป็นจรงิ รวมตลอดทัง้ความตอ้งการของประชาชนในแต่ละเรือ่ง และในแต่ละพืน้ที่ 

2.4 แนวคดิการเตรยีมความพรอ้มและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข จากกระทรวง
สาธารณสุข เอกสารแนวคดิ “ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข” ของกระทรวงสาธารณสุข ดงักล่าวให้
ความหมายถงึ โรคหรอืภยัคุกคามสุขภาพ โดยมเีกณฑอ์ย่างน้อย 2 ใน 4 ประการ ดงันี้ 1. ท าใหเ้กดิผล
กระทบทางสุขภาพอย่างรุนแรง ถงึขัน้บาดเจบ็ เจบ็ป่วย เสยีชวีติ 2. เป็นเหตุการณ์ทีผ่ดิปกตหิรอืไม่เคย
พบมาก่อน โรคใหม่ๆเกดิขึน้มา หรอืเคยเกดิแลว้กลบัมา เกดิขึน้ใหม่ 3. มโีอกาสทีจ่ะแพร่ไปสู่พื้นที่อื่น 
เนื่องจากคนทีม่กัไมอ่ยูก่บัที่ 4. ตอ้งจ ากดัการเคลื่อนทีข่องผูค้นหรอืสนิคา้ เพราะหากสามารถตดิต่อจาก
คนสู่คนจะท าการควบคุม ได้ยาก ซึ่งในการปฏบิตัจิะต้องเป็นการบูรณาการการปฏบิัตงิานร่วมกนัจาก
หลายภาคส่วน เพื่อให้การด าเนินงานนัน้บรรลุวตัถุประสงค์ที่วางไว้ และจะต้องมกีารกระบวนการ
วางแผนและด าเนินการของหน่วยงานสาธารณสุขในการตอบสนองหรอืโตต้อบกบัสถานการณ์ทีเ่กดิขึน้ 

2.5 แนวคดิการป้องกนัและควบคุมโรคไวรสัโควดิ-19 ปรดีา แต้อารกัษ์และคณะ (2563) ได้
สรุปไว้ในคู่มือแนวทางปฏิบตัิการ พลเมืองต่ืนรู้ช่วยชาติสู้ภยัโควิด 19 ระยะฟ้ืนฟูคุณภาพชีวิต  
ซึง่ภายในคู่มอืไดก้ล่าวถงึการทีภ่าครฐัมมีาตรการในการบรหิารจดัการ การควบคุมและป้องกนัโรคไวรสั 
โควดิ-19 ไว้ว่า ภาครฐัน าโดยคณะกรรมการโรคตดิต่อแห่งชาต ิได้ออกมาตรการในการควบคุมโรคที่
แบ่งมาตรการออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ได้แก่ 1.มาตรการด้านการควบคุม ป้องกัน เฝ้าระวงัโรค และ
รกัษาพยาบาล 2. มาตรการฟ้ืนฟู เยยีวยา ช่วยเหลอืแก่ประชาชนผู้ที่ได้รบัผลกระทบ และยงัได้ออก
แนวทางในการบรหิารจดัการ การควบคุมและป้องกนัโรคไวรสัโควดิ-19 และหน่วยงานต่าง ๆ ภายใต้
ก ากบัของกระทรวงสาธารณสุขไดอ้อกมาตรการต่าง ๆ ในการบรหิารจดัการ การป้องกนัและควบคุมโรค
ไวรสัโควดิ-19  นอกจากนี้ยงัได้ให้อ านาจแก่หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบรหิารจดัการ การ
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ควบคุมและป้องกันโรค เช่น กระทรวงมหาดไทย มรีะเบยีบที่ว่าด้วยการให้อ านาจหน้าที่แก่องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่ต่าง ๆ สามารถน างบประมาณทีม่นี าไปช่วยเหลอืประชาชนหรอืในด้านการบรหิาร
จดัการ การควบคุมและป้องกนัโรคได ้  

จากแนวคดิดงักล่าวขา้งต้นจงึเป็นประเด็นส าคญัของเทศบาลนครนนทบุรนี าไปปฏบิตัิเมื่อ
เกดิภาวะวกิฤตแลว้จะมแีนวทางการปฏบิตัอิยา่งไรทีต่อ้งบรหิารจดัการ การออกอนโยบายต่าง ๆ ในการ
ป้องกนัและควบคุมโรคไวรสัโควดิ-19 ภายใต้บรบิทของสงัคมเมอืง ที่มจี านวนของประชากรสูง และ
มุ่งเน้นผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลกัในการบรหิารจดัการ การป้องกนัและควบคุมโรคไวรสัโควดิ-
19 ในครัง้นี้ โดยใชก้ารบรหิารจดัการโรคระบาดทีไ่ดร้บัค าแนะน าจากหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งน ามาปฏบิตัิ
เพื่อใหเ้กดิประสทิธภิาพสงูสุดในการบรหิารจดัการ 
3. กรอบแนวคิดในงานวิจยั 

ในการศกึษาการบรหิารจดัการ การป้องกนัและควบคุมโรคไวรสัโคโรนา-2019 (โควดิ-19) 
ของหน่วยงานภาครฐั กรณีศึกษาเทศบาลนครนนทบุรีนัน้ ผู้วิจยัได้น าแนวความคิดและทฤษฎีที่
เกีย่วขอ้งมาก าหนดเป็นกรอบแนวความคดิทีใ่ชใ้นการศกึษาดงัภาพ 
ตวัแปรอิสระ (Independent Variables)           ตวัแปรตาม (Dependent Variables) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
รปูท่ี 1 : กรอบแนวคิดงานวิจยั 

 

การด าเนินนโยบายที่ได้รับ 

- การด าเนินนโยบายและแนวทางของ ศบค. และการ
ถ่ายทอดมายงัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

- ผลการด าเนินนโยบายและแนวทางการป้องกนัและ
ควบคุมโรคระบาดไวรัสโควดิ-19 ของเทศบาลนคร
นนทบุรี 

- แนวทางในการป้องกนัและควบคุมโรคไวรัสโควดิ-19 
- กระบวนการขั้นตอนในการท างาน 
- ความรู้ในเร่ืองโรคไวรัสโควดิ-19 
- การปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ี 
- ประสิทธิภาพการท างานของเจา้หนา้ท่ี 

ความคิดเห็นของบุคลากรและผูท่ี้เก่ียวขอ้งใน
การปฏิบติัการเฝ้าระวงัและป้องกันโรค ของ
หน่วยงานเทศบาลนครนนทบุรี ในด้านการ
บริหารจัดการ การป้องกันและควบคุมโรค
ไวรัสโควดิ-19  

ลักษณะทางประชากรศาสตร์ 

- ต าแหน่งงาน (เจา้หนา้ท่ีเทศบาล,อสม.) 
- เพศ 
- อาย ุ
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3.1 ระเบียบวิธีวิจยั 
3.1.1 ประชากร ไดแ้ก่ การสมัภาษณ์บุคคลทีส่ามารถใหข้อ้มลูทีส่ าคญัได ้(Key Informants) 

ได้แก่ ผู้บรหิารเทศบาลนครนนทบุร ีบุคลากรของส านักการสาธารณสุขและสิง่แวดลอ้ม และเจา้หน้าที่
ฝ่ายประชาสมัพนัธ ์ทีเ่กีย่วขอ้งของเทศบาลนครนนทบุรทีีป่ฏบิตังิานในคณะท างานเฉพาะกจิการป้องกนั
และควบคุมโรคโคโรนา2019 (โควดิ-19) รวมทัง้สิ้น 7 คน และแจกแบบสอบถามโดยใช้วธิสีุ่มตวัอย่าง
แบบเฉพาะเจาะจงแก่คณะท างานเฉพาะกิจ ของเทศบาลนครนนทบุรี จ านวน 30 คน และ 
เจ้าหน้าท่ีอาสาสมคัรสาธารณสขุหมู่บ้าน (อสม.) จ านวน 220 คน  

3.1.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการท าวิจยั  ในการรวมรวมขอ้มลูในครัง้นี้ ผูว้จิยัไดท้ าการรวบรวม
ขอ้มูลโดยสมัภาษณ์บุคคลที่สามารถให้ขอ้มูลที่ส าคญัได้ (Key Informants) และการแจกแบบสอบถาม 
(Questionnaire)  

3.1.3 ค าถามท่ีใช้ในการสมัภาษณ์ เป็นค าถามประเภทปลายเปิด จ านวน 5 ประเดน็ ซึ่ง
สามารถใหผู้ถู้กสมัภาษณ์สามารถตอบค าถามไดต้ามอธัยาศยั และในส่วนของค าถามแบบสอบถามจะมี
ลกัษณะเป็นค าถามปลายเปิดและปลายปิดปิด (Open - Closed Ended Question) จ านวน 3 ส่วน รวม 
38 ขอ้ ประกอบไปดว้ย 

ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามขอ้มูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มลีกัษณะเป็นแบบส ารวจ
แบบรายการ (Check-List) จ านวน 3 ขอ้ ประกอบไปดว้ย 1. เพศ 2. อาย ุและ 3. ต าแหน่งงาน 

ส่วนที่ 2  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ ในแนวทางการบรหิาร
จดัการ การป้องกนัและควบคุมโรคไวรสัโคโรนา-2019 (โควดิ-19) ของหน่วยงานภาครฐั กรณีศกึษา
เทศบาลนครนนทบุร ีมลีกัษณะเป็นค าถามปลายปิด แบ่งออกเป็น 4 ตอน จ านวน 35 ขอ้ ซึง่ประกอบไป
ดว้ย 

1. ดา้นความรูค้วามเขา้ใจ จ านวน 3 ขอ้ 
2. ดา้นกระบวนการขัน้ตอนการด าเนินการบรหิารจดัการ การป้องกนัละควบคุมโรคโควดิ-19 

ของเทศบาลนครนนทบุร ี จ านวน  18 ขอ้ 
3. ด้านการปฏิบัติงานในการบริหารจดัการ การป้องกันและควบคุมโรคโควิด -19 ของ

เจา้หน้าทีเ่ทศบาลนครนนทบุร ีจ านวน 12 ขอ้ 
4. ดา้นการพฒันาและปรบัปรุงการบรหิารจดัการ การป้องกบัและควบคุมโรคไวรสัโควดิ-19 

จ านวน 2 ขอ้  
ค าถามส่วนที ่2 ตอนที ่2 และ 3  ผูว้จิยัไดอ้อกแบบลกัษณะของแบบสอบถามของการแสดง

ความคดิเหน็เป็นตวัเลอืกจ านวน 2 ตวัเลอืก ซึง่สามารถแบ่งไดด้งันี้ 
มี      หากมีการปฏิบติัของหน่วยงานในข้อนัน้ ๆ  
ไม่มี  หากไม่มีการปฏิบติัของหน่วยงานในข้อนัน้ ๆ   
ส่วนที ่3 ความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะเพิม่เตมิ เป็นแบบสอบถามปลายเปิด 
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3.2 วิธีการด าเนินงานวิจยั โดยวธิใีนการท าวจิยัครัง้นี้ ผู้ศกึษาได้ท าการท าการรวบรวม
ขอ้มลูโดยสมัภาษณ์บุคคลทีส่ามารถให้ขอ้มลูทีส่ าคญัได ้(Key Informants) ก่อน และท าการสรุปขอ้มูล
และประเดน็ส าคญัทีไ่ดจ้ากการสมัภาษณ์มาท าเป็นแบบสอบถาม เพื่อใหไ้ดข้อ้มลูทีส่มบรูณ์ทีสุ่ด 
4. ผลการวิจยั 

4.1 ผลจากการบทสมัภาษณ์คณะท างานเฉพาะกิจของเทศบาลนครนนทบุรี สามารถ
อภิปรายผลได้ดงัน้ี  

4.1.1. ในประเดน็ การด าเนินนโยบายและแนวทางของศนูยบ์ริหารสถานการณ์แพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 (ศบค.) และการถ่ายทอดนโยบายของ ศบค. มายงั
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลครนนทบุรไีด้มดี าเนินการสนองนโยบายที่ได้รบัมาจากศูนย์
บรหิารสถานการณ์โควดิ-19 (ศบค.) ทีถ่่ายทอดมายงัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ เพื่อด าเนินการในการ
ป้องกนัและควบคุมโรค โดยมกีารตัง้คณะท างานเฉพาะกจิในการป้องกนัและควบคุมโรคไวรสัโควดิ-19 
ซึง่มนีายกเทศมนตรนีครนนทบุร ีเป็นประธานคณะท างานและมกีารออกมาตรการต่าง ๆ เพื่อด าเนินการ
ในการป้องกนัและควบคุมโรคและตอบสนองต่อโรคระบาดทีเ่กดิขึน้ เช่น การจดัตัง้ทมีเฉพาะกจิในการ
ตอบสนองต่อโรคไวรสัโควดิ-19 เช่น การตดิตามกลุ่มเสีย่งหรอืการออกคดักรองเชงิรกุภายในชุมชนรวม
ไปถงึการออกมาตรการในการควบคุมผูป้ระกอบการต่าง ๆ และมกีารตดิตามผลการปฏบิตั ิโดยการให้
เจา้หน้าทีข่องส านักการสาธารณสุขสิง่แวดลอ้มลงพืน้ทีต่ดิตามผลการปฏบิตัขิองผูป้ระกอบการ ว่ามกีาร
ปฏบิตัติามขอ้ก าหนดหรอืไม่ ถ้าพบว่ามกีารฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติามมาตรการก็จะมบีทลงโทษ และยงั
ได้มกีารก าหนดการเว้นระยะห่าง (Social Distancing) และการจ ากัดจ านวนผู้เข้าใช้บรกิารในพื้นที่ 
รวมถงึการใหผู้เ้ขา้ใชบ้รกิารสวมใส่หน้ากากอนามยัและตัง้จุดคดักรองก่อนเขา้อาคารหรอืสถานทีน่ัน้ ๆ 
และการประชาสมัพนัธใ์นเรือ่งต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งในการป้องกนัและควบคุมโรคไวรสัโควดิ-19 ทัง้ในเรื่อง
ของมาตรการที่เทศบาลนครนนทบุรไีด้ก าหนดไว้ และยงัมกีารเว้นระยะห่างภายในส านักงานเทศบาล 
โดยการใหเ้จา้หน้าทีบ่างส่วนปฏบิตังิานทีบ่า้น  

4.1.2. ประเดน็การวิเคราะห์ถึงการด าเนินนโยบายและแนวทางในการควบคุมและ
ป้องกนัการระบาดของโรคไวรสัโควิด-19 ท่ีเทศบาลนครนนทบุรีได้รบัมอบจากศูนย์บริหาร
สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 (ศบค.) เทศบาลนครนนทบุรีมีการ
ประชาสมัพนัธ์แนวทางในการป้องกนัและควบคุมโรคทีไ่ด้รบัการแนะน าจาก ศบค. ทางสื่อต่าง ๆ เพื่อ
เป็นการใหค้ าแนะน าแก่ประชาชนและผูป้ระกอบการ ในการปฏบิตัตินในการป้องกนัการระบาดของโรค 
ในช่วงมกีารระบาด เช่น การลา้งมอื การรณรงคส์วมใส่หน้ากากอนามยั การแนะน าการสวมใส่หน้ากาก
อนามยัอย่างถูกวธิ ีรวมไปถงึการรณรงคใ์หร้า้นคา้ สถานประกอบการและประชาชนมกีารเวน้ระยะห่าง 
เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ อีกทัง้ได้มกีารแจกจ่ายอุปกรณ์ในการป้องกันโรคแก่ประชาชนและ
ผู้ประกอบการต่าง ๆ ในตลาดสด เช่น หน้ากากอนามยัแบบผ้าและสเปรย์แอลกอฮอล์ นอกจากนี้
เทศบาลฯ ยงัมกีารฉีดพ่นน ้ายาฆ่าเชื้อตามสถานที่สาธารณะและจุดสมัผสัร่วม เช่น ตลาดสด ป้ายรถ
ประจ าทาง สวนสาธารณะ ราวบนัได ตูเ้อทเีอม็ เป็นตน้ รวมไปถงึการใหค้วามรูแ้ก่ประชาชนในการผลติ
อุปกรณ์ในการป้องกนัตนเองอกีดว้ย 
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ขอ้มูลจากคณะท างานเฉพาะกิจแสดงให้เหน็ว่าเทศบาลนครนนทบุรไีด้ร่วมกบัสาธารณสุข
จงัหวดันนทบุรแีละภาคเอกชน ท าการจดัตัง้สถานกกักนัโรคแห่งรฐั (Local State Quarantine) เพื่อใช้
ในการควบคุมและเฝ้าระวงัโรคไวรสัโควดิ-19 และยงัมกีารจดัทีมแพทย์ฉุกเฉินและชุดเฉพาะกิจไว้
ด าเนินการกบัสถานการณ์ฉุกเฉินและเร่งด่วนภายในสถานกกักนัโรคและภายในเขตพืน้ที่ของเทศบาล 
รวมถงึการใหเ้จา้หน้าทีเ่ฝ้าระวงัตดิตามกลุ่มเสีย่งทีจ่ะตอ้งกกัตวัอยูภ่ายในบา้นเพื่อรอดอูาการ  

4.1.3. แนวทางการด าเนินนโยบายและแนวทางในการควบคมุและป้องกนัการระบาด
ท่ีอาจเกิดโรคระบาดขึ้นในอนาคต เทศบาลนครนนทบุรมีกีารท าผงัการปฏบิตังิาน (Flow Chart) เพื่อ
ความชดัเจนและความสะดวกในการปฏิบตัิงานในการป้องกันและควบคุมโรคระบาดที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต และมกีารพฒันาศกัยภาพในการปฏบิตัิงานของเจ้าหน้าที่เทศบาลนครนนทบุรแีละเจ้าหน้าที่
อาสาสมคัรสาธารณสุขหมู่บา้น (อสม.) ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในเรื่องของโรคระบาดต่าง ๆ มากขึน้ ทัง้
โรคทีม่อียูใ่นปัจจบุนัและหากมโีรคใหม ่ๆ เกดิขึน้กจ็ะใหค้วามรูแ้ก่เจา้หน้าทีท่ีจ่ะตอ้งปฏบิตังิาน เพื่อเพิม่
ขดีความสามารถในการปฏบิตังิานด้านการป้องกนัและควบคุมโรคไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพมากขึน้ รวม
ไปถงึการรณรงค์ประชาสมัพนัธใ์นเรื่องของการป้องกนัและควบคุมโรค ทีจ่ะต้องมกีารกระจายให้ทัว่ทัง้
เขตเทศบาล ทัง้ในด้านของสื่อกระจายเสยีงหรอืสิง่พมิพ์ต่าง ๆ ตามเขตชุมชนในเทศบาลฯ ให้มากขึน้ 
เนื่องจากประชาชนบางส่วนไมอ่าจเขา้ถงึสื่อออนไลน์รปูแบบต่าง ๆ ได ้  

ในการรบัมอืโรคระบาดทีอ่าจเกดิขึน้ในอนาคต เทศบาลนครนนทบุร ีมกีารจดัทมีให้มคีวาม
พรอ้มในการรบัมอืโรคระบาดใหม่ ๆ ทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคต โดยมกีารวางแผนการรบัมอืโรคระบาด และ
ทบทวนบทเรยีนจากการรบัมอืโรคไวรสัโควดิ-19 น ามาปรบัใชใ้นการท าแผนการรบัมอืหรอืแนวทางการ
ปฏบิตัหิากเผชญิเหตุกบัโรคระบาดทีจ่ะเกดิขึน้อกีในอนาคต 

4.2 ผลจากการแจกแบบสอบถามคณะท างานเฉพาะกิจและเจ้าหน้าท่ีอาสาสมคัร
สาธารณสขุหมู่บ้าน ของเทศบาลนครนนทบรุี สามารถอภิปรายผลได้ดงัน้ี  

ผู้ศกึษาได้ท าการแจกแบบสอบถาม โดยท าการแจกแบบสอบถามโดยใช้วธิสีุ่มตวัอย่างแบบ
เฉพาะเจาะจงจ านวน 250 ชุด โดยแบ่งเป็นคณะท างานเฉพาะกจิของเทศบาลนครนนทบุร ีจ านวน 30 
ชุด และเจา้หน้าทีอ่าสาสมคัรสาธารณสุขหมู่บา้น จ านวน 220 ชุด  

ในการศกึษาครัง้นี้ ประชากรกลุ่มตวัอย่างของผูต้อบแบบสอบถามทีเ่ป็นเจ้าหน้าท่ีเทศบาล
นครนนทบุรี ส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ มจี านวน 21 คน คดิเป็นรอ้ยละ 70 และมเีพศชายจ านวน 8 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 30 ซึง่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุมากกว่า 26-35 ปี จ านวน 15 คน คดิ
เป็นรอ้ยละ 50 รองลงมาคอืช่วงอายุ 36-45 ปี มจี านวน 13 คน คดิเป็นรอ้ยละ 43.3 และอยู่ในช่วงอายุ 
46-55 ปี จ านวน 2 คน คดิเป็นร้อยละ 6.7 ในส่วนของต าแหน่งงานจากกลุ่มตวัอย่างของเจ้าหน้าที่
เทศบาลนครนนทบุรมีตี าแหน่งงาน เป็นพนักงานเทศบาล จ านวน 13 คน  คดิเป็นรอ้ยละ 43.3 เป็น
พนักงานจา้งตามภารกจิ จ านวน 11 คน คดิเป็นรอ้ยละ 36.7 พนักงานจา้งทัว่ไป จ านวน 5 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 16.7 และอื่น ๆ ซึง่คอือาชพีคร ูจ านวน 1 คน คดิเป็นรอ้ยละ 3.3  
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ประชากรกลุ่มตัวอย่างของผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นเจ้าหน้าท่ีอาสาสมคัรสาธารณสุข
หมู่บ้าน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ มจี านวน 164 คน คดิเป็นรอ้ยละ 74.5 และมเีพศชายจ านวน 56 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 25.5 ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุมากกว่า 65  ปี จ านวน 86 คน คดิ
เป็นร้อยละ 39.1 รองลงมาคือช่วงอายุ 56-65 ปี มีจ านวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 36.4 ช่วงอายุ  
46-55 ปี มจี านวน 40 คน คดิเป็นรอ้ยละ 18.2 ช่วงอายุ 36-45 ปี มจี านวน 13 คน คดิเป็นรอ้ยละ 5.9 
และน้อยที่สุดอยู่ในช่วงอายุ 26-35 ปี จ านวน 1 คน คดิเป็นรอ้ยละ 0.5  ในส่วนของต าแหน่งงานจาก
กลุ่มตวัอย่างของเจ้าหน้าที่เทศบาลนครนนทบุรมีตี าแหน่งเจ้าหน้าที่อาสาสมคัรสาธารณสุขหมู่บ้าน  
จ านวน 220 คน คดิเป็นรอ้ยละ 100 

4.2.1 ในประเดน็ความรู้ความเข้าใจในการป้องกนัและควบคมุโรคไวรสัโคโรนา 2019  
(โควิด -19) ในช่วงก่อนมีการระบาด ขณะมีการระบาด และการระบาดทุเลาลง  

ผู้ตอบแบบสอบถามในกลุ่มตวัอย่างของเจ้าหน้าท่ีเทศบาลนครนนทบุรี มคีวามรู้ความ
เขา้ใจในการป้องกนัและควบคุมโรคไวรสัโคโรนา 2019 (โควดิ – 19) ในช่วงก่อนมกีารระบาด อยู่ใน
ระดบั น้อย จ านวน 21 คน คดิเป็นรอ้ยละ 70 ในระดบัน้อยที่สุด จ านวน 9 คน  คดิเป็นรอ้ยละ 30 มี
ความรูค้วามเขา้ใจในการป้องกนัและควบคุมโรคไวรสัโคโรนา 2019 (โควดิ – 19) ในช่วงมกีารระบาด มี
ความรูค้วามเขา้ใจอยู่ในระดบัมาก จ านวน 18 คน คดิเป็นรอ้ยละ 60 ในระดบัมากทีสุ่ด จ านวน 12 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 40 และความรูค้วามเขา้ใจในการป้องกนัและควบคุมโรคไวรสัโคโรนา 2019 (โควดิ – 19) 
ในช่วงการระบาดทุเลาลง มคีวามรูค้วามเขา้ใจอยู่ในระดบัมากทีสุ่ดจ านวน 29 คน คดิเป็นรอ้ยละ 96.7 
และระดบัมากจ านวน 1 คนคดิเป็นรอ้ยละ 3.3 ตามล าดบั 

ผู้ตอบแบบสอบถามในกลุ่มตวัอย่างเจ้าหน้าท่ีอาสาสมคัรสาธาณสุขหมู่บ้าน (อสม.) มี
ความรู้ความเข้าใจในการป้องกนัและควบคุมโรคไวรสัโคโรนา 2019 (โควดิ – 19) ในช่วงก่อนมกีาร
ระบาด ทีม่คีวามรูค้วามเขา้ใจอยู่ในระดบั น้อย จ านวน 123 คน คดิเป็นรอ้ยละ 55.9 ในระดบัน้อยที่สุด 
จ านวน 97 คน คดิเป็นร้อยละ 44.1 มคีวามรู้ความเข้าใจในการป้องกนัและควบคุมโรคไวรสัโคโรนา 
2019 (โควดิ – 19) ในช่วงมกีารระบาด มคีวามรูค้วามเขา้ใจอยู่ ในระดบัมากจ านวน 147 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 66.8 ระดบัมากทีสุ่ดจ านวน 67 คน คดิเป็นรอ้ยละ 25 และในระดบัน้อย จ านวน 18 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 8.2 และความรูค้วามเขา้ใจในการป้องกนัและควบคุมโรคไวรสัโคโรนา 2019 (โควดิ–19) ในช่วง
การระบาดทุเลาลง มคีวามรูค้วามเขา้ใจในระดบัมากที่สุดจ านวน 137 คน คดิเป็นรอ้ยละ 62.3 และมี
ความรูค้วามเขา้ใจอยูใ่นระดบัมากจ านวน 84 คน คดิเป็นรอ้ยละ 37.7  ตามล าดบั 

เมื่อได้ท าการวเิคราะห์ขอ้มูลที่ได้รบัและท าการเปรยีบเทยีบค่ารอ้ยละจากทัง้กลุ่มตวัอย่าง
ของเจ้าหน้าที่ของเทศบาลนครนนทบุรแีละเจ้าหน้าที่อาสาสมคัรสาธารณสุขหมู่บ้าน ท าให้เห็นได้ว่า 
กลุ่มตวัอยา่งของเจา้หน้าทีเ่ทศบาลนครนนทบุร ีมคีวามรูค้วามเขา้ใจในเรือ่งของโรคระบาดไวรสัโคโรนา-
2019 (โควดิ-19) อยู่ในเกณฑ์ที่ดกีว่าเจ้าหน้าที่อาสาสมคัรสาธารณสุขหมู่บ้านในทัง้ 3 ช่วงของการ
ระบาดของโรค ทัง้ในส่วนของก่อนเกดิการระบาดของโรค ขณะโรคมกีารระบาดและหลงัการระบาดทุเลา
ลง 
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4.2.2 ในประเดน็ด้านกระบวนการขัน้ตอนการด าเนินการบริหารจดัการ การป้องกนั
และควบคมุโรคไวรสัโควิด-19 ของเทศบาลนครนนทบรุี 

ด้านกระบวนการขัน้ตอนการด าเนินการบรหิารจดัการ การป้องกนัและควบคุมโรคไวรสัโค
วิด-19 ของเทศบาลนครนนทบุรีนัน้ เจ้าหน้าที่ของเทศบาลนครนนทบุรีและเจ้าหน้าที่อาสาสมคัร
สาธารณสุขหมู่บ้าน ให้ความคดิเห็นว่า เทศบาลนครนนทบุร ีมกีารปฏิบตัิในทุกข้อตามที่ ศบค. ได้
แนะน าแนวทางในการบรหิารจดัการ การป้องกนัและควบคุมโรคไวรสัโควดิ-19 อยู่ในเกณฑด์ ีที่มกีาร
ปฏบิตัเิกอืบรอ้ยละ 100 ในทุก ๆ ขอ้ ในส่วนของเจา้หน้าทีอ่าสาสมคัรสาธารณสุขหมู่บา้นนัน้ ในบางขอ้
ที่การปฏิบตัิไม่ถึงร้อยละ 95 เมื่อได้วิเคราะห์จากข้อมูลที่ได้รบั ท าให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่อาสาสมคัร
สาธารณสุขหมู่บา้นบางส่วนนัน้ มคีวามเขา้ใจคลาดเคลื่อนในการรบัมอบนโยบายจากเทศบาลนครนนท
บุรใีนการน าไปปฏบิตั ิหรอืความไม่พรอ้มของบุคลากร เครื่องมอื สถานที ่ต่าง ๆ ซึง่ปัจจยัเหล่านี้กม็ผีล
ท าใหก้ารปฏบิตัอิยูใ่นเกณฑค์่อนขา้งด ีคอืเฉลีย่อยูท่ีร่อ้ยละ 94.7   

4.2.3 ในประเดน็ด้านการปฏิบติังานในการบริหารจดัการ การป้องกนัและควบคมุโรค
ไวรสัโควิด-19 ของเจ้าหน้าท่ีเทศบาลนครนนทบรุี 

การปฏบิตังิานในการบรหิารจดัการ การป้องกนัและควบคุมโรคไวรสัโควดิ-19 ของเจา้หน้าที่
เทศบาลนครนนทบุร ีนัน้ เจ้าหน้าที่ของเทศบาลนครนนทบุร ีและเจ้าหน้าที่อาสาสมคัรสาธารณสุข
หมู่บ้าน ให้ความเหน็ว่า เจา้หน้าที่ของเทศบาลนครนนทบุรมีกีารปฏบิตังิานในการบรหิารจดัการ การ
ป้องกนัและควบคุมโรคไวรสัโควดิ-19 ดกีว่าเจา้หน้าที่อาสาสมคัรสาธารณสุขหมู่บ้าน ในส่วนของการ
ปฏบิตัขิองเจา้หน้าทีใ่นการป้องกนัและควบคุมโรค สรปุไดว้่า ในทางสถติแิลว้เจา้หน้าทีข่องเทศบาลนคร
นนทบุร ีสามารถปฏบิตังิานไดด้กีว่าเจา้หน้าทีอ่าสาสมคัรสาธารณสุขหมูบ่า้น แต่เมือ่เทยีบเป็นอตัราส่วน
ร้อยละแล้วมกีารแตกต่างกนัเพียงเล็กน้อย ซึ่งตามหลกัการปฏิบตัิแล้ว ซึ่งถือทัง้ 2 กลุ่มตวัอย่างคอื 
เจา้หน้าที่ของเทศบาลนครนนทบุร ีและเจา้หน้าที่อาสาสมคัรสาธารณสุขหมู่บ้านนัน้มปีระสทิธภิาพใน
การปฏบิตังิานทีไ่มแ่ตกต่างกนั 

4.2.4 ในประเดน็ข้อเสนอแนะเทศบาลนครนนทบุรีควรพฒันาและปรบัปรงุการบริหาร
จดัการ การป้องกนัและควบคมุโรคไวรสัโควิด-19 ของเทศบาลนครนนทบรุี 

ในส่วนของขอ้เสนอแนะเทศบาลนครนนทบุรคีวรพฒันาและปรบัปรุงการบรหิารจดัการ การ
ควบคุมและป้องกันไวรสัโรคโควดิ-19 ในด้านใด เจ้าหน้าที่ของเทศบาลนครนนทบุร ีและเจ้าหน้าที่
อาสาสมคัรสาธารณสุขหมู่บ้าน ให้ความเหน็ว่า เทศบาลนครนนทบุร ีควรมกีารพฒันาและปรบัปรุงใน
ดา้นมาตรการการป้องกนัและควบคุมโรคไวรสัโควดิ-19 ในดา้นการออกมาตรการในการควบคุมโรค เป็น
อนัดบัที ่1 จ านวน 157 คน คดิเป็นรอ้ยละ 62.8 อนัดบัที ่5 มาตรการในการป้องกนัโรค จ านวน 91 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 36.4 และ ในการปรบัปรุงด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวขอ้งในการบรหิารจดัการ การป้องกนัและ
ควบคุมโรคไวรสัโควดิ-19  โดยเจา้หน้าทีข่องเทศบาลนครนนทบุรแีละเจา้หน้าทีอ่าสาสมคัรสาธารณสุข
หมู่บ้าน (อสม.) ให้ความเห็นว่า เทศบาลนครนนทบุร ีควรมกีารพฒันาและปรบัปรุงในด้านอื่น ๆ ที่
เกี่ยวขอ้งในดา้นการสนับสนุนอุปกรณ์ในการป้องกนัโรค เป็นอนัดบัที่ 1 จ านวน 164 คน คดิเป็นรอ้ยละ
65.6 และและอนัดบัที ่7 ดา้นจ านวนบุคลากร จ านวน 92 คน คดิเป็นรอ้ยละ 36.8 ตามล าดบั 
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ขอ้เสนอแนะเพิม่เติมจากผู้ตอบแบบสอบถามในเรื่องของการป้องกนัและควบคุมโรคไวรสั 
โควดิ-19 ของเทศบาลนครนนทบุร ีผูต้อบแบบสอบถามไดต้อบไวใ้นหลากหลายประเดน็ โดยจะขอสรุป
ประเดน็ต่าง ๆ ทีผู่ต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่แสดงความคดิเหน็ไวด้งันี้ 

