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การศึกษาระดับความส าคัญของสมรรถนะในการปฏบิัตงิาน 
ของบุคลากรกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

The study of the level Work Performance Competency 
of personnel in the Department of Local Administration 

 

ศศิธร  ศรีอินทร์1 
ชยุต ภวภานันท์กุล2 

 

บทคดัย่อ 

 การวิจยัครัง้นีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อ 1) ศกึษาระดบัสมรรถนะในการปฏิบตัิงาน ของบคุลากรกรมสง่เสริมการปกครองท้องถ่ิน 
2) ศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งลกัษณะประชากรศาสตร์กบัสมรรถนะการปฏิบตัิงาน ของบคุลากรกรมสง่เสริมการปกครองท้องถ่ิน 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้การวิจัย คือ บุคลากรกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน จ านวน 216 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 
แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจยัพบว่า 1) สมรรถนะ
หลกั ในการปฏิบตัิงานของพนกังานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน โดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยสมรรถนะด้านการยึดมัน่ใน
ความถกูต้องชอบธรรมและจริยธรรม อยูใ่นอนัดบัแรก รองลงมา คือ การบริการท่ีดี การท างานเป็นทีม และการมุง่ผลสมัฤทธ์ิ อยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 2) สมรรถนะเฉพาะตามลกัษณะงานที่ปฏิบัติ ในการปฏิบตัิงานของพนกังานกรมสง่เสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยสมรรถนะด้านการตรวจสอบความถูกต้องตามกระบวนงาน อยู่ในอันดับแรก 
รองลงมา คือ การด าเนินการเชิงรุก การสบืเสาะข้อมลู และความยืมหยุน่ผอ่นปรน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
 
ค าส าคัญ : สมรรถนะ/การปฏิบตัิงาน/บคุลากร 
 
Abstract 

This research aimed to 1) study the level of work performance competency of personnel in the 
Department of Local Administration, and 2) examine the relationship between demographic characteristics and 
work performance competencies of personnel in the Department of Local Administration. The research samples 
consists of 216 personnel in the Department of Local Administration. The tool for collecting data was a 
questionnaire. The data was analyzed by used in data analysis were frequency, percentage, mean and 
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standard deviation.The result of research revealed as follows 1) Work performance core competency of 
personnel in the Department of Local Administration was overall at a high level. There was relationship at a high 
level with statistical significance at .05 level. The first of performance competency, ranked in descending order 
of their mean scores, was competencies of moral  integrity, good service, teamwork, and achievement 
motivation. 2) Work performance functional competencies of personnel in the Department of Local 
Administration was overall at a high level. There was relationship at a high level with statistical significance at 
.05 level. The first of performance competency, ranked in descending order of their mean scores, was concern 
for order, pro-activeness, information seeking, and flexibility. 
Keywords : competency/ work performance/ personnel     

 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

  ในปัจจุบันถือได้ว่า คนเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่า และส าคัญที่สุดในการกระบวนการผลิตขององค์กร            
ในการสร้างประสิทธิภาพและความส าเร็จ ดงันัน้คุณภาพของทรัพยากรมนุษย์เป็นส่วนหนึ่งในการก าหนดโอกาสการ
เจริญเติบโตขององค์การได้ ทัง้นี ้เพราะการที่องค์การหนึ่งๆ จะบรรลเุป้าหมายได้ส าเร็จนัน้ จะต้องอาศยับุคลากรที่มี
สมรรถนะท่ีเหมาะสมกบัวิสยัทศัน์  พนัธกิจ เปา้หมายขององค์การ กลา่วคือ บคุลากรจะต้องมีความรู้ ทกัษะ ความสามารถ 
และคณุลกัษณะตา่งๆ ที่จ าเป็นตอ่การปฏิบตัิงาน นอกจากนัน้แล้ว ยงัต้องมีความร่วมมือร่วมใจและท างานเป็นทีมอยา่งมี
ประสิทธิภาพ การพัฒนาสมรรถนะ (Competency) ของทรัพยากรมนุษย์เป็นที่แพร่หลายทัง้ในภาคธุรกิจและในภาค
ราชการโดยเฉพาะแผนยุทธ์ศาสตร์การพฒันาระบบราชการไทยในปี พ.ศ. 2546-2550 ได้มีมติคณะรัฐมนตรี โดยได้
ก าหนดวา่หนว่ยงานราชการต้องพฒันาบคุลากรให้สามารถรองรับการบริหารภาคราชการ และภารกิจใหมไ่ด้ จากที่กลา่ว
มาข้างต้น หน่วยงานราชการ จึงมีการน าสมรรถนะ (Competency) มาเป็นเคร่ืองมือในการคดัเลือกบคุลากรที่มีทกัษะ 
ความรู้ ความสามารถ เพื่อเป็นกรอบที่จะจัดวางก าลงัคนให้ตอบสนองต่อเป้าหมายขององค์กร มีการแบ่งหน้าที่ความ
รับผิดชอบให้เหมาะสมกบัความรู้ ความสามารถของบคุคล ก่อให้เกิดการเช่ือมโยงความสมัพันธ์ระหว่างหน่วยงานกบั
ผู้ปฏิบตัิงาน สามารถท างานร่วมกนัได้อยา่งประสบความส าเร็จ เกิดปัญหาระหวา่งปฏิบตัิงานน้อยที่สดุ และสร้างความพงึ
พอใจให้แก่ผู้ปฏิบตัิงาน (สรุพงษ์ มาลี, 2546: 25)  
 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ โดยการน า สมรรถนะ มาเป็นเคร่ืองมือในการบริหาร ถือได้ ว่าเป็นเคร่ืองมือที่
น่าสนใจและนิยมมากที่สดุส าหรับผู้บริหารและนกับริหารทรัพยากรมนษุย์ เนื่องจาก สมรรถนะ เป็นเคร่ืองมือพืน้ฐานใน
ด้านต่างๆ  ทัง้ทางด้าน การสรรหาและคดัเลือกบคุคล (Recruitment and Selection) การประเมินผลการปฏิบตัิงานของ
บุคคล (Performance Appraisal) การใ ห้รางวัลและค่าตอบแทน (Reward and Compensation) การวางแผน
ความก้าวหน้าทางอาชีพ (Career Planning and Succession Plan) และการประเมินผลสัมฤทธ์ิ (Result -Based 
Management) เป็นต้น ทัง้นี ้ การจะได้มาซึ่งทรัพยากรมนษุย์ที่มีคณุภาพจะต้องมีการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ให้ท างาน
กบัองค์การอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดงันัน้ การจดัการทรัพยากรมนษุย์มีความส าคญักบัการบริหารองค์การ 
หลายประการ เช่น ท าให้มีบคุลกรท างานท่ีเพียงพอและมีความต่อเนื่อง ท าให้มีการพฒันาทรัพยากรมนษุย์ การฝึกอบรม
และพัฒนา เพื่อเพิ่มศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ให้ท างานได้ ท างานเป็น และท างานได้มีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึน้ 
สามารถท างานได้สอดคล้องกบัการบริหารองค์การที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ส านกังานคณะกรรมการพฒันา
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ระบบราชการ  ได้ก าหนดการพฒันาองค์การสูค่วามเป็นเลศิมีการก าหนดตวัชีว้ดัในการพฒันาคณุภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐของสว่นราชการระดบักรมในหลายด้าน ถือได้ว่าเป็นตวัชีว้ดัที่ส าคญัต่อความส าเร็จของงานด้วย กรมสง่เสริมการ
ปกครองท้องถ่ินได้ก าหนดสมรรถนะของบุคลากร เพื่อให้บุคลากรในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ได้ปฏิบัติงาน
สอดคล้อง    กบัลกัษณะงาน ภารกิจ และตอบสนองเป้าหมายขององค์การ กรมสง่เสริมการปกครองท้องถ่ิน ได้ก าหนด
สมรรถนะของบคุลการกรมสง่เสริมการปกครองท้องถ่ิน แบง่ออกเป็น 2 ประเภท คือ  สมรรถนะหลกั และสมรรถนะเฉพาะ
ตามลกัษณะงานท่ีปฏิบตัิ  
 กรมสง่เสริมการปกครองท้องถ่ินเป็นสว่นราชการท่ีจดัตัง้ขึน้ในสงักดักระทรวงมหาดไทยที่มีบทบาทภารกิจส าคญั
ในการสง่เสริมสนบัสนนุองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินทัว่ประเทศ โดยการพฒันาและให้ค าปรึกษา แนะน าองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินในด้านการจดัท าแผนพฒันาท้องถ่ิน การบริหารงานบุคคล การเงินการคลงั และการบริหารจัดการ เพื่อให้
องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน มีความเข้มแข็ง และมีศกัยภาพในการให้บริการสาธารณะ  กรมสง่เสริมการปกครองท้องถ่ิน มี
การด าเนินการสรรหาและคดัเลอืกบคุลากรเข้ามาปฏิบตัิงานโดยบางครัง้เลอืกคนไมเ่หมาะกบังาน คือ บรรจคุน ที่มีความรู้
ความสามารถไม่ตรงกบัต าแหน่งงาน จึงท าให้ผลการปฏิบตัิงานไม่เกิดผลส าเร็จ และขาดประสิทธิภาพ บคุลากรที่บรรจุ
ใหม่ไม่ได้แสดงสมรรถนะที่ตนเองถนดัในการปฏิบตัิงานออกมาให้คนอื่นได้เห็น และบคุลากรบางคนไม่ทราบว่าตนเองมี
สมรรถนะในด้านใดบ้าง อยู่ในระดบัใด และจะแสดงออกมาอย่างไร ซึ่งปัญหาดงักล่าวผู้ วิจัยเห็นว่า กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ินมีหน้าที่ ในการพฒันา ให้ค าปรึกษา แนะน า องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในหลายด้าน ซึง่หน้าที่เหลา่นีต้้อง
เกิดการขบัเคลื่อนการท างานจากทรัพยากรมนุษย์ทัง้หมด จึงเป็นที่มาของความส าคัญที่จะศึกษาระดบัความส าคญั
สมรรถนะในการปฏิบตัิงาน เพื่อที่ผลการศึกษาออกมาจะเป็นแนวทางในการพฒันาสมรรถนะบคุลากรของกรมสง่เสริม
การปกครองท้องถ่ิน ให้มีคุณภาพ และเป็นแนวทางในการก าหนดตวัชีว้ดัของงาน โดยมุ่งเน้นในการพฒันาทรัพยากร
มนษุย์ในด้านความรู้ ทกัษะ ความสามารถ และทศันคติ และด้านอื่นๆ  เพื่อที่จะสง่ผลต่อการปฏิบตัิงานจะตอบสนองตอ่
เปา้หมายขององค์การอยา่งแท้จริงมีประสทิธิภาพและประสทิธิผลที่ชดัเจน สง่ผลให้มีการขบัเคลือ่นองค์กรให้มีการพฒันา
ยิ่งขึน้ตอ่ไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. ศกึษาระดบัสมรรถนะในการปฏิบตัิงาน ของบคุลากรกรมสง่เสริมการปกครองท้องถ่ิน 
 2. ศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งลกัษณะประชากรศาสตร์กบัสมรรถนะหลกัและสมรรถนะเฉพาะตามลกัษณะงานที่
ปฏิบตัิ ของบคุลากรกรมสง่เสริมการปกครองท้องถ่ิน 
 