1) การแจกจ่ายอุปกรณ์ในการป้องกนัโรคยงัไม่มคีวามทัว่ถงึ มปีระชาชนบางส่วนไม่ได้รบั
การแจกจา่ยดงักล่าว 

2) ควรมกีารแจกจ่ายอุปกรณ์ในการป้องกนัและควบคุมโรคไวรสัโควดิ-19 ให้กบัเจา้หน้าที่ 
อสม. ใหม้คีวามพอเพยีงและเหมาะสม 

3) การออกมาตรการต่าง ๆ ที่จะใช้ในการป้องกันและควบคุมโรคยงัไม่มคีวามชดัเจน และ
ผูป้ฏบิตังิานบางส่วนไมไ่ดร้บัขอ้มลูนัน้ ๆ  

4) การเพิม่จ านวนจุดทิง้หน้ากากอนามยัหรอืขยะตดิเชือ้ ควรจดัใหม้ใีนทุกชุมชน เพื่อความ
สะดวกของประชาชนในเขตพืน้ทีใ่นการมจีดุทิง้ขยะอนัตรายดงักล่าว 
5. สรปุและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรปุผลการวิจยั เทศบาลครนนทบุรสีนองนโยบายทีไ่ดร้บัมาจากศูนยบ์รหิาสถานการณ์
โควดิ-19 (ศบค.) ทีถ่่ายทอดมายงัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ เพื่อด าเนินการในการป้องกนัและควบคุม
โรค โดยมกีารตัง้คณะท างานเฉพาะกจิในการป้องกนัและควบคุมโรคไวรสัโควดิ-19 ซึง่มนีายกเทศมนตร ี
เป็นประธานคณะท างานและมกีารออกมาตรการต่าง ๆ เพื่อด าเนินการในการป้องกนัและควบคุมโรค
และตอบสนองต่อโรคระบาดทีเ่กดิขึน้ และมกีารตดิตามผลการปฏบิตัขิองรา้นคา้หรอืสถานทีต่่าง ๆ การ
ก าหนดการเว้นระยะห่าง (Social Distancing) การจ ากดัจ านวนผู้เข้าใช้บรกิาร การให้ผู้เข้าใช้บรกิาร
สวมใส่หน้ากากอนามยัและตัง้จุดคดักรองก่อนเขา้อาคารหรอืสถานที ่ รวมถงึการปฏบิตัติามมาตรการที่
ไดก้ าหนดไว ้และมกีารใหเ้จา้หน้าทีบ่างส่วนปฏบิตังิานทีบ่า้นเพื่อลดความแออดัในส านักงาน และมกีาร
ประชาสมัพนัธแ์นวทางในการป้องกนัและควบคุมโรคที่ได้รบัการแนะน าจาก ศบค. ทางช่องทางต่าง ๆ 
เพื่อเป็นการใหค้ าแนะน าในการปฏบิตัตินในช่วงมกีารระบาด และมกีารแจกจ่ายอุปกรณ์ในการป้องกนั
โรคแก่ประชาชน มกีารฉีดพ่นน ้ายาฆ่าเชือ้ตามสถานทีส่าธารณะและจุดสมัผสัร่วม ต่าง ๆ รวมไปถงึการ
ใหค้วามรูแ้ก่ประชาชนในการผลติอุปกรณ์ในการป้องกนัตนเอง 

เทศบาลฯ ไดร้ว่มกบัสาธารณสุขจงัหวดันนทบุรแีละภาคเอกชน จดัตัง้สถานกกักนัโรคแห่งรฐั 
(Local State Quarantine) เพื่อใชใ้นการควบคุมและเฝ้าระวงัโรคไวรสัโควดิ-19 และมกีารจดัทมีแพทย์
ฉุกเฉินและชุดเฉพาะกิจไว้ด าเนินการกบัสถานการณ์ฉุกเฉินและเร่งด่วนภายในสถานกกักนัโรคและ
ภายในเขตพืน้ทีข่องเทศบาล รวมถงึการใหเ้จา้หน้าทีเ่ฝ้าระวงัตดิตามกลุ่มเสีย่งทีจ่ะต้องกกัตัวอยู่ภายใน
บา้นเพื่อรอดอูาการ  

ผลส ารวจจากแบบสอบถามนัน้ ในด้านการปฏบิตัิงานนัน้ของเจ้าหน้าที่ของเทศบาลนคร
นนทบุรแีละเจ้าหน้าที่อสม. แสดงให้เห็นว่า เจ้าหน้าที่ของเทศบาลฯ มกีารปฏบิตัิงานในการบรหิาร
จดัการ การป้องกนัและควบคุมโรค ดกีว่าเจา้หน้าที่ อสม. ในส่วนของการปฏบิตัขิองเจา้หน้าที่ในการ
ป้องกนัและควบคุมโรค สรุปไดว้่า เจา้หน้าทีข่องเทศบาลฯ สามารถปฏบิตังิานไดด้กีว่าเจา้หน้าที่ อสม. 
แต่เมื่อเทยีบเป็นอตัราส่วนรอ้ยละแลว้มกีารแตกต่างกนัเพยีงเลก็น้อย ซึง่ตามหลกัการปฏบิตัแิลว้ ซึง่ถอื
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ทัง้ 2 กลุ่มตวัอย่างคอื เจา้หน้าที่ของเทศบาลนครนนทบุร ีและเจา้หน้าทีอ่าสาสมคัรสาธารณสุขหมู่บ้าน
นัน้มปีระสทิธภิาพในการปฏบิตังิานทีไ่มแ่ตกต่างกนั 

5.2 ข้อเสนอแนะ 
5.2.1 ด้านการสนับสนุน จากการส ารวจขอ้มูลบ่งชี้ว่าเทศบาลนครนนทบุรคีวรด าเนินการ

สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในส่วนของอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลและอุปกรณ์อื่น ๆ ที่
เกี่ยวขอ้งในการป้องกนัและควบคุมโรค และใหก้ารสนับสนุนการปฏบิตังิานตามนโยบายและแนวทางที่
ไดร้บัจาก ศบค. เช่น การปฏบิตังิานทีบ่า้นหรอืการเหลื่อมเวลาในการปฏบิตังิาน 

5.2.2 ด้านการส่งเสริม จากการส ารวจขอ้มลูบ่งชีว้่าเทศบาลนครนนทบุรคีวรทีส่่งเสรมิด้าน
ความรูใ้นแง่ของการป้องกนัและควบคุมโรค ความอนัตรายของโรคเพื่อเป็นการสรา้งความเขา้ใจและ
สรา้งความตระหนักในการป้องกนัตนเองแก่เจา้หน้าทีข่องเทศบาล เพื่อเป็นตวัอย่างแก่ประชาชนและยงั
จะเป็นการป้องกนัและควบคุมโรคไมใ่หร้ะบาดหรอืตดิต่อมากขึน้ทัง้ภายในเขตเทศบาลและพืน้ทีโ่ดยรอบ 
รวมทัง้หากมเีหตุการณ์โรคตดิต่อใหม่ ๆ ขึน้มา นอกจากนี้เทศบาลฯ ควรเสรมิสรา้งความรูแ้ก่ประชาชน
และเจา้หน้าทีท่ีเ่กี่ยวขอ้งในการป้องกนัและควบคุมโรค เพื่อใหต้ระหนักถงึความอนัตรายของโรคใหม่ ๆ 
ทีจ่ะเกดิขึน้ 

5.2.3 ด้านการปรบัปรงุ แก้ไข เทศบาลนครนนทบุรคีวรที่พจิารณาปรบัปรงุในเรือ่งของการ
แจกจ่ายอุปกรณ์ในการป้องกนัตนเองให้มกีารทัว่ถึงและเพยีงพอมากยิง่ขึน้ เนื่องจากการส ารวจจาก
แบบสอบถาม เจา้หน้าที ่อสม. บางส่วนไดร้บัอุปกรณ์ไมเ่พยีงพอในการป้องกนัตนเอง นอกจากนี้ในดา้น
มาตรการต่าง ๆ ต้องมคีวามชดัเจน และใหผู้ป้ฏบิตังิานทุกคนไดร้บัขอ้มลูอย่างทัว่ถงึ ควรมกีารเพิม่จุด
ทิง้หน้ากากอนามยั (ถงัขยะอนัตราย) ใหท้ัว่ถงึทุกชุมชน การสื่อสารกบัประชาชนภายในเขตพืน้ที ่ควร
จะสื่อสารทัง้ในรปูแบบ Online และ Offline เนื่องจากประชาชนบางส่วนไม่สามารถเขา้ถงึสื่อ Online ได ้
อกีทัง้ 

ทา้ยทีสุ่ดนี้ เทศบาลนครนนทบุรคีวรท าการถอดบทเรยีนและจดัท าคู่มอืขัน้ตอนการปฏบิตัใิน
การรบัมอืโรคระบาดไวรสัโควิด-19 ในครัง้นี้ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบตัิ หากมโีรคระบาดหรือ
โรคตดิต่ออุบตัใิหม่ อนัจะเป็นการป้องกนัตนเองและประชาชนในเขตพื้นที่การรบัผดิชอบ และเป็นการ
สร้างความมัน่ใจแก่ประชาชนของเทศบาลนครนนทบุรวี่าเทศบาลฯ มมีาตรการในการป้องกันและ
ควบคุมโรคทีด่ ีรวมไปถงึเป็นแนวทางทีจ่ะเป็นแบบอย่างการปฏบิตัแิก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่อื่น ๆ 
ทีจ่ะน าไปปฏบิตั ิ
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อิทธิพลของการจดัการแปลงนาท่ีมีต่อความส าเรจ็ของเกษตรกรผูป้ลกูข้าวใน 
อ าเภอบางปะหนั จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

นุชจรยี ์ ณ พทัลุง1* โสภณ แยม้กลิน่2  สุวรรณา สายรวมญาต2ิ

1*คณะเศรษฐศาสตร ์มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร;์ 2คณะเศรษฐศาสตร ์มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
Nuchjaree.n@ku.th 

บทคดัย่อ 

การวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศกึษาลกัษณะทัว่ไปของเกษตรกรผูป้ลกูขา้ว 2) ศกึษาระดบั
การจดัการแปลงนาขา้วของเกษตรกรผู้ปลูกขา้ว 3) ศกึษาความส าเรจ็ผลประกอบการของเกษตรกรผู้
ปลกูขา้ว และ 4) ศกึษาอทิธพิลของการจดัการในแปลงนาขา้วทีม่ต่ีอความส าเรจ็ของเกษตรกรผูป้ลูกขา้ว 
โดยเกบ็ขอ้มลูดว้ยวธิสีมัภาษณ์เชงิลกึกบัเกษตรกรผูป้ลูกขา้วทีข่ ึน้ทะเบยีนเกษตรกรในพืน้ทีอ่ าเภอบาง
ปะหนั จงัหวดัพระนครศรอียธุยาจ านวน 40 คนและตวัแทนกลุ่มเกษตรจ านวน 5 คน การวเิคราะหข์อ้มลู
เชงิคุณภาพใชว้ธิกีารวเิคราะหเ์นื้อหา และขอ้มลูเชงิปรมิาณใชก้ารวเิคราะหค์่ารอ้ยละและสมการถดถอย
พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ดว้ยวธิ ีMethod Enter ทีร่ะดบันัยส าคญัทางสถติทิี ่ .05 ความ
เชื่อมัน่ที ่0.95 

ผลการวจิยัพบว่าเกษตรกรมกีารจดัการในแปลงนาขา้วครบทัง้ 6 ดา้น และการจดัการแปลงนา
ขา้วสามารถอธบิายความส าเรจ็ของเกษตรกรผูป้ลกูขา้วไดร้อ้ยละ 72.80 โดยการจดัการในแปลงนาขา้ว 
ดา้นการตลาดส่งผลต่อความส าเรจ็ของเกษตรกรผูป้ลกูขา้ว อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี ่0.05 งานวจิยันี้
ช่วยให้เกษตรกรในพื้นที่ทราบอิทธพิลของการจดัการในแปลงนาข้าวต่อความส าเรจ็การปลูกข้าวได้
ชดัเจนขึน้ 

ค าส าคญั: การจดัการแปลงนา, ความส าเรจ็ของเกษตรกร, เกษตรกรผูป้ลกูขา้ว, ขา้ว 

1. บทน า
ท่ีมาและความส าคญัของการวิจยั 

ประเทศไทยมพีื้นที่ปลูกขา้ว ในปี 2560 ประมาณ 69.31 ล้านไร่ (แบ่งเป็นนาปี 58.42 ล้านไร่ 
นาปรงั 10.89 ล้านไร่) หรอืคดิเป็นร้อยละ 46.40 ของพื้นที่การเกษตร เกษตรกรผู้ปลูกข้าวมจี านวน 
4.16 ล้าน ครวัเรอืน คดิเป็นร้อยละ 65 ของเกษตรกรทัง้ประเทศ สามารถผลติข้าวได้ 2.77 ล้านตัน
ขา้วเปลอืก [1]  และส่งออกท ารายไดใ้ห้แก่ประเทศปีละประมาณ 200,000 ลา้นบาท ซึง่คดิเป็นสดัส่วน
รอ้ยละ 20 ของผลติภณัฑม์วลรวมภายในประเทศของภาคการเกษตร โดยจงัหวดัพระนครศรอียธุยาเป็น
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หนึ่งในแหล่งผลติข้าวที่ส าคญั แต่ปัจจุบนัมเีนื้อที่เพาะปลูก และผลผลติข้าวลดลงอย่างต่อเนื่อง จาก
ขอ้มลูส านักงานเศรษฐกจิการเกษตร  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ [1] พบว่า เนื้อทีเ่พาะปลกูจากเดมิปี 
2548 ม ี1,426,534 ไร ่ลดลงหลอื 822,025 ไรใ่นปี 2557  (ตารางที ่1) เนื่องดว้ยเกษตรกรประสบปัญหา
น ้าท่วมในกรณีที่ท่วมผลผลิตที่ก าลงัรอการเก็บเกี่ยว ปัญหาในเรื่องของต้นทุนและผลตอบแทนไม่
เหมาะสม การขาดความรูใ้นการบรหิารการจดัการไร่นาส่งผลใหต้้นทุนการท านาสูงขึน้ ในขณะทีผ่ลผลติ
ต่อไรต่ ่าลงตัง้แต่ปี 2554 (ตารางที ่1) 
 
ตารางท่ี 1 สถติกิารปลกูขา้ว จงัหวดัพระนครศรอียธุยา ปีเพาะปลกู  2548 - 2558 
รายการ 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 
เน้ือที่

เพาะปลกู
(ไร่) 

1,426,
534 

1,407,
147 

1,619,
007 

1,541,
502 

1,590,
788 

1,764,
128 

1,846,
365 

1,814,
120 

1,644,
692 

822,0
25 

เน้ือทีเ่กบ็
เกีย่ว(ไร่) 

1,390,
167 

1,304,
610 

1,598,
366 

1,530,
272 

1,558,
580 

1,638,
189 

1,495,
987 

1,794,
458 

1,634,
627 

813,6
31 

ผลผลติ 
(ตนั) 

934,64
9 

888,56
3 

1,080,
395 

1,053,
002 

1,030,
105 

1,114,
749 

1,051,
368 

1,225,
805 

1,110,
313 

533,8
78 

ผลผลติ
เฉลีย่ต่อไร่ 
(กก.) 

672 681 676 688 661 680 703 683 679 656 

ทีม่า: ส านกังานเศรษฐกจิการเกษตร  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ [1]   
 

การสรา้งความมัน่คงยัง่ยนืใหก้บัอาชพีท านาไดน้ัน้จ าเป็นต้องให้เกษตรกรสามารถพึง่ตนเองได ้
มศีกัดิศ์รใีนอาชพีและ มรีายไดเ้พยีงพอ เพื่อใหส้ามารถสรา้งแนวทางการพฒันาการผลติและการตลาด  
ขา้ว การส่งเสรมิระดบัการจดัการแปลงนาที่เหมาะสมเป็นสิง่ที่จ าเป็นเร่งด่วน [3]  โดยให้เกษตรกรมี
ความสามารถในการวางแผนธุรกิจด าเนินกิจการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ น าไปสู่การประสบ
ความส าเร็จสูงสุด [4] โดยประกอบด้วย 6 ด้าน 1) เรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลที่มอียู่เพื่อวางแผน
เกี่ยวกบัการจดัการดา้นการผลติ เช่น ปรมิาณน ้าทีเ่พยีงพอส าหรบัการเพาะปลูกขา้ว พนัธุข์า้วทีเ่หมาะ
กบัสภาพดนิ ปุ๋ ยที่ควรใช้การก าจดัศตัรูพืช การเก็บเกี่ยวผลผลติ 2) การน าความรู้ทางวิชาการและ
เทคโนโลยมีาประยุกต์เพื่อให้ธรุกิจข้าวมปีระสทิธภิาพมากขึ้น 3) การจดัการด้านการจดัจ าหน่ายข้าว
รวมถึงการต่อรองราคา การติดต่อสื่อสารกบัแหล่งรบัซื้อข้าว เพื่อกระตุ้นแรงจูงใจในการซื้อ 4) การ
บรหิารจดัการการใหค้วามส าคญักบัระบบบญัชทีีเ่ป็นมาตรฐานการหาแหล่งเงนิทุน รวมถงึการตระหนัก
ลดต้นทุนในการด าเนินกิจการ 5) การจดัสรรทรพัยากรมนุษย์ ระดบัคุณสมบตัิจ านวนให้เหมาะสม
เพยีงพอต่อการด าเนินงาน เพื่อใหเ้กดิประโยชน์สูงสุดต่อธุรกจิ และ 6) การจดัการน าผลผลติทีเ่กบ็เกี่ยว
ไดส้่งมอบใหคู้่คา้โดยผลผลติมคีุณภาพ คู่คา้ไดร้บัความพงึพอใจจากการส่งมอบ และใชท้รพัยากรอย่างมี
ประสทิธภิาพ 
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ดว้ยเหตุดงักล่าวจงึท าใหผู้ว้จิยัมคีวามประสงคใ์นการศกึษาถงึ การจดัการทีม่ผีลต่อความส าเรจ็
ของเกษตรกรชาวนา ในเขตอ าเภอบางปะหนั จงัหวดัพระนครศรอียุธยา เนื่องจากเกษตรกรชาวนาใน
อ าเภอบางปะหนั จงัหวดัพระนครศรอียุธยา ยงัคงยดึอาชพีการท านาเป็นส่วนใหญ่อีกทัง้ยงัสามารถ
พึง่พาตนเองไดโ้ดยผูว้จิยัหวงัว่าขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการศกึษาวจิยัมาใชเ้ป็นแนวทางในการด าเนินธุรกิจการ
พฒันากระบวนการด าเนินงานให้สอดคล้องกบัความต้องการของตลาด และรองรบักบัการแข่งขนัได้
อยา่งมปีระสทิธภิาพ 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 1. เพื่อศึกษาลักษณะทัว่ไปของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในพื้นที่ อ าเภอบางปะหัน  จังหวัด
พระนครศรอียธุยา 
 2. เพื่อศกึษาระดบัการจดัการแปลงนาข้าวของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในพื้นที่ อ าเภอบางปะหนั 
จงัหวดัพระนครศรอียธุยา 
 3. เพื่อศกึษาความส าเรจ็การด าเนินงานผลติของเกษตรกรผูป้ลูกขา้วในพืน้ที ่อ าเภอบางปะหนั 
จงัหวดัพระนครศรอียธุยา 
 4. เพื่อศกึษาอทิธพิลของการจดัการในแปลงนาขา้วที่มต่ีอความส าเรจ็ของเกษตรกรผูป้ลูกข้าว
ในพืน้ที ่อ าเภอบางปะหนั จงัหวดัพระนครศรอียธุยา 
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 
 1. เพื่อทราบถงึระดบัการจดัการแปลงนาขา้วและความส าเรจ็การด าเนินงานผลติของเกษตรกรผู้
ปลกูขา้วในพืน้ที ่อ าเภอบางปะหนั จงัหวดัพระนครศรอียธุยา 
 2. เพื่อทราบถงึอทิธพิลของการจดัการในแปลงนาขา้ว ทีม่ผีลต่อความส าเรจ็ของเกษตรกรผู้ปลูก
ขา้วในพืน้ที ่อ าเภอบางปะหนั จงัหวดัพระนครศรอียธุยา 
 
2. การทบทวนวรรณกรรม 
2.1 แนวคิดและทฤษฎีด้านการจดัการธรุกิจการเกษตร 

วสนันทน์ ศริเิลศิกุล [5] ไดน้ าแนวคดิการบรหิารจดัการทัง้กจิกรรมหลกั และกจิกรรมสนับสนุน 
ก าหนดตวัแปรระดบัการจดัการของเกษตรกรชาวนา โดยก าหนดตวัแปรระดบัการจดัการด้านธุรกิจ
เกษตร 5 ตวัแปรคอื (1) การวางแผนเพาะปลกู (2) การรกัษามาตรฐานการผลติ (3) การประยกุตเ์ทคนิค
วธิทีางวชิาการและเทคโนโลยี๖(4) การจดัการด้านโลจสิตกิส์  (5) การบรหิารด้านการเงนิ ซึ่งสามารถ
อธบิายไดด้งันี้  

1. การวางแผนเพาะปลูก การวางแผนเพาะปลูกเป็นการจดัการกระบวนการด าเนินงานโดยเริม่
จาก กระบวนการวางแผนการเลอืกและเกบ็เมลด็พนัธุท์ีด่สี าหรบัการปลกูการหาแหล่งซือ้พนัธุข์า้วทีด่ ี  

2. การรกัษามาตรฐานการผลติ การรกัษามาตรฐานการผลติเป็นการควบคุมตัง้แต่กระบวนการ
ปลกูขา้ว กระบวนการเกบ็เกีย่วการเกบ็รกัษาขา้ว เพื่อใหข้า้วมคีุณภาพ  
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3. การประยุกต์เทคนิควธิทีางวชิาการและเทคโนโลย ีการประยุกต์เทคนิควธิทีางวชิาการและ
เทคโนโลยคีอืการน าความรูท้าง วชิาการ และเทคโนโลยมีาประยุกตใ์ชเ้พื่อใหส้ามารถปลูกขา้ว และเกบ็
เกีย่วขา้วไดอ้ยา่งม ีประสทิธภิาพ ไดผ้ลผลติสงูสุด   

4. การจดัการดา้นการโลจสิตกิส ์การจดัการดา้นการโลจสิตกิสก์ารจดัการน าผลผลติทีเ่กบ็เกี่ยว
ไดส้่งมอบให ้พ่อคา้โดยผลผลติมคีุณภาพ  

5. การบรหิารด้านการเงนิ การบรหิารด้านการเงนิเป็นการจดัการระบบใช้จ่ายภายในกิจการ 
ตัง้แต่เงนิ ลงทุน แหล่งสนิเชื่อและเงนิทุน รวมทัง้การจดัการด้านต้นทุนให้บรรลุตามวตัถุประสงค์ของ
กจิการ  

นงนุช องัยุรกุีล [6] ไดอ้ธบิายกจิกรรมหลกัขององคก์รประกอบดว้ยกจิกรรมต่าง ๆ 5 กจิกรรม 
ดงันี้ 1) การน าวตัถุดบิเขา้สู่การผลติ บรกิาร 2) การด าเนินการผลติ หรอืบรกิาร (Operation) 3) การน า
ผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด หรือโลจิสติกส์ขาออก (Outbound Logistics) 4) การตลาด และการขาย 
(Marketing And Sales) 5) การบรกิาร (Service) และมกีจิกรรมที่สนับสนุนกิจกรรมหลกัให้ด าเนินไป
อย่างมี ประสิทธิภาพประกอบด้วยกิจกรรม 4 กิจกรรม ดังนี้  1) โครงสร้างพื้นฐานองค์กร (Firm 
Infrastructure) ประกอบด้วยกิจต่างๆที่ เกี่ยวของกบั การบรหิารงานทัว่ไป 2) การบรหิารทรพัยากร
มนุษย ์(Human Resources Management) 3) การพฒันาเทคโนโลย ี(Technology Development)  4) 
การจดัซือ้ (Procurement)  
2.2 แนวคิดและทฤษฎีด้านความส าเรจ็ธรุกิจการเกษตร 

การวดัความส าเรจ็ของผูป้ระกอบการใชแ้นวคดิของ Frese [7] 

1. ความพึงพอใจของตัวบุคคล ผู้ประกอบการเป็นผู้ก าหนดความส าเร็จด้วยตัวเอง มกัใช้
ความเหน็ในดา้นการเงนิเป็นตวัสะทอ้นธุรกจิและความพงึพอใจจากรายไดท้ีไ่ดม้าจากการด าเนินธุรกจิ 

2. ระดบัความส าเรจ็ทางเศรษฐกจิพจิารณาจากขอ้มูลด้านการเงนิจ านวนลูกค้าที่เพิม่ขึน้ หรอื
การลดลงของผลก าไร และยอดขาย 1-2 ปีล่าสุด 

3. ความพึงพอใจของลูกค้าและพนักงาน การวดัจากผู้เกี่ยวข้องในธุรกิจ ทัง้ด้านลูกค้าและ
พนกังานในดา้นการรบัรูค้วามส าเรจ็ทีม่ต่ีอธุรกจิ 

4. วดัจากการสงัเกตของผูส้มัภาษณ์ พจิารณาจากความประทบัใจในความส าเรจ็ 
จากแนวคดิและทฤษฎทีีก่ล่าวมาขา้งต้นผูว้จิยัมคีวามเหน็ว่า หากเกษตรกรผูป้ลูกขา้วท่านใดมี

ระดบัการจดัการในแปลงนาข้าว 6 ด้านคอื การผลติ เทคโนโลย ีการตลาด การเงนิ ทรพัยากรมนุษย์ 
และโลจสิตกิส์ แล้วนัน้ จะท าให้การด าเนินงานในแปลงนาขา้วเป็นระบบ ลดต้นทุนในส่วนที่ไม่จ าเป็น 
ส่งเสรมิกจิกรรมทีเ่พิม่ก าไรใหก้บัธุรกจิ ยอ่มส่งผลต่อความส าเรจ็ของเกษตรกรผูป้ลกูขา้ว 

กรอบแนวคิดในการวิจยั 
กรอบแนวคดิในการศกึษาระดบัการจดัการแปลงนาที่มผีลต่อความส าเรจ็ของเกษตรกรผู้ปลูก

ขา้วใน อ าเภอบางปะหนั จงัหวดัพระนครศรอียุธยา ไดป้รบัใชแ้นวคดิการบรหิารจดัการทัง้กจิกรรมหลกั 
และกจิกรรมสนบัสนุน โดยมรีายละเอยีด ดงันี้ 
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ภาพท่ี 1 กรอบแนวคดิในการวจิยั 

3. วิธีด าเนินการวิจยั 
งานวจิยันี้เป็นงานวจิยัผสมผสานระหว่างงานวจิยัเชงิคุณภาพและวจิยัเชงิปรมิาณ โดยผูว้จิยัได้

สัมภาษณ์เชิงลึกกับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเกี่ยวกับการจัดการในแปลงนาข้าวและความส าเร็จของ
เกษตรกร ซึง่ผูว้จิยัยงัไดใ้ช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมอืเพื่อรวบรวมขอ้มลูอกีทางหนึ่ง โดยมรีายละเอยีด 
ดงันี้ 
3.1 ตวัอย่าง 

ตวัอยา่งของงานวจิยัน้ี ไดแ้ก่ เกษตรกรผูป้ลกูขา้วในอ าเภอบางปะหนั จงัหวดัพระนครศรอียุธยา 
ซึ่งเป็นผู้ที่ข ึน้ทะเบยีนเกษตรกรที่ท าการเพาะปลูกขา้วในช่วงเวลา 1 ปี นับตัง้แต่เดอืนมกราคม พ.ศ. 
2563 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 จ านวน 40 คน และเลือกเกษตรกรในกลุ่ม 5 ราย เพื่อท าการ
สมัภาษณ์เชงิลกึ 

เกณฑใ์นการคดัเลือกตวัอย่าง  
เกณฑใ์นการคดัเลอืกกลุ่มตวัอยา่งเขา้รว่มการวจิยั (Inclusion criteria) มดีงันี้  
1. เกษตรกรทีอ่าศยัอยูใ่นอ าเภอบางปะหนั จงัหวดัพระนครศรอียธุยา 
2. เกษตรกรที่ท าการเพาะปลูกขา้วในระบบปีการผลติที่ผ่านมาตัง้แต่เดอืนมกราคม 2563 ถงึ

เดอืนธนัวาคม 2563 
3. มคีวามสมคัรใจในการเขา้รว่มการวจิยั และยนิด ีลงนามในใบยนิยอมการเขา้รว่มการวจิยั 

3.2 เครื่องมือท่ีใช้ในการเกบ็รวบรวบข้อมลู 
การวจิยัครัง้นี้เก็บรวบรวมขอ้มูลการสมัภาษณ์แบบกึ่งโครงสรา้งรวบรวมขอ้มูลในการการวจิยั

เชงิคุณภาพในส่วนที ่1 และส่วนที ่2  และใชแ้บบสอบถามประเภทใหก้ลุ่มตวัอย่างอ่านแลว้กรอกเองโดย
ใชค้ าถามปลายปิดในส่วนที ่3  4 และ 5 โดยโครงสรา้งของแบบสมัภาษณ์และแบบสอบถามประกอบดว้ย  
4 ส่วนดังนี้  ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบสอบถาม (เกษตรกรผู้ปลูกข้าว)  ส่วนที่ 2 
แบบสอบถามดา้นความส าเรจ็ของเกษตรกรผูป้ลกู ส่วนที ่3 แบบสอบถามดา้นวธิคีดิของเกษตรกรผูป้ลูก
ขา้ว และ ส่วนที ่4 แบบสอบถามดา้นการจดัการในแปลงนาขา้วของเกษตรกรผูป้ลกูขา้ว  
3.3 การเกบ็รวบรวบข้อมลู 

   ขอ้มลูทีใ่ชใ้นการศกึษาประกอบดว้ยขอ้มลูปฐมภมูแิละขอ้มลูทุตยิภมู ิ

การจดัการในแปลงนาข้าว 
1. การผลติ 
2. เทคโนโลย ี
3. การตลาด 
4. การเงนิ 
5. ทรพัยากรมนุษย ์
6. โลจสิตกิส ์

 

ความส าเรจ็ของเกษตรกรผูป้ลกูข้าว 
1. มยีอดขายมากขึน้เมือ่เทยีบกบัช่วงทีผ่่านมา  
2. สามารถลดตน้ทนุในการดแูลพืน้ทีท่ านาไดม้ากขึน้ 
3. ไดร้บัผลก าไร(ส่วนต่าง)เพิม่ขึน้ เมือ่เทยีบกบัช่วงทีผ่่านมา 
4. ไมม่ ีเจา้หนี้ จากการประกอบธุรกจิขา้ว 
5. มผีลผลติขา้วทีม่คีุณภาพคงที ่
6. ผูร้บัซือ้พงึพอใจในคุณภาพของผลผลติขา้วทีไ่ดร้บัซื้อ 
7. ณ ปัจจุบนั เกษตรกรคดิว่าประสบความส าเรจ็ในการปลกูขา้ว  
8. ณ ปัจจุบนั เกษตรกรมคีวามพงึพอใจในวถิชีวีติ 
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    1. ขอ้มลูปฐมภมู ิ(Primary data)  
    1.1 การสมัภาษณ์เชงิลกึ โดยการสนทนาระหว่างผู้สมัภาษณ์และผู้ให้สมัภาษณ์แบบตวัต่อตวั 

พรอ้มแจง้จุดมง่หมายและวตัถุประสงคใ์นการศกึษา รว่มกบัการใชแ้บบสอบถามกึ่งโครงสรา้ง โดยมกีาร
รา่งค าถามปลายเปิดทีม่คี าส าคญัทีต่อ้งการ  

    1.2 การสงัเกตแบบไม่มสี่วนร่วม พรอ้มกบัการจดบันทกึ และบนัทกึเสยีงจากการสมัภาษณ์เชงิ
ลกึ ซึง่ในการบนัทกึเสยีงไดร้บัความยนิยอมจากกลุ่มตวัอยา่งทุกครัง้ 

    1.3 แจกแบบสอบถามโดยใชค้ าถามปลายปิดใหเ้กษตรกรผูป้ลูกขา้วกลุ่มตวัอย่างอ่านแลว้กรอก
เอง 

     
       2. ขอ้มลูทุตยิภมู ิ(Secondary data) 
       เป็นขอ้มูลที่ได้จากการศกึษารายงานการวจิยัที่เกี่ยวขอ้ง จากหนังสอื เอกสาร บทความทาง

วิชาการ วิทยานิพนธ์ ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานราชการและ
หน่วยงานเอกชนต่าง ๆ เช่น กรมส่งเสรมิการเกษตร ส านกังานเกษตรอ าเภอบางปะหนั 
3.3 การวิเคราะหข้์อมลู 

การวเิคราะหข์อ้มลูเชงิคุณภาพจากการสมัภาษณ์เชงิลกึใชว้ธิกีารสรา้งขอ้สรุปดว้ยการวเิคราะห์
บทบาทและบรรยาย (Descriptive) สว่นขอ้มลูเชงิปรมิาณใชส้ถติพิรรณนา (Descriptive Statistics) โดย
ใช้การหาค่ารอ้ยละ (Percentage) ความถี่ (Frequency) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) เพื่อวเิคราะห์ขอ้มูลตามวตัถุประสงค์ขอ้ที่ 1 - 3 และใช้สถติอินุมาน (Inference 
Statistics) โดยใช้การวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เพื่อทราบ
อทิธพิลของการจดัการในแปลงนาขา้วทีม่ต่ีอความส าเรจ็ของเกษตรกรผูป้ลูกขา้วตามวตัถุประสงคข์อ้ที่ 
4 

 
4. ผลการวิจยั 
4.1 ผลการวิจยัเชิงคณุภาพ 

ผลจากการสัมภาษณ์การวิเคราะห์ระดับการจดัการแปลงนาที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก
เกษตรกรผูป้ลกูขา้วใน อ าเภอบางปะหนั จงัหวดัพระนครศรอียธุยา ดงันี้ 

1. ด้านการผลิต เกษตรกรผูป้ลกูขา้วส่วนใหญ่ผลติขา้วโดยสบืทอดวธิกีารปลูกจากรุ่นสู่รุน่ หรอื
จากพืน้ทีน่าใกลเ้คยีงกนั โดยจะปลูกขา้วพนัธุเ์ดยีวกนัหรอืใชว้ธิกีารผลติขา้วเหมอืนกนั ซึง่เกษตรกรผู้
ปลูกขา้วจะค านึงถงึพนัธุข์า้วทีเ่หมาะสมกบัสภาพพื้นที ่ และใหค้วามส าคญัการปรบัปรุงดนิก่อนท าการ
เพาะปลกู ก าจดัวชัพชื ศตัรพูชื วางแผนน ้าส าหรบัการเพาะปลกูจนถงึระยะเวลาการเกบ็เกีย่ว 

2. ด้านเทคโนโลยี โดยส่วนใหญ่จะเน้นใชเ้ครือ่งจกัรในการปลกูขา้ว เครือ่งจกัรทีน่ ามาใชใ้นการ
ปลูกขา้วนัน้เกษตรกรผูป้ลูกขา้วไม่ไดเ้ป็นเจา้ของเอง แต่จะจา้งบุคคลอื่นมาท าแทนให้ เกษตรกรผูป้ลูก
ขา้วส่วนใหญ่มอีายเุกนิ 50 ปี จงึไมเ่ชีย่วชาญดา้นเทคโนโลยรีวมถงึการน ามาปรบัประยกุตใ์ช้ 
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3. ด้านการตลาด โดยส่วนใหญ่หลงัจากเกษตรกรเกบ็เกี่ยว ขา้วทัง้หมดจะถูกส่งไปขายยงัโรงสี
ทีม่กีารตดิต่อล่วงหน้าไวแ้ลว้ทนัท ีราคาขายขา้วจะเป็นราคากลางเกษตรกรผูป้ลกูขา้วจะไดร้าคาสูงหรอื
ต ่าขึน้อยูก่บัความชืน้ของขา้ว จะไมม่กีารแบ่งขายปลกีใหก้บัผูบ้รโิภค หากจะแบ่งขา้วไวส้่วนหนึ่งจะแบ่ง
ไวเ้ป็นพนัธุข์า้วส าหรบัการปลกูรอบต่อไปเท่านัน้ 

4. ด้านการเงิน โดยส่วนใหญ่เกษตรกรผูป้ลูกขา้วไม่มกีารท าบญัชบีนัทกึรายรบั รายจ่าย แต่มี
การวางแผนการเงินส าหรบัไว้ใช้จ่ายเป็นสดัส่วน ในการใช้จ่ายด้านการลงทุนแต่ละครัง้จะท าการ
เปรยีบเทยีบราคาก่อนหน้าทีไ่ด้กบัราคาปัจจุบนัเสมอ ในการลงทุนเกษตรกรผู้ปลูกขา้วเลอืกที่จะใช้ทุน
ตวัเองในการปลกูขา้ว ในกรณกีูย้มืจากสถาบนัการเงนิจะท าการกู้ยมืเพื่อซือ้อุปกรณ์ทางการเกษตร เช่น 
รถไถ รถตดีนิ เป็นตน้  

5. ด้านทรพัยากรมนุษย ์โดยส่วนใหญ่เกษตรกรผูป้ลูกขา้วจะไม่ท าการว่าจา้งจากผูร้บัจา้งจาก
เจา้เดยีว แต่จะเลอืกมอือาชพีในแต่ละดา้นแทน เช่น การฉีดยาก าจดัวชัพชืกจ็ะเป็นคนละเจา้ทีเ่กบ็เกีย่ว
ขา้ว 

6. ด้านโลจิสติกส ์โดยส่วนใหญ่เกษตรกรจะมกีารวางแผนตัง้แต่เริม่ต้นปลูกไปจนถงึระยะเวลา
เก็บเกี่ยวขา้วรวมไปถงึการขนส่งไปยงัโรงสผีู้รบัซื้อข้าว เกษตรกรผู้ปลูกขา้วจะเลอืกท าการว่าจ้างมอื
อาชพีใหด้แูลตามความเชีย่วชาญของมอือาชพีในแต่ละดา้นขา้วจงึไดม้าตรฐานของโรงสผีูร้บัซือ้ขา้ว 
4.2 ผลการวิจยัเชิงปริมาณ 

4.2.1 ผลการศึกษาระดบัการจดัการแปลงนาข้าวของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว 
ผลการศกึษาระดบัการจดัการแปลงนาขา้วของเกษตรกรผูป้ลกูขา้ว พบว่าระดบัระดบัการจดัการ

แปลงนาขา้วของเกษตรกรผู้ปลูกขา้ว  โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง (�̅� = 3.35 , S.D. = 0.071) เมื่อ
พจิารณารายขอ้พบว่า ดา้นการผลติ มคี่าเฉลีย่สูงสุด (�̅� = 3.87 , S.D. = 0.515)  รองลงมาคอืดา้นโลจิ
สตกิส ์(�̅� = 3.80 , S.D. = 0.632)  และ ดา้นทรพัยากรมนุษย ์(�̅� = 3.70 , S.D. = 0.643) (ตารางที ่2) 

 
ตารางท่ี 2 การจดัการแปลงนาขา้ว 
การจดัการในแปลงนาข้าว ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบัการจดัการ 
ดา้นการผลติ 3.87 0.515 มากทีสุ่ด 
ดา้นเทคโนโลย ี 2.32 0.960 น้อยทีสุ่ด 
ดา้นการตลาด 3.36 0.744 ปานกลาง 
ดา้นการเงนิ 3.05 0.712 ปานกลาง 
ดา้นทรพัยากรมนุษย ์ 3.70 0.643 มากทีสุ่ด 
ดา้นโลจสิตกิส ์ 3.80 0.632 มากทีสุ่ด 

รวม 3.35 0.701 ปานกลาง 
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4.2.2 ผลการความส าเรจ็ผลประกอบการของเกษตรกรผูป้ลูกข้าว 

 

ผลการศกึษาความส าเรจ็ผลประกอบการของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว พบว่าระดบัความส าเรจ็ผล
ประกอบการของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง (�̅� = 3.25 , S.D. = 0.953) เมื่อ
พจิารณาในรายละเอยีดพบว่า ณ ปัจจุบนั เกษตรกรมคีวามพงึพอใจในวถิชีวีติมาก โดยมคี่าเฉลีย่สูงสุด 
(�̅� = 4.38 , S.D. = 0.806) เมื่อเทยีบกบัปัจจยัอื่น รองลงมาคอื มยีอดขายมากขึน้เมื่อเทยีบกบั ช่วงที่
ผ่านมา (�̅� = 3.70 , S.D. = 1.181)  และ ณ ปัจจบุนั เกษตรกรคดิว่า ตนประสบความส าเรจ็ในการปลูก
ขา้วในระดบัปานกลาง (�̅� = 3.45 , S.D. = 1.108) (ตารางที ่3) 

 
ตารางท่ี 3 ความส าเรจ็ของเกษตรกรผูป้ลกูขา้ว 

 
 
4.2.3  ผลการศึกษาอิทธิพลของการจดัการในแปลงนาข้าวท่ีมีต่อความส าเร็จของ

เกษตรกรผูป้ลกูข้าวในพ้ืนท่ี อ าเภอบางปะหนั จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

 

ผลการวเิคราะห์ พบว่า การจดัการในแปลงนาขา้วสามารถอธบิายความส าเรจ็ของเกษตรกรผู้
ปลูกข้าวได้ร้อยละ 72.80 โดยการจดัการในแปลงนาข้าวด้านการตลาดส่งผลต่อความส าเร็จของ
เกษตรกรผูป้ลกูขา้วอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิี ่0.05 (Beta = 0.435, t-test = 3.730 , p < .001)  ขณะที ่
การผลติ เทคโนโลย ีการเงนิ ทรพัยากรมนุษย ์และโลจสิตกิส ์ไมม่อีทิธพิลต่อความส าเรจ็ของเกษตรกรผู้
ปลกูขา้ว (ตารางที ่4) 

 
 
 
 
  

ความส าเรจ็ของเกษตรกรผูป้ลูกข้าว ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดบั
ความส าเรจ็ 

1.ท่านมยีอดขายมากขึน้เมื่อเทยีบกบั ช่วงทีผ่่านมา  3.70 1.181 มากทีส่ดุ 
2.ท่านสามารถลดตน้ทุนในการดแูล พืน้ทีท่ านาไดม้ากขึน้ 2.80 0.911 ปานกลาง 
3.ท่านไดร้บัผลก าไร(สว่นต่าง) เพิม่ขึน้ เมื่อเทยีบกบัช่วงทีผ่่านมา 3.42 0.500 ปานกลาง 
4.ท่านม ีเจา้หนี้ จากการประกอบธุรกจิขา้ว 1.98 0.999 น้อยทีส่ดุ 
5.ท่านมผีลผลติขา้วทีม่คีุณภาพคงที ่ 3.13 0.991 ปานกลาง 
6.ผูร้บัซือ้พงึพอใจในคุณภาพของ ผลผลติขา้วทีไ่ดร้บัซือ้จากท่าน 3.10 1.127 ปานกลาง 
7.ณ ปัจจุบนั ท่านคดิว่า ท่านประสบความส าเรจ็ในการปลกูขา้ว  3.45 1.108 ปานกลาง 
8.ณ ปัจจุบนั ท่านมคีวามพงึพอใจในวถิชีวีติของท่าน 4.38 0.806 มากทีส่ดุ 

รวม 3.25 0.953 ปานกลาง 

477



ตารางท่ี 4 ผลวเิคราะหก์ารจดัการในแปลงนาขา้วทีส่่งผลต่อความส าเรจ็ของเกษตรกรผูป้ลกูขา้ว 

 

Unstandardized 
Coefficients 

 
Standardized 
Coefficients t 

 

Sig. 

  B Std. Error Beta 
(Constant) -0.633 0.623 

 
-1.017 0.316 

ดา้นการผลติ 0.359 0.303 0.260 1.186 0.244 
ดา้นเทคโนโลย ี 0.104 0.069 0.141 1.508 0.141 
ดา้นการตลาด 0.415 0.111 0.435 3.730* 0.001 
ดา้นการเงนิ -0.144 0.157 -0.144 -0.913 0.368 
ดา้นทรพัยากรมนุษย ์ 0.390 0.236 0.353 1.651 0.108 
ดา้นโลจสิตกิส ์ -0.041 0.286 -0.023 -0.144 0.886 
*มนียัส าคญัทางสถติทิี ่0.05  
R square = 0.728, Adjusted R Square = 0.728, F change = 18.434  
5. สรปุ 
5.1 สรปุผลการวิจยั 

ระดบัการจดัการแปลงนาขา้วของเกษตรกรผู้ปลูกขา้วโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง โดยมดี้าน
การผลติอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด เนื่องจากเกษตรกรผูป้ลูกขา้วส่วนใหญ่มคีวามเชีย่วชาญการผลติเพราะได้
เรยีนรูว้ธิกีารปลูกสบืทอดจากรุ่นสู่รุ่นหรอืจากพืน้ทีน่าใกลเ้คยีงกนั โดยจะปลูกขา้วพนัธุเ์ดยีวกนัหรอืใช้
วธิกีารผลติขา้วเหมอืนกนั ซึง่เกษตรกรผูป้ลูกขา้วจะค านึงถงึพนัธุข์า้วทีเ่หมาะสมกบัสภาพพืน้ทีแ่ละให้
ความส าคญัการปรบัปรงุดนิก่อนท าการเพาะปลกู ก าจดัวชัพชื ศตัรพูชื วางแผนน ้าส าหรบัการเพาะปลูก
จนถงึระยะเวลาการเกบ็เกีย่ว ในขณะทีก่ารจดัการแปลงนาขา้วของเกษตรกรดา้นเทคโนโลยอียู่ในระดบั
น้อยที่สุด เนื่องจากโดยส่วนใหญ่จะเน้นใช้เครื่องจกัรในการปลูกข้าวแต่จะจ้างบุคคลอื่นมาท าแทนให้ 
และเกษตรกรผูป้ลกูขา้วส่วนใหญ่มอีายเุกนิ 50 ปี จงึไมเ่ชีย่วชาญดา้นเทคโนโลยแีละการประยกุตใ์ช ้

ด้านระดบัความส าเรจ็ผลประกอบการของเกษตรกรผู้ปลูกขา้วโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง 
เกษตรกรผูป้ลูกขา้วมคีวามพงึพอใจในวถิชีวีติมากที่สุด เพราะการเลอืกประกอบอาชพีเกษตรกรท าให้
ได้อยู่กบัครอบครวัไม่ต้องจากบ้านเกดิมาท างานในเมอืงหลวง มอีสิระในการท างาน เรยีบง่าย ไม่ต้อง
กดดนัดา้นวตัถุนิยม แต่เกษตรกรมคีวามส าเรจ็ดา้นมเีจา้หนี้จากการประกอบธุรกจิขา้วน้อยทีสุ่ด แสดง
ว่าการปลูกขา้วยงัสร้างหนี้ให้เกษตรกร โดยสาเหตุของหนี้นัน้เกดิจากกระบวนการผลติที่ใช้ต้นทุนสูง 
ขาดการบนัทกึบญัชรีายรบัรายจา่ยอยา่งเป็นระบบ 

ส่วนอิทธิพลของการจดัการในแปลงนาข้าวท่ีมีต่อความส าเรจ็ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว 
คอื การจดัการแปลงนาขา้วในด้านการตลาด ซึง่เกดิจากการที่เกษตรกรมชี่องทางการจ าหน่ายผลผลติ
แน่นอน โดยก่อนการผลติขา้วเกษตรกรมกีารตดิต่อล่วงหน้าเรือ่งการขายผลผลติใหก้บัทางโรงส ีเมือ่เกบ็
เกีย่วผลผลติขา้วทัง้หมดจะถูกส่งไปขายทีโ่รงสทีนัท ีไมต่อ้งมภีาระค่าเกบ็รกัษาดแูลผลผลติ ซึง่ผลศกึษา
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สอดคลอ้งกบังานวจิยัของมรกต ก าแพงเพชร [8], วสนันทน์ ศริเิลศิสกุล [5] และ พุฒสิรรค ์เครอืค า [9] 
จงึกล่าวได้ว่า การตลาดมสี่วนส าคญัอย่างยิง่ต่อความส าเรจ็ของเกษตรกรผู้ปลูกขา้ว ดงันัน้ กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งอาจส่งเสรมินโยบายการตลาดแนะน าการผลติอย่างต่อเนื่อง
เพื่อช่วยสนับสนุนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวให้มรีะบบตลาดข้าวที่ดแีละประสบความส าเรจ็ในการประกอบ
อาชพีท านา 
5.2 ข้อเสนอแนะ 

1. ภาครฐัและหน่วยงานเกีย่วขอ้งควรใหก้ารสนบัสนุน จดักลุ่ม ส่งเสรมิใหค้วามรูเ้รือ่งการจดัการ
แปลงนากบัเกษตรกรผูป้ลกูขา้ว เพื่อเพิม่ผลผลติและคุณภาพขา้วใหต้รงกบัความตอ้งการของตลาด และ
เนื่องจากเกษตรกรผูป้ลกูขา้วยงัประสบปัญหาภาวะหนี้สนิอยูแ่ละมแีนวโน้มของหนี้เพิม่สูงขึน้ หน่วยงาน
ภาครฐัควรประสานกบัธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ใหจ้ดัอบรมเพื่อความรูด้า้นการจดัการ หนี้สนิ 
จากการประกอบธุรกจิขา้ว  
 2. ในการวจิยัครัง้นี้ศกึษาปัจจยัที่เกี่ยวขอ้งกบัการจดัการที่มผีลต่อความส าเรจ็ของเกษตรกรผู้
ปลูกขา้วในด้านระดบัการจดัการ จงึควรมีการศกึษาเพิม่เตมิถงึปัจจยัอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัความส าเรจ็
ของเกษตรกรผูป้ลกูขา้ว เช่น การวเิคราะหเ์จาะจงสภาพแวดลอ้มทางการแขง่ขนั 
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บทคดัย่อ 

การวิจัยนี้มีว ัตถุประสงค์เพื่อ 1) วิเคราะห์พฤติกรรมการปรับตัวในการปฏิบัติงานของพนักงาน ส านักการช่าง 
เทศบาลนครนนทบุรี ในสถานการณ์โรคไวรสัโคโรนา  และ 2019 2) ท าการเปรียบเทียบผลกระทบจาก
สถานการณ์เกดิโรคไวรสัโคโรนา 2019 ต่อการปฏบิตังิานของพนักงาน ส านักการช่าง เทศบาลนครนนทบุรี 
เป็นงานวจิยัเชงิปรมิาณ (Quantitative Research) โดยใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมอืในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล ประชากรที่ใช้ในงานวิจัยนี้  คือ พนักงานส านักการช่าง เทศบาลนครนนทบุรี จ านวน 200 คน 
การศกึษาผลกระทบจากสถานการณ์โรคไวรสัโคโรนา 2019 ในกรณีนี้ คอื บุคลากรส านักการช่างที่ปฏบิตังิาน
ภายในส านักงานเทศบาลนครนนทบุร ีและภายนอกส านักงานในเขตพื้นที่เทศบาลนครนนทบุรทีี่รบัผิดชอบ 
สถิติที่ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล คือ สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และสถติเิชงิอนุมาน/สถติอิ้างองิ ไดแ้ก่ การวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว t-test (Independent Sample) , 
F-test (One-way ANOVA) ทดสอบรายคู่ด้วยวธิกีารของเชฟเฟ่ (Scheffe’s Method) การทดสอบสมมติฐานใช้สถิติ      
Chi-square ในการหาความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรอสิระกบัตวัแปรตาม และการทดสอบสมมตฐิานวเิคราะห์
เปรยีบเทียบค่าเฉลี่ย ที่ระดบันัยส าคญั 0.05 ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการวิจยัทางสงัคมศาสตร์ในการ
ค านวณค่าสถติทิีใ่ชว้เิคราะหข์อ้มลู 
ค าส าคญั : โรคไวรสัโคโรนา 2019, พฤตกิรรมการปรบัตวัการท างาน, ส านกัการช่าง เทศบาลนครนนทบุร ี

1. บทน า
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้เกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อการด ารงชีวิตของประชากรในประเทศไทย 

อย่างรุนแรง ช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีระดับความรุนแรง ซึ่งประเทศไทย 
พบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รายแรกในวันที่ 8 มกราคม 2563 การระบาดดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการ 
ด าเนินชีวิตของประชาชน รฐับาลโดยกระทรวงสาธารณสุขของประเทศไทยจึงได้ประกาศเป็นโรคติดต่ออันตราย 
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ตามพระราชบญัญตัโิรคตดิต่อ พ .ศ  2558 การเกดิผลกระทบสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคตดิเชื้อไวรสัโคโรนา 2019       
ที่รุนแรงเช่นนี้ ท าให้รฐับาลไทยจงึต้องก าหนดมาตรการต่างๆ โดยออกค าสัง่การจดัตัง้หน่วยงานพเิศษ  
เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามพรก. ฉุกเฉิน พ .ศ .  2548 เรียกว่าศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ          
ไวรสัโคโรนา 2019 (สบค.) เป็นศูนยบ์รหิารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019  

ภารกจิหลกัของส านักการช่าง เทศบาลนครนนทบุร ีคอื การซ่อมแซมถนน ซอย ทางเดนิเทา้ ฝาท่อ
ระบายน ้า ดูแลบ ารุงรกัษาสวนสาธารณะ และสวนหย่อม รวมทัง้ป้องกนัและแก้ไขปัญหาน ้าท่วม เป็นต้น          
โดยมขีอบข่ายภารกจิทัง้ภายในส านักงานฯ และภายนอกส านักงานฯ ในเขตพืน้ทีท่ีร่บัผดิชอบของเทศบาล
นครนนทบุร ีแต่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคตดิเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 เทศบาลนครนนทบุรไีด้
มอบหมายภารกจิหน้าทีใ่หส้ านักการช่างช่วยท าหน้าที่ในการมอบถุงยงัชพีใหก้บัประชาชนผูป้ระสบปัญหา
อนัเนื่องมาจากสถานการณ์โรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 แก่ชุมชนในเขตเทศบาลนครนนทบุร ีจ านวน 93 
ชุมชน พรอ้มด้วยให้ท าหน้าที่ประจ าจุดรบัมอบถุงยงัชพี และประชาสมัพนัธ์แจง้ประชาชนที่มารบัมอบถุง  
ยงัชีพให้สวมหน้ากากอนามยัหรอืหน้ากากผ้า จดัให้มแีอลกอฮอล์ เจล หรอืน ้ายาฆ่าเชื้อโรค ท าการ
ตรวจวดัอุณหภูมใิห้แก่ประชาชน โดยท าสญัลกัษณ์หรอืเครื่องหมายการเวน้ระยะห่าง เพื่อจดัการเวน้ระยะ
นัง่หรอืยนืห่างกนัประมาณหนึ่งเมตร ควบคุมจ านวนประชาชนมใิห้แออดั และเมื่อภารกจิเสรจ็สิ้นแล้วให้
ดูแลท าความสะอาดพื้นที่โดยรอบ ซึ่งภารกิจนี้ท าให้บุคลากรของส านักการช่างต้องปรับตัวในการ
ปฏบิตังิานใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ตามมาตรการของรฐับาลและกระทรวงมหาดไทยไดส้ัง่การ จงึเป็น
ประเดน็ส าคญัที่บุคลากรส านักการช่างต้องระมดัระวงัการท างานของเจา้หน้าที่หรอืผู้ปฏบิตังิานด้านช่าง  
ได้ตระหนักถึงความปลอดภยัส่วนบุคคลภายใต้ภาระงาน เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสั      
โคโรนา 2019 แพรก่ระจายไปสู่ผูป้ฏบิตัแิละมใิหแ้พรก่ระจายไปสู่บุคคลภายนอกหรอืประชาชน 

1.1 วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 
1) เพื่อวเิคราะหพ์ฤตกิรรมการปรบัตวัในการปฏบิตังิานของพนักงาน ส านักการช่าง เทศบาลนครนนทบุร ี

ในสถานการณ์โรคไวรสัโคโรนา 2019 
2) เพื่อเปรยีบเทยีบผลกระทบจากสถานการณ์เกดิโรคไวรสัโคโรนา 2019  ต่อการปฏบิตังิานของพนักงาน 

ส านกัการช่าง เทศบาลนครนนทบุร ี
1.2 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 
 1) สามารถน าผลการวจิยัใชเ้ป็นแนวทางเพื่อเตรยีมความพรอ้มของบุคลากรในการปรบัตวัในการท างาน
ไปในทศิทางเดยีวกนัตามนโยบายของรฐับาลใหม้ปีระสทิธภิาพสงูสุด 

2) สามารถน าผลการวจิยัมาปรบัปรุงแก้ไขการบรหิารงานและก าหนดแนวทางพฒันาความสามารถการ
ปรบัตวัในการท างานของบุคลากร ทีอ่าจเกดิโรคไวรสัโคโรนา 2019 ในอนาคตไดอ้ยา่งปลอดภยัต่อชวีติ 

3) นักวจิยันักศกึษาหรอืผู้ที่สนใจทัว่ไปสามารถน าขอ้มูลจากการวจิยัครัง้นี้ไปเป็นแนวทางในการศึกษา
คน้ควา้วจิยัและใชเ้ป็นขอ้มลูอา้งองิเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้งต่อไป 
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2. การทบทวนวรรณกรรม  
 2.1 แนวคิดเก่ียวกบัความปลอดภยัในการท างานด้านช่าง ความปลอดภยัในงานช่างเบือ้งตน้ของงาน
ก่อสรา้ง การป้องกนัอุบตัเิหตุทีเ่กดิจากตวับุคคล ท าไดโ้ดยการใชว้ธิเีสรมิสรา้งเจตคตทิีด่ต่ีอความปลอดภยัให้
เกดิขึน้ในตวับุคคล ตอ้งเริม่จากจติส านึกและสะสมทศันคตทิีถู่กต้องใหเ้กดิขึน้ในตวัเอง การสรา้งลกัษณะนิสยั
การท างานที่ดแีละการตดัสนิใจอย่างมสีตริอบคอบเป็นวธิหีนึ่งที่ได้ผลในการป้องกนัอุบตัเิหตุและสร้างความ
ตระหนักในความปลอดภยัส่วนตวั ลกัษณะนิสยัทีด่ใีนการท างานทีส่รา้งความปลอดภยัใหแ้ก่ตนเอง มาตรการ
ป้องกนัหรอืขอ้ปฏบิตัทิี่ชดัเจนเรื่องความปลอดภยัที่เกี่ยวขอ้งกบับุคคล ส าหรบัวศิวกรในไซต์งานก่อสรา้งจะ
ช่วยลดความเสีย่งและท าใหอ้ตัราการเกดิอุบตัเิหตุน้อยลง โดยการใชอุ้ปกรณ์คุม้ครองความปลอดภยัส่วนบุคคล 
คอื อุปกรณ์หรอืสิง่หนึ่งสิง่ใดทีจ่ะน ามาส่วมใส่ลงบนส่วนหนึ่งหรอืหลายส่วนของบุคคล เพื่อป้องกนัไม่ใหไ้ด้รบั
อันตรายจากการท างานหรือลดความรุนแรงของการประสบอันตรายดังนี้  อุปกรณ์ป้องกันศีรษะ ได้แก่ หมวกแข็ง               
ใชป้้องกนัศรีษะใบหน้าและคอดา้นหลงั, อุปกรณ์ป้องกนัผม ไดแ้ก่ ตาข่ายคลุมผม ใชป้้องกนัผมไม่ใหถู้กจบัดงึ
โดยชิ้นส่วนของเครื่องจกัรที่ก าลงัเคลื่อนไหว, อุปกรณ์ป้องกนัตา ได้แก่ แว่นตา แว่นกรองแสง และหน้ากาก   
ใชป้้องกนัอนัตรายเนื่องจากเศษผมกระเดน็เขา้ตา ป้องกนัสารเคมเีขา้ตา, อุปกรณ์ป้องกนัหู ไดแ้ก่ ทีอุ่ดหู และ
ที่ครอบหู เพื่อลดอนัตรายจากเสยีงดงั, อุปกรณ์ป้องกนัล าตวัและขา ได้แก่ ชุดกนัสารเคม ีชุดกนัความร้อน    
ชุดกนัสะเก็ดไฟ, อุปกรณ์ป้องกนัเท้า ได้แก่ รองเท้าหวัโลหะ รองเท้ายาง ต้องเป็นรองเท้าชนิดพเิศษที่มแีผ่น
เหล็กรองไว้ทางส่วนหน้าของรองเท้า, อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจ ได้แก่ หน้ากากที่ครอบปากและจมูก                 
ทีก่รองอากาศชนิดต่างๆ ตามประเภทสารเคมี, อุปกรณ์ป้องกนัมอืและแขน ไดแ้ก่ ถุงมอืยาง ปลอกแขน งานที่
ต้องใชม้อืจบัของหนัก ของแขง็ ของมคีม ของทีร่อ้น และงานเกี่ยวกบัไฟฟ้า, อุปกรณ์ป้องกนัอื่นๆ ไดแ้ก่ ครมี
ป้องกนัอนัตรายต่อผวิ เพื่อป้องกนัอนัตรายจากการเสยีดสสีารเคมหีรอืจากเชื้อแบคทเีรยี และเขม็ขดันิรภยั 
เชอืกนิรภยั เมือ่ท างานอยูท่ีส่งู เช่น เสานัง่รา้น สิง่ก่อสรา้ง เป็นทีล่าดเอยีง และไมม่ลีาวหรอืขอบกัน้ 

2.2 แนวคิดเก่ียวกับการปฏิบติังานในสถานการณ์โรคระบาด เทดรอส อัดนอม เกเบรเยซุส 
ผูอ้ านวยการองคก์ารอนามยัโลก กล่าวว่า สถานการณ์ปัจจุบนัไม่ไดเ้ป็นวกิฤตทิางสาธารณสุขเท่านัน้ แต่เป็น
วกิฤตทิีม่ผีลกระทบต่อทุกคนและทีทุ่กฝ่ายตอ้งเขา้มามสี่วนรว่มในการสูก้บัไวรสั องคก์ารอนามยัโลกไดก้ าหนด
แนวทางในการปฏบิตัสิ าหรบับุคลากรทางการแพทย ์การควบคุมและป้องกนัการตดิเชือ้ระหว่างการใหก้ารดูแล
ในสถานบรกิารสาธารณสุข เมือ่พบผูต้อ้งสงสยัป่วยเป็นโรคโควดิ-19 (องคก์ารอนามยัโลก, 2563) [1] มาตรการ
เสรมิเพื่อป้องกนัการตดิเชือ้ในการป้องกนัการสมัผสัและฝอยละอองขนาดใหญ่ของบุคลากรสาธารณสุข จะต้อง
ก าหนดชุดเจา้หน้าทีดู่แลผูป่้วยขึน้มาโดยเฉพาะ โดยเจา้หน้าทีดู่แลผูป่้วยทุกคนต้องใชห้น้ากากทางการแพทย ์
ใส่อุปกรณ์ป้องกนัดวงตาหรอืป้องกนัใบหน้า ใส่เสื้อกาวน์แขนยาวแบบชนิดปลอดเชื้อและสะอาด ใส่ถุงมอื   
เมื่อหลงัเสรจ็สิน้ภารกจิต้องถอดอุปกรณ์ PPE และทิ้งอย่างถูกต้อง ท าความสะอาดมอือกีครัง้ การใช้อุปกรณ์
ควรเป็นแบบใชค้รัง้เดยีวและทิง้ได ้เช่น หฟัูง ปลอกรดัตน้แขนส าหรบัวดัความดนั ปรอท หากใชอุ้ปกรณ์รว่มกนั
ระหว่างผูป่้วยหลายคนจะต้องท าความสะอาดและฆ่าเชือ้ทุกครัง้ (ใชแ้อลกอฮอล ์70%) หลกีเลีย่งการสมัผสัตา 
จมกู ปาก ดว้ยมอืเปล่าหรอืระหว่างใส่ถุงมอืทีอ่าจปนเป้ือน และจ ากดัจ านวนคนในหอ้งใหน้้อยทีสุ่ดเท่าทีจ่ าเป็น
ต่อการใหก้ารดแูลช่วยเหลอืผูป่้วย  
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สถานพยาบาลเป็นแหล่งที่ท าให้ผูร้บับรกิารมคีวามเสีย่งต่อการได้รบัเชื้อและตดิเชื้อ บุคลากรต้องปฏบิตัิ
ตามหลกัการทีเ่น้นป้องกนัการตดิเชือ้จากสารคดัหลัง่ในร่างกายทุกชนิด (โรงพยายาบาลวานรนิวาส, 2560) [2] 
ไดจ้ดัท าคู่มอืปฏบิตักิารป้องกนัและควบคุมการตดิเชือ้ในโรงพยาบาล คปส.อวานรนิวาสจงัหวดัสกลนคร โดยมี
มาตรการลดความเสีย่งส าหรบับุคลากรสู่ผูป่้วยและผูป่้วยสู่บุคลากร คอื สวมแว่นตาช่วยลดการสมัผสัจากมอืที่
เปรอะเป้ือนของตนเอง สวมถุงมือและอุปกรณ์ป้องกัน ล้างมืออย่างถูกวิธี โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อออกจากห้องน ้าและ           
ก่อนเตรยีมอาหาร และภูมคิุ้มกนัตามธรรมชาติให้บุคลากรได้รบัวคัซนีป้องกนัโรค ซึ่งการระบาดมกัเกี่ยวข้องกับผู้ป่วย 
บุคลากรและญาต ิหากสงสยัว่าป่วยเป็นวณัโรคบุคลากรสวมอุปกรณ์ป้องกนัระบบทางเดนิหายใจ ดแูลและใหย้า
ผูต้ดิเชือ้รายใหม่  

จากแนวคดิดงักล่าวขา้งต้นจงึเป็นประเดน็ส าคญัของบุคลากรดา้นช่างในสายงานทีม่พีืน้ฐานเช่นนี้เมื่อเกดิ
ภาวะวกิฤตแลว้มแีนวทางการปฏบิตัตินอย่างไรทีต่้องตระหนักในประเดน็ความปลอดภยัต่อการปฏบิตังิานใน
สถานการณ์โรคระบาดรา้ยแรง  
 