ขอบเขตการวิจัย 
1. ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 
   ประชากรที่ใช้ในการวิจยัครัง้นี ้ได้แก่บคุลากร บคุลากรของกรมสง่เสริมการปกครองท้องถ่ิน จ านวน 487 คน 
(กองการเจ้าหน้าที่กรมสง่เสริมการปกครองท้องถ่ิน. 2561)  
  กลุม่ตวัอย่างที่ใช้ในการวิจยัครัง้นี ้ได้แก่ บคุลากรของกรมสง่เสริมการปกครองท้องถ่ิน โดยก าหนดขนาดกลุม่
ตวัอยา่งจากตารางก าหนดขนาดกลุม่ตวัอยา่งส าเร็จรูป  ของเครจซีและมอร์แกน (Krejcie and Morgan, 1970 : 607-610) 
ได้กลุม่ตวัอยา่งจ านวน 216 คน  เพื่อท าการศกึษาข้อมลูเชิงปริมา 
  



ICMSIT 2019: 6th International Conference on Management Science, Innovation, and Technology 2019 

Faculty of Management Science, Suan Sunandha Rajabhat University (http://www.icmsit.ssru.ac.th) 

 

 
407 

 

 
 2. ตวัแปรที่ศกึษา 
  2.1 ตวัแปรต้น คือ ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา สงักัด ประเภท
บคุลากร ประสบการณ์ในการท างาน 
  2.2 ตวัแปรตาม คือ สมรรถนะของกรมสง่เสริมการปกครองท้องถ่ิน ได้แก่ สมรรถนะหลกั สมรรถนะเฉพาะ
ตามลกัษณะงานท่ีปฏิบตัิ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
  การวิจยัเร่ืองนีเ้ป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ดงันี ้
 1. เคร่ืองมือการวิจัย 
  เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยครัง้นี ้ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaire) และแบบทดสอบแบบเลือกตอบ แบ่ง
ออกเป็น 4 ตอน ดงันี ้  
 ตอนที่ 1 ข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ลกัษณะค าถามเป็นแบบส ารวจรายการ (Checklist) และเติมค า 
 ตอนที่  2 ค าถามแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับระดบัสมรรถนะหลกั ประกอบด้วย 1) ด้านการมุ่งผลสมัฤทธ์ิ  2) 
ด้านการบริการที่ดี 3) ด้านการสัง่สมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ4) ด้านการยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและ
จริยธรรม 5) ด้านการท างานเป็นทีม 6) ด้านความเข้าใจองค์กรและระบบราชการ 7) ด้านภาวะผู้ น า เคร่ืองมือ
แบบสอบถามเป็นแบบลกัษณะแบบเลือกตอบ (Check List) ลกัษณะค าถามปลายปิดแบบมาตรฐานส่วนประมาณค่า 
(Rating scale) 5 ระดบั 
  ตอนที่  3  ค าถามแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ ประกอบด้วย                            
1) ด้านการคิดวิเคราะห์ 2) ด้านการมองภาพองค์รวม 3) ด้านการสืบเสาะข้อมลู 4) ด้านการด าเนินการเชิงรุก 5) ด้าน
ศิลปะการสื่อสารจูงใจ 6) ด้านความยืดหยุ่นผ่อนปรน 7) ด้านการตรวจสอบความถูกต้องตามกระบวนงาน 8) ด้าน
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ เคร่ืองมือแบบสอบถามเป็นแบบลกัษณะแบบเลือกตอบ (Check List) ลกัษณะค าถามปลายปิด
แบบมาตรฐานสว่นประมาณคา่ (Rating scale) 5 ระดบั 
  ตอนที่  4 ค าถามข้อมูลการพฒันาสมรรถนะบุคลากรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ได้แก่  หากมีการ
สง่เสริมการอบรม ให้ความรู้เก่ียวกบัการพฒันาสมรรถนะในการปฏิบตัิงานทา่นจะเข้าร่วมอบรมเพื่อพฒันาสมรรถนะของ
ตนเอง หรือไม่ เคร่ืองมือแบบสอบถามเป็นแบบลกัษณะแบบเลือกตอบ (Check List) ลกัษณะค าถามปลายปิดแบบ
มาตรฐานสว่นประมาณคา่ (Rating scale) 5 ระดบั 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1.1 ข้อมูลปฐมภูมิ ผู้ วิจัยได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมลูในการวิจยัครัง้นี ้โดยแจกแบบสอบถามให้กับบุคลากร
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน  ในระหว่างเดือนมิถนุายน 2561 – กันยายน 2561 เป็นจ านวน 216 ชุด ข้อมูลที่น ามา
ศึกษาได้มาจากเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถามการวิจยัที่มีคณุภาพตรวจสอบความเที่ยงตรง (Validity) จาก
ผู้ทรงคณุวฒุิ จ านวน 3 คน มีค่าสมัประสทิธ์ิความสอดคล้องรวมทัง้ฉบบัเป็น 0.97 และน าไปทดลองใช้กบักลุม่บคุลากรท่ี
มีความคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน เพื่อทดสอบความเช่ือมั่น (Reliability) โดยค่าสัมประสิทธ์ิอัลฟา 
(Coefficient Alpha) ตามสตูรของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ได้คา่สมัประสทิธ์ิอลัฟาเทา่กบั 0.961  



ICMSIT 2019: 6th International Conference on Management Science, Innovation, and Technology 2019 

Faculty of Management Science, Suan Sunandha Rajabhat University (http://www.icmsit.ssru.ac.th) 

 

 
408 

 

 1.2 ข้อมูลทุติยภูมิ ได้จากการศึกษาวรรณกรรม วิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ และบทความ รายงานต่าง ๆ           
ที่เก่ียวข้องกบัการศกึษาระดบัสมรรถนะบคุลากร เพื่อรองรับยทุธศาสตร์ที่ 6 ของกรมสง่เสริมการปกครองท้องถ่ิน  
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 น าแบบสอบถามมาตรวจนบัคะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ และน าคา่ที่ได้มาประมวลผลข้อมลูทางสถิติโดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปทางสงัคมศาสตร์ โดยมีขัน้ตอนการประมวลผลดงันี ้(ราตรีรัตน์ ทองรูปสวสัดิ์ ,2553 หน้า 55) 
 1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) สถิติที่ใช้ในการทดสอบกลุม่ตวัอยา่ง ดงันี ้
 1) ค่าความถ่ี (Frequency) ใช้ส าหรับวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ของผู้ ตอบ
แบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อาย ุระดบัการศกึษา สงักดั ประเภทบคุลากรประสบการณ์ในการท างาน และสว่นท่ี 3 ข้อมลูการ
พฒันาสมรรถนะบคุลากรของกรมสง่เสริมการปกครองท้องถ่ิน 
 2) ค่าร้อยละ (Percentage) ใช้ส าหรับวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ ตอบ
แบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อาย ุระดบัการศกึษา สงักดั ประเภทบคุลากรประสบการณ์ในการท างาน   
 3) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค านวณจากสตูร ใช้ส าหรับวิเคราะห์ข้อมลูจากแบบสอบถามส่วนที่ 2 ความคิดเห็นของ
ประชาชนในการบริหารการพัฒนา ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นแนวทางการพฒันาสมรรถนะบุคลากรของกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน    
 4) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) ค านวณจากสตูรของ บุญชม ศรีสะอาด (2547)  ใช้ส าหรับ
วิเคราะห์ข้อมลู    จากแบบสอบถามสว่นที่ 2 ความคิดเห็นของบคุลากรกรมสง่เสริมการปกครองท้องถ่ิน สว่นที่ 3 ความ
คิดเห็นแนวทางการพฒันาสมรรถนะของตนเองเพื่อองค์กร            
 2. สถิติอนมุาน (Inference statistic) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ดงันี ้
 1) ผลการวิเคราะห์ ข้อที่ 1 ระดบัสมรรถนะบคุลากรของกรมสง่เสริมการปกครองท้องถ่ิน  มีความแตกตา่งกนั 
ได้แก่ เพศ ประเภทบุคลากร แตกต่างกัน จะทดสอบโดยใช้ค่าสถิติวิเคราะห์ค่า  t-test (Independent sample t-test) 
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยกลุ่มตวัอย่างที่ 2 กลุ่ม เป็นอิสระต่อกัน และทดสอบผลการวิเคราะห์  โดยใช้สถิติวิเคราะห์ F-test 
(Independent sample F-test) แบบการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One –way Analysis of Variance และ 
Brown – Forsythe เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของกลุม่ตวัอย่างมากกว่า 2 กลุ่ม เพื่อทดสอบผลการวิเคราะห์ ด้านอายุ ระดบั
การศึกษา สงักดั ประสบการณ์ในการท างาน หากวา่ผลการทดสอบมีความแตกตา่งอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติและจะต้อง
ท าการทดสอบเป็นรายคู่ต่อไปเพื่อดูว่ามีคู่ใดบ้างที่แตกต่างกันโดยใช้วิธี Fisher’s Least Significant Difference (LSD) 
หรือ Dunnett’s T3 
 
ผลการวิจัย 
 1. ข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 1) การวิเคราะห์ข้อมูลลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา สงักัด ประเภทบุคลากร 
และประสบการณ์ในการท างาน ของบคุลากรกรมสง่เสริมการปกครองท้องถ่ิน พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็น
เพศหญิง จ านวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ 52.3 โดยส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 31 - 40 ปี จ านวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 
26.40 มีระดบัการศึกษาส่วนใหญ่ ระดบัการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 40.70 อยู่ในสงักัดกอง
พฒันาและสง่เสริมการบริหารงานท้องถ่ิน จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 16.20 ประเภทบคุลากรเป็นข้าราชการ จ านวน 
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108 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 และพนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว จ านวน 108  คน คิดเป็นร้อยละ 50.00  และมี
ประสบการณ์ในการท างานระหวา่ง 11 - 20 ปี จ านวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 26.40 
 2) การวิเคราะห์ข้อมลูความคิดเห็นเก่ียวกบัระดบัสมรรถนะหลกั และสมรรถนะเฉพาะตามลกัษณะงานท่ีปฏิบตัิ 
  2.1 การวิเคราะห์ข้อมลูความคิดเห็นเก่ียวกบัระดบัสมรรถนะหลกัของบคุลากรกรมสง่เสริมการปกครองท้องถ่ิน 
ได้แก่  ด้านการมุ่งผลสัมฤทธ์ิ ด้านการบริการที่ดี  ด้านการสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ  ด้านการยึดมั่น                       
ในความถกูต้องชอบธรรมและจริยธรรม ด้านการท างานเป็นทีม ด้านความเข้าใจองค์กรและระบบราชการ และด้านภาวะ
ผู้น า พบวา่ สมรรถนะหลกัของบคุลากรกรมสง่เสริมการปกครองท้องถ่ินเมื่อมีการพิจารณาเป็นรายด้าน ดงันี ้
 

 

ตารางที่ 1  คา่เฉลีย่ คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลผลข้อมลูของบคุลากรของกรมสง่เสริมการปกครองท้องถ่ินเก่ียวกบัสมรรถนะหลกั 
สมรรถนะหลกั �̅� S.D. ระดบั อนัดบัท่ี 
ด้านการมุง่ผลสมัฤทธ์ิ 
ด้านการบริการท่ีด ี
ด้านการสัง่สมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ 
ด้านการยดึมัน่ในความถกูต้องชอบธรรมและจริยธรรม 
ด้านการท างานเป็นทีม 
ด้านความเข้าใจองค์กรและระบบราชการ 
ด้านภาวะผู้น า 

4.41 
4.48 
4.37 
4.63 
4.46 
4.25 
4.37 

.55 

.59 

.58 

.81 

.57 

.66 

.63 

มาก 
มาก 
มาก 

มากที่สดุ 
มาก 
มาก 
มาก 

4 
2 
5 
1 
3 
7 
6 

รวม 4.42 .44 มาก  

 จากตารางที่ 1 พบว่า บคุลากรกรมสง่เสริมการปกครองท้องถ่ินมีระดบัสมรรถนะหลกัโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  (�̅�= 4.42) 

และเมื่อมีการพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่ามีค่าเฉลี่ยมากที่สดุ คือ ด้านการยึดมัน่ในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม (�̅�= 4.63) 

รองลงมาคือ ด้านการบริการที่ดี (�̅� = 4.48) และด้านการท างานเป็นทีม (�̅�= 4.46) ตามล าดบั     
 2.2 การวิเคราะห์ข้อมลูความคิดเห็นเก่ียวกบัสมรรถนะเฉพาะตามลกัษณะงานที่ปฏิบตัิของบคุลากรกรมสง่เสริมการปกครอง
ท้องถ่ิน ได้แก่ ด้านการคิดวิเคราะห์ ด้านการมองภาพองค์รวมด้านการสืบเสาะข้อมลู ด้านการด าเนินการเชิงรุก ด้านศิลปะการสือ่สารจูงใจ 
ด้านความยืดหยุ่นผ่อนปรน  ด้านการยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นได้ และด้านความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ พบว่า สมรรถนะเฉพาะตาม
ลกัษณะงานที่ปฏิบตัิของบคุลากรกรมสง่เสริมการปกครองท้องถ่ิน เมื่อมีการพิจารณาเป็นรายด้าน ดงันี ้
 
ตารางที่  2  ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลผลข้อมูลของบุคลากรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน เก่ียวกับสมรรถนะ
เฉพาะตามลกัษณะงานท่ีปฏิบตัิ 
สมรรถนะหลัก �̅� S.D. ระดับ อันดับที่ 
ด้านการคิดวิเคราะห์ 
ด้านการมองภาพองค์รวม 
ด้านการสบืเสาะข้อมลู 
ด้านการด าเนินการเชิงรุก 

4.21 
4.19 
4.31 
4.33 

.59 

.62 

.57 

.59 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

7 
8 
3 
2 
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ด้านศิลปะการสือ่สารจงูใจ 
ด้านความยืดหยุน่ผอ่นปรน 
ด้านการตรวจสอบความถกูต้องตามกระบวนงาน 
ด้านความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 

4.29 
4.31 
4.44 
4.25 

.60 

.58 

.59 

.61 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

5 
4 
1 
6 

รวม 4.30 .49 มาก  

จากตารางที่ 2 พบว่า บุคลากรกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินมีระดับ สมรรถนะเฉพาะตามลกัษณะงานที่ปฏิบัติ             
โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (�̅�  = 4.30 ) และเมื่อมีการพิจารณาเป็นรายด้าน พบวา่ มีคา่เฉลีย่มากที่สดุ คือ 

ด้านการตรวจสอบความถกูต้องตามกระบวนงาน (�̅�  = 4.44 ) รองลงมา คือ ด้านการด าเนินการเชิงรุก (�̅�  = 

4.33 ) และด้านการสบืเสาะข้อมลู (�̅�  = 4.31 ) ตามล าดบั  

4. เปรียบเทียบลกัษณะประชากรศาสตร์กบัระดบัสมรรถนะบคุลากรของกรมสง่เสริมการปกครองท้องถ่ิน 

ตารางที่  3 แสดงการเปรียบเทียบลกัษณะประชากรศาสตร์กับระดบัสมรรถนะบุคลากรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 
จ าแนกตามข้อมลูสว่นบคุคล 

สมรรถนะบุคลากรของกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

ข้ อ มู ล ส่ ว น
บุคคล 

X  S.D. t Sig. 

1.สมรรถนะหลกั 
 
2.สมรรถนะเฉพาะตาม
ลกัษณะงานท่ีปฏิบตั ิ

เพศชาย 
เพศหญิง 

4.39 
4.46 

.45 

.42 
-1.22 

 
.224 

 
เพศชาย 
เพศหญิง 

4.28 
4.30 

.49 

.47 
-.300 

 
.764 

 
 
1.สมรรถนะหลกั 
 
 
2.สมรรถนะเฉพาะตาม
ลกัษณะงานท่ีปฏิบตั ิ

ข้าราชการ 
พนักงานราชการ/
ลกูจ้างชัว่คราว 

4.44 
4.42 

 

396 
.481 

 

239 
 
 

.811 
 
 

ข้าราชการ 
พนักงานราชการ/
ลกูจ้างชัว่คราว 

4.31 
4.27 

.458 

.514 
 

.655 .513 
 

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  

จากตารางที่ 3 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเพศชาย และเพศหญิง มีระดบัสมรรถนะ หลกั และด้านสมรรถนะเฉพาะตาม
ลกัษณะงานที่ปฏิบัติ ไม่แตกต่างกัน และผู้ตอบแบสอบถามที่เป็นข้าราชการ และพนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว มีระดบั
สมรรถนะหลกั และด้านสมรรถนะเฉพาะตามลกัษณะงานที่ปฏิบตัิ ไมแ่ตกตา่งกนั  
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ตารางที่  4  แสดงการเปรียบเทียบลกัษณะประชากรศาสตร์กบัระดบัสมรรถนะบคุลากรของ กรมสง่เสริมการปกครอง
ท้องถ่ิน จ าแนกตามข้อมลูสว่นบคุคล 
ข้อมูลส่วนบุคคล สมรรถนะบุคลากรของกรมส่งเสริมการ

ปกครองท้องถิ่น 
X  F Sig. (2 tailed) 