3. วิธีด าเนินการวิจยั 

ประชากรในการศึกษาครัง้นี้ คอื พนักงานส านักการช่าง เทศบาลนครนนทบุร ีซึ่งประกอบด้วยพนักงานและลูกจ้าง     
จ าแนกเป็น พนักงาน จ านวน 72 คน ลูกจ้าง จ านวน 297 คน รวมเป็นประชากรทัง้สิ้น 369 คน เครื่องมอืที่ใช้ในการวจิยั        
คือ แบบสอบถาม ก าหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้สูตรของเครจซี่และมอร์แกน Krejcie and Morgan, (1970, อ้างถึงใน              
สิน พันธุ์พินิจ, 2554, น.137) จ านวนขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการโดยสุ่มกลุ่มตัวอย่างจากประชากรทัง้หมด                
ที่ระดับความเชื่อมัน่ร้อยละ 95 และมีค่าความคลาดเคลื่อนในการประมาณไม่เกินร้อยละ 5 และสัดส่วนของลักษณะ                
ทีส่นใจในประชากรเท่ากบั 0.5 ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งการสุ่มตวัอยา่งแบบความน่าจะเป็น การสุ่มตวัอยา่งแบบ
หลายขัน้ตอน (Multistage Random Sampling) โดยมลี าดบัขัน้ตอนดงันี้ 
 ขัน้ท่ี 1 สุ่มตวัอยา่งแบบแบ่งชัน้ (Stratified sampling) เลอืกตวัอยา่งแบบชัน้ภมูทิ าการเลอืกตวัอยา่งทีแ่บ่ง
ประชากรออกเป็นชัน้ย่อย (strata) เลอืกตวัอย่างอาศยัสดัส่วน (Proportional Stratified Sampling) โดยเลอืก
ตวัอยา่งจากพนักงานแต่ละส่วนงานในสงักดัส านักการช่าง เทศบาลนครนนทบุร ีและเทยีบสดัส่วนเพื่อหาขนาด
ตวัอยา่งทีเ่หมาะสมในแต่ละส่วนงาน 
 ขัน้ท่ี 2 ในแต่ละกลุ่มตวัอยา่งของส่วนงานในสงักดัส านกัการช่าง เทศบาลนครนนทบุรใีชว้ธิกีารสุ่มตวัอย่าง
ตามสะดวกหรอืสมคัรใจ (Convenient or Volunteer Sampling) โดยการเลอืกตวัอย่างตามความสะดวกและ
ความสมคัรใจของผู้วิจยัและผู้ถูกวิจยัให้ครบตามขนาดจ านวนกลุ่มตัวอย่างของแต่ละส่วนงานในสังกัดส านักการช่าง     
เทศบาลนครนนทบุรแีละท าการรวบรวมและศกึษาขอ้มลู แนวคดิทฤษฎเีอกสารและงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้งในการ
สรา้งแบบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการวจิยัแบบสอบถามแบ่งเป็น 4 ส่วน ลกัษณะแบบสอบถามส่วนที ่1-2 มี
ค าตอบใหเ้ลอืกและใหผู้ต้อบเลอืกเพยีงค าตอบเดยีว 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ลักษณะค าถามแบบปลายปิด (closed-ended question) 
จ านวน 9 ขอ้ ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษา ส่วนงานทีส่งักดั จ านวนบุคลากรในส่วนงาน ประเภทต าแหน่ง 
ชื่อต าแหน่งงาน ต าแหน่งในสายงานบทบาทและหน้าทีใ่นสถานทีป่ฏบิตังิาน 
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ส่วนท่ี 2 การปฏบิตังิานของพนักงานในสถานการณ์เกดิโรคไวรสัโคโรนา 2019 โดยแบ่งเป็น 2 ระดบั คอื 
ภายในส านักงานเทศบาลนครนนทบุรี และภายนอกส านักงานในเขตพื้นที่เทศบาลนครนนทบุรทีี่รบัผิดชอบ
ลกัษณะค าถามแบบปลายปิด (closed-ended question) จ านวน 56 ข้อ ได้แก่ การปรบัตวัในการปฏบิตัิงาน
ภายในส านักงานเทศบาลนครนนทบุรี ประกอบด้วย 1) ก่อนเกดิการแพร่ระบาดของโรคไวรสัโคโรนา 2019 
จ านวน 9 ขอ้ 2) เมื่อเกดิการแพร่ระบาดของโรคไวรสัโคโรนา 2019 จ านวน 9 ขอ้ 3) เมื่อการแพร่ระบาดของ
โรคไวรสัโคโรนา 2019 เริม่คลีค่ลายลง จ านวน 10 ขอ้ และการปรบัตวัในการปฏบิตังิานภายนอกส านักงานใน
เขตพืน้ทีเ่ทศบาลนครนนทบุรทีีร่บัผดิชอบ ประกอบดว้ย 1) ก่อนเกดิการแพรร่ะบาดของโรคไวรสัโคโรนา 2019 
จ านวน 9 ขอ้ 2) เมื่อเกดิการแพร่ระบาดของโรคไวรสัโคโรนา 2019 จ านวน 9 ขอ้ และ 3) เมื่อการแพร่ระบาด
ของโรคไวรสัโคโรนา 2019 เริม่คลีค่ลายลง จ านวน 10 ขอ้ 

ส่วนท่ี 3 ผลจากการปฏิบัติงานในสถานการณ์เกิดโรคไวรัสโคโรนา 2019 ของพนักงานและลูกจ้าง ว่าความ            
คดิเหน็อยู่ในระดบัใด แบ่งเป็น 2 ระดบั คอื ภายในส านักงานเทศบาลนครนนทบุรี และภายนอกส านักงานใน
เขตพื้นที่เทศบาลนครนนทบุรีที่รบัผดิชอบ ลกัษณะเป็นค าถามปลายปิด (Close - Ended Question) โดยใช้
ระดบัการวดัขอ้มูลประเภทอนัตรภาคชัน้ (Interval Scale) เป็นการก าหนดระดบัคะแนนความคดิเหน็ จ านวน 
26 ขอ้ ไดแ้ก่ 1) ภายในส านักงานเทศบาลนครนนทบุร ีจ านวน 12 ขอ้ และ 2) ภายนอกส านักงานในเขตพื้นที่
เทศบาลนครนนทบุรทีี่รบัผดิชอบ จ านวน 14 ขอ้ ลกัษณะแบบสอบถามส่วนที่ 3 ก าหนดคะแนนในการตอบ
แบบสอบถามเป็น 4 ระดบัมเีกณฑค์ะแนนและแปลผล คอื ระดบัความคดิ ไดแ้ก่ เหน็ดว้ยมากทีสุ่ด 4         เหน็
ดว้ยมาก 3 เหน็ดว้ยน้อย 2 เหน็ดว้ยน้อยทีสุ่ด 1 

ส่วนท่ี 4 ความคดิเหน็ของพนกังานและลกูจา้ง ส านกัการช่างต่อผลกระทบจากสถานการณ์เกดิโรคไวรสั โค
โรนา 2019 ต่อการปฏิบตัิงานภายในส านักงานเทศบาลนครนนทบุรี และภายนอกส านักงานในเขตพื้นที่
เทศบาลนครนนทบุรทีี่รบัผดิชอบ เพื่อสรา้งความพรอ้มในการเผชญิกบัสถานการณ์ฉุกเฉินในอนาคตลกัษณะ
ค าถามแบบเปิด (open-ended question) จ านวน 2 ข้อ ได้แก่ 1) ผลกระทบจากสถานการณ์โรคไวรัสโคโรนา 2019              
พบอุปสรรคในการปฏบิตังิานทัง้ภายในส านักงานฯ และภายนอกส านักงานฯ อย่างไร และ 2) ความคดิเหน็ต่อ
การตอบสนองจากการแพรร่ะบาดของโรคไวรสัโคโรนา 2019 เกดิขึน้อยา่งรนุแรงทีผ่่านมาอย่างไร 
 
4. ผลการวิจยั  

4.1 ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของตัวอย่าง ส่วนใหญ่เพศชายมากกว่าเพศหญิงจ านวนเพศชาย คือ 140 คน           
และจ านวนเพศหญงิ คอื 60 คน มอีายุระหว่าง 25-35 ปี มากที่สุด จ านวน 73 คน ชาย 49 คน หญงิ 24 คน   
จบระดบัการศกึษาต ่ากว่าปรญิญาตรมีากทีสุ่ด จ านวน 118 คน ชาย 93 คน หญงิ 25 คน ปฏบิตังิานในส่วนงาน
ทีส่งักดัส่วนการโยธาและสุขาภบิาลมากทีสุ่ด จ านวน 129 คน ชาย 111 คน หญงิ 18 คน จ านวนบุคลากรในแต่
ละส่วนงานทีป่ฏบิตังิานร่วมกนัทัง้การปฏบิตังิานภายในส านักงานฯ และภายนอกส านักงานฯ โดยเฉลีย่ จ านวน 
30 คน ประเภทต าแหน่งลูกจา้งมากที่สุด จ านวน 157 คน ชาย 107 คน หญงิ 50 คน ต าแหน่งในสายงาน               ใน
สงักดัส านักการช่างเป็นพนักงานจา้งตามภารกจิมากทีสุ่ด จ านวน 96 คน ชาย 68 คน หญงิ 28 คน พนักงาน
และลกูจา้งส านักการช่างมบีทบาทหน้าทีใ่นสถานทีป่ฏบิตังิานภายในส านักงานฯ และภายนอกส านักงานฯ มาก
ทีสุ่ด จ านวน 115 คน ชาย 85 คน หญงิ 30 คน 
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การปรบัตวัในการปฏิบติังานภายในส านักงานฯ พบว่า 
1) ก่อนเกิดการแพร่ระบาดของโรคไวรสัโคโรนา 2019  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ทราบมากที่สุด 

ชาย 100 คน หญงิ 49 คน ซึ่งให้ความเหน็ว่าหน่วยงานมกีารแนะน าให้สวมหน้ากากอนามยัหรอืหน้ากากผ้า
ภายในส านักงานเทศบาลฯ มากทีสุ่ด ชาย 124 คน หญงิ 55 คน อกีทัง้ใหค้วามเหน็ว่าเทศบาลฯ มกีารแนะน า
ใหล้า้งมอืดว้ยเจลแอลกอฮอลม์ากทีสุ่ด ชาย 123 คน หญงิ 57 คน โดยมกีารสวมหน้ากากอนามยัหรอืหน้ากากผา้            เมือ่
ต้องตดิต่อประสานงานกบัผูบ้งัคบับญัชาและเพื่อนร่วมงานหรอืบุคคลภายนอกมากทีสุ่ด ชาย 106 คน    หญงิ 
52 คน ซึ่งมกีารตรวจสอบตนเองเบื้องต้นโดยเฉพาะอาการไขห้รอืทางเดนิหายใจมากที่สุด ชาย 89 คน หญงิ 
44 คน และมกีารสวมใส่หน้ากากอนามยัขณะปฏบิตัิงานโดยสวมใส่ปิดคลุมจากจมูกถงึคางมากที่สุด     ชาย 
107 คน หญงิ จ านวน 47 คน 

2) ขณะเกิดการแพร่ระบาดของโรคไวรสัโคโรนา 2019 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ทราบว่า         
การเกดิขึ้นของการแพร่ระบาดของโรคไวรสัโคโรนา 2019 จะต้องสวมหน้ากากอนามยัหรอืหน้ากากผ้าก่อน
ปฏบิตัิงานทุกครัง้ภายในส านักงานฯ มากที่สุด ชาย 135 คน หญิง 59 คน พนักงานส่วนใหญ่มกีารสวมใส่
ตลอดเวลามากที่สุด ชาย 95 คน หญิง 45 คน ส่วนใหญ่มกีารล้างมอืด้วยเจลแอลกอฮอล์หรอืสบู่สม ่าเสมอ   
มากทีสุ่ด ชาย 96 คน หญงิ 44 คน มกีารเวน้ระยะห่างสม ่าเสมอมากทีสุ่ด ชาย 91 คน หญงิ 37 คน ส่วนใหญ่
สวมหน้ากากอนามยัอย่างมดิชดิเป็นอนัดบัแรกมากทีสุ่ด ชาย 97 คน หญงิ 42 คน อกีทัง้มกีารท าความสะอาด
ด้วยแอลกอฮอล์หรอืน ้ายาฆ่าเชื้อโรคของวสัดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการท างานสมัผสัร่วมกบัผู้อื่นโดยท าเป็นประจ า
มากทีสุ่ด ชาย 82 คน หญงิ 33 คน 

3) เม่ือการแพร่ระบาดของโรคไวรสัโคโรนา 2019เร่ิมคล่ีคลายลง ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มกีาร
สวมหน้ากากอนามยัหรอืหน้ากากผ้าอย่างต่อเนื่องมากที่สุด ชาย 108 คน หญิง 47 คน มกีารสวมหน้ากาก
อนามยัหรือหน้ากากผ้าโดยสวมใส่ตลอดเวลามากที่สุด ชาย 91 คน หญิง 32 คน มีการล้างมือด้วยเจล
แอลกอฮอล์หรือสบู่สม ่าเสมอมากที่สุด ชาย 85 คน หญิง 41 คน มีการเว้นระยะนัง่หรือยืนห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร          
เพื่อป้องกนัการตดิเชื้อโรคไวรสัโคโรนา 2019 โดยเว้นระยะห่างสม ่าเสมอมากที่สุด ชาย 81 คน หญงิ 36 คน   
มกีารท าความสะอาดเครื่องมอืที่ใช้ในการปฏิบตัิงานด้วยแอลกอฮอล์หรอืน ้ายาฆ่าเชื้อโรคโดยมกีารปฏิบตัิ     
มากที่สุด ชาย 112 คน หญิง 50 คน และเมื่อมีการสัมผัสอุปกรณ์หรือสิ่งของที่ใช้สาธารณะมีการปฏิบัติตนในการ         
ป้องกนัการตดิเชือ้โรคไวรสัโคโรนา 2019 โดยลา้งมอืดว้ยเจลแอลกอฮอลม์ากทีสุ่ด ชาย 69 คน หญงิ 32 คน 

การปรบัตวัในการปฏิบติังานภายนอกส านักงานฯ พบว่า 
 1) ก่อนเกิดการแพร่ระบาดของโรคไวรสัโคโรนา 2019  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ทราบว่าจะมี
แนวโน้มการแพร่ระบาดของโรคไวรสัโคโรนา 2019 เกิดขึ้นมากที่สุด ชาย 101 คน หญิง 52 คน ซึ่งให้    
ความเห็นว่าหน่วยงานมีการแนะน าให้สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้ามากที่สุด ชาย 124 คน หญิง 55 คน               
อกีทัง้ใหค้วามเหน็ว่าเทศบาลฯ มกีารแนะน าใหล้า้งมอืดว้ยเจลแอลกอฮอลม์ากทีสุ่ด ชาย 121 คน หญงิ 58 คน 
โดยมกีารสวมหน้ากากอนามยัหรอืหน้ากากผา้ เมื่อต้องตดิต่อประสานงานกบัผูบ้งัคบับญัชาและเพื่อนร่วมงาน
หรอืบุคคลภายนอกมากทีสุ่ด ชาย 95 คน หญงิ 48 คน ซึง่มกีารตรวจสอบตนเองเบือ้งต้นโดยเฉพาะอาการไข้
หรอืทางเดนิหายใจมากที่สุด ชาย 86 คน หญงิ 46 คน และมกีารสวมใส่หน้ากากอนามยัขณะปฏบิตังิานโดย
สวมใส่ปิดคลุมจากจมกูถงึคางมากทีสุ่ด ชาย 120 คน หญงิ 49 คน 
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 2) ขณะเกิดการแพร่ระบาดของโรคไวรสัโคโรนา 2019 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ทราบว่าการ
เกิดขึ้นของการแพร่ระบาดของโรคไวรสัโคโรนา 2019 จะต้องสวมหน้ากากอนามยัหรือหน้ากากผ้าก่อน
ปฏิบตัิงานทุกครัง้มากที่สุด ชาย 136 คน หญิง 57 คน ซึ่งมกีารสวมใส่เป็นประจ ามากที่สุด ชาย 110 คน หญิง 27 คน         
โดยมกีารล้างมอืด้วยเจลแอลกอฮอล์หรอืสบู่สม ่าเสมอมากที่สุด ชาย 97 คน หญิง 46 คน อีกทัง้มกีารเว้น
ระยะห่างสม ่าเสมอมากทีสุ่ด ชาย  91 คน หญงิ 45 คน ขณะเกดิการแพรร่ะบาดมกีารสวมหน้ากากอนามยัอย่าง
มดิชดิมากทีสุ่ด ชาย 90 คน หญงิ 41 คน มกีารท าความสะอาดดว้ยแอลกอฮอลห์รอืน ้ายาฆ่าเชือ้โรคของวสัดุ
อุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการท างานสมัผสัรว่มกบัผูอ้ื่นโดยท าเป็นประจ ามากทีสุ่ด ชาย 96 คน หญงิ 45 คน        
 3) เม่ือการแพร่ระบาดของโรคไวรสัโคโรนา 2019 เร่ิมคล่ีคลายลง ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มกีาร
สวมหน้ากากอนามยัหรอืหน้ากากผ้าอย่างต่อเนื่องมากทีสุ่ด ชาย 108 คน หญงิ 47 คน ซึง่มกีารสวมหน้ากาก
อนามยัหรอืหน้ากากผ้าโดยสวมใส่ตลอดเวลามากที่สุด ชาย 95 คน หญงิ 41 คน อกีทัง้มกีารล้างมอืด้วยเจล
แอลกอฮอลห์รอืสบู่สม ่าเสมอมากทีสุ่ด ชาย 88 คน หญงิ 44 คน อกีทัง้มกีารเวน้ระยะนัง่หรอืยนืห่างกนั     อยา่ง
น้อย 1 เมตร เพื่อป้องกนัการตดิเชือ้โรคไวรสัโคโรนา 2019 โดยเวน้ระยะห่างสม ่าเสมอมากทีสุ่ด ชาย 81 คน            หญงิ 
38 คน โดยมกีารท าความสะอาดเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการปฏบิตังิานดว้ยแอลกอฮอลห์รอืน ้ายาฆา่เชือ้โรค   ซึง่มกีาร
ปฏบิตัมิากที่สุด ชาย 114 คน หญงิ 52 คน มกีารปฏบิตัตินในการป้องกนัการตดิเชื้อโรคไวรสัโคโรนา 2019 
โดยลา้งมอืดว้ยเจลแอลกอฮอลม์ากทีสุ่ด ชาย 69 คน 

ผลจากการปฏิบติังานในสถานการณ์เกิดโรคไวรสัโคโรนา 2019 ภายในส านักงานฯ พบว่า 
1) ขอ้ทีม่คี่าเฉลีย่สงูสุด พบว่าระดบัมากทีสุ่ด คอื บุคลากรสวมหน้ากากอนามยัหรอืหน้ากากผา้อย่างถูกวธิ ี

เพื่อป้องกันการติดเชื้อทางฝอยละอองน ้ าลาย ( เท่ากับ 3.40 และ S.D. เท่ากับ 0.64) รองลงมาได้แก่
หน่วยงานมกีารประชาสมัพนัธใ์หบุ้คลากรสวมหน้ากากอนามยัหรอืหน้ากากผา้ปิดอย่างมดิชดิ ( เท่ากบั 3.37 
และ S.D. เท่ากบั 0.69) หน่วยงานมกีารส ารวจและการตรวจคดักรองของบุคลากรปฏบิตัเิป็นไปตามมาตรการ  
ทีท่างราชการก าหนด เพื่อประโยชน์ในการตดิตามตวัมารบัการตรวจอาการหรอืกกักนัตวั ( เท่ากบั 3.28 และ 
S.D. เท่ากบั 0.77) บุคลากรมหีน้ากากอนามยัหรอืหน้ากากผา้เป็นของใชส้่วนตวัอย่างน้อย 2 ชิน้ต่อคน ลดการ
สะสมของเชื้อโรคไม่ให้มีการแพร่กระจายไปสู่ผู้อื่ น  ( เท่ากับ  3.26 และ  S.D. เท่ากับ  0.74) มีการ
ประชาสมัพนัธ์ข่าวสารที่เป็นความจรงิท าให้บุคลากรลดความหวาดกลวัของโรคตดิต่อ ( เท่ากบั 3.25 และ
S.D. เท่ากบั 0.73) และขอ้ที่มคี่าเฉลี่ยต ่าสุด ได้แก่ การเว้นระยะนัง่หรอืยนืห่างกนัอย่างน้อย 1 เมตร ในการ
ตดิต่อสื่อสารกบัผูบ้งัคบับญัชาและเพื่อนรว่มงาน หรอืบุคคลภายนอกทีเ่ขา้มาใชบ้รกิาร เพื่อป้องกนัการตดิต่อ 
สมัผสัหรอืแพรเ่ชือ้โรคทางฝอยละอองน ้าลาย ( เท่ากบั 3.23 และ S.D. เท่ากบั 0.73) ตามล าดบั 

2) ขอ้ทีม่คี่าเฉลีย่สูงสุด พบว่าระดบัมาก คอื หน่วยงานมกีารควบคุมจ านวนพนักงานและผู้มสี่วนร่วมของ
กจิกรรมตามภารกจิไม่ให้แออดั เพื่อหลกีเลีย่งการตดิต่อสมัผสัระหว่างกนั ( เท่ากบั 3.20 และ S.D. เท่ากบั
0.78) รองลงมาได้แก่ บุคลากรมกีารล้างมอืด้วยสบู่ แอลกอฮอล์ เจลหรอืน ้ายาฆ่าเชื้อโรคอย่างสม ่าเสมอ    
อย่างน้อย 20 วินาที ( เท่ากับ 3.18 และ S.D. เท่ากับ 0.72) มีการใช้แอพพลิเคชัน่ติดต่อสื่อสารกับ
ผู้บงัคบับญัชาและเพื่อนร่วมงานทางโทรศพัท์เคลื่อนที่ ( เท่ากบั 3.17 และ S.D. เท่ากบั 0.80) หน่วยงานมี
การท าความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์หรอืน ้ายาฆ่าเชื้อโรคการเชด็ท าความสะอาดของวสัดุอุปกรณ์ต่างๆ และ
บรเิวณพืน้ทีผ่วิสมัผสัทีเ่กีย่วขอ้งในการปฏบิตังิานทุกวนั ( เท่ากบั 3.16 และ S.D. เท่ากบั 0.85) มกีารอ านวย
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ความสะดวกแก่ผู้ปฏบิตัิงาน เช่น การจดัเหลื่อมเวลาท างานและการพกัของพนักงาน เพื่อหลกีเลี่ยงความ
ใกลช้ดิลดการสมัผสั ( เท่ากบั 3.10 และ S.D. เท่ากบั 0.84) และขอ้ทีม่คี่าเฉลีย่ต ่าสุด ไดแ้ก่ หน่วยงานมกีาร
ลดเวลาในการท ากจิกรรมทีต่้องมสี่วนร่วมแต่ละสงักดัภายในหน่วยงานใหส้ัน้ลง โดยถอืหลกัการหลกีเลีย่งการ
ตดิต่อสมัผสัระหว่างกนั ( เท่ากบั 3.09 และ S.D. เท่ากบั 0.80) ตามล าดบั 

ผลจากการปฏิบติังานในสถานการณ์เกิดโรคไวรสัโคโรนา 2019ภายนอกส านักงานฯ พบว่า 
1) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด พบว่าระดับมากที่สุด คือ หน่วยงานมีการประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรล้างมอื     

ดว้ยเจลแอลกอฮอลอ์ย่างสม ่าเสมอ ( เท่ากบั 3.32 และม ีS.D. เท่ากบั 0.69) รองลงมาไดแ้ก่ มกีารจดัหาสบู่ 
เจลลา้งมอืแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามยัส่วนตวัทีม่คีวามสะดวกต่อการใชง้านทีต่อ้งปฏบิตังิาน ( เท่ากบั 3.25 
และ S.D. เท่ากบั 0.72) การปฏบิตังิานภายนอกส านกังานในเขตพืน้ทีเ่ทศบาลนครนนทบุร ีเมือ่อุปกรณ์ป้องกนั
เกดิความช ารุดมรีอยรัว่ควรเปลี่ยนใหม่ทนัที เพื่อลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคที่ร้ายแรง ( เท่ากบั 3.22 
และ S.D. เท่ากบั 0.80) หน่วยงานมกีารท าความสะอาดดว้ยแอลกอฮอลห์รอืน ้ายาฆ่าเชือ้โรคการเชด็ท าความ
สะอาดของวสัดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ต้องน าไปปฏิบตัิงาน ( เท่ากับ 3.21 และ S.D. เท่ากับ 0.78) และข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยต ่าสุด ได้แก่ หน่วยงานเพิม่ความตระหนักให้กบัพนักงานถึงความเสี่ยงในการปนเป้ือนเชื้อ  โดยให้
ความส าคญัในการป้องกนัตนเอง เช่น การสวมหน้ากากอนามยัและถุงมอืขณะปฏบิตังิาน ( เท่ากบั 3.21 และ 
S.D. เท่ากบั 0.75) ตามล าดบั 

2) ขอ้ที่มคี่าเฉลี่ยสูงสุด พบว่าระดบัมาก คอื ก่อนทิ้งขยะตดิเชื้อควรใส่ถุงปิดให้มดิชดิ หรอืทิ้งในถงัขยะ  
ตดิเชือ้ และลา้งมอืท าความสะอาดเพื่อป้องกนัการตกคา้งของเชือ้โรคทีอ่าจจะตดิเชือ้มาสู่พนกังานในหน่วยงาน 
( เท่ากบั 3.19 และ S.D. เท่ากบั 0.75) รองลงมาไดแ้ก่ บุคลากรมกีารกกักนัตวัเองเพื่อสงัเกตอาการ ส าหรบั
กลุ่มคนทีม่โีรคประจ าตวัและมกีารให้ความรู้ ค าแนะน ากนิรอ้น ชอ้นกลาง ลา้งมอื การลา้งมอืทีถู่กวธิ ีและการ
สวมหน้ากากอนามยัอย่างมดิชดิ ( เท่ากบั 3.16 และ S.D. เท่ากบั 0.74) หน่วยงานมกีารส ารวจพนักงานที่
ต้องปฏบิตัิงานภาคปฏิบตัิในชุมชุนส าหรบักลุ่มคนที่มโีรคประจ าตวั  ได้แก่ โรคไม่ติดต่อเรื้อรงัต่างๆ ความ
เขม้งวดจรงิจงัในการกกักนัตวัเอง ( เท่ากบั 3.15 และ S.D. เท่ากบั 0.83) หน่วยงานมกีารลดเวลาในการท า
กิจกรรม การรวมกลุ่มชุมนุมของบุคลากรเพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสระหว่างกันลดการแพร่เชื้อโรคติดต่อ       
( เท่ากบั 3.14 และ S.D. เท่ากบั 0.83) การระมดัระวงัการเก็บขยะติดเชื้อ เช่น ทชิชูที่ผ่านการใช้แล้วอาจ
ปนเป้ือนสารคดัหลัง่ของผูบ้รโิภค ( เท่ากบั 3.14 และ S.D. เท่ากบั 0.77) การปฏบิตังิานภายนอกส านักงาน
ในเขตพื้นที่เทศบาลนครนนทบุร  ีและอยู่ในพื้นที่ที่มคีวามแออดัใช้มอืสมัผสัสิง่ของสาธารณะให้น้อยครัง้ที่สุด 
( เท่ากบั 3.12 และ S.D. เท่ากบั 0.77) การมอบหมายงานให้ปฏบิตังิานนอกสถานที่โดยมจีดัพนักงานเป็น
กลุ่มในหลายรูปแบบ เช่น สลบักบัมาปฏิบตัิงานในบรเิวณพื้นที่ที่ต้องส ารวจในชุมชน ( เท่ากบั 3.09 และ 
S.D. เท่ากบั 0.79) การขาดความพรอ้มของบุคลากรในการใช้เทคโนโลยแีละแอพพลเิคชัน่ในการปฏบิตัิงาน 
( เท่ากบั 2.76 และ S.D. เท่ากบั 0.95) และขอ้ทีม่คี่าเฉลีย่ต ่าสุด ไดแ้ก่ การขาดความพรอ้มเกี่ยวกบัอุปกรณ์
ในการปฏบิตังิานและสญัญาณเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต ( เท่ากบั 2.75 และ S.D. เท่ากบั 0.93) ตามล าดบั 
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ทีม่า : แนวคดิของผูว้จิยั (บรูณาการจากการทบทวนวรรณกรรม) ภาพที ่1 กรอบแนวคดิในการวจิยั 
 
สรปุ  
5.1 สรปุผลการวิจยั 

ผลการวจิยัพบว่า พนักงานทีม่อีายุระหว่าง 25-35 ปี มพีฤตกิรรมการปรบัตวัต่อการไดด้กีว่าช่วงอายุ 46-
55 ปี และช่วงอายุ 56 ปีขึน้ไป พนักงานส่วนใหญ่ปฏบิตัิงานในส่วนงานที่สงักดัส่วนการโยธาและสุขาภบิาล 
โดยมหีน้าที่ซ่อมแซมถนน ซอย ทางเดนิเท้า ฝาท่อระบายน ้า ดูแลบ ารุงรกัษาสวนสาธารณะ และสวนหย่อม 
รวมทัง้ป้องกนัและแก้ไขปัญหาน ้าท่วม เป็นต้น ด้วยลกัษณะงานเช่นนี้ส่งผลให้พนักงานมคีวามเสี่ยงจากการ
แพร่ระบาดของโรคไวรสัโคโรนา 2019 เพราะเป็นงานดา้นช่างทีต่อ้งปฏบิตัดิว้ยความระมดัระวงั ค านึงถงึความ
ปลอดภยัในขณะปฏบิตังิานต้องปรบัตวัโดยปฏบิตัติามนโยบายของรฐับาลทีไ่ด้ก าหนดมาตรการต่างๆ ในการ
ป้องกนัโรคไวรสัโคโรนา 2019 ส่วนจ านวนบุคลากรในแต่ละส่วนงานที่ปฏบิตัิงานร่วมกนัทัง้การปฏบิตัิงาน
ภายในเทศบาลฯ และภายนอกส านกังานในเขตพืน้ทีเ่ทศบาลฯ ทีร่บัผดิชอบโดยเฉลีย่ จ านวน 30 คน เนื่องจาก
ภารกิจหน้าที่ของส านักการช่างส่วนใหญ่เป็นสายงานที่ปฏิบัติงานด้านช่าง บางภารกิจไม่สามารถท างานคนเดียว             
ได้ต้องได้รบัความร่วมมือจากพนักงานหลายคน การท างานของส านักการช่างจะต้องท างานร่วมกันเป็นจ านวนมาก           
อาจไดร้บัความเสีย่งสูง หากพนักงานไม่ใส่ใจในการป้องกนัโรคไวรสัโคโรนา 2019 อย่างถูกวธิจีะส่งผลใหผู้อ้ื่น
ไดร้บัเชือ้ต่อๆ กนัอย่างไม่มวีนัสิ้นสุด ไม่ว่าจะการสมัผสัทางตรงหรอืทางอ้อมกต็าม บทบาทหน้าทีใ่นสถานที่
ปฏบิตังิานภายในส านักงานเทศบาลฯ และภายนอกส านกังานในเขตพืน้ทีเ่ทศบาลฯ ทีร่บัผดิชอบ ซึง่ภารกจิและ
หน้าที่ความรบัผดิชอบพนักงานต้องท างานในสถานที่ที่แตกต่างกนั จงึเป็นผลท าให้บุคลากรส านักการช่างมี
พฤตกิรรมการปรบัตวัในการท างานจากผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคไวรสัโคโรนา 2019 พฤตกิรรมการ
ปรบัตวัในเชงิบวกและในเชงิขอ้จ ากดัในแต่ละช่วงเวลาการแพรร่ะบาดของโรคไวรสัโคโรนา 2019 ดงันี้ 