อาย ุ
 

1.สมรรถนะหลกั 
2.สมรรถนะเฉพาะตามลกัษณะงานท่ีปฏิบตัิ 

4.43 
4.29 

2.628 
.454 

.051 

.715 

ระดบัการศกึษา 
 

1.สมรรถนะหลกั 
2.สมรรถนะเฉพาะตามลกัษณะงานท่ีปฏิบตัิ 

4.43 
4.29 

1.103 
.452 

.334 

.637 
สงักดั 1.สมรรถนะหลกั 

2.สมรรถนะเฉพาะตามลกัษณะงานท่ีปฏิบตัิ 
4.43 
4.29 

.969 

.770 
.455 
.613 

ประสบการณ์ 
ในการท างาน 

1.สมรรถนะหลกั 
2.สมรรถนะเฉพาะตามลกัษณะงานท่ีปฏิบตัิ 

4.43 
4.29 

4.925 
.942 

.051 

.421 
* มีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 

จากตารางที่ 4 พบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถาม ที่มีข้อมลูสว่นบคุคล จ าแนกตาม อาย ุระดบัการศกึษา สงักดั และประสบการณ์
ในการท างาน มีระดบัสมรรถนะมีระดบัสมรรถนะหลกั และด้านสมรรถนะเฉพาะตามลกัษณะงานท่ีปฏิบตัิ ไมแ่ตกตา่งกนั 
 
สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะห์ เร่ือง การศกึษาระดบัสมรรถนะบคุลากรกรมสง่เสริมการปกครองท้องถ่ิน เพื่อรองรับยทุธศาสตร์ที่ 6 ดงันี ้
 1) การวิเคราะห์ข้อมลูลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อาย ุระดบัการศกึษา สงักดั ประเภทบคุลากร 
และประสบการณ์ในการท างาน ของบคุลากรกรมสง่เสริมการปกครองท้องถ่ิน พบวา่  ผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่                             
เป็นเพศหญิง จ านวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ 52.3 โดยสว่นใหญ่อยูใ่นชว่งอาย ุ31 - 40 ปี จ านวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 
26.40 มีระดบัการศกึษาสว่นใหญ่ ระดบัการศกึษาปริญญาตรี จ านวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 40.70 อยูใ่นสงักดั                  
กองพฒันาและสง่เสริมการบริหารงานท้องถ่ิน จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 16.20   ประเภทบคุลากรเป็นข้าราชการ 
จ านวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 และพนกังานราชการ/ลกูจ้างชัว่คราว จ านวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00  และ     
มีประสบการณ์ในการท างานระหวา่ง 11 - 20 ปี จ านวน 57 คน คดิเป็นร้อยละ 26.40 
 2) การวิเคราะห์ข้อมลูความคิดเห็นเก่ียวกบัระดบัสมรรถนะหลกั และสมรรถนะเฉพาะตามลกัษณะงานที่ปฏิบตัิ พบวา่  

 2.1 ระดบัสมรรถนะหลกั ด้านการมุง่ผลสมัฤทธ์ิ บคุลากรของกรมสง่เสริมการปกครองท้องถ่ิน                             

มีสมรรถนะหลกั โดยภาพรวมจะอยูใ่นระดบัมาก (�̅�  = 4.41) ด้านการบริการท่ีดี บคุลากรของกรมสง่เสริมการปกครอง

ท้องถ่ิน  มีสมรรถนะหลกั โดยภาพรวมจะอยูใ่นระดบัมาก (�̅�  = 4.48) ด้านการสัง่สมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ 
บคุลากรของกรมสง่เสริมการปกครองท้องถ่ิน มีสมรรถนะหลกั โดยภาพรวมจะอยูร่ะดบัมาก (�̅�  = 4.37) ด้านการยดึมัน่
ในความถกูต้องชอบธรรมและจริยธรรม บคุลากรของกรมสง่เสริมการปกครองท้องถ่ินมีสมรรถนะหลกั โดยภาพรวมจะอยู่

ระดบัมากที่สดุ (�̅�  = 4.63) ด้านการท างานเป็นทีม บคุลากรของกรมสง่เสริมการปกครองท้องถ่ินมีสมรรถนะหลกั โดย

ภาพรวมจะอยูร่ะดบัมาก (�̅�  = 4.46)   ด้านความเข้าใจองค์กรและระบบราชการ บคุลากรของกรมสง่เสริมการปกครอง
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ท้องถ่ิน มีสมรรถนะหลกั โดยภาพรวมจะอยูร่ะดบัมาก (�̅�  = 4.25)  ด้านภาวะผู้น า บคุลากรของกรมสง่เสริมการปกครอง
ท้องถ่ินมีสมรรถนะหลกั โดยภาพรวมจะอยูร่ะดบัมาก (�̅�  = 4.37)   
 2.2 สมรรถนะเฉพาะตามลกัษณะงานที่ พบว่า ด้านการคิดวิเคราะห์ บคุลากรของกรมสง่เสริมการปกครอง

ท้องถ่ิน มีสมรรถนะเฉพาะตามลกัษณะงานท่ีปฏิบตัิ โดยภาพรวมจะอยูร่ะดบัมาก (�̅�  = 4.21) ด้านการมองภาพองค์รวม 
บคุลากรของกรมสง่เสริมการปกครองท้องถ่ินมีสมรรถนะเฉพาะตามลกัษณะงานที่ปฏิบตัิ โดยภาพรวม จะอยู่ระดบัมาก 
(�̅�  = 4.19) ด้านการสืบเสาะข้อมลู บคุลากรของกรมสง่เสริมการปกครองท้องถ่ิน มีสมรรถนะเฉพาะตามลกัษณะงานท่ี

ปฏิบตัิ โดยภาพรวม จะอยูร่ะดบัมาก (�̅�  = 4.31) ด้านการด าเนินการเชิงรุก บคุลากรของกรมสง่เสริมการปกครองท้องถ่ิน 

มีสมรรถนะเฉพาะตามลกัษณะงานที่ปฏิบัติ โดยภาพรวมจะอยู่ระดับมาก (�̅�  = 4.33) ด้านศิลปะการสื่อสารจูงใจ 
บคุลากรของกรมสง่เสริมการปกครองท้องถ่ินมีสมรรถนะเฉพาะตามลกัษณะงานที่ปฏิบตัิ โดยภาพรวม จะอยู่ระดบัมาก 

(�̅�  = 4.29) ด้านความยืดหยุน่ผอ่นปรน บคุลากรของกรมสง่เสริมการปกครองท้องถ่ินมีสมรรถนะเฉพาะตามลกัษณะงาน

ที่ปฏิบตัิ โดยภาพรวม จะอยู่ระดบัมาก (�̅�  = 4.31) ด้านการตรวจสอบความถกูต้องตามกระบวนงาน บคุลากรของกรม
สง่เสริมการปกครองท้องถ่ินมีสมรรถนะเฉพาะตามลกัษณะงานที่ปฏิบตัิ โดยภาพรวม จะอยู่ระดบัมาก (�̅�  = 4.44) และ
ด้านความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ บคุลากรของกรมสง่เสริมการปกครองท้องถ่ินมีสมรรถนะเฉพาะตามลกัษณะงานที่ปฏิบตัิ 

โดยภาพรวมจะอยูร่ะดบัมาก  (�̅�  = 4.25) 
 
อภปิรายผล 
 จากการวิจยั เร่ือง การศกึษาระดบัความส าคญัสมรรถนะในการปฏิบตัิงานของบคุลากรกรมสง่เสริมการปกครองท้องถ่ิน
พบว่า ระดบัสมรรถนะของบคุลากรกรมสง่เสริมการปกครองท้องถ่ินไม่แตกต่างกนั โดยแบ่งเป็น 2 ด้านคือ 1) สมรรถนะหลกั 
ได้แก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา สงักัด ประเภทบุคลากร และประสบการณ์ในการท างาน  ของบุคลากรกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน มีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมติฐานที่ตัง้ไว้ โดยเมื่อมีการ
พิจารณาโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉลี่ยมากสดุไปหาน้อยสดุ คือ ด้านการยึดมัน่ในความถกูต้องชอบธรรม
และจริยธรรม รองลงมาคือการบริการท่ีดี การท างานเป็นทีม การมุ่งผลสมัฤทธ์ิ ภาวะผู้น า การสัง่สมความเช่ียวชาญใน
งานอาชีพ ความเข้าใจองค์กรและระบบราชการ ตามล าดบั 2) สมรรถนะเฉพาะตามลกัษณะงานที่ปฏิบตัิ  ได้แก่ เพศ อาย ุ
ระดบัการศึกษา สงักัด ประเภทบุคลากร และประสบการณ์ในการท างาน  ของบคุลากรกรมสง่เสริมการปกครองท้องถ่ิน มี
ความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ซึ่งเป็นไปตามสมติฐานที่ตัง้ไว้ โดยเมื่อมีการพิจารณาโดยภาพ
รวมอยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉลี่ยมากสดุไปหาน้อยสดุ ได้แก่ การตรวจสอบความถกูต้องตามกระบวนงาน รองลงมาคือ 
การด าเนินการเชิงรุก การสืบเสาะข้อมลู ความยืดหยุ่นผ่อนปรน ศิลปะการสื่อสารจูงใจ ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ การคิด
วิเคราะห์ การมองภาพองค์รวม ตามล าดบั  
 สอดคล้องกับทฤษฎีสมรรถนะของ เดวิล ซี แม็คดคัแลน์ (David C.McClelland, 1970 , p.57-83) ได้ศึกษา
แนวคิดเ ก่ียวกับสมรรถนะ ซึ่งสรุปได้ว่าสมรรถนะ แบ่ง เ ป็น 2 ประเภท คือ  1.สมรรถนะพื น้ฐาน (Threshold 
Competencies) หมายถึง ความรู้หรือทกัษะพืน้ฐาน ที่บุคคลจ าเป็นต้องมีในการท างาน สมรรถนะพืน้ฐานจะไม่ท าให้
บคุคลมีผลการท างานแตกตา่งจากผู้อื่น หรือเรียกอีกอยา่งวา่ สมรรถนะหลกั 
 2.สมรรถนะที่ท าให้บคุคลแตกต่างจากผู้อื่น (Differentiating Competencies) หมายถึง การใช้ความรู้ ทกัษะ 
และคุณลกัษณะต่างๆ เช่น ค่านิยม แรงจูงใน เจตคติ เป็นต้น ในการท างานเกิดผลอย่างดีในการปฏิบตัิ นกัวิชาการให้
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ความส าคญักบัการพฒันาสมรรถนะที่มากกว่าสมรรถพืน้ฐาน หรือเรียกอีกอย่างว่า สมรรถนะเฉพาะตามลกัษณะงานที่
ปฏิบตัิ 
 สอดคล้องกับงานวิจัยของ กมลรัตน์ แสนใจงาม (2557) ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะ
บคุลากรของมหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า จากการแบ่งระดบัสมรรถนะหลกั และสมรรถนะประจ า
กลุ่มงาน บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ที่จ าเป็นต้องมีและที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน โดยรวมบุคลากรของ
มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหมม่ีสมรรถนะที่จ าเป็นต้องมีแบง่เป็น สมรรถนะหลกัที่จ าเป็นต้องมี และสมรรถนะที่เป็นอยูใ่น
ปัจจุบันของบุคลากร การวิเคราะห์รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของมหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงใหม่จากการ
เปรียบเทียบสมรรถนะที่จ าเป็นต้องมี กับสมรรถนะที่เป็นอยู่ในปัจจุบนั โดยภาพรวม ทัง้ผู้บริหารสายวิชาการและสาย
สนบัสนนุอยู่ในระดบัที่ต้องการพฒันาน้อยที่สดุแต่หลกัในการปฏิบตัิงานทัว่ไป การพฒันาบคุลากรให้มีสมรรถนะสงูเป็น
สิง่ที่จ าเป็นการพฒันาสมรรถนะอยา่งเป็นระบบและตอ่เนื่องจึงเป็นสิง่ที่ควรจะด าเนินการตอ่ไป 
   
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครัง้ต่อไป 
 จากการศกึษาเร่ือง การศึกษาระดบัความส าคญัของสมรรถนะในการปฏิบตัิงานของบคุลากรกรมสง่เสริมการปกครองท้องถ่ิน 
เพื่อน าผลการวิจยัครัง้นีไ้ปปรับใช้ในการพฒันาสมรรถนะบคุลากรในองค์การตา่งๆ ผู้วิจยัมีข้อเสนอแนะดงัตอ่ไปนี  ้
 1. ควรวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกที่สง่เสริมการพฒันาสมรรถนะในการปฏิบตัิงานของบุคลากร
เพื่อเลอืกใช้กลยทุธ์และมาตรการในภาพรวม 
 2. ควรเจาะกลุม่ในการพฒันาบคุลากรให้มีความเสมอภาคทางศกัยภาพด้านสมรรถนะ ทัง้เพศชายและเพศหญิง 
โดยอาศยัประสบการณ์ในการท างานระหว่างผู้ เข้าท างานใหมแ่ละผู้ที่ควรได้รับการพฒันาเมื่ออายกุารท างานมากกว่า 5 ปี 
โดยจดัระดบัทางด้านการศกึษาไมต่ ่ากวา่ ระดบัปริญญาตรี และช่วงอายรุะหวา่ง 20 – 30 ปี เป็นเกณฑ์ 
 3. ควรพฒันาบคุลากรให้มีความช านาญและความพร้อมในสมรรถนะวิชาชีพเพื่อใช้ในการปฏิบตัิงาน 
 4. ควรน ากลยทุธ์การพฒันาสมรรถนะในการปฏิบตัิงานของบคุลากรไปประยกุต์ใช้ให้ครอบคลมุการบริหารจดัการ
ด้านการวางแผน การน าแผนไปปฏิบตัิ การติดตามประเมินผล และการน าผลไปใช้ 
 5. ควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพฒันาสมรรถนะในการปฏิบตัิงานของบุคลากรด้วยการจัดกิจกรรม
แลกเปลีย่นความรู้ประสบการณ์ระหวา่งผู้บริหารและพนกังานเพื่อหาแนวทางการพฒันาสมรรถนะการปฏิบตัิงาน 
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การศึกษาการยอมรับของผู้บริโภคต่อการบริโภคขนมขบเคีย้ว
เพื่อสุขภาพที่มีแมลงเป็นส่วนผสม 

Consumer acceptance study of insect-containing healthy snack 
 

อลิสา ภู่เขียว1 
ผศ.ดร.ชัชวาล ใจซื่อกุล2 

 
บทคดัย่อ 

การพฒันาผลติภณัฑ์ขนมขบเคีย้วเพื่อสขุภาพท่ีมีแมลงเป็นสว่นผสม เป็นอีกทางเลอืกของผลติภณัฑ์อาหาร เป็น

การสง่เสริมการบริโภคแมลงทดแทนเนือ้สตัว์ งานวิจัยนีม้ีจดุประสงค์เพื่อศกึษาการยอมรับของผู้บริโภคตอ่การบริโภคขนม

ขบเคีย้วเพื่อสขุภาพที่มีแมลงเป็นสว่นผสม เป็นแนวทางในการพฒันาผลิตภณัฑ์ให้เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค โดยใช้กลุม่

ประชากรที่อาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพและปริมณฑล เคร่ืองมือในการศกึษาเป็นแบบสอบถามผู้บริโภค จ านวน 415 คน โดย

สุม่ตวัอยา่งแบบไมใ่ช้ความน่าจะเป็น ผลการวิจยัพบวา่ การยอมรับของผู้บริโภคเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์อยูใ่นระดบัปานกลาง 

(66.4%) โดยผู้บริโภคมีการรับรู้ถึงประโยชน์ของแมลงอยูใ่นระดบัปานกลาง (52.2%) และพฤติกรรมการบริโภคที่ตระหนกั

ถึงประโยชน์ต่อสขุภาพในระดบัสงู (79.0%) ซึ่งนิยมบริโภคขนมยี่ห้อเดิมที่ช่ืนชอบ ดงันัน้ในการท าการตลาดช่วงแรกควร

เน้นกลุม่ขนมขบเคีย้วที่เป็นที่นิยมเพื่อให้เกิดการยอมรับของผู้บริโภค สร้างการรับรู้ถึงประโยชน์ของแมลง และให้ความ

มัน่ใจเร่ืองความปลอดภยัจากการบริโภคแมลง แล้วจึงเพิ่มความหลากหลายของรูปแบบผลติภณัฑ์ 

ค าส าคัญ : ขนมขบเคีย้ว การบริโภคแมลง อาหารเพื่อสขุภาพ 

 
Abstract 

Development of healthy snack products that contain insects as ingredients is an alternative choice of 

food products. Insects have been promoted to substitute conventional animal protein, but information regarding 

to consumer acceptance of insects as ingredients in snacks is still limited. This research aims to study consumer 

acceptance of insect-containing healthy snack to use the information as input for product development to match 

consumer acceptance. A consumer questionnaire was given on the related topics. The result shows that 

consumers are moderately accept of insect-containing snack (66.4%). Consumers are moderately aware of the 

nutritional benefits of insects (52.2%). Consumers have consumption behavior that is highly health conscious 

(79.0%). They prefer to repeatedly consume snacks of their favorite brand. Therefore, the initial marketing 

period of insect-containing snack, we should focus on developing products in the popular snack to initiate 
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consumer acceptance, awareness of the benefits of insects and ensuring the safety of insect consumption, 

then diversify the products of insect-containing snack. 

Keywords : snack product; entomophagy; healthy food 
 
1. บทน า 

องค์การอาหารและเกษตรแหง่สหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization, FAO) ได้คาดการณ์วา่ใน

ปี พ.ศ. 2593 ประชากรโลกจะเพิ่มมากถึง 9,000 ล้านคน จากประชากรโลกในปี 2559 ท่ีมีประมาณ 7,300 ล้านคน สง่ผล

ให้สถานการณ์อาหารโลกอาจเข้าสู่ภาวะวิกฤตจากการขาดแคลนแหล่งอาหาร เนื่องจากแหล่งโปรตีนจากเนือ้สตัว์ที่

ประชากรโลกนิยมบริโภค เช่น ไก่ หม ูววั ปลา อาจมีไมเ่พียงพอ หากยงัคงผลิตอาหารในอตัราก าลงัการผลติแบบปัจจบุนั 

และไม่มีอาหารชนิดใหม่ๆ  ที่สามารถรองรับการเพิ่มขึน้ของจ านวนประชากรดงักลา่วได้  FAO จึงได้วางแผนสง่เสริมแมลง

ให้เป็นอาหารส าหรับคนทัว่โลก และมองวา่การท าฟาร์มแมลงเป็นอีกทางเลอืกหนึง่ในการเพิ่มความมัน่คงทางด้านอาหาร  

(FAO, 2018) (ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย , 2559) ด้วยคุณสมบัติของแมลงที่มีช่วงชีวิตที่สัน้ 

สามารถเพิ่มจ านวนได้คราวละมาก ๆ ท าให้แมลงปรับตวัและเพิ่มจ านวนได้รวดเร็วในระยะเวลาอนัสัน้ การเลีย้งแมลงเพื่อ

น ามาเป็นอาหารจึงเป็นแนวทางหนึง่ที่จะช่วยลดปัญหาการขาดแคลนอาหารของมนษุย์ได้อยา่งรวดเร็วในภาวะวิกฤต หรือ

ประสบกบัภยัพิบตัิทางธรรมชาติ ทัง้นีแ้มลงยงัเป็นอาหารที่มีโภชนาการสงู โดยประกอบด้วย คาร์โบไฮเดรต ไขมนั โปรตีน 