พฤติกรรมการปรบัตวัในการปฏิบติังานภายในส านักงานฯ และภายนอกส านักงานฯ พบว่า 
 1) ก่อนเกิดการแพร่ระบาดของโรคไวรสัโคโรนา 2019 พฤตกิรรมในเชงิบวกทีพ่นกังานปฏบิตัมิากทีสุ่ด 
คือ การรบัรู้ของพนักงานส่วนใหญ่ทราบว่าจะมแีนวโน้มการแพร่ระบาดของโรคไวรสัโคโรนา 2019 และ
พฤตกิรรมในเชงิขอ้จ ากดัทีพ่นกังานปฏบิตัน้ิอยทีสุ่ด คอื การสวมใส่หน้ากากอนามยัขณะปฏบิตังิานโดยสวมใส่
สายคลอ้งไวท้ีค่อเมือ่ตอ้งพดูคุยกบัผูอ้ื่นจงึจะสวมใส่หน้ากากอนามยั  
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2) ขณะเกิดการแพร่ระบาดของโรคไวรสัโคโรนา 2019 พฤตกิรรมในเชงิบวกทีพ่นกังานปฏบิตัมิากทีสุ่ด 
คอื พนกังานมกีารสวมใส่หน้ากากอนามยัหรอืหน้ากากผา้ขณะปฏบิตังิานโดยสวมใส่ตลอดเวลา และพฤตกิรรม
ในเชงิขอ้จ ากดัทีพ่นักงานปฏบิตัน้ิอยทีสุ่ด คอื พนักงานมกีารปฏบิตัตินเพื่อป้องกนัการตดิเชือ้โรคไวรสัโคโรนา 
2019 เป็นอนัดบัแรกเมื่อจ าเป็นต้องปฏิบตัิงานในพื้นที่ที่มคีวามแออดั โดยเว้นระยะห่างบุคคลอย่างน้อย 2 
เมตร และไมน่ ามอืมาสมัผสัทีใ่บหน้าของตน 
 3) เม่ือการแพร่ระบาดของโรคไวรสัโคโรนา 2019 เร่ิมคล่ีคลายลง พฤตกิรรมในเชงิบวกที่พนักงาน
ปฏบิตัมิากที่สุด คอื พนักงานมกีารสวมหน้ากากอนามยัหรอืหน้ากากผ้าอย่างต่อเนื่อง และพฤตกิรรมในเชงิ
ขอ้จ ากดัทีพ่นักงานปฏบิตัน้ิอยทีสุ่ด คอื พนักงานสมัผสัอุปกรณ์หรอืสิง่ของทีใ่ชส้าธาณะมกีารปฏบิตัตินในการ
ป้องกนัการตดิเชือ้โรคไวรสัโคโรนา 2019 โดยลา้งมอืดว้ยเจลแอลกอฮอลก่์อนแลว้จงึลา้งมอืดว้ยน ้าสะอาด 
 
 

ผลจากการปฎิบติังานในสถานการณ์เกิดโรคไวรสัโคโรนา 2019ภายในส านักงานฯ พบว่า 
ระดบัความคดิเหน็ของพนกังานภาพรวมอยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด ( เท่ากบั 3.22 และ S.D. เท่ากบั 0.75) ขอ้

ที่มคี่าเฉลี่ยสูงสุด พบว่าระดบัมากที่สุด คือ บุคลากรสวมหน้ากากอนามยัหรอืหน้ากากผ้าอย่างถูกวธิเีพื่อ
ป้องกนัการตดิเชือ้ทางฝอยละอองน ้าลาย ( เท่ากบั 3.40 และ S.D. เท่ากบั 0.64) รองลงมาไดแ้ก่ หน่วยงานมี
การประชาสมัพนัธใ์หบุ้คลากรสวมหน้ากากอนามยัหรอืหน้ากากผา้ปิดอย่างมดิชดิ ( เท่ากบั 3.37 และ S.D. 
เท่ากบั 0.69) และขอ้ทีม่คี่าเฉลีย่ต ่าสุด ไดแ้ก่ หน่วยงานมกีารลดเวลาในการทากจิกรรมทีต่้องมสี่วนร่วมแต่ละ
สงักดัภายในหน่วยงานให้สัน้ลง โดยถอืหลกัการหลกีเลี่ยงการตดิต่อสมัผสัระหว่างกนั ( เท่ากบั 3.09 และ 
S.D. เท่ากบั 0.80) อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

ผลจากการปฎิบติังานในสถานการณ์เกิดโรคไวรสัโคโรนา 2019 ภายนอกส านักงานฯ พบว่า 
ระดบัความคดิเหน็ของพนักงานภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ( เท่ากบั 3.12 และ S.D. เท่ากบั 0.79) ขอ้ทีม่ ี

ค่าเฉลีย่สูงสุด พบว่าระดบัมากทีสุ่ด คอื หน่วยงานมกีารประชาสมัพนัธใ์หบุ้คลากรล้างมอืดว้ยเจลแอลกอฮอล์
อย่างสม ่าเสมอ ( เท่ากบั 3.32 และ S.D. เท่ากบั 0.69) รองลงมาไดแ้ก่ มกีารจดัหาสบู่เจลลา้งมอืแอลกอฮอล์ 
หน้ากากอนามยัส่วนตัวที่มคีวามสะดวกต่อการใช้งานที่ต้องปฏิบตัิงาน  ( เท่ากับ 3.25 และ S.D. เท่ากับ 
0.72) และข้อที่มคี่าเฉลี่ยต ่าสุด ได้แก่ การขาดความพร้อมเกี่ยวกับอุปกรณ์ในการปฏิบตัิงานและสญัญาณ
เครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต ( เท่ากบั 2.75 และ S.D. เท่ากบั 0.93) อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

ความคิดเหน็ของพนักงานท่ีพบปัญหาอสุรรคและการตอบสนองในสถานการณ์การแพร่ระบาด
โรคไวรสัโคโรนา 2019 ต่อการปฏิบติังานภายในส านักงานฯ และภายนอกส านักงานฯ พบว่า 

1) พนักงานทุกคนไม่สามารถทราบได้ว่าบุคคลภายนอกที่เขา้มาตดิต่อราชการเป็นผู้ตดิเชื้อในระยะที่ยงั   
ไมแ่สดงอาการ 

2) สถานการณ์เกิดโรคไวรสัโคโรนา 2019 รุนแรงเพิม่มากขึ้นซึ่งในระหว่างการปฏบิตังิานของพนักงาน    
ท าใหก้ารปฏบิตังิานเกดิความล่าชา้ ท าใหพ้นกังานตอ้งตื่นตวัและบางครัง้อาจท าใหเ้กดิความวติกกงัวลตามมา 
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3) สถานการณ์โรคไวรสัโคโรนา 2019 รุนแรงเพิม่มากขึน้ ท าให้มพีื้นที่จ ากดัในการปฏบิตังิาน เนื่องจาก
หน่วยงานมกีารควบคุมและป้องกนัการตดิเชือ้โรคไวรสัโคโรนา 2019 โดยใหป้ระชาชนเขา้มาตดิต่อที่ทางเข้า
ของหน่วยงานเพยีงทางเดยีว 

4) การปรกึษาหารอืหรอืมกีารประชุมภายในองค์การท าให้ต้องเว้นระยะห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร ซึ่ง
สถานทีร่องรบัไม่เพยีงพอต่อจ านวนพนักงาน ดงันัน้หน่วยงานควรมกีารใชเ้ทคโนโลยเีพื่ออ านวยความสะดวก
ดา้นการสื่อสารเขา้มาช่วยสนับสนุนในการประสานงานเพิม่มากขึน้ 

5) ภารกจิหน้าที่ของส านักการช่างปฏบิตังิานภายนอกส านักงานในเขตพื้นที่เทศบาลฯ ที่รบัผดิชอบเป็น
ส่วนใหญ่จงึท าให้การตดิต่อประสานงานกบัประชาชนต้องมกีารสอบถามขอ้มูลและร่วมชี้จุดตามค ารอ้งเรยีน
ต่างๆ ทีป่ระชาชนไดร้บัความเดอืดรอ้น 

6) มาตรการป้องกนัและควบคุมการแพร่ระบาดโรคไวรสัโคโรนา 2019 เป็นอย่างด ีสามารถควบคุมการ
แพร่กระจายของโรคดงักล่าวได ้จงึไม่มพีนักงานตดิเชือ้จากโรคไวรสัโคโรนา 2019 แต่อย่างใด และส่วนหนึ่งที่
ส าคญัมาจากความรว่มมอืของประชาชนทุกคนทีเ่ขา้มาตดิต่อ 

7) การปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมการท างานโดยตระหนกัถงึความส าคญัการป้องกนัโรคไวรสัโคโรนา 2019 ควร
หลกีเลีย่งพืน้ทีเ่สีย่ง และปฏบิตัติามมาตรการของรฐับาลไทยอย่างเครง่ครดั 

8) การแพร่ระบาดโรคไวรสัโคโรนา 2019 อาจมกีารพฒันาและกลายพนัธุ์ได้ ดงันัน้สิง่ที่ทุกคนสามารถ
กระท าได้คอืพนักงานทุกคนควรร่วมมอืในการป้องกนัการแพร่ระบาดโรคไวรสัโคโรนา 2019 และยบัยัง้การ
แพรก่ระจายไปสู่ผูอ้ ื่น 

9) ควรมหีน้ากากอนามยัอย่างน้อยคนละ 2 ชิน้ เพื่อส ารองไวห้ากมกีารช ารุดหรอืฉีกขาด และควรเปลี่ยน
หน้ากากอนามยัตามความเหมาะสมการใช้งาน โดยพจิารณาว่ามกีารสวมใส่หน้ากากอนามยัไปในพื้นที่เสี่ยง
มากน้อยเพยีงใด อกีทัง้ไมท่ าใหบ้รเิวณใบหน้าของเราสะสมเชือ้โรค 
5.2 ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจยัครัง้น้ี 
 1) นโยบายในเรื่องความปลอดภยัในการปฏบิตังิาน ควรใหค้วามส าคญัการควบคุมและการป้องกนัการแพร่
ระบาดโรคไวรสัโคโรนา 2019 ส าหรบัผูป้ฏบิตังิานดา้นช่างของส านกัการช่าง ซึง่มโีอกาสเสีย่งสงูการสมัผสัจาก
บุคคลภายนอกได้ตลอดเวลา โดยจัดให้มีการอบรมด้านพฤติกรรมการปรับตัวในสถานการณ์วิกฤตเพื่อปฏิบัติตน                
ทีถู่กตอ้ง สรา้งความรูค้วามเขา้ใจ ความตระหนกัใส่ใจถงึความเสีย่งในการปนเป้ือนเชือ้จากโรคไวรสัดงักล่าว  
 2) นโยบายในการสื่อสารขอ้มลูกบับุคลากรและประชาชน ควรเผยแพร่ขอ้มลูข่าวสารทีถู่กต้องรวดเรว็ และ
ทนัเหตุการณ์ ประยุกต์เครื่องมอืสื่อสารผ่านสมารท์โฟนในแอปพลเิคชัน่ต่างๆ ที่สะดวกและทนัสมยัเหมาะสม
ทัง้ในสภาวะปกตแิละสภาวะวกิฤต ระหว่างผู้บงัคบับญัชากบัผู้ใต้บงัคบับญัชาผ่านช่องทางการสื่อสารอย่าง    
เป็นระบบใหส้ามารถบรหิารจดัการขอ้มลู ควบคุมการน าเสนอไดอ้ยา่งรวดเรว็และมปีระสทิธภิาพ  
 3) นโยบายในด้านการเสรมิสร้างสมรรถนะของบุคลากรควรจดัท าแผนพฒันาความรู้ ทกัษะ โครงการ
ฝึกอบรม และจดัท าคู่มอืการปฏิบตัิหน้าที่ให้เหมาะสมกับบรบิทพื้นที่ ภารกิจ และลกัษณะงานเพื่อเตรยีม    
ความพร้อมที่จะเป็นกรอบของเส้นทางในการถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆ และน าไปปฏิบัติเป็นขัน้ตอน         
การด าเนินงานในสถานการณ์เปลีย่นแปลงของโรคระบาดอื่นๆ ในอนาคตไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
5.3 ข้อเสนอแนะส าหรบัการวิจยัครัง้ต่อไป 
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 1) ควรมกีารศกึษาโดยใช้ตวัแปรอื่นที่มคีวามเกี่ยวขอ้งกบัสถานการณ์โรคไวรสัโคโรนา 2019 หรอืโรคตดิ
เชือ้อื่นๆ อกีทัง้สามารถก าหนดตวัแปรทีเ่กี่ยวขอ้งในสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆ เพื่อศกึษาพฤตกิรรมการปรบัตวั
ในการท างานของบุคลากรใหม้คีวามสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ทีท่ าการศกึษา เพื่อน ามาเสนอแนะในการพฒันา
และปรบัปรงุการปรบัตวัการท างานใหม้ปีระสทิธภิาพสงูสุด 
 2) ควรมกีารศึกษากลุ่มตัวอย่างวธิกีารสมัภาษณ์ เพื่อให้ได้ข้อคิดเห็นที่แตกต่างกนั แต่เนื่องจากผู้วจิยั
ท าการศกึษาในระยะเวลาอนัสัน้ ประกอบกบัช่วงเกดิสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรสัโคโรนา 2019    
ที่รุนแรงเพิม่มากขึน้อย่างต่อเนื่อง ท าให้รฐับาลไทยก าหนดมาตรการต่างๆ โดยให้ปฏบิตัตินอย่างเคร่งครดั  
เน้นย ้างดการสมัผสัจากผู้อื่นหลกีเลี่ยงพื้นที่จุดเสี่ยงและการเว้นระยะห่างทางสงัคม จงึท าให้ผู้วจิยัมขีอ้จ ากดั  
ในการศกึษา 
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บทคดัย่อ 

  ธุรกจิรถเช่าในประเทศไทย เป็นส่วนหนึ่งทีส่นับสนุนการท่องเทีย่วของประเทศไทย เพราะการบรกิาร
รถเช่าใหค้วามสะดวกสบายกบันักท่องเทีย่วในดา้นการเดนิทาง ช่วยใหก้ารเดนิทางงา่ยและรวดเรว็ขึน้ ธุรกจิรถ
เช่าเป็นอุตสาหกรรมทีใ่หญ่และส าคญัของประเทศไทย มมีลูค่าตลาด 42,500 ลา้นบาท ปัจจบุนัมผีูใ้หบ้รกิารรถ
เช่าในประเทศไทยมากกว่า 1,000 ราย กระจายตวัอยูใ่นทุกจงัหวดัของไทย เนื่องจากประเทศไทยของเรายงัไม่
มกีฎหมายควบคุมธุรกิจรถเช่าและยงัไม่มกีารสร้างมาตรฐานการบรกิารรถเช่าในประเทศไทย  อกีทัง้ยงัไม่มี
งานวจิยั หรอื หน่วยงานใดทีจ่ะออกมาก าหนดคุณภาพการบรกิารรถเช่าในประเทศไทย เพื่อใชเ้ป็นมาตรฐาน
และยดึถอืเป็นแนวปฏบิตัทิีด่ ี บทความวชิาการฉบบันี้มวีตัถุประสงคท์ีจ่ะน าเสนอแนวคดิ ทฤษฎทีีเ่กี่ยวขอ้งกบั
คุณภาพการบรกิาร และผลงานวจิยัเกี่ยวกบัคุณภาพการบรกิารรถเช่าในต่างประเทศ เพื่อใหผู้ป้ระกอบการรถ
เช่าของไทย สามารถน าไปประยุกต์ใชใ้นการให้บรกิารลูกค้า การฝึกอบรมพนักงาน และการควบคุมคุณภาพ
รถยนต์ โดยผู้เขยีนได้ท าการศึกษางานวจิยัด้านคุณภาพการบรกิารจากแนวคดิ  SERVQUAL ในบรบิทของ
อุตสาหกรรมที่แตกต่างกนั รวมทัง้แนวคดิ RENTQUAL ที่ได้ศกึษาและสรา้งแนวทางในการประเมนิคุณภาพ
การบรกิารรถเช่าโดยเฉพาะ ซึง่ไดข้อ้สรุปแนวทางการประเมนิคุณภาพการบรกิารรถเช่า 18 รายการ แบ่งเป็น 
6 ปัจจยั คอื ความสะดวกสบาย การจดัส่งรถยนต์ ความปลอดภยั การส่งมอบรถยนต์ การยศาสตร์ และการ
เขา้ถงึบรกิาร ซึง่พบว่าความปลอดภยัเป็นปัจจยัทีส่ าคญัทีสุ่ดของการรบัรูคุ้ณภาพการบรกิารรถเช่า 
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1. บทน า  

    ธุรกจิรถเช่า เป็นหนึ่งในธุรกจิส าคญัทีอ่ยู่ในอุตสาหกรรมการท่องเทีย่วของประเทศไทย เพราะในการ
ออกเดนิทางท่องเทีย่วในแต่ละครัง้ นักท่องเทีย่วมกัจะต้องค านึงถงึ 3 เรื่องหลกัๆ คอื หนึ่งเรื่องทีพ่กั สองเรื่อง
อาหารและสามเรื่องพาหนะที่ใช้ในการเดินทาง รถเช่าเป็นธุรกิจที่สามารถตอบสนองความต้องการในการ
เดนิทางไปยงัแหล่งท่องเทีย่ว หรอื จุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวได้ ผูท้ีเ่ช่ารถยนต์ส่วนใหญ่ใชเ้พื่อการ
เดนิทางท่องเทีย่วและท าธุรกจิ และมกีารเช่ารถยนตโ์ดยเฉลีย่ 3-5 วนั (Min Zhang ,2013) ส าหรบัธุรกจิรถเช่า
ในประเทศไทยมมีูลค่าตลาดประมาณ 42,500 ลา้นบาทต่อปี มรีถเช่าใหบ้รกิารจ านวนประมาณ 400,000 คนั 
แบ่งออกเป็นกลุ่มตลาดรถเช่าเพื่อการด าเนินงาน เป็นการท าสญัญาเช่าระยะยาว 3-5 ปี และกลุ่มตลาดรถเช่า
ระยะสัน้เพื่อการท่องเทีย่ว เป็นการเช่ารายวนั ระยะสัน้ 3-5 วนั ซึง่มลูค่าตลาดรถเช่าถอืว่ามมีลูค่าสูง และเป็น
ปัจจยัส าคัญที่ช่วยสนับสนุนให้การท่องเที่ยวของประเทศไทย มีความคล่องตัวและเติบโตได้ในอนาคต 
(ศูนยว์จิยักสกิรไทย,2561) 

    ในช่วง 3 ปีทีผ่่านมามนีักท่องเทีย่วจากต่างประเทศทีเ่ดนิทางเขา้มาท่องเที่ยวทีป่ระเทศไทย จ านวน 
35 ลา้นคนต่อปี แบ่งออกเป็น ชาวจนี จ านวน 9.8 ลา้นคน รองลงมาคอื ชาวมาเลเซยี มจี านวน 3.5 ลา้นคนและ
เกาหลใีต้ 1.7 ลา้นคน (ส านักงานปลดักระทรวงท่องเที่ยวและการกฬีา ,2561) รวมทัง้มนีักท่องเที่ยวชาวไทย
เองที่เดนิทางท่องเที่ยวภายในประเทศ ซึ่งนักท่องเที่ยวที่ต้องการความสะดวกสบายในการเดนิทาง การเช่า
รถยนต ์จงึเป็นอกีทางเลอืกทีเ่หมาะสม โดยนกัท่องเทีย่วสามารถออกแบบการเดนิทางใหเ้หมาะสมกับแผนการ
เดนิทางของแต่ละบุคคล โดยสามารถเช่ารถยนต์แบบขบัเองหรอืพรอ้มคนขบัก็ได้ การเช่ารถยนต์มใีห้บรกิาร
หลากหลายรปูแบบตัง้แต่ การเช่ารถยนตข์นาดเลก็ 4 ทีน่ัง่ ไปจนถงึรถตูข้นาด 14 ทีน่ัง่ หรอื เช่ารถบสัโดยสาร
ขนาดใหญ่ จ านวน 50 ที่นัง่ ซึ่งขึน้อยู่กบัวตัถุประสงคก์ารใช้งานและจ านวนผู้โดยสาร ส าหรบัในตลาดรถเช่า
แลว้รถยนตเ์ก๋งขนาด 4 ทีน่ัง่ จะไดร้บัความนิยมสงูทีสุ่ด รองลงมาเป็นรถยนตค์รอบครวั ขนาด 7 ทีน่ัง่ และรถตู้ 
ตามล าดบั (สมาคมรถเช่าไทย,2562)  

    ธุรกจิรถเช่าเกดิขึน้ครัง้แรกที่ประเทศอเมรกิา ซึง่มกีารใหเ้ช่ารถยนต์มาแลว้กว่า 100 ปี โดยปี 1908 
หลงัจากทีบ่รษิทั ฟอรด์ มอเตอร ์ไดส้รา้งรถยนต์ Ford Model T ขึน้เป็นรุ่นแรกและขายในราคาถูกลงใหก้บัชน
ชัน้กลางของชาวอเมรกิา ซึ่งในปี 1918 วอลเตอร์ แอล จาค็อบส์ (Walter L. Jacobs) ได้ก่อตัง้ บรษิัทเช่า
รถยนต์เป็นบรษิทัแรก คอื Rent-A-Ford-Car Company ในเมอืงชคิาโก ซึ่งมกีารเตบิโตของธุรกจิรถเช่าอย่าง
รวดเรว็จาก 12 คนั เป็น 565 คนัในปี 1923 และหลงัจากนัน้เขาได้ขายกิจการรถเช่าให้กบั จอห์น ด ีเฮริ์ต 
(John D. Hertz) ซึ่งเฮิร์ตได้เปลี่ยนชื่อบริษัทรถเช่าเป็น Hertz Drive-Ur-Self Corporation หรือ Hertz car 
rental ในปัจจุบนั อุตสาหกรรมการเช่ารถยนต์ของอเมรกิาจงึเตบิโตอย่างมาก ตัง้แต่นัน้เป็นต้นมาและขยาย
ขอบเขตการด าเนินงานไปทัว่โลกในช่วงปี 1990 โดยการขายแฟรนไซน์ ทุกวนันี้บรษิัทรถเช่าขนาดใหญ่
กระจายอยู่ทัว่โลกโดยเฉพาะในยุโรปและอเมรกิา เช่น Avis Car Rental ที่มชีื่อเสียงระดบัโลก, Hertz Car 
Rental, Budget Rent A Car System, Inc. และ Europcar ยกตวัอยา่ง Hertz Car Rental ไดเ้ปิดด าเนินการรถ
เช่าจ านวน 8,500 สาขา จาก 146 ประเทศทัว่โลก (Min Zhang ,2013) 
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    ส าหรบัธุรกจิรถเช่าในประเทศไทย เริม่ต้นครัง้แรกในปี 2521 โดยบรษิทั เพชรบุร ีคารเ์รน้ท์ จ ากดั 
จากรถยนต์ 1 คนั 1 สาขา มกีารเตบิโตและขยายสาขาอย่างมาก จนปัจจุบนัมรีถใหบ้รกิารรวมกว่า 8,000 คนั 
32 สาขาทัว่ประเทศไทย ปัจจุบนัพบว่ามผีูใ้ห้บรกิารรถเช่าในประเทศไทยมากกว่า 1,000 ราย กระจายอยู่ทัว่
ทุกจงัหวดัของประเทศไทย (กรมพฒันาธุรกจิการคา้,2562) บ่งบอกถงึความต้องการใชร้ถยนต์จ านวนมากจาก
นักเดนิทาง เนื่องจากตลาดรถเช่ามมีูลค่าตลาดที่สูงมาก ถงึ 42,500 ล้านบาท จงึเป็นทีน่่าสนใจของนักลงทุน 
ผูป้ระกอบการ ทีต่อ้งการเขา้มาลงทุนในธุรกจินี้ โดยอาจจะเริม่ต้นจากการใหบ้รกิารรถเช่าเพยีง 1 คนั ไปจนถงึ
การจดทะเบยีนธุรกจิเป็นนิตบิุคคล มรีถยนต์ใหเ้ช่าหลกัพนัคนั ในช่วง 5 ปีทีผ่่านมาพบว่ามผีูเ้ล่นรายใหม่ทีเ่ขา้
มาในตลาดรถเช่า และมผีู้เล่นรายเดมิที่ออกจากตลาดไป เนื่องจากประสบผลขาดทุนจากการด าเนินงาน ใน
สถานการณ์ทีต่ลาดรถเช่ามกีารแข่งขนัอย่างรุนแรงเนื่องจากมจี านวนผูเ้ล่นอยูใ่นตลาดจ านวนมาก หลายบรษิทั
จงึงดักลยุทธร์าคาต ่า การท าราคาใหถู้กลง การจดัโปรโมชัน่ ลดแลก แจก แถม ทีพ่ยายามเอาใจลูกคา้ แต่การ
ท าเช่นนี้อาจไม่ใช่ทางเลอืกที่ดนีัก เพราะจะส่งผลให้รายได้ของกจิการลดลง แต่ต้นทุนคงที่ยงัอยู่ในระดบัที่สูง
เหมอืนเดมิ อนัจะส่งผลให้กิจการขาดทุนในอนาคต Min Zhang (2013) บอกว่าการให้บรกิารรถเช่าอย่างมี
คุณภาพ การดแูลเอาใจใส่ลกูคา้ เป็นทางเลอืกทีจ่ะสรา้งความยัง่ยนืต่อผูป้ระกอบการรถเช่าในอนาคต  

    ในช่วงปี 2563 ทีผ่่านมาไดเ้กดิวกิฤตการแพร่กระจายของไวรสัโควดิ 19 โดยมกีารตดิเชือ้แพร่ไปทัว่
โลก ซึ่งรฐับาลของหลายประเทศได้ประกาศนโยบายการปิดประเทศ และห้ามให้ประชาชนเดนิทางระหว่าง
ประเทศ เพื่อให้สามารถควบคุมการแพร่กระจายของโรคให้อยู่ในวงที่จ ากัด เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ไม่มใีคร
คาดคิดมาก่อน เกิดขึ้นอย่างกะทันหันและรวดเร็ว ส่ งผลให้ภาพรวมของเศรษฐกิจทัว่โลกมีการซบเซา 
ประชาชนตกงานมากขึ้นจากการปิดตวัของกิจการจ านวนมากที่ได้รบัผลกระทบจากวกิฤตโควดิ 19 ในส่วน
ประเทศไทยของเรา ซึ่งมรีายได้หลกัมาจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เมื่อไม่มนีักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
เดนิทางมาเทีย่วทีป่ระเทศไทย จงึส่งผลกระทบกนัเป็นลกูโซ่ต่อระบบนิเวศของการท่องเทีย่ว ตัง้แต่การเดนิทาง 
เช่น ธุรกจิสายการบนิ เมือ่ไมม่กีารเดนิทางของนักท่องเทีย่ว ส่งผลใหเ้ครือ่งบนิไมไ่ดอ้อกบนิ การจอดเครื่องบนิ
ไว้มแีต่รายจ่าย การไม่มรีายได้เขา้มา ท าให้บรษิทัขาดสภาพคล่อง ซึ่งจากเหตุการณ์วกิฤตในครัง้นี้ ส่งผลให้ 
บรษิทั การบนิไทย จ ากดั )มหาชน (ไดย้ืน่แผนพืน้ฟูกจิการต่อศาล และมกีารปรบัโครงสรา้งองคก์รใหม่ )การบนิ

,ไทย 2564) ในส่วนของธุรกจิโรงแรม เมือ่ไมม่นีกัท่องเทีย่วมาเขา้พกั จากการทีไ่มม่กีารเดนิทาง ส่งผลใหร้ายได้
ของโรงแรมลดลง แต่ต้นทุนยงัมเีท่าเดิม จงึประสบปัญหาการขาดทุน โดยพบว่าอตัราการเขา้พกัเฉลี่ยในช่วง
ไตรมาสแรกของปี 2563 ลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 51.50 และในเดอืนมนีาคม ลดลงเหลอืร้อยละ 20.80 ขณะที่

โรงแรมหลายแห่งไมม่นีกัท่องเทีย่วเขา้พกัเลย),สมาคมโรงแรมไทย 2564)  

   ส าหรบัธุรกจิรถเช่าเอง กไ็ดร้บัผลกระทบจากวกิฤตโควดิ 19 เพราะเมื่อมกีารเดนิทางน้อยลงจากการ
ปิดประเทศ ไม่มนีักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดนิทางเข้ามาในประเทศไทย ธุรกจิรถเช่าก็ได้รบัผลกระทบต่อ
ยอดขายอย่างมาก โดยพบว่ามอีตัราการปล่อยเช่ารถยนต์ เหลอืเพยีงรอ้ยละ 20-50 มรีถยนต์จอดนิ่งอยู่ที่ลาน
จอดรถยนต์จ านวนมาก ผูป้ระกอบการรถเช่าต่างต้องหาทางออกเพื่อความอยู่รอด โดยพยายามลดต้นทุนคงที่
ออกไป เช่น การเจรจากบัสถาบนัการเงนิที่เป็นผู้ให้สนิเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ โดยขอพกัช าระหนี้ค่างวดรถยนต์ 
ระยะเวลา 3-6 เดอืน การขายรถยนต์ออกเพื่อใหไ้ดก้ระแสเงนิสดกลบัมาหมุนเวยีนต่อ การลดพนักงานลง เพื่อ
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ลดค่าใชจ้่ายคงที ่รวมทัง้มกีารจดัท าโปรโมชัน่ลดราคาอย่างทีไ่ม่เคยเกดิขึน้มาก่อน เพื่อใหไ้ดก้ระแสเงนิสดเขา้
มาหมุนเวยีน จากปัญหาของอุปทานมากกว่าอุปสงคใ์นครัง้นี้ส่งผลให้ Hertz Car Rental ซึ่งเป็นบรษิทัรถเช่า
ชัน้น าของอเมรกิาและมปีระวตักิารใหบ้รกิารรถเช่ามาอย่างยาวนาน โดย Hertz Car Rental  ไดย้ื่นขอพทิกัษ์
ทรพัยจ์ากการลม้ละลาย และเขา้สู่กระบวนการปรบัโครงสรา้งเฉพาะธุรกจิรถเช่าในสหรฐัฯ หลงัไดร้บัผลกระทบ
รนุแรงจากการระบาดของโควดิ 19 โดยก่อนหน้านี้ ก่อนทีจ่ะเกดิการระบาดของไวรสัโควดิ -91  Hertz กป็ระสบ
ปัญหาในการด าเนินธุรกจิอยูแ่ลว้ โดยลกูคา้หายไปพอสมควรจากการทีแ่อปเรยีกใชบ้รกิารรถแทก็ซีอ่ย่าง Uber 
ได้รบัความนิยมเพราะสะดวกสบายมากกว่าการเช่ารถมาขบัเอง ส่วนหลงัเกดิวกิฤตก็ท าให้ลูกคา้ลดฮวบ จน 
Hertz ต้องกู้สถานการณ์ดว้ยการพกังานพนักงานในแถบอเมริกาเหนือไปแลว้ 4, 000 คน และเลกิจา้งพนักงาน
อกีราว 12,000 คน รวมถงึประกาศขายรถยนต์ราว 30, 000 คนัเพื่อระดมเงนิมาใชห้นี้ อยา่งไรกต็าม สถานการณ์
ของ Hertz กย็งัไมด่ขีึน้ โดย Hertz พลาดนดัช าระหนี้มาแลว้ 2 ครัง้ จนหน้ีท่วมสงูถงึเกอืบ 19 , 000 ล้ านเหรยีญ
สหรฐั และที่สุดก็ต้องยื่นเรื่องเข้าสู่กฎหมายล้มละลาย )Chapter 11 ( ในศาลล้มละลายของสหรฐั และเข้าสู่
กระบวนการปรบัโครงสรา้งหนี้ (Jack Pitcher and David Welch ,2020) 

   จากความทา้ทายของปัจจยัภายนอกของพษิโควดิ 19 และการแข่งขนัทีรุ่นแรงในอุตสาหกรรมรถเช่า
ผูป้ระกอบการรถเช่าจงึต้องมกีารปรบัตวัเพื่อใหส้ามารถอยู่รอดในสถานการณ์ทีเ่ปลี่ยนแปลงไป ในช่วงที่ผ่าน
มามนีักวชิาการบางส่วนที่ให้ความสนใจศึกษาเกี่ยวกบัธุรกิจรถเช่าในประเทศไทย อาท ิพฤติกรรมการเช่า
รถยนตข์องนกัท่องเทีย่วชาวต่างชาต ิในเมอืงพทัยา (สริกิร โสนนิล,2560) พฤตกิรรมการเช่ารถยนตท์ีส่นามบนิ
สุวรรณภมูขิองนักท่องเทีย่วต่างชาต ิ(ทพิชญา พึง่ชาญชยักุล,2556) ปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิาร
รถจกัรยานสาธารณะใหเ้ช่าของผูบ้รโิภคในจงัหวดัเชยีงใหม่ (หนึ่งฤทยั คมกฤส,2558) การเมอืงในการส่งเสรมิ
การท่องเทีย่ว: กรณศีกึษารถเช่าในจงัหวดัเชยีงใหม่ (ไอญาดา ปารค์ ,2560) กลยทุธก์ารตลาดของธุรกจิรถเช่า 
ในอ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงใหม่ (สรายุทธ พึง่พุ่มแก้ว, 2536) ปัจจยัทีส่่งผลต่อพฤตกิรรมการตดัสนิใจเลอืกใช้
บรกิารอู่ให้เช่ารถแทก็ซี่ของผู้ขบัรถโดยสารสาธารณะ (แทก็ซี่) ในพื้นที่เขตบางแค จงัหวดักรุงเทพมหานคร 
(คมศษิฏ ์ทองงาม,2560) ปัจจยัการสื่อสารการตลาดที่มผีลต่อความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารรถเช่า ของบรษิทั 
เค คารเ์รนทอล จ ากดั (ทพิาวรรณ ทองมโนกูร,2552) แต่ยงัไมพ่บงานวจิยัทีศ่กึษาคุณภาพการบรกิารรถเช่าใน
ประเทศไทยมาก่อน  การศกึษาคุณภาพการบรกิารรถเช่าในประเทศไทยครัง้นี้ ผูเ้ขยีนคาดหวงัว่าจะมปีระโยชน์
ในการพฒันาปรบัปรุงคุณภาพการบรกิารรถเช่าของประเทศไทยใหด้ยีิง่ขึน้  สรา้งความประทบัใจและเกดิการ
กลบัมาใชบ้รกิารซ ้าจากนกัท่องเทีย่ว ซึง่จะส่งผลใหผู้ป้ระกอบการรถเช่ามกีารเตบิโตอยา่งยัง่ยนื  