และแร่ธาต ุซึง่สามารถเป็นอาหารทดแทนให้มนษุย์ได้เป็นอยา่งดี (สริิวฒัน์ วงษ์ศิริ, รัทนา ทาปา และสทิธิพงษ์ วงศ์วิลาศ, 

2555 : 37) แมลงมีอตัราการแลกเนือ้ (Feed Conversion Ratio) ต ่า (กลา่วคือแมลงมีเนือ้สว่นที่กินได้ 80% โดยการเลีย้ง

แมลง 1 ก.ก.ใช้อาหารในการเลีย้งเพียง 2 ก.ก. เปรียบเทียบกบัโคเนือ้ที่มีเนือ้สว่นท่ีกินได้เพียง 40% โดยการเลีย้งโคเนือ้ 1 

ก.ก. ต้องใช้อาหารในการเลีย้งถึง 8 ก.ก.) (หนึง่ฤทยั กองน า, ม.ป.ป.) ใช้อาหาร พืน้ท่ี และระยะเวลาในการเลีย้งจนกระทัง่
บริโภคได้ น้อยกว่าการเลีย้งปศุสัตว์อื่นๆ ส่งผลให้การเลีย้งแมลงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมกว่าการเลีย้งปศุสตัว์อื่นๆ 

เนื่องจากมีการปล่อยแก๊สมีเทนซึ่งเป็นต้นเหตขุองการเกิดภาวะเรือนกระจกในปริมาณที่น้อยกว่า (Akhtar and  Isman, 

2018) อีกทัง้การเลีย้งแมลงไม่ต้องใช้เทคโนโลยีขัน้สงู การลงทนุต ่า สามารถเลีย้งในเขตชนบท หรือในครัวเรือนได้ โปรตีน

จากแมลงจึงเป็นแหลง่บริโภคที่สะดวก ยัง่ยืน และเป็นทางเลอืกที่ดีส าหรับทดแทนการบริโภคเนือ้สตัว์ในอนาคต 

ทัว่โลกมีการตระหนกัและสง่เสริมการบริโภคแมลงกนัอยา่งมาก เช่น การที่ภตัตาคารที่มีช่ือเสียงของโลกน ามด

และแมลงมาประกอบอาหารในเมนู สถาบนัสอนอาหารชัน้น าร่วมกันรณรงค์และผลกัดนัให้บริโภคแมลง ปัจจุบนัการ

บริโภคแมลงเร่ิมได้รับความนิยมค่อนข้างแพร่หลาย ในหลายประเทศหนัมาบริโภคแมลงกนัมากขึน้ โดยเฉพาะในกลุม่

ผู้บริโภคซึ่งนิยมทดลองอาหารแปลกใหม ่(ธนาคารเพื่อการสง่ออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย , 2559) เนื่องจากประชากร

โลกต่างมองหาแหลง่บริโภคที่ยัง่ยืน มีประโยชน์ และมีประสิทธิภาพ ซึ่งการบริโภคแมลงนัน้ตอบโจทย์ในด้านนี ้เมื่อเร่ิมมี

การยอมรับและเห็นประโยชน์ของการบริโภคแมลง จึงมีการศึกษาค้นคว้าเก่ียวกบัการประยกุต์ใช้ประโยชน์ของแมลงใน

การแปรรูเป็นอาหารรูปแบบต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ส่งผลให้เกิดผลิตภณัฑ์จากแมลงขึน้อย่าง

มากมายในท้องตลาด ซึง่แนวโน้มผู้ผลติที่หนัมาลงทนุเก่ียวกบัตลาดแมลงก็มีเพิ่มขึน้อยา่งตอ่เนื่อง แม้วา่การบริโภคแมลง

จะเป็นตลาดขนาดเล็กที่อยู่ในระยะเร่ิมต้น แต่มีแนวโน้มการเติบโตอย่างรวดเร็วและก าลงัได้รับความนิยมอย่างมาก มี
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โอกาสที่จะขยายตวัเป็นอตุสาหกรรมขนาดใหญ่ได้ในอนาคต จะเห็นวา่ตลาดบริโภคแมลงมีมลูคา่ถึง 400 ล้านเหรียญสหรัฐ 

(12,800 ล้านบาท) โดยเอเชียเป็นตลาดหลกัมีสดัสว่นประมาณ 30-40% ของทัง้โลก โดย 5 ปีที่ผา่นมาอตุสาหกรรมแมลง

เติบโตปีละ 20% (Chutinun Sanguanprasit, 2562 : ออนไลน์) ซึ่งไทยเป็นแหล่งผลิตโปรตีนจากแมลงที่มีศักยภาพ 

โดยเฉพาะจิง้หรีดผลติได้ปีละ 7,000 ตนั คิดเป็นมลูคา่ประมาณ 1,000 ล้านบาท (บษุกร ภูแ่ส, 2562 : ออนไลน์)  

ในปี 2561 ตลาดขนมขบเคีย้วในประเทศไทยมีมลูคา่สงูถึง 3.7 ล้านบาท หรือคิดเป็น 1.42% ของตลาดโลก โดย

มีอตัราการเติบโตโดยเฉลีย่อยู่ที่ 5.8% (พรพรรณ ปัญญาภิรมย์, 2561 : ออนไลน์) (บริษัท เถ้าแก่น้อยฯ, 2562 : ออนไลน์) 

เมื่อแบ่งตามกลุ่มของขนมขบเคีย้วซึ่งแบ่งออกเป็น 9 กลุ่ม พบว่ากลุ่มขนมขบเคีย้วที่มีมูลค่าตลาดสงูสดุ 3 อนัดบัแรก 

ได้แก่ กลุม่มนัฝร่ัง มีมลูคา่ตลาดสงูสดุเป็นอนัดบัท่ี 1 โดยมีมลูคา่ 11,992 ล้านบาท คิดเป็นสดัสว่น 32.2% อนัดบัท่ี 2 เป็น

กลุม่ขนมขึน้รูป มีมลูคา่ 10,206 ล้านบาท คิดเป็นสดัสว่น 27.4% และอนัดบัท่ี 3 เป็นกลุม่ถัว่ มีมลูคา่ 4,562 ล้านบาท คิด

เป็นสดัสว่น 12.3%  

ปัจจุบนัการท าการตลาดของผู้ประกอบการรายใหม่จะเน้นสินค้ารูปแบบใหม่และหลากหลายเป็นปัจจยัหลกัใน

การเติบโตมากขึน้ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งกระแสความนิยมของผู้บริโภคในปัจจุบนัที่ให้ความส าคญักบัคณุคา่ทางอาหารและ

ความตระหนกัในเร่ืองประโยชน์ตอ่สขุภาพ จะเห็นวา่ในปี 2560 ที่ผา่นมาตลาดอาหารและเคร่ืองดื่มเพื่อสขุภาพของไทย มี

แนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง เฉลี่ย 3.5% ต่อปี โดยมีมูลค่าประมาณ 187,000 ล้านบาท โดยพบว่าคนไทยนิยมบริโภค

อาหารในกลุม่ฟังก์ชัน่นอล (funtional food) เป็นอนัดบัหนึง่ มีสว่นแบง่ตลาด 62.3% รองลงมาคือ อาหารเพื่อสขุภาพจาก

ธรรมชาติ ท่ีผ่านการแปรรูปน้อยที่สุด มีส่วนแบ่งตลาด 21.7% อันดับถัดมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ปราศจากส่วนผสมที่เป็น

อนัตรายต่อสขุภาพ เช่น สารกนัเสีย GMO น า้ตาล และไขมนัทรานส์ เป็นต้น มีสว่นแบ่งตลาด 11.8% และอาหารออร์แก

นิก ซึ่งมีสว่นแบ่งตลาด 0.3% หรือมลูค่าราว 555 ล้านบาท ซึ่งเป็นกลุม่ที่มีอตัราการเติบโตสงูสดุในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา โดย

ขยายตวัเฉลีย่ 9.0% ตอ่ปี (ยงยทุธ เสาวพฤกษ์, 2561) 

แนวโน้มพฤติกรรมการเลือกบริโภคของผู้บริโภคยุคใหม่จะเน้นไปทางอาหารที่มีประโยชน์หรือดีต่อสขุภาพมาก

ยิ่งขึน้ ซึ่งจากข้อมูลพบว่าตลาดขนมขบเคีย้วเพื่อสุขภาพเป็นตลาดที่มีอตัราเติบโตสูงในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา โดยมีการ

ขยายตวัเฉลี่ย 9.1% ต่อปี คิดเป็นสดัส่วน 3.8% ของตลาดอาหารส าเร็จรูปเพื่อสขุภาพ จึงมีโอกาสในการเติบโตได้มาก 

โดยเฉพาะในกลุม่ผลิตภณัฑ์ขนมอบ (baked goods) จากข้าว และผลิตภณัฑ์จากแป้งจ าพวกเส้นก๋วยเตี๋ยว เนื่องจากมี

อตัราการขยายตวัเฉลี่ยสงูสดุถึงร้อยละ 10.4 ต่อปี จึงถือเป็นโอกาสที่ดีส าหรับผู้ประกอบการที่สนใจ หรือมีศกัยภาพการ

ผลิตขนมขบเคีย้ว ที่จะเข้ามาท าการตลาดในผลิตภณัฑ์กลุ่มนี ้โดยเฉพาะการพฒันาผลิตภณัฑ์ที่มาจากวตัถุดิบทางก

การเกษตร ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคทัง้ในแง่คณุประโยชน์และรสชาติ ก็สามารถเพิ่มมลูคา่ทางธุรกิจได้อีกทาง

หนึง่  

จากคณุประโยชน์ของแมลง แนวโน้มการยอมรับและการบริโภคแมลงของผู้บริโภคในปัจจุบนั ประกอบกบัข้อมลู