วตัถปุระสงคใ์นการศึกษา 
 
  1.เพื่อน าเสนอแนวคดิ ทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งกบัคุณภาพการบรกิารรถเช่า 
 2.เพื่อหาแนวทางการประเมนิคุณภาพการบรกิารรถเช่าในประเทศไทย  
  3.เพื่อศกึษารปูแบบความสมัพนัธเ์ชงิสาเหตุของคุณภาพการบรกิารรถเช่า ความพงึพอใจ และความภกัดี
ของลกูคา้ของธุรกจิรถเช่า 
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2. แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง  

    บทความวชิาการเรื่อง คุณภาพการบรกิารรถเช่าในประเทศไทย ผูเ้ขยีนไดศ้กึษาแนวคดิคุณภาพการ
บรกิาร ทฤษฎคีวามพงึพอใจของลกูคา้ แนวคดิความจงรกัภกัดขีองลกูคา้ ทัง้งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งในต่างประเทศ
และงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งในประเทศไทย โดยมรีายละเอยีดต่อไปนี้  

2.1 แนวคดิคุณภาพการบรกิาร  

    ในช่วงหลายปีที่ผ่านมามคีวามพยามที่จะศกึษาคุณภาพการบรกิาร รวมถงึวธิกีารวดัค่าคุณภาพการ
บรกิาร โดยมนีักวจิยัส่วนหนึ่งที่ได้ศกึษาคุณภาพการบรกิารในรอบ 30 ปีที่ผ่านมา ได้แก่ Gronroos (1984) 
เสนอแนวคดิของการรบัรู้คุณภาพการบรกิารลูกค้าเป็นครัง้แรกและเขาเชื่อว่าคุณภาพการบรกิารเป็นการ
เปรยีบเทยีบระหว่างที่ลูกค้าคาดหวงัและการรบัรูก้ารบรกิาร รวมถงึประเดน็ทางเทคนิค (ผลของการบรกิาร) 
และส่วนการท างาน (กระบวนการในการบรกิาร) ในปีต่อ ๆ มา Parasuraman และคณะ (1985) ท าการวจิยั
เพิม่เตมิเกีย่วกบัการรบัรูข้องลกูคา้ เกีย่วกบัคุณภาพการบรกิารและน าเสนอแนวคดิทีเ่ป็นช่องว่างในปี 1985 ซึง่
ก าหนดคุณภาพการบรกิารว่าเป็นช่องว่างระหว่างคุณภาพทีค่าดไวก่้อนทีลู่กคา้จะซือ้และกระบวนการรบัรูแ้ละ
คุณภาพผลลพัธห์ลงัจากการซือ้ ตามแบบจ าลองทีแ่ตกต่างกนั ศาสตราจารยท์ัง้สามคน ไดพ้บว่ามอีงคป์ระกอบ 
10 ประการทีม่ผีลต่อคุณภาพการบรกิารและไดส้รุปเป็น 5 มติใินปี 1988 (Parasuraman et al., 1988) ไดแ้ก่ 
  1.ความเป็นรปูธรรมของบรกิาร(Tangibles)   
  2.ความน่าเชื่อถอืของบรกิาร(Reliability)   
  3.การใหค้วามมัน่ใจ (Assurance)   
  4.การตอบนองความตอ้งการ(Responsiveness)   
  5.การเอาใจใส่การเขา้ถงึจติใจ(Empathy) 

    โดยสุดท้าย Parasuraman เรยีกแบบจ าลองนี้ว่า SERVQUAL ซึ่งเป็นแบบจ าลองที่มชีื่อเสยีงและ
ได้ร ับการยอมรับอย่างกว้างขวางจากนักวิชาการและมีการน า ไปใช้กับการวิจัยคุณภาพการบริการใน
หา้งสรรพสนิคา้ ,โรงแรม (Akbaba, 2006; Wilkins et al., 2007) สถาบนัการแพทยแ์ละสุขภาพหน่วยงานการ
ท่อง เที่ยว  (Kaynama and Black, 2000)  อุตสาหกรรมที่ปรึกษา  (Yoon and Suh, 2004) , ธนาคาร 
(Sureshchandar et al., 2002), การขนส่งทางอากาศ (Frost and Kumar, 2001), ธุรกจิคา้ปลกีอเิลก็ทรอนิกส์ 
(Finn and Charles, 1991; Zhou and Lu, 2007) ฟาสต์ฟู้ด (Yang, 2010) ในอุตสาหกรรมการขนส่ง งานวจิยั
บางชิน้ไดศ้กึษาคุณภาพการบรกิารโดยใชแ้บบจ าลอง SERVQUAL (Caro and Garcia, 2007; Huang, 2009; 
Barber และ Scarcelli, 2010 ; Liou et al., 2010 ; Yang et al., 2010 ; Awasthia et al., 2011 ; Chou et al., 
2011a) ในงานวิจัยของพวกนักวิชาการเหล่านี้  ได้ใช้การประเมินคุณภาพการบริการตามแบบจ าลอง 
SERVQUAL โดยนักวชิาการท าการปรบัเปลีย่นตวัแปรบางอย่างตามลกัษณะอุตสาหกรรมและน าเสนอรปูแบบ
ใหมท่ีเ่หมาะส าหรบัอุตสาหกรรมนัน้ๆในการประเมนิคุณภาพการบรกิาร  
    Erdogan H .Ekiz et al ).2009 (เป็นนักวจิยัคนแรก ทีใ่หค้วามสนใจและศกึษาแนวทางในการประเมนิ
คุณภาพการบรกิารรถเช่า โดยเขาไดท้ าการตรวจสอบขอ้มลูจากแหล่งวชิาการต่างๆ เพื่อหาขอ้มลูงานวจิยั เช่น 
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Proquest, Elsevier, Ebsco และ Science รวมทัง้เครื่องมืออื่นๆในการหางานวิจยัที่ได้รบัการตีพิมพ์ เช่น 
Scholar Google, Yahoo และ Google พบว่า ไม่มขีอ้มูลงานวจิยัเกี่ยวกบัการประเมนิคุณภาพการบรกิารรถ
เช่า รวมทัง้ยงัไม่มกีารประเมนิคุณภาพการบรกิารรถเช่าในอุตสาหกรรมการท่องเทีย่วโดยรวม จนถงึปัจจุบนั
ค่อนขา้งไม่ค่อยมใีครรูจ้กัธุรกจิรถเช่า ในการศกึษาของเขาในครัง้ครัง้นี้ มวีตัถุประสงคเ์พื่อจะปิดช่องว่างนี้ โดย 
Ozer )1999  (แนะน าว่าในการพัฒนาคุณภาพของอุตสาหกรรมใดๆ ควรจะมีการวัดที่ดีกว่าส าหรับ
อุตสาหกรรมนัน้ๆ ตามแนวทางนี้  เขาพยายามทีจ่ะสรา้งแบบจ าลอง ส าหรบัการประเมนิการรบัรูคุ้ณภาพของ
บรกิารรถเช่า โดยเขาไดศ้กึษาแนวคดิการสรา้งแบบจ าลองนี้ ทีเ่คยเสนอโดย Churchill )1979  (และ มกีารปรบั
ใช้แบบจ าลองของ  Parasuraman และคณะ )1988  (เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาแบบจ าลองในการ

ประเมนิคุณภาพการบรกิารรถเช่า เขาเรยีกเครื่องมอืทีเ่ขาพฒันาขึน้เพื่อใชใ้นการประเมนิคุรภาพการบรกิาร
รถเช่า นี้ว่า  RENTQUAL ม ี 18 รายการที่จะต้องประเม ิิน และสามารถจดัหมวดหมู่ออกเป็น 6 หมวด โดย

รายการ 18 รายการทีจ่ะตอ้งท าการวดัคุณภาพการบรกิารรถเช่า โดยมรีายการ ดงันี้  
  1. ปัจจยัดา้นความสะดวกสบาย ไดแ้ก่  
   1.1 รถยนตค์วรมเีครือ่งปรบัอากาศ  
   1.2 เบาะนัง่ของรถยนตค์วรนัง่ไดส้ะดวก  
   1.3 ขา้งในรถยนตค์วรกวา้งขวาง    
  2. ปัจจยัดา้นการส่งมอบรถยนตน์อกสถานที ่  
   2.1 บรษิทัควรน ารถยนตม์าส่งในสถานทีท่ีฉ่ันตอ้งการ  
   2.2 บรษิทัควรมารบัรถยนตค์นื ในสถานทีท่ีฉ่นัตอ้งการ  
   2.3 พนกังานของบรษิทัควรอธบิายการใชง้านของรถยนตแ์ละอุปกรณ์ต่างๆ   
  3.ดา้นการส่งมอบรถยนต์   
   3.1 ตอนทีร่บัรถยนต ์รถยนตค์วรสะอาดอยา่งมาก  
   3.2 ตอนทีร่บัรถยนต ์น ้ามนัควรเตม็ถงั  
   3.3 แผนทีแ่ละขอ้มลูส าหรบันกัท่องเทีย่วควรมไีวใ้นรถยนต์  
  4. ดา้นความปลอดภยั  
   4.1 รถยนตค์วรทีจ่ะไมม่ปัีญหาการใชง้าน  
   4.2 รถยนตค์วรมรีะบบความปลอดภยั เช่น ABS ,ถุงลมนิรภยั   
   4.3 รถยนตค์วรมปีระกนัภยั แบบที ่ไมต่อ้งจา่ยค่าเสยีหายส่วนแรก  
  5. ดา้นการยศาสตร ์ 
    5.1 รถยนต์ควรมคีุณสมบตัติามหลกัสรรีศาสตรส์ าหรบัลูกค้าที่มคีวามพกิารหรอืความต้องการพเิศษ
  
   5.2 รถยนตค์วรมใีหเ้ลอืกเกยีรธ์รรมดาและเกยีรอ์ตัโนมตั ิ  
   5.3 รถยนตค์วรมรีะบบไฮดรอลกิหรอืระบบบงัคบัเลีย้วดว้ยไฟฟ้า  
  6 . ดา้นการเขา้ถงึการบรกิาร  
   6.1 บรษิทั ควรเขา้ถงึการบรกิารไดง้า่ย  
    6.2 พนกังานของบรษิทั ควรเขา้ถงึไดต้ลอดเวลา   
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    6.3 พนักงานของบรษิทัควรพรอ้มที่จะให้บรกิารในกรณีสถานการณ์พเิศษเช่นอุบตัเิหตุ ปัญหาทาง
เทคนิค 

2.2 ทฤษฎ ีความพงึพอใจของลกูคา้  

    Oliver (1980) ไดใ้หน้ิยามความพงึพอใจของลกูคา้ ว่าเป็นการเปรยีบเทยีบระหว่างความคาดหวงัและ
ประสบการณ์ก่อนและหลงัการซื้อ นัน่คอืทฤษฎีความคาดหวงัที่ไม่เหมาะสม (expectation-disconfirmation 
theory) เขาเชื่อว่าความพึงพอใจของลูกค้าเป็นแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับความคิดเห็นหรือความรู้สึก  หาก
ผลติภณัฑห์รอืบรกิารเกนิความคาดหวงัของลกูคา้ ระดบัความพงึพอใจของลูกคา้นัน้กจ็ะสงูตามไปดว้ย Cronin 
และนักวชิาการคนอื่น ๆ เสนอใหอ้ธบิายถงึระดบัความพงึพอใจของลูกค้าในด้านความสนใจ ความสนุกสนาน 
ความประหลาดใจ ความโกรธ การเลอืกอย่างชาญฉลาดและการท าสิง่ทีถู่กต้อง ความพงึพอใจของลูกคา้ไดร้บั
การศกึษาในหลาย ๆ อุตสาหกรรม Ha and Stoel (2012) ตรวจสอบว่ามติใิดในบรรดาปัจจยัดา้นคุณภาพของ
การชอ็ปป้ิงอเิลก็ทรอนิกส์ 4 ประการ ไดแ้ก่ ความเป็นส่วนตวั ความปลอดภยัเนื้อหาของเวบ็ไซต์ การท างาน
การบรกิารลูกค้าและประสบการณ์ บรรยากาศ มผีลกระทบต่อความพึงพอใจของลูกค้า Lanjananda และ 
Patterson (2009) ไดท้ าการตรวจสอบกลุ่มของโครงสรา้งสองอย่าง คอืตวัแปรทางอารมณ์เช่นเดยีวกบัการรบัรู้
ของพนกังานเกีย่วกบับรรยากาศการบรกิาร เพื่อศกึษาปัจจยัทีก่ าหนดพฤตกิรรมการมุง่เน้นลกูคา้ในบรบิทของ
การดแูลสุขภาพ  

2.3 แนวคดิ ความภกัดขีองลกูคา้  

    ในช่วงทีผ่่านมายงัไม่มคีวามเหน็ทีเ่ป็นเอกฉนัทเ์กีย่วกบัแนวคดิความภกัดขีองลูกคา้ Dick และ Basu 
(1994) เชื่อว่าความภกัดขีองลกูคา้เป็นพนัธสญัญาระยะยาวทีล่กูคา้ตอ้งการซือ้ผลติภณัฑอ์ยา่งสม ่าเสมอ Oliver 
(1999) ชี้ให้เหน็ว่าความภกัดขีองลูกค้าเป็นความมุ่งมัน่ที่จะซื้อใหม่และสนับสนุนแบรนด์ของผลติภณัฑ์และ
บรกิารอย่างต่อเนื่องในอนาคต Fornell (1992) คดิว่าความภกัดขีองลูกค้าควรวดัจากสองด้าน ไม่ว่าลูกค้า
ต้องการซื้อสนิค้าหรอืบรกิารอย่างสม ่าเสมอหรอืไม่และลูกค้าพอใจที่ยนิดีจ่ายมากขึ้นส าหรบัผลติภณัฑห์รอื
บรกิาร Burton et al. (2003) เชื่อว่าความภกัดีของลูกค้านัน้พิจารณาจากประสบการณ์ของลูกค้าว่าพอใจ
หรอืไม่ ประสบการณ์ของลูกคา้ที่มากขึน้กเ็ป็นที่น่าพอใจยิง่พวกเขายนิดทีี่จะซื้อผลติภณัฑห์รอืบรกิารอกีครัง้  
การสรา้งความภกัดต่ีอการใช้บรกิาร เป็นความสมคัรใจของลูกค้าที่จะตดัสนิใจเลอืกที่จะใช้ บรกิารใดบรกิาร
หนึ่งจากธุรกจิใดธุรกจิหนึ่งโดยเฉพาะ ในระยะเวลาที่ยาวนาน และจะด าเนินต่อไป ตราบที่ลูกค้ารูส้กึว่าไดร้บั
คุณค่าทีค่าดหวงัจากการเปลีย่นไปหาผูป้ระกอบการรายอื่น เมือ่ลกูคา้เกดิความพงึพอใจในสนิคา้นัน้จนสามารถ
จดจ าได้และกลบัมาซื้อใหม่ได้อย่างถูกต้องและการที่ผู้บรโิภคนิยมในสนิค้าชนิดนัน้แม้มหีลากหลายสนิค้าให้
เลอืก การที่กิจการสามารถ สร้างความภกัดใีห้กบัสนิค้าได้นัน้ มรีากฐานมาจากคุณภาพสนิค้าที่สร้างความ
ประทบัใจให้กบัลูกค้า ความภกัดต่ีอตราสนิค้า ประกอบด้วย ความผูกพนัของลูกค้าที่มกีารซื้อสนิค้าหรอืใช้
บรกิารนัน้อกีครัง้ และสามารถแสดงใหเ้หน็ไดโ้ดยการซือ้ซ ้าหรอืการใชบ้รกิารซ ้า โดยทีลู่กคา้จะไม่เปลีย่นใจไป
ใชต้ราสนิคา้อื่น ๆ (Kotler, 2000)  
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   พฤตกิรรมของผูบ้รโิภคมคีวามสลบัซบัซอ้นมาก โดยก่อนการซือ้สนิคา้อุปโภคบรโิภคจะตอ้งมทีศันคติ
ที่ดต่ีอสนิค้าและประสบการณ์ที่ดี จากการทดลองใช้สนิค้ามาก่อนหน้านี้  และอทิธพิลภายนอกอื่นๆ เช่น การ
โฆษณา การส่งเสรมิการขาย (การลด แลก แจก แถม) การโน้มน้าวของพนักงานขาย การตัง้ราคาทีจ่งูใจ การ
บรรจุภณัฑ์ที่สวยงามเรยีบร้อย รวมทัง้การบอกต่อ (Word of mouth) ซึ่งปัจจยัทัง้หมดนี้  จะส่งผลไปถึงการ
ตดัสนิใจซื้อสนิค้า การใช้สนิค้าและความพงึพอใจหลงัจากที่ได้ใช้สนิค้าจนแปรเปลี่ยนเป็นทศันคตทิี่ดต่ีอตรา
สนิค้า (Ehrenberg ,1972)  แนวคดิความภกัดขีองผู้ใช้บรกิารหรอืลูกค้าเป็นสิง่ที่มคีวามส าคญัในการด า เนิน
ธุรกจิโดยเฉพาะธุรกจิ การโรงแรม เนื่องจากความภกัดขีองลูกคา้คอืความผูกพนัทีล่กึซึง้ระหว่างผูใ้หบ้รกิารกบั
ผู้ใช้บริการที่มีผลต่อ การซื้อซ ้าหรือการใช้บริการอย่างสม ่าเสมอและต่อเนื่องในอนาคต ความภักดีเป็น
ความสมัพนัธ์เชงิบวกและจะมคีวามผนัแปรหรอืแปรเปลีย่นไปตามความสามารถของผูใ้หบ้รกิารในการรกัษา
คุณภาพการใหบ้รกิารทีส่รา้งความพงึพอใจแก่ผูใ้ชบ้รกิาร (Oliver, 1997) ส าหรบัตวัแบบเครือ่งมอืการวดัความ
ภกัดขีองลูกคา้ด้านบรกิารที่ได้รบั การยอมรบัจากนักวชิาการในวงกว้างถูกพฒันาและน าเสนอโดย Zeithaml, 
Berry, และ Parasuraman, (1996) โดยน าเสนอการวดัความภกัดต่ีอการบรกิารจากพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคใน 
4 มติ ิประกอบดว้ย 1) พฤตกิรรมการบอกต่อ 2) ความตัง้ใจทีจ่ะซือ้ 3) ความอ่อนไหวดา้นราคา 4) พฤตกิรรม
การรอ้งเรยีน  

3. บทสรปุ  

   ถึงแม้วา่ในชว่งหลายปีท่ีผา่นมามีการถกเถียงกนัมากมายในวรรณกรรมท่ีเก่ียวกบัแนวคดิการบริการและ
การวดัคณุภาพการบริการ ซึง่คณุภาพการบริการมีจดุมุง่หมายเพ่ือให้บรรลสุองเปา้หมายท่ีส าคญัส าหรับธุรกิจการ
บริการคือ การตอบสนองลกูค้าและรักษาลกูค้า ให้ได้รับการบริการท่ีดีและพงึพอใจ ในความเป็นจริงแล้ว คณุภาพ
การบริการสามารถก าหนดได้ตามการรับรู้ของลูกค้าเก่ียวกับความเป็นเลิศโดยรวมขององค์กรในการให้บริการ 
(Zeithaml, 1998)  แนวทางในการประเมินคณุภาพการบริการท่ีถกูยอมรับอยา่งกว้างขวางในในช่วง 30 ปีท่ีผ่าน

ยกว่า แบบจ าลองมา เรี SERVQUAL ถกูพฒันาโดย Parasuraman และคณะ (1988)  ซึ่งสามารถสรุปออกมาใน 
5 มิติ ได้แก่  1. ความเป็นรูปธรรมของบริการ(Tangibles) 2. ความน่าเช่ือถือของบริการ(Reliability) 3 . การให้

ความมั่นใจ (Assurance) 4. การตอบนองความต้องการ(Responsiveness) 5. การเอาใจใส่ การเข้าถึงจิตใจ
(Empathy) ซึ่งได้มีนกัวิชาการจ านวนมากน าไปประยกุต์ใช้ในงานวิจยัในอตุสาหกรรมต่างๆ ซึ่งมีทัง้ท่ีเห็นด้วยกบั
แนวคดินี ้และมีค าแนะน าให้ปรับปรุง เพ่ือให้เข้ากบับริบทของแตล่ะอตุสาหกรรม   
    ส าหรับอุสาหกรรมรถเช่า ถึงแม้ว่าจะเป็นธุรกิจประเภทการให้บริการ แต่ก็มีบริบทในการประเมิน
คณุภาพการบริการท่ีแตกต่างไปจากอุตสาหกรรมอ่ืน มีการน าเสนอแนวทางในการวดัคณุภาพการบริการรถเช่า 
เรียกกว่า RENTQUAL ถูกพัฒนาโดย  Ekiz, H. E., Bavik, A. & Arasli, H. ( 2009 .) ซึ่งได้ข้อสรุปแนวทางการ
ประเมินคณุภาพการบริการรถเช่า 18 รายการ แบง่เป็น 6 ปัจจยั คือ ความสะดวกสบาย การจดัส่งรถยนต์ ความ
ปลอดภัย การส่งมอบรถยนต์ การยศาสตร์ และการเข้าถึงบริการ ซึ่งพบว่าความปลอดภััยเป็นปัจจยัท่ีส าคญั
ท่ีสุดของคณุภาพการบริการรถเช่า นอกจากนีไ้ด้มีการศึกษาท่ีประเทศจีน เก่ียวความสมัพันธ์ของคุณภาพการ
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บริการรถเช่าท่ีส่งผลตอ่ความถึงพอใจของลกูค้าและความภกัดีของลกูค้า Min Zhang (2013) พบว่าคณุภาพการ
บริการจะสง่ตอ่ความความพงึพอใจและความภกัดีของลกูค้า โดยแบบจ าลองรูปแบบความสมัพนัธ์ ของคุณภาพ
การบริการ ความพงึพอใจและความภกัดี สามารถแสดงได้ดงัภาพ 

 
ภาพท่ี 1 รูปแบบความสมัพนัธ์ของคณุภาพการบริการ ความพงึพอใจและความภกัดี )Min Zhang ,2013) 

 
   ข้อเสนอแนะของผู้ เขียน มีความเห็นว่าเคร่ืองมือในการประเมินคณุภาพการบริการรถเช่าในประเทศไทย 
ควรได้รับการพฒันาให้เป็นปัจจุบนัและเข้ากบับริบทของประเทศไทย โดยควรมีการท าการศกึษาตอ่ไปอีก โดยการ
ท าวิจยัแบบผสมทัง้เชิงคณุภาพและเชิงปริมาณ เพ่ือหาแนวทางการประเมินคณุภาพการบริการรถเชา่และทดสอบ
ให้ได้ผลเชิงประจักษ์ ยืนยันแบบจ าลองคุณภาพการบริการรถเช่า โดยอาจจะเ รียกแบบจ าลองนี ว้่า 
CARRENTQUAL รวมทัง้ควรมีการศกึษารูปแบบความสมัพนัธ์ของคณุการบริการรถเช่าท่ีมีผลตอ่ความพึงพอใจ 
ความภกัดี ของอตุสาหกรรมรถเชา่ในประเทศไทย ตอ่ไปในอนาคต 

 

 

 

 

 

 

การอ้างอิง 
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บทคดัย่อ 

บทควำมนี้มจีุดประสงค์เพื่อทบทวนวรรณกรรมกำรบรกิำรที่ใช้ร่วมกัน Shared Service 
เพื่อให้ทรำบถงึควำมหมำยของกำรน ำกำรบรกิำรที่ใช้ร่วมกนัและคุณลกัษณะของกำรน ำกำรบรกิำรที่ใช้
รว่มกนั และทบทวนวรรณกรรมแนวคดิทฤษฎเีกีย่วกบักรอบแนวคดิ 7-S Framework ของ McKinsey เพื่อ
ตรวจสอบและทบทวนประสทิธภิำพในกำรจดักำรองคก์ร โดยผูเ้ขยีนไดท้ ำกำรศกึษำงำนวจิยั 

ผลกำรศกึษำจำกกำรทบทวนวรรณกรรมพบว่ำ กำรบรกิำรทีใ่ชร้่วมกนั (Shared  Service) 
คอืกำรสร้ำงควำมร่วมมอืของหน่วยงำนหรอืแผนกในองค์กรซึ่งมหีน้ำที่ของตวัเองอยู่แล้ว มำรวมกันใน
ลกัษณะหน่วยธุรกิจกึ่งอิสระ มเีป้ำหมำยในกำรจดักำรกระบวนกำรเพื่อให้ส่งผลต่อควำมส ำเรจ็ และเมื่อ
ศึกษำร่วมกบัแนวคดิ 7-S Framework ซึ่งน ำปัจจยัทัง้ 7 ประกำร มำตรวจสอบควำมสำมำรถขององค์กร 
พบว่ำควำมส ำเรจ็ในกำรบรหิำรงำน และตวัชี้วดัควำมส ำเรจ็ของธุรกจิ คอืกระบวนกำรกำรจดักำรที่ส่งผล
กระทบเชงิบวกต่อควำมส ำเรจ็ของธุรกจิ และแนวคดิ 7-S Framework สะทอ้นใหเ้หน็ว่ำ กระบวนกำรจดักำร
เป็นเครือ่งมอืส ำคญัในกำรขบัเคลื่อนกำรด ำเนินงำนของธุรกจิทีจ่ะส่งผลใหเ้กดิควำมส ำเร็จ  

ค าส าคญั: กำรบรกิำรทีใ่ชร้่วมกนั, แนวคดิ7-S Framework 
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Abstract 

This research study aims at studying characteristics of shared service. The researcher 
reviewed the literature on shared services to determine the implications and characteristics of shared 
services.  The literature review on factors affecting the organization performance, in particular 7-S 
Framework of McKinsey, was also conducted to audit and review the organizations’ efficiency.  

 
The literature review result revealed that shared service is the consolidation of business 

operations that are used by an organization itself or multiple parts of the same organization as a 
semi-autonomous business unit. This unit aims to create manage the process to achieve success. 
When considering with 7-S Framework by examining the capabilities of an organization using seven 
factors, it found that the success factor of organizational effectiveness and the indicator of business 
success is a management process that positively affects organizational performance. Furthermore, 
the 7-S Framework reflects that management process are the driving force to business success. 

Keyword: Shared Service, 7-S Framework 

 

1. บทน า 

 นับตัง้แต่ช่วงปลำยทศวรรษที่ 1990 แนวคดิเรื่องกำรบรกิำรที่ใช้ร่วมกนั หรอื Shared Service  
ได้ร ับควำมนิยมเพิ่มมำกขึ้น  (Burns & Yeaton, 2008; Joha & Janssen, 2011; Miskon et al, 2010) 
เนื่องจำกกำรขยำยตวัทำงเศรษฐกจิทัง้ในประเทศและกำรขยำยกำรลงทุนไปในต่ำงประเทศท ำใหเ้กดิควำม
จ ำเป็นในธุรกจิทีจ่ะต้องปรบัตวั ทัง้ธุรกจิทีข่ำยสนิคำ้และธุรกจิทีใ่หบ้รกิำร ต่ำงต้องปรบัตวัใหม้ปีระสทิธภิำพ 
รวดเรว็ ถูกตอ้ง ตรงควำมตอ้งกำรของธุรกจิและสำมำรถลดต้นทุนในกำรใหบ้รกิำร ซึง่ Shared Service  ถอื
เป็นกลยทุธห์นึ่งทีเ่ลอืกใชส้ ำหรบัองคก์รทีม่บีรษิทัในเครอืหลำกหลำย เพื่อก ำหนดกระบวนกำรท ำงำนที่เป็น
ระบบแบบแผน (Joha & Janssen, 2006) กำรบรหิำรงำนในรูปแบบ Shared Service กำรใช้บรกิำรที่ใช้
ร่วมกนั เป็น Plat form กำรบรกิำรเพื่อมอบผลประโยชน์ทำงกำรเงนิและผลประโยชน์เชงิคุณภำพ  ซึง่เป็น
โครงสรำ้งส ำหรบัฟังกช์นั Back office ทัง้หมด (Deloitte UK, 2013) 
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กำรบรหิำรงำนแบบ “Shared Services” ส่งผลใหเ้กดิกำรประหยดัขอบเขต (Economy of Scope) 
และกำรประหยดัในควำมเชี่ยวชำญ (Economy of Expertise) ผลลพัธ์ที่ได้คอื ท ำให้เกดิกำรลดต้นทุนกำร
ด ำเนินงำนอย่ำงเป็นรูปธรรม และสำมำรถเพิม่ประสทิธภิำพกำรท ำงำนด้วยกำรใช้ทรพัยำกรต่ำงๆร่วมกนั 
ส่งผลให้อตัรำส่วนกำรเพิม่ทรพัยำกรต่อองค์กรในกลุ่มลดลงและเพิม่อ ำนำจต่อรองกำรซื้อสนิค้ำและงำน
บรกิำรจำกผู้ขำยหรอืผู้ให้บรกิำร (Supplier) ท ำให้ต้นทุนสินค้ำและงำนบรกิำรลดลง รวมถึงกำรบริหำร
จดักำรรำยกำรสินค้ำคงคลงัที่ไม่เคลื่อนไหวก็ท ำได้อย่ำงมปีระสิทธิภำพมำกยิง่ขึ้น นอกจำกนี้ ยงัท ำให้
องคก์รมมีำตรฐำนกำรท ำงำนเดยีวกนั ทัง้ในส่วนของนโยบำย (Policy) ระเบยีบปฏบิตั ิ(Work Procedure) 
วธิกีำรปฏบิตังิำน (Work Instruction) และเอกสำรแบบฟอรม์ต่ำงๆ ท ำใหง้่ำย สะดวก และประหยดัเวลำใน
กำรตรวจสอบกำรปฎบิตังิำนทัง้จำกภำยในและภำยนอก (Internal Audit และ External Audit) และทีส่ ำคญั
คอืผูบ้รหิำรสำมำรถมขีอ้มลูกำรเปรยีบเทยีบผลกำรด ำเนินงำนของธุรกจิ (Benchmarking)ระหว่ำงองคก์รใน
กลุ่มด้วยมำตรฐำนเดยีวกนั เพื่อกำรเรยีนรู ้พฒันำ และปรบัปรุงกำรด ำเนินงำนและกำรบรหิำรงำนเชงิรุก
รว่มกนัไดอ้ยำ่งมเีอกภำพ (สำธติ วทิยำกร, 2561)  

ด้วยเหตุผลดงักล่ำวข้ำงต้น ผู้ศึกษำได้ทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกบักำรบรกิำรที่ใช้ร่วมกนั (Shared 
Service) ในมุมมองกรอบแนวคดิ 7s Framework ของ McKinsey เพื่อใช้ตรวจสอบควำมสำมำรถทำงกำร
จดักำรองคก์ร อกีทัง้เพื่อใชท้บทวนประสทิธภิำพขององคก์รในกำรด ำเนินงำนดำ้นกำรจดักำร 

ซึ่งขอ้มูลที่ได้จำกกำรศกึษำในครัง้นี้ จะสำมำรถน ำไปศกึษำกำรบรกิำรที่ใช้ร่วมกนั Shared Service 
อยำ่งยัง่ยนื หรอืน ำไปเป็นแนวทำงกำรปฎบิตัทิีด่ขีององคก์รไดเ้ช่นกนั  
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
2.1 แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกบัการบริการท่ีใช้ร่วมกนั (Shared Service) 
กำรบรกิำรที่ใช้ร่วมกัน (Shared  Service) หมำยถึง กำรรวมกนัของหน่วยสนับสนุนธุรกิจแต่ละ