ด้านพฤติกรรมผู้บริโภคที่เน้นการบริโภคอาหารเพื่อสขุภาพกนัมากขึน้ รวมถึงตลาดขนมขบเคีย้วที่มีมลูค่าตลาดคอ่นข้าง

สงู โดยเฉพาะตลาดขนมขบเคีย้วเพื่อสขุภาพ ผู้วิจยัจึงมีความสนใจที่จะประยกุต์ใช้แมลงเป็นสว่นผสมในขนมขบเคีย้วเพือ่

สขุภาพ เพื่อสร้างการยอมรับเก่ียวกบัการบริโภคแมลง รวมถึงเป็นการเพิ่มทางเลอืกส าหรับผลติภณัฑ์อาหารที่มีแมลงเป็น

ส่วนผสม แต่เนื่องจากข้อมูลด้านการยอมรับของผู้บริโภคเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์อาหารที่มีส่วนผสมของแมลงยงัมีอยู่จ ากดั
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โดยเฉพาะอาหารกลุม่ขนมขบเคีย้ว ในงานวิจยันีผู้้วิจยัจึงมีจดุประสงค์ที่จะศกึษา “การยอมรับของผู้บริโภคตอ่การบริโภค

ขนมขบเคีย้วเพื่อสขุภาพที่มีการใช้แมลงเป็นส่วนผสม” เพื่อศึกษาถึงการยอมรับของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภณัฑ์ รวมถึง

รูปแบบและพฤติกรรมในการบริโภคขนมขบเคีย้ว เป็นข้อมูลส าหรับการวางแผนพฒันาผลิตภณัฑ์ให้เป็นที่ยอมรับของ

ผู้บริโภค และน าผลติภณัฑ์ออกจ าหนา่ยสูเ่ชิงพาณิชย์ตอ่ไป 

 
2. การทบทวนวรรณกรรม 

การบริโภคแมลง “Entomophagy” นัน้เป็นวฒันธรรมที่มีมาแต่ดัง้เดิมทัง้ในประเทศไทย และทัว่โลก มนษุย์รู้จกั

บริโภคแมลงมาตัง้แตอ่ดีตกาล ในหลากหลายวฒันธรรม โดยได้พฒันาและถ่ายทอดพฤติกรรมดงักลา่วต่อเนื่องมาจนถึง

ปัจจุบนั และมีแนวโน้มจะเพิ่มมมากขึน้ โดยวฒันธรรมการบริโภคแมลงในแต่ละภูมิภาค ทวีปเอเชีย ประเทศญ่ีปุ่ น มี

วฒันธรรมการน าแมลงมาปรุงเป็นอาหาร เช่น การรับประทาน "แตน" นิยมน าตวัอ่อนของแตนมารับประทานทัง้แบบดิบ

และแบบสกุ สว่นประเทศอื่น ๆ ในเอเชียก็นิยมรับประทานแมลงเช่นกนั ไม่ว่าจะเป็น จีน กมัพชูา ลาว เวียดนาม และไทย 

ที่ภาพรถเข็นขายแมลงทอดถือเป็นภาพที่คุ้นตาส าหรับนกัท่องเที่ยว ทวีปอเมริกา เม็กซิโก มีเหล้าเตกีล่าดองหนอน ซึ่ง

นกัทอ่งเที่ยวนิยมซือ้เป็นของฝาก โดยหนอนท่ีได้รับความนิยมและถือเป็นของเด็ดราคาแพงคือ หนอนแดง (red worms) ที่

ให้กลิน่เหมือนอาหารรมควนั และยงันิยมเลีย้งและบริโภค ชาปลุนิ ซึ่งเป็นตัก๊แตนชนิดหนึง่ที่อยูใ่นไร่ข้าวโพด ทวีปแอฟริกา 

ปลวกเป็นแมลงที่ได้รับความนิยมรับประทานอยา่งแพร่หลายในพืน้ท่ีแถบตอนใต้ของทะเลทรายซาฮาราในทวีแอฟริกา ซึง่

จะปรุงด้วยการต้มแล้วคัว่กบัเกลือ ส่วนในพืน้ที่ตอนใต้ของประเทศบูร์กินาฟาโซ อาหารประจ าฤดฝูนคือ หนอนต้นเชีย 

(shea caterpillars) ซึ่งชาวบ้านมกัน ามาตุ๋นเป็นอาหารจานหลกั หรือเอามาทอดเป็นของทานเลน่ นอกจากนีใ้นคองโกยงั

นิยมบริโภคด้วงมะพร้าว ส าหรับตะวนัออกกลาง ในคมัภีร์ไบเบิล ยงัมีการบนัทกึประวตัิการบริโภคตัก๊แตนโลกสัต้า ซึง่เป็น

ตัก๊แตนขนาดเล็ก ในเขตซึ่งปัจจุบนัคือดินแดนในอิรัก คูเวต ซีเรีย เลบานอน จอร์แดน อิสราเอล และปาเลสไตน์ (BBC 

News ไทย, 2561) ด้วยแมลงเป็นสตัว์ที่มีทัง้ปริมาณและชนิด (species) มากที่สดุในโลก (อุไรวรรณ และคณะ, 2542) 

ปัจจุบนัแมลงได้รับการส่งเสริมให้เป็นแหล่งโปรตีนที่ยัง่ยืนส าหรับมนุษย์ ซึ่งการบริ โภคแมลงดงักล่าวส่งผลดีคือ ช่วย

สง่เสริมและอนรัุกษ์วฒันธรรมการบริโภคแมลง ได้แมลงเป็นแหลง่อาหารโปรตีนทดแทน สง่เสริมการเพาะเลีย้งแมลงเป็น

อาชีพ และช่วยลดการใช้สารเคมีปราบศตัรูพืช ในปัจจุบนัรูปแบบการบริโภคแมลงได้มีการปรับเปลี่ยนมาเป็นการแปรรูป

แมลงในรูปแบบอาหารที่มีความหลากลายมากขึน้ โดยเน้นชจูดุเดน่ด้านคณุประโยชน์ของแมลง เพื่อดงึดดูความสนใจและ

ตอบโจทย์การบริโภคของคนในปัจจบุนั (สปุาณี เลีย้งพรพรรณ, 2550) 

การศกึษาวิจยัเก่ียวกบัประโยชน์ของแมลงมากมาย โดยมีรายงานวา่แมลงหลายชนิดเป็นแหลง่อาหารท่ีมีคณุค่า

ทางโภชนาการโดยมีสารอาหารประเภทโปรตีนสงู รวมถึงมีแร่ธาตชุนิดต่าง ๆ ได้แก่ โพแทสเซียม แคลเซียม แมกนีเซียม 

เหลก็ สงักะส ีในปริมาณที่สงู นอกจากนีย้งัมีวิตามินบี และซีอีกด้วย จากข้อมลูของกรมวิชาการเกษตร พบวา่ประเทศไทย

มีแมลงที่มีคณุคา่ทางอาหารอยา่งน้อย 194 ชนิด กองโภชนาการ กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสขุ จึงน าแมลง 8 ชนิด ที่

นิยมบริโภค คือ จิง้โกร่ง จิง้หรีด ดกัแด้ไหม ตัก๊แตนปาทงัก้า ตวัออ่นของ ตอ่ แมลงกินนู แมลงป่อง และหนอนไม้ไผ ่มาวจิยั 

พบว่าแมลงหนกั 100 กรัม มีพลงังาน 98 – 231 กิโลแคลอรี มีโปรตีน 9 – 28 กรัม ไขมนั 2 – 20 กรัม คาร์โบไฮเดรต 1 –5 

กรัม ซึ่งปริมาณพลงังานและสารอาหารในแมลงที่บริโภคได้ รวมถึงสว่นประกอบของกรดแอมิโนชนิดไมจ่ าเป็นในแมลงที่
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บริโภคได้ แสดงได้ดงัตารางที่ 1 ซึ่งโปรตีนในแมลงทกุชนิดมีปริมาณเทียบเทา่ เนือ้หม ูเนือ้ไก่ ปลาทนูึ่ง และไข่ไก่ในขนาด

น า้หนกัเทา่กนั และยงัมีประสิทธิภาพในการเปลีย่นอาหารท่ีเลีย้งเป็นน า้หนกัตวัที่ดีกวา่ นอกจากนี ้แมลงยงัอดุมไปด้วยแร่

ธาตหุลายชนิดไมว่า่จะเป็นทองแดง ธาตเุหล็ก แมกนีเซียม แมงกานีส ซีลีเนียมและสงักะสี (สิริวฒัน์ วงษ์ศิริ, รัทนา ทาปา 

และสทิธิพงษ์ วงศ์วิลาศ, 2555) (นนัทกานต์ สตัยวงศ์, 2557) 

มีงานวิจยัที่ศกึษาเก่ียวกบัคณุประโยชน์ของแมลงและประยกุต์ใช้ประโยชน์ของแมลงในด้านตา่งๆ โดย Azzollini 

et al.,(2018) ศึกษาถึงสตูรและสภาวะที่เหมาะสมในการน าแมลงมาบดเป็นส่วนผสมเพื่อผลิตเป็นขนมขบเคีย้วที่ขึน้รูป

ด้วยกระบวนการ extrusion เป็นการเพิ่มคณุคา่ทางโภชนาการทางด้านโปรตีนให้แก่ขนมขบเคีย้วท าให้สามารถอ้างได้วา่

เป็นแหล่งของโปรตีน “source of protein” ซึ่งสอดคล้องกับเทรนด์ตลาดสินค้าเพื่อสขุภาพที่ก าลงัได้รับความนิยมมาก

ยิ่งขึน้เนื่องจากผู้บริโภคยคุใหม่ให้ความส าคญักับด้านสขุภาพและด้านโภชนาการเพิ่มขึน้ ซึ่งมีงานวิจยัที่ศึกษาเก่ียวกับ