หน่วยหรอืแผนกในองคก์รที่ต่ำงคนต่ำงท ำหน้ำที่ มำให้กำรบรกิำรแก่องคก์รซึ่งอยู่ในสถำนะกำรเป็นลูกคำ้ 
(Ulrich, 1995) เป็นกำรรวมกำรใชท้รพัยำกรในกำรด ำเนินกำรและเป็นกำรใหบ้รกิำรกบัหุน้ส่วนภำยในด้วย
คุณภำพกำรให้บริกำรที่ดีแต่ประหยดัต้นทุน  กำรท ำให้ลูกค้ำพึงพอใจ และกำรเพิ่มมูลค่ำให้กับธุรกิจ  
(Schulman et al. , 1999) เป็นกำรใช้ชุดกำรบรกิำรร่วมกนัมำกกว่ำกำรให้หน่วยงำนภำยในองค์กรแต่ละ
หน่วยคัดลอกกำรบริกำรกันเอง (Quinn, 2000) และ Ian Herbert and Will Seal (2014) ได้กล่ำวถึง
ควำมหมำยของกำรบรกิำรที่ใช้ร่วมกัน คือกำรลดต้นทุน และกำรเป็นศูนย์บรกิำรที่ใช้ร่วมกัน (Shared 
Service Center) ซึง่เป็นอกีทำงเลอืกหนึ่งที่จะน ำกจิกรรมกำรสนับสนุนของโครงสรำ้งกำรจดักำรโดยทัว่ไป
ให้อยู่ที่ต ำแหน่งใหม่และต้นทุนที่ต ่ำกว่ำ เมื่อเทยีบกบักำร Outsource ซึ่งมขี้อได้เปรยีบจำกทศิทำงกำร
บรหิำรจดักำรทีต่่อเนื่องและกำรควบคุมภำยในขององคก์รในขณะเดยีวกนักจ็ะรกัษำองคค์วำมรูแ้ละทกัษะไว้
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รวมกนั ซึ่งจะกลำยเป็นองค์ประกอบหลกัขององค์กร และ Anupam Govil (2013) ได้กล่ำวถงึควำมหมำย
ของกำรบรกิำรที่ใช้ร่วมกัน คอืกำรด ำเนินกำรให้องค์กรมปีระสิทธิภำพที่สูงขึ้น คอืกำรผลกัดนัขอบเขต
นวตักรรมทัง้หมดใหท้ ำสิง่ต่ำงๆไดม้ำกขึน้โดยใชง้บประมำณน้อยลงและบรรลุควำมเป็นเลศิแมใ้นช่วงเวลำที่
มงีบประมำณจ ำกดั กำรบรกิำรทีใ่ชร้ว่มกนัคอืรปูแบบกำรใหบ้รกิำรที่เป็นกำรรวมศูนยก์ลำงของงำน เน้นกำร
ปรบัปรุงกระบวนกำรท ำงำนให้มีประสิทธิภำพเพิ่มขึ้น  อย่ำงไรก็ตำมกำรบริกำรที่ใช้ร่วมกัน (Shared  
Service) ถอืเป็นกำรรวมขัน้ตอนกำรด ำเนินงำน สรำ้งควำมร่วมมอืของหน่วยงำนหรอืแผนกในองคก์รซึ่งมี
หน้ำที่ของตวัเองอยู่แล้ว มำรวมกนัในลกัษณะหน่วยธุรกจิกึ่งอสิระ เพื่อลดควำมซ ้ำซ้อน และกำรน ำเสนอ
ขัน้ตอนกำรสนับสนุน โครงสรำ้งเป็นลกัษณะของกำรแบ่งแยกหน้ำทีแ่ต่รวมอยู่ในกลุ่มเดยีวกนั จุดมุ่งหมำย
ส ำคญัคอืกำรลดต้นทุนและกำรให้ควำมส ำคญักบัหน่วยงำนหรอืแผนกภำยในองค์กรโดยมองในฐำนะกำร
เป็นลูกค้ำ ลดต้นทุน และคุณภำพกำรให้บริกำรที่ดีขึ้น รวมถึงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันที่เพิ่มขึ้น  
(Bergeron, 2002; TN van der Linde, AL Boessenkool & CJ Jooste, 2006; Schulz & Brenner, 2010)  

 
2.2 แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกบักรอบแนวคิด 7-S Framework ของ McKinsey 
7-S Framework ของ McKinsey ใช้ในกำรตรวจสอบควำมสำมำรถทำงกำรจดักำรขององค์กรจำก

มุมมองทีแ่ตกต่ำงกนั พฒันำโดย Tom Peters และ Robert Waterman ระหว่ำงด ำรงต ำแหน่งที ่McKinsey 
& Company ในปี 1970 ซึ่ง 7-S Framework ของ McKinsey นี้ สำมำรถใช้เพื่อทบทวนประสทิธภิำพของ
องคก์รในกำรด ำเนินงำนดำ้นกำรจดักำร และกำรก ำหนดวธิปีรบัองคก์รใหด้ทีีสุ่ด เพื่อรองรบัทศิทำงกลยุทธ์
ใหม่ รวมถึงกำรประเมินกำรเปลี่ยนแปลงที่จ ำเป็น เพื่อรองรบักำรเปลี่ยนกำรกำรจดักำรองค์กร 7-S 
Framework สำมำรถน ำมำใช้ในหลำกหลำยสถำนกำรณ์ตำมมุมมองของกำรจดัต ำแหน่งให้เป็นประโยชน์ 
เช่น กำรปรบัปรุงประสิทธิภำพกำรท ำงำนขององค์กร กำรตรวจสอบปัจจยัของแนวโน้มที่อำจจะมกีำร
เปลีย่นแปลงขององคก์รในอนำคต กำรจดัหน่วยงำนและกระบวนกำรทีจ่ ำเป็นจะตอ้งควบรวมหรอืยุบรวมกนั  
และกำรก ำหนดวธิกีำรทีด่ทีีสุ่ดทีจ่ะใชก้ลยุทธ์น ำเสนอ (อธปิพฒัน์ เดชขุนทด , 2558) ทัง้นี้ 7-S Framework 
ของ McKinsey ไดร้บัควำมนิยมน ำมำใชใ้นกำรศกึษำรปูแบบกำรจดักำรธุรกจิสู่ผลสมัฤทธิใ์นกำรด ำเนินงำน
ของธุรกจิ (Gokdeniz et al.,2017; Njeru et al.2017; Ravanfar, 2015; Pothiyadath & Wesley, 2014) 

7-S Framework อธิบำยควำมสัมพันธ์ของปัจจัย ที่ช่วยให้องค์กรประสบควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน โดยไม่ไดจ้ดัล ำดบัควำมส ำคญัของปัจจยัต่ำงๆ เนื่องจำกปัจจยัแต่ละตวัจะมบีทบำทส ำคญัแต่ละ
ตวัแตกต่ำงกนัไปในแต่ละองคก์ร และแต่ละช่วงเวลำ โดยน้ีมสี่วนประกอบ 7 ประกำร ดงัต่อไปนี้ 

กลยุทธ ์(Strategy) หมำยถงึ แนวทำงกำรด ำเนินงำนขององคก์รทีจ่ะตอบสนองต่อกำรเปลีย่นแปลง
ของสภำพแวดลอ้ม โดยเฉพำะในสถำนกำรณ์ปัจจุบนัทีก่ลยุทธจ์ะมคีวำมส ำคญั ต่อกำรด ำเนินงำนและควำม
อยูร่อดของธุรกจิ เพรำะธุรกจิไมส่ำมำรถด ำเนินงำนแบบวนัต่อวนั โดยทีไ่มเ่ขำ้ใจในควำมตอ้งกำรของตนเอง 
หรือไม่มีเป้ำหมำยที่แน่นอนและชัดเจน อีกทั ้งกำรวำงแผนกกลยุทธ์ขององค์กรเพื่อตอบสนองต่อ
สภำพพแวดลอ้มทัง้ภำยในและภำยนอก โดยมเีป้ำหมำยเพื่อเอำชนะคู่แข่ง กำรวำงแผนเปรยีบเสมอืนกำร
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วำงเสน้ทำงไปสู่จดุหมำย ดงันัน้กำรก ำหนด วำงแผน รวมถงึกำรวเิครำะหก์ลยทุธ ์ควรก ำหนดไวช้ดัเจน และ
ก ำกบัควบคุมเพื่อใหเ้ป็นไปตำมกลยทุธท์ีไ่ดก้ ำหนดไว ้

โครงสรำ้ง (Structure) หมำยถงึ ส่วนประกอบทีแ่สดงควำมสมัพนัธข์องต ำแหน่งงำน อ ำนำจ หน้ำที่
ควำมรบัผดิชอบ ขอบเขตกำรควบคุม และกำรรวมหรอืกระจำยอ ำนำจในกำรตดัสนิใจภำยในองคก์ร โดยที่
กลยุทธ์และโครงสร้ำงองค์กรจะมคีวำมสมัพนัธ์ที่มคีวำมใกล้ชิดและสอดคล้องกัน ซึ่งโครงสร้ำงองค์กร
ค่อนขำ้งมผีลกบักลยทุธโ์ดยตรง ดงันัน้โครงสรำ้งองคก์รควรมคีวำมสมัพนัธก์บักลยทุธด์ว้ยเช่นกนั 

ระบบ (System) หมำยถงึ ระเบยีบวธิ ีกระบวนกำร และขัน้ตอนกำรด ำเนินงำน ทัง้ในลกัษณะที่เป็น
ทำงกำร และไม่เป็นทำงกำรขององค์กรโดยที่ระบบจะแสดงถึงประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำน และกำร
ประสำนงำนภำยในองคก์ร ซึง่จะต้องเกี่ยวขอ้งและเป็นไปในทศิทำงทีเ่กื้อหนุนกนั กบักลยุทธแ์ละโครงสรำ้ง
ขององค์กร ซึ่งกระบวนกำรและล ำดับขัน้ในกำรท ำงำนควรสอดคล้องไปในทิศทำงเดียวกับเรื่องอื่นๆ 
โดยเฉพำะกบักลยทุธแ์ละโครงสรำ้ง 

รูปแบบกำรบรหิำร (Style) หมำยถงึ ลกัษณะของกำรจดักำรและกำรบรหิำรงำนของผู้บรหิำร เช่น 
กำรตดิต่อสื่อสำร กำรตดัสนิใจ และกำรเป็นผู้น ำ เป็นต้น ตลอดจนลกัษณะกำรด ำเนินงำนขององคก์ร กำร
ปฎบิตังิำนให้บรรลุเป้ำหมำยขององค์กร และสไตล์วฒันธรรมขององค์กรโดยรวม ซึ่งผู้บรหิำรที่มคีวำมคดิ
รเิริม่จะเป็นประโยชน์ต่อเป้ำหมำยขององคก์ร และรูปแบบกำรบรหิำรที่ดคีวรกระจำยอ ำนำจกำรบรหิำรให้
สอดคลอ้งกบัโครงสรำ้งดว้ยเช่นกนั 

บุคลำกร (Staff) หมำยถงึ กำรด ำเนินงำนดำ้นทรพัยำกรมนุษย ์โดยเฉพำะกำรจดับุคคลใหเ้หมำะสม
กบังำนและกำรสรำ้งแรงจูงใจในกำรปฏบิตังิำนใหก้บัสมำชกิในองค์กร ซึ่งช่วยให้ธุรกจิสำมำรถสรำ้งควำม
เหมำะสมของบุคคลกบัปัจจยัอื่นขององค์กร ถ้ำองค์กรสำมำรถพฒันำศักยภำพและควำมเต็มใจในกำร
ท ำงำนให้แก่บุคลำกร ท ำให้เกดิประสทิธผิลที่ด ีองค์กรย่อมมโีอกำสประสบควำมส ำเรจ็ในกำรด ำเนินงำน 
และในส่วนของกำรคดัเลอืกบุคลำกร จะตอ้งค ำนึงถงึควำมเหมำะสมดำ้นค่ำตอบแทน ดว้ยเช่นกนั 

ทกัษะ (Skill) หมำยถงึ ควำมสำมำรถหรอืควำมช ำนำญเฉพำะขององคก์ร เช่น กำรบรหิำรงำน กำร
จดักำรและกำรควบคุมทำงกำรเงนิ หรอืกำรสรำ้งนวตักรรม เป็นต้น โดยองคก์รควรประเมนิควำมสำมำรถ
โดยรวมของทมีงำน ประเมนิทกัษะดำ้นต่ำงๆของบุคลำกร เพื่อพฒันำและขยำยควำมสำมำรถไดม้ำกขึน้ 

ค่ำนิยมร่วม (Shared value) หมำยถงึ เป้ำหมำยสูงสุด (Superordinate goal) ที่เป็นปรชัญำ หรอื
ควำมเชื่อพืน้ฐำนของสมำชกิในองคก์ร โดยค่ำนิยมรว่มจะเป็นหลกัพืน้ฐำนหรอืเป็นจุดเริม่ต้นพืน้ฐำนของแต่
ละระบบองค์กร ปกติค่ำนิยมร่วมขององค์กรจะไม่ถูกก ำหนดไว้เป็นลำยลักษณ์อักษร แต่จะถูกพัฒนำ
ถ่ำยทอด และปลูกฝังอยู่ในหมู่สมำชกิขององค์กร ซึ่งแนวคดิควรปรำกฎให้เห็นสู่ภำยนอก องค์กรไม่ควร
ละเลยค่ำนิยมเพรำะจะท ำให้องค์กรตกอยู่ในควำมเสี่ยงในกำรแข่งขนั อกีทัง้อำจจะท ำให้พนักงำนไม่รู้สกึ
ผกูพนักบับทบำทของตนเอง ซึง่จะน ำไปสู่กำรลดประสทิธภิำพของกำรท ำงำน 
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2.3 คุณลกัษณะของการบริการท่ีใช้ร่วมกนั (Shared Service) ในมุมมองกรอบแนวคิด 7-S 

Framework ของ McKinsey 

กำรทบทวนวรรณกรรมคุณลกัษณะของกำรบรกิำรทีใ่ช้ร่วมกนัด้ำนกลยุทธ์ (Strategy) พบว่ำ เยำว
ภำ ปฐมศริกุิล (2554) ไดท้ ำกำรวจิยัเรื่อง แบบจ ำลองปัจจยัควำมส ำเรจ็กำรจดักำรธุรกจิบรกิำรสุขภำพของ
โรงพยำบำลเอกชนในประเทศไทย ซึง่กำรวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อวเิครำะหค์วำมสมัพนัธเ์ชงิสำเหตุของ
ปัจจยักำรจดักำรธุรกิจบรกิำรสุขภำพที่มผีลต่อผลสมัฤทธิก์ำรด ำเนินงำนของโรงพยำบำลเอกชน พบว่ำ 
ปัจจยักำรจดักำรธุรกจิบรกิำรสุขภำพที่มผีลต่อผลสมัฤทธิก์ำรด ำเนินงำนของโรงพยำบำลเอกชนในประเทศ
ไทยประกอบดว้ย 3 ปัจจยั ไดแ้ก่ ปัจจยักลยุทธ ์ปัจจยัระบบบรหิำรจดักำร และปัจจยักำรบรหิำรทรพัยำกร
บุคคล ซึ่งปัจจยัด้ำนกลยุทธ์ที่ใช้ คือกลยุทธ์กำรตลำดภำยใน ซึ่งมุง้เน้นพฒันำตลำดให้เป็นกลยุทธ์ระดบั
ธุรกจิ และอกีกลยุทธท์ีค่น้พบจำกกำรทบทวนวรรณกรรมของ Swati Hans (2018) ไดก้ล่ำวถงึคุณลกัษณะ
ของกำรบรกิำรทีใ่ช้ร่วมกนัในส่วนของกำรก ำหนดทศิทำงกลยุทธ์ขององค์กรที่ชดัเจน และเพิม่ควำมพรอ้ม
ให้แก่องค์กรให้เขำ้ใจในภำพรวมและศกัยภำพของธุรกิจ เพื่อให้องค์กรมคีวำมพรอ้มต่อกำรเปลี่ยนแปลง
ควำมทำ้ทำยกบัสถำนกำรณ์ทีจ่ะเกดิขึน้ และในกำรทบทวนประโยชน์ของ Shared service ซึง่มกีำรกล่ำวถงึ
กลุ่มโรงพยำบำลกรุงเทพ ได้น ำกลยุทธ์ด้ำน IT มำเป็นกลยุทธ์ที่ผลกัดันให้ธุรกิจขบัเคลื่อนได้เรว็ขึ้น ซึ่ง
พบว่ำกลยทุธด์งักล่ำวยงัช่วยสรำ้งประสทิธภิำพและศกัยภำพในกำรแข่งขนั (ณภทัรพ์ร รอดชะ, 2561) 

คุณลักษณะกำรบริกำรที่ใช้ร่วมกัน (Shared Service) ด้ำนโครงสร้ำง (Structure) คือกำรปรับ
โครงสรำ้งกำรท ำงำน จำกโครงสรำ้งเดมิทีม่กีำรท ำงำนแยกส่วนกนัในกจิกรรมนัน้ ปรบัเป็นกำรจดัโครงสรำ้ง
ระดบัขัน้ตอนกำรท ำงำน ล ำดบัควำมส ำคญัในกำรด ำเนินงำน มุ่งเน้นเรื่องของกำรบรหิำรกำรปกครอง 
(Ramphal, 2012) และจำกกำรทบทวนบทควำมของ  Hanrahan (2011) เมื่อพูดถงึธุรกจิกำรบรกิำรด้ำน
สุขภำพ  พบว่ำ มกีำรระบุถงึควำมเสี่ยงและประโยชน์ที่ได้รบัจำกกำรน ำกำรบรกิำรที่ใช้ร่วมกนั (Shared 
Service) ในส่วนของกำรปรบัปรุงกระบวนกำรโครงสรำ้งเพิม่กำรบรหิำรกำรจดักำรให้มลี ำดบัขัน้ตอน และ
ท ำให้แต่ละล ำดับขัน้มีประสิทธิภำพของกำรบริหำรจดักำรเพิ่มขึ้น Tanya Bondarouk and Christina – 
Maria Friebe (2014) ไดก้ล่ำวถงึคุณลกัษณะของกำรบรกิำรทีใ่ชร้่วมกนั คอืกำรก ำหนดโครงสรำ้งมำตรฐำน 
กำรก ำหนดแนวทำงปฎบิตัใิหช้ดัเจน และกระบวนกำรตดิตำมควบคุม อกีทัง้เน้นกำรจดักำรองคก์ร ก ำหนด
ผู้รบัผดิชอบแต่ละส่วนงำน ก ำหนดผู้ได้รบัมอบหมำย ผู้ชี้น ำหรือสัง่กำร ซึ่งมกีำรกระจำยบทบำทควำม
รบัผดิชอบ เพื่อใหก้ำรท ำงำนทีไ่ดร้บัมอบหมำยส ำเรจ็ลุล่วงและเป็นไปอยำ่งมปีระสทิธภิำพ  

คุณลกัษณะกำรบรกิำรทีใ่ชร้่วมกนั (Shared Service) ดำ้นระบบงำน (System) ซึง่จุดเริม่ต้นของ
กำรบรกิำรที่ใช้ร่วมกนั หรอื Shared Service นี้ เกดิจำกกำรรวบรวมกลุ่มคนหรอืหน่วยงำนจำกบรษิัทใน
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เครอื มำไว้ในบรษิทัเดยีวกนั เพื่อเป็นจุดศูนยก์ลำงในกำรด ำเนินกำรในส่วนต่ำงๆ เช่น กำรจดัซื้อจดัจ้ำง 
ระบบสำรสนเทศ และกำรเงนิกำรบญัช ีรวมถงึกำรออกงบกำรเงนิใหแ้ก่ผูบ้รหิำร เป็นตน้ (Wagenaar, 2006) 
ซึ่งในส่วนของระบบงำน ยงัรวมถงึกำรพฒันำในส่วนของกำรน ำเทคโนโลยใีหม่ๆ เครื่องมอืและโปรแกรม
ต่ำงๆ มำรองรบักำรใช้งำน เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรท ำงำนยิ่งขึ้น (Bangeman, 2005; Janssen & 
Joha, 2006) นอกจำกเครื่องมอืที่จะมำช่วยในกำรท ำงำนแล้ว กระบวนกำรท ำงำนที่เป็นมำตรฐำนจงึเป็น
ส่วนส ำคญัอีกอย่ำงหนึ่ง ที่ Shared Service จะออกแบบวำงแผนและก ำหนดกระบวนกำรท ำงำนรวมถึง
ขัน้ตอนกำรท ำงำนต่ำงๆ ใหเ้ป็นมำตรฐำนส ำหรบัองคก์ร (Perrow, 1986, pp. 183-189) ส ำหรบัประเทศไทย 
ในปี พ.ศ. 2545 บรษิัทปูนซเีมนต์ไทย (SCG) ได้รเิริม่น ำแนวคดิกำรให้บรกิำรที่ใช้ร่วมกนั หรอื Shared 
Service มำใช้ เนื่องจำกกำรขยำยตวัทำงธุรกิจและมองเห็นควำมจ ำเป็นทำงด้ำนบญัช ีจงึได้รวมนักบญัชี
จำกบรษิทัในเครอื มำไวใ้นบรษิทัเดยีวกนัและน ำหลกักำรของ Shared Service มำใชเ้พื่อเพิม่ประสทิธภิำพ
งำน โดยพฒันำระบบส ำหรบังำนดำ้นบญัช ีเช่น ระบบกำรเบกิจ่ำยค่ำใชจ้่ำยผ่ำน Website ระบบ e-Banking 
Call Center และ Accounts Payable Web ส ำหรับผู้ขำยสินค้ำให้กับ SCG เป็นต้น (FAP Newsletter 
No.23) 

คุณลกัษณะกำรบรกิำรที่ใช้ร่วมกนั (Shared Service) ด้ำนกำรบรหิำร (Style) จำกกำรทบทวน
วรรณกรรมของ Swati Hans (2018) ได้มีกำรศึกษำควำมเป็นผู้น ำร่วม ลักษณะเฉพำะของผู้น ำ และ
คุณลกัษณะของภำวะผู้น ำ และส ำรวจผลกำรรบัรู้ถึงควำมสำมำรถของตนเองและควำมรู้สกึร่วมระหว่ำ ง
คุณลกัษณะงำนและควำมเป็นผู้น ำร่วม และ Anupam Govil (2013) ได้กล่ำวถึงรูปแบบกำรบรหิำรของ 
Shared Service ซึ่งมองว่ำเป็นกำรบรหิำรงำนที่ก ำหนดควำมรบัผดิชอบ ตำมสำยปฎบิตักิำร กำรกระจำย
อ ำนำจเพื่อให้ผู้บรหิำรท ำงำนได้คล่องตวัขึ้น อกีทัง้มองว่ำผู้บรหิำรหรอืผู้น ำจะมสี่วนในกำรสนับสนุนกำร
สร้ำงวฒันธรรมองค์กรให้เป็นทศิทำงเดียวกันได้อย่ำงใกล้ชิดมำกขึ้น และในบทควำมของ Anne Konu, 
Elina Vitanen (2008) ไดก้ล่ำวถงึมุมมองทำงกำรบรหิำรงำน ขององคก์รทีเ่ป็นสำขำวชิำชพี จำกกำรศกึษำ
พบว่ำผู้น ำส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญงิ โดยไม่ได้ผ่ำนงำนหรอืมพีื้นฐำนกำรท ำงำนในองค์กรขนำดใหญ่ แต่เน้น
กำรมปีระสบกำรณ์ท ำงำน และมภีำวะผูน้ ำทีส่ำมำรถถ่ำยทอดงำนใหก้บัผูร้ว่มงำนได้ 

คุณลกัษณะกำรบรกิำรทีใ่ชร้ว่มกนั (Shared Service) ดำ้นบุคลำกร (Staff) บทควำมของ Paul C. 
van Fenema, Bianca Keers and Henk Zijm (2014) ไดก้ล่ำวถงึคุณลกัษณะของกำรบรกิำรทีใ่ชร้ว่มกนั ว่ำ
องค์กรขนำดใหญ่ทัง้ภำคเอกชนและภำครฐัได้ลงทุนในบรกิำรที่ใช้ร่วมกัน เพรำะมคีวำมคดิรเิริม่ในกำร
ปรบัปรุงในกำรใชท้รพัยำกรทีห่ำยำกภำยใน กำรเพิม่คุณภำพและขอ้เสนอผลติภณัฑแ์ละบรกิำรใหม่ๆ เช่น 
มกีำรจดักำรสิง่อ ำนวยควำมสะดวกที่เข้มข้นของงำนโลจสิตกิส์ และกำรวจิยัและพฒันำ (R&D) งำนด้ำน
กำรเงนิ ด้ำนเทคโนโลยสีำรสนเทศ และด้ำนทรพัยำกรบุคคล และในบทควำมของ Techno & InnoMag 
(2555) ได้กล่ำวถึงโรงพยำบำลเอกชนชัน้น ำที่มกีำรน ำกำรบรกิำรที่ใช้ร่วมกนั (Shared  Service) ได้แก่ 
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โรงพยำบำลบ ำรุงรำษฎร์ และโรงพยำบำลเกษมรำษฎร์ มกีำรมุ่งเน้นพฒันำทรพัยำกรมนุษย์ เพื่อเพิม่
ประสทิธภิำพกำรบรหิำรจดักำรโรงพยำบำล อกีทัง้ยงัใชเ้ป็นกลยทุธก์ำรแขง่ขนัเพื่อส่งผลใหม้คีวำมไดเ้ปรยีบ
ทีย่ ัง่ยนืและสรำ้งคุณค่ำทีเ่หนือกว่ำคู่แขง่ขนั 

คุณลกัษณะกำรบรกิำรทีใ่ชร้ว่มกนั (Shared Service) ดำ้นทกัษะ (Skill) จำกกำรทบทวนวรรณกรรม
ของ Suzanne Kennewell, Laura Baker (2015) ไดก้ล่ำวถงึกำรบรกิำรทีใ่ช่ร่วมกนัดำ้นทกัษะของบุคคลกร
ถอืเป็นสิง่ส ำคญัมำกทีสุ่ด ซึง่ ส่งผลต่อควำมสำมำรถในกำรตอบสนองควำมต้องกำรของลูกคำ้ทีแ่ตกต่ำงกนั 
กำรจดัหำทรพัยำกรทกัษะควำมรูแ้ละควำมสำมำรถทีลู่กค้ำต้องกำร หน่วยงำนจะต้องไดร้บักำรยอมรบั สิง่
ส ำคญัคอืกำรก ำหนดบทบำทและควำมรบัผดิชอบ ของแต่ละฝ่ำยและเพื่อพจิำรณำควำมสำมำรถทีจ่ ำเป็นใน
กำรท ำสิง่เหล่ำนี้ และ Swati Hans (2018) ได้กล่ำวถึงคุณลกัษณะของกำรบรกิำรที่ใช้ร่วมกนั คอืองค์กร
ต่ำงๆ ที่ก ำลงัเพิม่เครื่องมอืให้มกีำรท ำงำนเป็นทมี ให้มศีกัยภำพสูงขึน้ส่งผลต่อผลลพัธท์ี่มคีุณภำพโดยใช้
เวลำน้อยลง อกีทัง้กำรประหยดัจำกขนำดและขอบเขตคุณภำพกำรบรกิำรทีด่ขี ึน้ 

คุณลกัษณะกำรบรกิำรที่ใช้ร่วมกนั (Shared Service) ด้ำนค่ำนิยมร่วม (Shared Value) จำกกำร
ทบทวนวรรณกรรมของ สำธติ วทิยำกร (2561) ได้กล่ำวถงึกำรน ำ Shared service มำใช้บรหิำรงำน และ
ผูบ้รหิำรตระหนักถงึกำรพฒันำดำ้นกำรรกัษำสุขภำพกำรบรกิำร ใหม้ศีกัยภำพสูงสุดซึง่เน้นใหอ้งคก์รยดึถอื
ค่ำนิยมร่วม หลกักำรบรหิำรงำน กำรให้บรกิำรด้วยหลกัธรรมภิบำล 6 หลกั ได้แก่ หลกันิติธรรม หลกั
คุณธรรม หลกัควำมโปร่งใส หลกักำรมสี่วนร่วม หลกัควำมรบัผดิชอบ และหลกัควำมคุม้ค่ำ เพื่อสรำ้งควำม
น่ำเชื่อถอืใหแ้ก่คู่คำ้และลูกคำ้ และในส่วนของคุณลกัษณะของกำรสรำ้งองคก์รใหเ้ป็น Hub หรอืสู่ศูนยก์ลำง
กำรให้บรกิำร ซึ่งจะประสบควำมส ำเรจ็ได้ ผู้บรหิำรถอืเป็นส่วนส ำคญัที่จะต้องเขำ้ใจแนวคดิของ Shared 
Service และถ่ำยทอดใหก้บัผูร้ว่มด ำเนินกำร (ECE organizations, 2006). 

 

3. บทสรปุ 

จำกกำรศึกษำแนวคิดกำรบริหำรงำนในรูปแบบกำรบริกำรที่ใช้ร่วมกัน หรือ Shared Service 
ถงึแมว้่ำในช่วงหลำยปีทีผ่่ำนมำ มกีำรน ำกำรบรหิำรงำนมำประยุกต์ใชก้นัมำกขึน้ และเนื่องดว้ยควำมหลำย
หลำยของธุรกจิและสภำวะของธุรกจิที่มปัีจจยัหลำยด้ำน ส่งผลใหผู้ป้ระกอบกำรไม่ว่ำจะเป็นธุรกจิกำรผลติ 
หรอืกำรบรกิำร ยงัคงต้องเน้นกำรบรหิำรธุรกจิหรอืองคก์รใหม้ผีลกำรด ำเนินงำนทีด่ ีและพรอ้มเปลีย่นแปลง
กำรด ำเนินงำนให้เข้ำกบัทุกสถำนกำรณ์ที่จะเกิดขึ้น ซึ่งกำรบรหิำรงำนแบบกำรบริกำรที่ใช้ร่วมกนั หรอื 
Shared Service ถือเป็น Plat form กำรบริกำรเพื่อส่งมอบผลประโยชน์ทำงกำรเงินและประโยชน์เชิง
คุณภำพ ส ำหรงัโครงสรำ้งงำนของ Back office. 
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จำกกำรศกึษำแนวคดิทฤษฎ ี7-S Framework ของ McKinsey ซึง่ปัจจยัควำมส ำเรจ็ทีส่่งผลต่อกำร
ด ำเนินงำนของธุรกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม หรอืของธุรกิจประเภทบรกิำร คือนวตักรรมองค์กรที่มี
อิทธพิลทำงตรงต่อผลกำรด ำเนินงำนขององค์กร คุณลกัษณะภำวะผู้น ำ ทัง้ด้ำนควำมรู้ ด้ำนทกัษะ ด้ำน
คุณลกัษณะส่วนบุคคล ดำ้นกำรปรบัปรุงและเปลีย่นแปลงอย่ำงต่อเนื่อง มสี่วนเกีย่วขอ้งควรด ำเนินกำร เพื่อ
ส่งเสรมิและพฒันำภำวะผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลงของบุคลำกรในองค์กรให้มคีวำมช ำนำญเป็นอย่ำงด ีและ
สำมำรถปฎบิตัไิดอ้ย่ำงมปีระสทิธภิำพ และอกีควำมส ำเรจ็ในกำรบรหิำรขึน้อยูก่บัปัจจยักำรพฒันำทรพัยำกร
มนุษย์ ซึ่งพบว่ำควำมสำมำรถทำงนวตักรรมมอีิทธพิลเชงิบวกต่อควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขนั ผลกำร
ด ำเนินทีด่ ีมคีวำมสำมำรถคดิคน้นวตักรรมในดำ้นต่ำงๆ 

อย่ำงไรก็ตำม แต่ละแนวคดิและทฤษฎทีี่ทบทวนวรรณกรรมล้วนเป็นแนวคดิที่ดแีละส่งผลต่อกำร
บรหิำรงำนและควำมส ำเร็จของธุรกิจ ซึ่งทำงผู้ศึกษำมขี้อเสนอแนะเพิ่มเติมในส่วนของกำรวดัผลกำร
ด ำเนินงำน ซึ่งควรจะต้องใช้แนวคิดและทฤษฎีที่สำมำรถวดัผลกำรด ำเนินงำนทัง้ทำงด้ำนกำรเงนิ และ
กระบวนกำรภำยใน เพื่อให้เห็นทัง้ประสิทธิภำพและประสิทธิผล อีกทัง้จะสำมำรถน ำผลลพัธ์ที่ได้จำก
กำรศกึษำไปพฒันำต่อยอดในกำรบรหิำรธุรกจิขององคก์รต่อไป 
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บทคดัย่อ 
คุณภาพแพลตฟอรม์ของการซือ้ขายสนิคา้ออนไลน์ เป็นส่วนหนึ่งของการยอมรบัและการใชง้านเทคโนโลยี

ซึง่ความปลอดภยัของฐานขอ้มลู ระบบแพลตฟอรม์ การบรกิารและคุณภาพสนิคา้เป็นปัจจยัส่งผลต่อผูบ้รโิภค
ยอมรบัการใชง้านบนแพลตฟอรม์น าไปสู่ความตัง้ใจซือ้สนิคา้ออนไลน์ การใชแ้พลตฟอรม์ซือ้ขายสนิคา้ออนไลน์
ในประเทศไทยปี 2562 ผูป้ระกอบการการพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส์ (e-commerce) ของไทยมปีระมาณ 680,000 
ราย มมีลูค่าธุรกจิรวมอยู่ที่ประมาณ 4 ลา้นลา้นบาท คดิเป็น 24% ของมลูค่า GDP ปี 2562 ซึง่ขยายตวัจาก ปี 
2561 ราว 7% โดยเฉพาะหลงัจากมกีารระบาดของเชื้อ Covid-19 พบว่าประชาชนจ านวนมากมกีารเปลี่ยน
พฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ผ่านช่องทางออนไลน์แทนการซือ้สนิคา้ทีร่า้นคา้และห้างสรรพสนิคา้ส่งผลใหม้ลูค่าของ
การพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส ์(e-commerce) มแีนวโน้มเตบิโตแบบก้าวกระโดดในปี 2563 และมกีารเปลีย่นแปลง
ระยะยาวส่งผลและมบีทบาทต่อภาคการค้าของไทยในอนาคต ผู้ประกอบการการพาณิชย์อิเล็กส์ทรอนิกส์
ภาครฐัและผู้เกี่ยวขอ้งจ าเป็นเป็นต้องมคีวามรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัรูปแบบธุรกจิใหม่รวมถึงการปรบัปรุงการ
จดัเก็บขอ้มูลและความปลอดภยัของฐานขอ้มลูเพื่อให้มขีอ้มูลเพยีงพอสะท้อนภาพเศรษฐกจิยุคดจิทิลัไดอ้ย่าง
ทนัการณ์และส่งผลต่อความตัง้ใจซื้อสนิค้าออนไลน์ของผู้บรโิภค บทความวชิาการฉบบันี้มวีตัถุประสงค์ที่จะ
น าเสนอแนวคดิทฤษฎีที่เกี่ยวกบัคุณภาพความปลอดภยัฐานข้อมูล คุณภาพระบบการท าธุรกรรม คุณภาพ
บรกิารและคุณภาพสนิค้า การยอมรบัและการใช้เทคโนโลยแีละความตัง้ใจซื้อสนิค้าออนไลน์ โดยผู้เขยีนได้
ท าการศึกษางานวจิยัเชงิปรมิาณจากการจ าลองสมการเชงิโครงสรา้งซึ่งได้ข้อสรุปรูปแบบความสมัพนัธ์เชิง
สาเหตุของการยอมรบัและการใชเ้ทคโนโลยสี่งผลต่อความตัง้ใจซือ้สนิคา้ออนไลน์ของผูบ้รโิภคในประเทศไทย 

ค าส าคญั: การค้าอเิลค็ทรอนิกส์, คุณภาพแพลตฟอรม์, การยอมรบัและการใชเ้ทคโนโลย,ี ความตัง้ใจซื้อของ
ผูบ้รโิภค 
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1. บทน า  

ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

แพลตฟอรม์ออนไลน์เป็นธุรกจิบรกิารรปูแบบใหมท่ีท่ าหน้าทีอ่ านวยความสะดวกใหก้บัผูซ้ือ้และผูข้าย

สนิคา้ออนไลน์ซึง่แพลตฟอรม์ออนไลน์มรีะบบการจดัการสนับสนุนและส่งเสรมิการซือ้ขายสนิคา้สะดวกขึน้ 

รวมถึงมรีะบบช าระเงนิที่ปลอดภยัสูง ปัจจุบนัการพาณิชย์อเิลก็ทรอนิกส์ที่นิยมในประเทศไทยม ี2 ราย 

ได้แก่ Lazada และ Shopee โดยมสี่วนแบ่งตลาดรวมกนัมากกว่า 80% ของมูลค่าการซื้อขายสนิค้าผ่าน

แพลตฟอรม์ออนไลน์ [1] ทัง้นี้การขายสนิคา้ออนไลน์ผ่านสื่อโซเชยีลมเีดยี เช่น Line@ และการท ารา้นคา้

ออนไลน์ของตัวเองผ่าน Webstore Platform มีผู้ขายให้ความสนใจเช่นกันเนื่ องจากไม่ต้องจ่ายค่า

คอมมชิชัน่ใหก้บัแพลตฟอรม์ตวักลาง ซึง่ในปี 2563 เดอืนมนีาคมจนกระทัง่พฤษภาคม คนไทยส่วนใหญ่มี

ความสนใจซื้อสินค้าออนไลน์เพิ่มขึ้นในช่วงที่รฐับาลประกาศล็อคดาวน์และมแีนวโน้มซื้อขายออนไลน์

เพิม่ขึน้มากกว่าปี 2562 โดยประเภทสนิคา้และบรกิารทีพ่บว่ามมีลูค่าซือ้ขายบนแพลตฟอรม์ออนไลน์สูง 5 

อนัดบัแรก ได้แก่ ธุรกจิห้างสรรพสนิค้า แฟชัน่เครื่องแต่งกาย เฟอรน์ิเจอร ์อาหารเครื่องดื่มและผลผลติ

ทางการเกษตรและประมง [2] อย่างไรกต็ามระยะต่อไปคาดการณ์ว่าสถานการณ์ Covid-19 และเทคโนโลยี

การสื่อสารทีท่นัสมยัจะสรา้งความเชื่อมัน่ใหก้บัการซือ้และขายสนิคา้ออนไลน์มากขึน้ท าใหธุ้รกจิออนไลน์มี

บทบาทในระบบเศรษฐกิจไทยเพิม่ขึ้น และก่อให้เกดิการเปลี่ยนแปลงเชงิโครงสรา้งภาคการค้าและการ

จดัเกบ็ขอ้มลูของการพาณชิยอ์เิลก็ทรอนิกส ์ 

การซื้อขายสนิค้าออนไลน์มกัมคีวามเกี่ยวข้องกบัระบบการช าระเงนิและข้อมูลส่วนตัวซึ่งปี 2561 

พบว่าผูบ้รโิภคช าระเงนิใหผู้ข้ายสนิคา้หรอืผู้ประกอบการผ่านช่องทางแอปพลเิคชนัธนาคาร 46.37% มาก

ที่สุด รองลงมาคอืบตัรเครดิต 24.46 % และบตัรพรเีพด 19.40% พฤติกรรมการซื้อขายเหล่านี้น าไปสู่

สงัคมไรเ้งนิสด [3] และการใหค้วามส าคญักบัการยอมรบัทางเทคโนโลยทีีมุ่่งเน้นคุณภาพของแพลตฟอรม์

ออนไลน์ ซึ่ง DeLone & McLean (1992) กล่าวว่า ความส าเร็จของระบบสารสนเทศประกอบด้วย 6 

ประการ ไดแ้ก่ คุณภาพดา้นขอ้มลู (Information Quality), คุณภาพดา้นระบบ (System Quality), ดา้นการ

ใช้สารสนเทศ (Use), ด้านความพึงพอใจของผู้ใช้ (User Satisfaction), ด้านผลกระทบส่วนบุคคล 

(Individual Impact) และ ดา้นผลกระทบต่อองคก์ร (Organizational Impact) [4] ซึง่สอดคลอ้งกบั DeLone 

& McLean (2003) กล่าวว่า ความส าเรจ็ของระบบสารสนเทศมตีวัชีว้ดัจากคุณภาพการใหบ้รกิาร (Service 

Quality) ซึ่งวัดได้จากการสัมผัส (Tangibles) ความเชื่อถือไว้วางใจ (Reliability) ความรวดเร็วในการ

ตอบสนอง (Responsiveness) การรบัประกนั (Assurance) และการเอาใจใส่ลูกค้า (Empathy) จงึกล่าว

สรปุไดว้่าคุณภาพแพลตฟอรม์ประกอบดว้ย คุณภาพดา้นขอ้มลู คุณภาพระบบ คุณภาพการใหบ้รกิาร และ

คุณภาพสินค้าซึ่งปัจจยัเหล่านี้มคีวามสมัพันธ์และส่งผลต่อการยอมรบัและการใช้เทคโนโลย ี (Unified 
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Theory of Acceptance and Use of Technology: UTAUT) [5] ซึ่งเป็นแนวความคิดของ Fishbein and 

Ajzen (1975 ที่ถูกพฒันาและบูรการเพื่อศกึษา ความหวงัดา้นประสทิธภิาพ  (Performance Expectancy) 

ความหวงัด้านการสนับสนุนการใช้งาน (Effort Expectancy) อิทธพิลทางสงัคม (Social Influence) และ

เงื่อนไขการอ านวยความสะดวก (Facilitating Condition) [6] นอกจากนี้การยอมรบัและการใช้เทคโนโลย ี

Unified Theory of Acceptance and Use of Technology: UTAUT) ส่ งผ ล ต่ อความตั ้ง ใจซื้ อ สิน ค้ า

ออนไลน์ โดยคุณภาพสนิคา้บรกิารส่งผลต่อการตัง้ใจซือ้สนิคา้ออนไลน์ [7] ความปลอดภยัฐานขอ้มูลของ

ผูบ้รโิภคถอืเป็นความรบัผดิชอบขององคก์รในการจดัเกบ็และปกป้องความเป็นส่วนตวัของผูบ้รโิภคเช่นกนั

ซึ่งผู้บรโิภคบนแพลตฟอรม์ออนไลน์เริม่กงัวลเกี่ยวกบัความปลอดภยัขอ้มูลส่วนบุคคลของตน เนื่องจาก

ขอ้มลูส่วนบุคคลสามารถเขา้ถงึไดง้า่ยและมโีอกาสถูกน าไปใชใ้นทางทีผ่ดิโดยผูดู้แลแพลตฟอรม์ [8] ดงันัน้

ความปลอดภยัการท าธุรกรรมจ าเป็นต้องมคีวามสมบูรณ์และสามารถพสิูจน์ตวัตน ป้องกนัการฉ้อโกงและ

ความเป็นส่วนตวัของลูกคา้ได ้[9] ความตัง้ใจซือ้สนิคา้ออนไลน์ สนิคา้จะต้องถูกเปรยีบเทยีบเพื่อเป็นส่วน

หนึ่งของการประกอบการการตัดสินใจซื้อ [10] อย่างไรก็ตามความตัง้ใจซื้อสินค้าออนไลน์เป็นปัจจยั

ท านายกระบวนการจดัซื้อตามทฤษฎกีารกระท าและเหตุผลและรปูแบบการประเมนิผลติภณัฑเ์พื่อน ามา

ศกึษาพฤตกิรรมผูบ้รโิภคและความตัง้ใจซือ้สนิคา้ออนไลน์  

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 
(1) น าเสนอแนวคดิทฤษฎีเ่กีย่วกบัคุณภาพแพลตฟอรม์ การยอมรบัและการใชเ้ทคโนโลยแีละความตัง้ใจ

ซือ้สนิคา้ออนไลน์ของผูบ้รโิภค 
 

(2) ศกึษารปูแบบความสมัพนัธเ์ชงิสาเหตุของการยอมรบัและการใชเ้ทคโนโลยสี่งผลต่อความตัง้ใจซือ้
สนิคา้ออนไลน์ของผูบ้รโิภคในประเทศไทย  

2. แนวคิดทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
2.1 ทฤษฎีโมเดลแห่งความส าเรจ็ของระบบสารสนเทศ (Information System Success Model) 

Delone & Mclean (1992) กล่าวว่า การยอมรบัเทคโนโลยแีละความส าเรจ็ของระบบสารสนเทศจะต้อง
ประกอบด้วย คุณภาพด้านข้อมูล (Information Quality) คุณภาพด้านระบบ (System Quality) คุณภาพ
การบรกิาร (Service Quality) ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้งาน (User Satisfaction) [11] ซึ่ง Wixom 
and Todd (2005) กล่าวว่า คุณภาพอิเล็กทรอนิกส์ (Equality) ประกอบด้วย องค์ประกอบแรก คุณภาพ
ด้านข้อมูล (Information Quality) คือ ความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูลและทันสมัยของเว็บไซต์ ซึ่ ง
คุณภาพข้อมูลสามารถวดัจาก 5 มติิ ได้แก่ ความถูกต้อง การเหมาะสมกบัเวลา ความสมัพนัธ์กนั การ
รวมกนัและรูปแบบของระบบ องค์ประกอบที่สอง คุณภาพด้านระบบ  (System Quality) สามารถวดัจาก
การพร้อมใช้งานและตอบสนองอย่างรวดเร็ว [12] องค์ประกอบที่สาม คุณภาพการบริการ (Service 
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Quality) สามารถวดัจากการปฏิสมัพนัธ์ของลูกค้า ได้แก่ ความน่าเชื่อถือ การสมัผสัได้ การตอบสนอง 
ความเชื่อมัน่และการเอาใจใส่ [13] ซึ่งระบบสารสนเทศที่น่าไว้วางใจมอีิทธพิลและสรา้งแรงจูงใจต่อการ
กลบัมาใช้ซ ้าบนเวบ็ไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กล่าวอกีนัยว่าความพงึพอใจของผู้ใช้งานมนีัยส าคญักบั
ความไวว้างใจ[14] สอดคลอ้งกบัรชัดาพร สุธาโภชน์ และคณะ พบผลการวจิยัว่า คุณภาพระบบ ในแง่ของ
ความสะดวก การตอบสนอง ความปลอดภยั เวลาและความพงึพอใจของผูใ้ชง้านมอีทิธพิลต่อระบบการใช้
งาน Navis ของผูใ้ชง้านภายในท่าเรอืแหลมฉบงั [15]  
 

2.2 ความตัง้ใจซ้ือ (Purchasing intention) 
ความตัง้ใจซือ้เป็นปัจจยัส าคญัของแนวทางในการท านายพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคหรอืผูซ้ือ้ โดยภาพลกัษณ์
ของสนิค้าเป็นส่วนส าคญัต่อการตดัสนิใจซื้อสนิค้าอย่างซ ้าๆ และต่อเนื่องของผู้บรโิภค Howard (1994) 
กล่าวว่าความตัง้ใจซื้อเป็นกระบวนการที่เกิดขึน้ภายในใจของผู้บรโิภคและแสดงถงึการวางแผนและการ
ตดัสนิใจซือ้สนิคา้ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง [16] ซึง่ความตัง้ใจมกัเกดิในช่วงเวลาที่ผูบ้รโิภคพรอ้มทีจ่ะเลอืก
สิง่ทีด่ทีี่สุดที่ตรงกบัความต้องการของผูบ้รโิภคและจะต้องเกดิประโยชน์สูงสุด [17] Kotler (2003) กล่าวว่า 
การตดัสนิใจซื้อเกิดจากกระบวนการ S-R Theory ที่มจีุดเริม่จากการเกดิสิง่กระตุ้น (Stimulus) ท าให้เกิด
ความต้องการถูกกระตุ้นผ่านเข้ามาในความรู้สึกของผู้ซื้อซึ่งเปรยีบเสมอืนกล่องด าที่ผู้ขายไม่สามารถ
คาดการณ์ได้จากความรู้สกึนึกคิดของผู้ซื้อ [18] สิ่งกระตุ้นภายนอก (Stimulus) อาจเกิดขึ้นจากภายใน
ร่างกาย (Inside Stimulus) และสิง่กระตุ้นจากภายนอก (Outside Stimulus) สิง่กระตุ้นถอืเป็นเหตุจูงใจให้
เกดิการใช้บรกิาร [19] เช่น สิง่กระตุ้นทางการตลาดเป็นสิง่กระตุ้นส่วนผสมทางการตลาด พบิูล ทปีะปาล 
(2543) กล่าวสรุปว่า ความตัง้ใจซื้อจะต้องเกดิจากกระบวนการตดัสนิใจซื้อซึ่งประกอบด้วยกระบวนการ 6 
ขัน้ตอน ได้แก่ การรบัรูส้ ิง่เรา้ การรบัรูปั้ญหา การค้นหาขอ้มูล การประเมนิทางเลอืก การตดัสนิใจซื้อและ
พฤตกิรรมหลงัการซือ้ ทัง้นี้ความตัง้ใจซือ้สามารถอธบิายไดด้ว้ยทฤษฎกีารกระท าดว้ยเหตุผล (Theory Of 
Reasoned Action: TRA) และทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Theory of Planned Behavior: TPB) สามารถ
อธบิายทฤษฎ ีดงันี้ 
 
2.2.1 ทฤษฎีการกระท าด้วยเหตผุล (Theory of Reasoned Action: TRA)  
ทฤษฎีการกระท าด้วยเหตุผลเป็นทฤษฎีศึกษาพฤติกรรมมนุษย์ซึ่งมบีรรทดัฐานทางสงัคม (Subjective 
Norms) และทศันคต ิ(Attitude) เป็นปัจจยัก าหนดและอธบิายพฤตกิรรมความตัง้ใจหรอืความเชื่อทีส่่งผลต่อ
การเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมของบุคคลซึง่ความตัง้ใจของบุคคลเป็นเครือ่งมอืในการท านายพฤตกิรรม [21]  
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ภาพที ่1-1 ทฤษฎกีารกระท าดว้ยเหตุผล 
ทีม่า Hale, Jerold L.; Householder, Brian J.; & Greene Kathryn L. (2002) 

2.2.2 ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Theory of Planned Behavior: TPB)  
Icek Ajzen (1985) กล่าวว่า ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนพฒันาจากทฤษฎีการกระท าด้วยเหตุผล 

โดยเพิม่ปัจจยัด้านความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมเรยีกว่าคการรบัรูค้วามสามารถในการควบคุม
พฤติกรรม (Perceived Control Behavior) และเรยีกทฤษฎีนี้ว่าทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Theory of 
Planed Behavior) ซึง่แสดงดงัแบบจ าลอง ภาพที ่1-2 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

ภาพที ่1-2 ทฤษฎพีฤตกิรรมตามแผน 
ทีม่า Icek Ajzen. (2005) 

ทศันคต ิ
(Attitude) 

บรรทดัฐานทางสงัคม 
(Subjective Norms) 

พฤตกิรรมความตัง้ใจ 
(Behavioral 
Intention) 

พฤตกิรรม 
(Behavior) 

ความเชือ่เกีย่วกบั
พฤตกิรรม 

(Behavior Belief) 

เจตคตกิารกระท าพฤตกิรรม 
(Attitude toward Behavior) 

ความเชือ่เกีย่วกบักลุ่ม
อา้งองิ 

(Normative Belief) 

การคลอ้ยตามกลุ่มอา้งองิ 
(Subjective Norm) 

ความเชือ่เกีย่วกบักลุ่ม
อา้งองิ 

(Normative Belief) 

ความรบัรูค้วามสามารถใน
การควบคุมพฤตกิรรม 
(Perceived Control 

Behavior) 

เจตนาในการกระท า
พฤตกิรรม 
(Intention) 

พฤตกิรรม 
(Behavior) 
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2.3 ทฤษฎีการยอมรบัและการใช้เทคโนโลยี (Unified Theory of Acceptance and Use of Technology: 

UTAUT) 
Ajzen & Fishbein คดิคน้มาเป็นทฤษฎกีารยอมรบั และการใชเ้ทคโนโลย ี(Unified Theory of Acceptance 
and Use of Technology: UTAUT) ซึง่เป็นการผสมผสานทฤษฎดีา้นพฤตกิรรมการยอมรบัในหลายทฤษฎ ี
เพื่อลดข้อจ ากัดของแต่ละทฤษฎี และเพิ่มประสิทธภิาพในการศึกษาวิจยั หรอื UTAUT ได้พฒันาแบบ
บูรณาการจากทฤษฎกีารกระท าด้วยเหตุผล (TRA: Theory of Reasoned Action) ทฤษฎีพฤติกรรมตาม
แผน (TPB: Theory of Planned Behavior) ทฤษฎกีารแพร่กระจายนวตักรรม (IDT: Innovation Diffusion 
Theory) แบบจ าลองการจูงใจ (MM: Motivation Model) แบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลยี (TAM: 
Technology Acceptance Model) โดยที่  UTAUT พิ จารณ า 4 ป ระเด็น  คือ  ค วามค าดห วังด้ าน
ประสิทธิภ าพ  (Performance Expectancy) ความคาดหวังด้ านการสนับส นุนการใช้งาน  (Effort 
Expectancy) อิทธพิลทางสงัคม (Social Influence) และเงื่อนไขในการอ านวยความสะดวก (Facilitating 
Condition) [24] 

2.4 ทฤษฏีความน่าเช่ือถือในตราสินค้า 
ความภกัดีในตราสินค้า 
Schiffman & Kanuk (2007) กล่าวว่า ความพึงพอใจใจการซื้อตราสินค้าเดิมในผลติภณัฑ์ของบรษิัทใด
บรษิทัหนึ่งเป็นความภกัดใีนตราสนิค้าซึ่งผูบ้รโิภคมทีศันคตทิีด่ต่ีอตราสนิค้าเนื่องจากความเชื่อมัน่จนเกดิ
การซื้อซ ้าต่อเนื่อง [20] ดงันัน้การสรา้งความภกัดใีนตราสนิคา้ (Brand Loyalty) คอื การรกัษาลูกค้าให้คง
อยู ่(Customer Retention) 
2.4.1 ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด 
Philip Kotler (2016) กล่าวว่า การก าหนดกลยุทธก์ารตลาดจะต้องประกอบดว้ยส่วนประสมทางการตลาด 
7 ประการ ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบ ดังนี้  องค์ประกอบแรก ผลิตภัณฑ์  (Product) หรอืบรกิารที่
ผูป้ระกอบการหรอืผูข้ายมอบใหล้กูคา้ องคป์ระกอบทีส่อง ราคา (Price) ทีก่ าหนดคุณค่าผลติภณัฑใ์นรปูตวั
เงนิ องค์ประกอบทีส่าม สถานที่ (Place) หรอืท าเลทีต่ ัง้ (Location) และช่องทางในการน าเสนอผลติภณัฑ์
หรอืบรกิาร องคป์ระกอบทีส่ี ่การส่งเสรมิการตลาด (Promotion) คอื การตดิต่อสื่อสาร การแจง้ขา่วสารเพื่อ
ชกัจูงใจผูซ้ื้อตดัสนิใจซือ้ องคป์ระกอบที่ห้า บุคลากร (People) ผูใ้หบ้รกิารแก่ผู้ใชบ้รกิารเพื่อเกดิความพงึ
พอใจในการบรกิาร บุคลากรจะต้องมคีวามรู ้มทีศันคตทิี่ดสีามารถตอบสนองต่อลูกค้า มคีวามน่าเชื่อถือ
และมีความรับผิดชอบ องค์ประกอบที่หก การสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ  (Physical 
Environment and Presentation) เพื่อสรา้งคุณค่าให้แก่ลูกค้า เช่น การดูแลเอาใจใส่ในความอยู่รอดและ
ทรพัยส์นิของลูกคา้ใหม้คีวามปลอดภยั องคป์ระกอบสุดทา้ยกระบวนการบรกิาร (Process) ทีม่หีลากหลาย
รูปแบบซึ่งเป็นการส่งมอบคุณภาพในการให้บรกิารกบัลูกค้าเพื่อให้เกิดความถูกต้อง ความรวดเรว็ และ
สรา้งความประทบัใจ (Customer Satisfaction) หรอืสรา้งความพงึพอใจแก่ลกูคา้ 
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กรอบแนวคิดในการวิจยั  
 

ตวัแปรภายนอก           ตวัแปรแทรก            ตวัแปรภายใน 
          (Exogenous Variable)     (Mediator Variable)    (Endogenous Variable) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
      ภาพท่ี 2.1 กรอบแนวคิด 

ท่ีมา: ผูวิ้จยั 

สมมติฐาน 
(1) คุณภาพดา้นขอ้มลูมคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกทางตรงกบัการยอมรบัและการใชเ้ทคโนโลย ี
(2) คุณภาพระบบมคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกทางตรงกบัการยอมรบัและการใชเ้ทคโนโลย ี
(3) คุณภาพการใหบ้รกิารมคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกทางตรงกบัการยอมรบัและการใชเ้ทคโนโลย ี
(4) คุณภาพสนิคา้มคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกทางตรงกบัการยอมรบัและการใชเ้ทคโนโลย ี
(5) การยอมรบัและการใช้เทคโนโลยมีคีวามสมัพนัธ์เชงิบวกทางตรงกบัความตัง้ใจซื้อสนิค้าออนไลน์ของ
ผูบ้รโิภค 
 

3. ระเบียบวิธีวิจยั 
งานวจิยัน้ีเป็นงานวจิยัเชงิปรมิาณและมรีะเบยีบวธิวีจิยัดงันี้ 
3.1 ขอบเขตประชากร 
งานวจิยันี้เก็บขอ้มูลกบักลุ่มตวัอย่างจ านวน 500 คนจากการใช้วธิกีารก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างแบบไม่
ทราบจ านวนประชากรขอทาโรย่ามาเน่ ซึง่เป็นผูม้ปีระสบการณ์ซือ้สนิคา้ออนไลน์และวยัท างานอายรุะหว่าง 
25-34 ปี ใช้การสุ่มตวัอย่างแบบง่าย (Sample Random Sampling) ซึ่งอาศยัความน่าจะเป็น (Probability 
Sampling) ทีแ่ต่ละหน่วยตวัอยา่งของประชากรมโีอกาสถูกเลอืกก าหนดตวัอยา่ง  
3.2 ขอบเขตด้านพ้ืนท่ี 

คุณภาพดา้นขอ้มลู 

คุณภาพระบบ 

คุณภาพบรกิาร 

คุณภาพสนิคา้ 

การยอมรบัและการ
ใชเ้ทคโนโลย ี

ความตัง้ใจซื้อสนิคา้
ออนไลน์ 

H1 

H2 

H3 

H4 

H5 
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เก็บขอ้มูลโดยการใชแ้บบสอบถามที่ผ่านเกณฑก์ารประเมนิค่าดชันีความสอดคลอ้งระหว่างขอ้ค าถามและ
วตัถุประสงค์ (Index of Item Objective Congruence: IOC) จดัท าแบบสอบถามแบบออนไลน์ โดยใช ้
Google Form  เพื่อเกบ็ขอ้มลู  
3.3 ขอบเขตด้านการศึกษา 
งานวจิยัน้ีมตีวัแปรทีใ่ชใ้นการศกึษา ดงันี้ 
ตัวแปรภายนอก (Exogenous Variables) ได้แก่ ปัจจยัด้านคุณภาพแพลตฟอร์มของการซื้อขายสินค้า
ออนไลน์ ประกอบดว้ย คุณภาพดา้นขอ้มลู คุณภาพระบบ คุณภาพบรกิารและคุณภาพสนิคา้ 
ตวัแปรคัน่กลาง (Mediator Variables) ไดแ้ก่ การยอมรบัและการใชเ้ทคโนโลย ี
ตวัแปรภายใน (Endogenous Variable) ไดแ้ก่ ความตัง้ใจซือ้สนิคา้ออนไลน์ของผูบ้รโิภคในประเทศไทย   
3.4 การวิเคราะหข้์อมลู 
วเิคราะห์ข้อมูลทัว่ไปด้วยสถิติเชิงพรรณนาและทดสอบสมติฐานด้วยแบบจ าลองสมการเชิงโครงสร้าง 
(Structural Equation Modeling) โดยใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอรส์ าเรจ็รปู LISREL  

4. ผลการวิจยั 
ประเดน็ความตัง้ใจซ้ือ 
จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวกบังานวจิยันี้พบว่าบรรทดัฐานและการรบัรูก้ารใช้ประโยชน์ผลกระทบ
เชงิบวกต่อความตัง้ใจซือ้สนิค้าออนไลน์ แต่บรรทดัฐานมผีลกระทบเชงิลบต่อพฤตกิรรมการซื้อสนิคา้และ
ผลการศกึษายงัพบว่าความตัง้ใจซื้อมผีลกระทบเชงิบวกต่อพฤตกิรรมการซื้อสนิค้าออนไลน์ซึง่สอคคล้อง
กบัทฤษฎคีวามสมัพนัธ์ระหว่างทฤษฎ ีtheory of planned behavior (TPB) และ technology acceptance 
model (TAB) [25] [26] [27] [28] [29] [30]  
ประเดน็การยอมรบัและการใช้เทคโนโลยี (UTAUT)  
จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวกับงานวิจยันี้พบว่าความคาดหวงัด้านประสิทธภิาพ (Performance 
Expectancy) ความคาดหวงัด้านการสนับสนุกการใช้งาน (Efforts Expectancy are used ) แรงจูงใจแห่ง
ความสุข (hedonic motivation) และเงื่อนไขสิง่อ านวยความสะดวก (facilitating conditions) มผีลกระทบ
เชงิบวกต่อความตัง้ใจซือ้สนิคา้ออนไลน์ [31] [32] [33] [34] [35]  
ประเดน็คณุภาพแพลตฟอรม์ (โมเดลความส าเรจ็ของระบบสารสนเทศ)  
จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวกับงานวจิยันี้พบว่า ศึกษาโมเดลความส าเรจ็ของระบบสารสนเทศ 
(Information System Success ) ได้แก่ คุณภาพข้อมูล (Information System ) คุณภาพระบบ (System 
Quality) และ คุณภาพบรกิาร (Service Quality) มอีิทธพิลเชงิบวกต่อความพึงพอใจของผู้ใช้งาน  และ
คุณภาพขอ้มลูมอีทิธพิลเชงิบวกต่อความตัง้ใจของผูใ้ชง้าน [36] [37] [38] [39] 

จากการทบทวนวรรณกรรมส่วนใหญ่สรุปว่า คุณภาพแพลตฟอรม์ทีส่นับสนุนดว้ยโมเดลความส าเรจ็
ของระบบสารสนเทศซึ่งประกอบด้วย คุณภาพข้อมูล (Information System ) คุณภาพระบบ (System 
Quality) คุณภาพบรกิาร (Service Quality) และคุณภาพสนิค้ามคีวามสมัพันธ์เชิงบวกทางตรงกับการ
ยอมรบัและการใช้เทคโนโลยีที่ถูกอธิบายด้วยปัจจยั ความคาดหวงัด้านประสิทธิภาพ (Performance 
Expectancy) ความคาดหวงัด้านการสนับสนุกการใช้งาน (Efforts Expectancy Are Used) แรงจูงใจแห่ง
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ความสุข (Hedonic Motivation) และเงื่อนไขสิ่งอ านวยความสะดวก (Facilitating Conditions) ซึ่งปัจจยั
เหล่านี้มคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกกบัความตัง้ใจซือ้สนิคา้ออนไลน์ของผูบ้รโิภคในประเทศไทย 

5. บทสรปุ 
เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อ Covid-19 ปี 2562 และเทคโนโลยกีารสื่อสารที่ทนัสมยัซึ่งเป็น

ปัจจยัทีส่รา้งความเชื่อมัน่ใหก้บัการซือ้และขายสนิคา้ออนไลน์มากขึน้ ก่อใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงเชงิโครงสรา้ง
ภาคการค้าและการจดัเก็บข้อมูลของการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ คุณภาพแพลตฟอร์มซื้อขายออนไลน์มี
ความส าคญัต่อความตัง้ใจซื้อสนิค้าออนไลน์ ในขณะที่ความตัง้ใจซื้อสนิค้าออนไลน์ของผู้บรโิภคต้องค านึงถงึ
การยอมรบัและการใชเ้ทคโนโลย ีจงึน ามาสู่การศกึษารปูแบบความสมัพนัธเ์ชงิสาเหตุของคุณภาพแพลต์ฟอรม์
การยอมรบัและการใชเ้ทคโนโลยทีีส่่งผลต่อความตัง้ใจซือ้สนิคา้ออนไลน์ในประเทศไทย   

ความตัง้ใจซื้อสินค้าออนไลน์สะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมผู้บรโิภค (Consumer Behavior) ซึ่งก่อนการ
ตดัสนิใจซื้อสนิค้า ผู้บรโิภคต้องค้นหาสนิค้าหรอืบรหิารผ่านกระบวนการการตดัสนิใจ สัง่ซื้อ ทดลองใช้ และ
ประเมนิสนิคา้ หากพงึพอใจจะกลายเป็นพฤตกิรรมซือ้ซ ้า พฤตกิรรมซือ้ซ ้าสามารถเกดิขึน้ได ้หากลูกคา้มคีวาม
ภกัดีในตราสินค้าและผู้ผลิตมกีารวางกลยุทธ์ที่เข็มแข็งโดยใช้ส่วนประสมทางการตลาด 7 ประการ ได้แก่ 
ผลติภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) สถานที่ (Place) การส่งเสรมิการตลาด (Promotion) บุคลากร (People) 
ลกัษณะทางกายภาพ (Physical Environment and Presentation) และกระบวนการบรกิาร (Process) เพื่อ
สรา้งความพงึพอใจแก่ลกูคา้ ทัง้นี้การตดัสนิใจซือ้หรอืตัง้ใจซือ้สนิคา้ออนไลน์ตอ้งไดร้บัอทิธพิลเชงิบวกจากการ
ยอมรบัเทคโนโลยแีละความส าเรจ็ของระบบสารสนเทศซึ่งประกอบด้วย คุณภาพด้านข้อมูล (Information 
Quality) คุณภาพด้านระบบ  (System Quality) คุณภาพการบริการ (Service Quality) โดยการยอมรับ
เทคโนโลยแีละความส าเรจ็ของระบบสารสนเทศไดร้บัอทิธพิลจาก คุณภาพดา้นขอ้มูล คุณภาพระบบ คุณภาพ
การใหบ้รกิารและคุณภาพสนิคา้  

ในมุมมองของผูเ้ขยีนมคีวามคดิเหน็ว่า ความตัง้ใจซือ้สนิคา้ออนไลน์ของผูบ้รโิภคจะตอ้งไดร้บัอทิธพิลจาก
การยอมรบัและการใช้เทคโนโลยซีึ่งผู้บรโิภคคาดหวงัด้านประสทิธภิาพ คาดหวงัด้านการใช้งาน อทิธพิลทาง
สงัคมและการอ านวยความสะดวก ความคาดหวงัดงักล่าวต้องได้รบัอิทธพิลจากคุณภาพแพลต์ฟอร์มสนิค้า
ออนไลน์ทีผู่้บรโิภคท าธุรกรรมการซือ้ขายสนิคา้ออนไลน์แลว้เกดิความรูส้กึเชงิบวกต่อการมีคุณภาพขอ้มูลบน
แพลตฟอรม์หรอืเวบ็ไซต์ที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเขา้ใจง่าย คุณภาพระบบต้องปลอดภยั มคีวามเสถยีรและไม่
ซบัซ้อนต่อการใช้งาน คุณภาพบรกิารที่สะดวกรวดเร็วและตรวจสอบการขนส่งได้ง่าย และปัจจยัสุดท้าย 
คุณภาพสนิคา้ต้องมคีุณสมบตัทิีด่แีละมกีารรบัประกนัสอดคลอ้งกบัการใชก้ลยุทธส์่วนประสมทางการตลาดเขา้
มาส่งเสรมิการขาย รปูแบบความสมัพนัธเ์ชงิสาเหตุของการยอมรบัและการใชเ้ทคโนโลยจีงึส่งผลต่อความตัง้ใจ
ซือ้สนิคา้ออนไลน์ของผูบ้รโิภคในประเทศไทยและการพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกสต่์อไปในอนาคต 
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