การเพิ่มคณุค่าทางโภชนาการให้แก่ขนมขบเคีย้วมากมาย เช่น การเพิ่มใยอาหารโดยการใช้แป้งที่ไม่ขดัสีหรือแป้งที่มีใย

อาหารสงู การเพิ่มโปรตีน หรือ สารส าคญัอื่นๆ ด้วยสว่นผสมต่างๆ โดย Phanlert et al.,(2018) ท าการศกึษาเก่ียวกบัการ

ใช้แป้งฟักทองเป็นสว่นผสมในการผลิตขนมขบเคีย้วจากแป้งข้าวกล้องงอกด้วยกระบวนการ extrusion เพื่อเป็นการเพิ่ม

คณุคา่ทางสารอาหารให้แก่ผลติภณัฑ์ โดยปัญหาและข้อควรระวงัในการบริโภคแมลง  

1. ภาพลกัษณ์ของแมลงที่สง่ผลต่อการยอมรับของผู้บริโภค ด้วยลกัษณะและรูปลกัษณ์ภายนอกของแมลงที่ไม่

ดงึดดูให้ผู้บริโภครับประทาน ปัจจบุนัการแปรรูปแมลงสว่นใหญ่จึงเน้นการแปรรูปเป็นผลติภณัฑ์ที่รับประทานง่ายโดยการ

น าไปเป็นสว่นผสมในอาหารรูปแบบตา่งๆ ทัง้นีย้งัเป็นการเพิ่มคณุคา่ทางสารอาหารให้แก่อาหารอื่นๆอีกด้วย 

2. กฎหมายหรือข้อก าหนดเก่ียวกับการควบคุมการผลิตหรือน าเข้า -ส่งออกผลิตภณัฑ์จากแมลงของประเทศ

ต่างๆ ที่ผู้ผลิตจ าเป็นต้องศกึษาและปฏิบตัิตาม เช่น กฎระเบียบเก่ียวกบัระเบียบอาหารที่ใช้เทคโนโลยีใหม ่(Novel food) 

ของ EU ซึง่ก าหนดให้ “แมลง” เป็น Novel food  

3. ความตระหนกัด้านความปลอดภัยจากการบริโภคแมลง  ยังมีผู้บริโภคบางส่วนที่ยงัมีความกังวลเก่ียวกับ

อนัตรายจากการบริโภคแมลง ซึง่ผู้ผลติจ าเป็นต้องสร้างความเช่ือมัน่ให้เกิดขึน้แก่ผู้บริโภค 

4. ความหลากหลายของรูปแบบผลิตภณัฑ์ ปัจจุบนัผลิตภณัฑ์อาหารจากแมลงในท้องตลาดยงัมีไม่มาก แต่

เนื่องจากกระแสการตอบรับและความตื่นตวัของผู้บริโภค สง่ผลให้มีผู้ประกอบการหนัมาท าธุรกิจในด้านนี ้รวมทัง้มีการ

วิจยัและพฒันารูปแบบผลติภณัฑ์เพิ่มมากขึน้ 

5. แมลงมีโครงร่างภายนอกซึง่มีองค์ประกอบของไคติน จึงอาจก่อให้เกิดอาการแพ้ได้ส าหรับผู้บริโภคในบางราย 

ตารางที่ 1 อตัราการแลกเนือ้ ปริมาณพลงังาน โปรตีน และไขมนั ในแมลงและเนือ้สตัว์ชนิดตา่งๆ 
แมลง อตัราการแลกเนือ้ 

(feed conversion ratio) 
พลงังาน 

(กิโลแคลอรี) 
โปรตีน 
(กรัม) 

ไขมนั 
(กรัม) 

crickets 1.1-1.7 188 17.5 12.0 
Black soldier flies < 3 199 17.5 14 
meal worms 4-5 306 20.9 14.7 
poultry 2-2.5 119 20.2 12.6 
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pork 4-5 152 14.1 35.0 
beef 8-10 189 18.8 14.6 
ที่มา : กองโภชนาการ กรมวิชาการเกษตร (2544(, คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัมหาสารคาม )2560(, USDA (2002) 

อตัราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนือ้ หรือ อตัราการแลกเนือ้ (Feed Conversion Ratio, FCR) คือ อตัราสว่นระหวา่ง

ปริมาณอาหารตอ่น า้หนกัตวัที่เพิ่มของสตัว์ กลา่วคือในการเจริญเติบโต หรือเพิ่มน า้หนกัตวัของสตัว์ 1 กิโลกรัม จะต้องใช้

อาหารก่ีกิโลกรัม (สารานกุรมไทยส าหรับเยาวชนฯ, 2560) 

 
2. ระเบียบวิธีการวิจัย 

ในการด าเนินการวิจยัเร่ือง “การศึกษาการยอมรับของผู้บริโภคตอ่การบริโภคขนมขบเคีย้วเพื่อสขุภาพที่มีการใช้

แมลงเป็นสว่นผสม” เป็นการเก็บรวบรวมข้อมลูเชิงปริมาณ และวิเคราะห์ผลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา จากการส ารวจความ

คิดเห็น โดยใช้เคร่ืองมือในการศกึษาวิจยัเป็นแบบสอบถามผู้บริโภค  

ประชากรที่ใช้ในการศกึษาคือ กลุม่ประชากรที่อาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพและปริมณฑล อ้างอิงตาม ตารางส าเร็จรูป

ของ ทาโร ยามาเน ่Taro Yamane’s โดยตัง้ระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95% และให้มีระดบัความคลาดเคลือ่นท่ี 5% จึงได้ท าการ

สุม่ตวัอยา่งแบบไมใ่ช้ความนา่จะเป็นจากกลุม่ประชากรจ านวน 415 คน ภายใต้หวัข้อ ดงันี ้

1.  พฤติกรรมการบริโภคขนมขบเคีย้ว เพื่อศึกษาถึงรูปแบบ และพฤติกรรมในการบริโภคขนมขบเคีย้ว รวมถึง

ลกัษณะและปัจจยัตา่งๆที่มีผลตอ่การเลอืกซือ้ขนมขบเคีย้วเป็นข้อมลูในการวางแผนการตลาดส าหรับผลติภณัฑ์ใหม่ 

2. ความตระหนกัด้านสขุภาพ เพื่อศึกษาการให้ความส าคญัต่อสขุภาพของผู้บริโภคและปัจจัยด้านสขุภาพที่

ผู้บริโภคสว่นใหญ่ให้ความส าคญั 

3. ทศันคติ ความคิดเห็น การรับรู้ และการยอมรับเก่ียวกบัการบริโภคแมลง  และอาหารที่มีสว่นผสมของแมลง 

เพื่อศึกษาถึงการรับรู้ และความคิดเห็น เก่ียวกบัการบริโภคแมลงและประโยชน์ของแมลง รวมถึงศึกษาการยอมรับของ

ผู้บริโภคเก่ียวกบัการน าแมลงมาเป็นสว่นผสมในอาหาร 

4. ความคิดเห็นและการยอมรับของผู้บริโภคเก่ียวกับผลิตภณัฑ์ขนมขบเคีย้วเพื่อสขุภาพที่มีการใช้แมลงเป็น

ส่วนผสม เพื่อศึกษาถึงการยอมรับของผู้บริโภค และปัจจัยส าหรับการวางแผนพฒันาผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับของ

ผู้บริโภค 

โดยมีขัน้ตอนในการท าวิจยัดงันี ้

1. ศกึษางานวิจยัเก่ียวกบัแมลง และประโยชน์ของแมลง รวมถึงการประยกุต์ใช้แมลงเป็นสว่นผสมใน

อาหารรูปแบบตา่ง 

2. ศึกษาและส ารวจความต้องการของผู้บริโภคเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ขนมขบเคีย้วเพื่อสุขภาพที่มี

สว่นผสมของแมลงเพื่อน าไปสูก่ารพฒันารูปแบบผลติภณัฑ์ โดยการใช้แบบสอบถามผู้บริโภค 

3. ออกแบบแบบสอบถามเพื่อส ารวจข้อมลูพฤติกรรมการบริโภค ทศันคติ รูปแบบการยอมรับ เพื่อ

เป็นข้อมลูส าหรับการพฒันารูปแบบผลติภณัฑ์ขนมขบเคีย้วที่เป็นท่ียอมรับของผู้บริโภค 
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4. รวบรวมข้อมลู สรุปผล วิเคราะห์ และอภิปรายผล เพื่อเป็นข้อมลูส าหรับการพฒันาผลติภณัฑ์ให้เป็น

ที่ยอมรับของผู้บริโภค 

                                            ตารางที่ 2 เกณฑ์การพิจารณาระดบัคะแนน 

คะแนน(ร้อยละ) ระดับคะแนน 

66.67%-100% สงู 
33.34-66.66% ปานกลาง 

0-33.33% ต ่า 
 
3. ผลการวิจัยและอภปิราย 
1) ข้อมูลทั่วไป  

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 64.3) อายุระหว่าง 21-60 ปี การศึกษาระดบัปริญญาตรี  

(ร้อยละ 57.7) อาชีพรับราชการ รัฐวิสาหกิจ (ร้อยละ 33.3) พนกังานบริษัท (ร้อยละ 30.1)  

2) พฤติกรรมการบริโภคขนมขบเคีย้ว 

ผลการส ารวจผู้บริโภคด้านพฤติกรรมการบริโภคขนมขบเคีย้ว พบว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่บริโภคขนมขบเคีย้ว 1-2 

ครัง้ต่อสปัดาห์ มนัฝร่ังทอด เป็นขนมขบเคีย้วที่ผู้บริโภคนิยมบริโภค รองลงมาเป็นขนมขึน้รูป และปลาเส้น สอดคล้องกบั

ข้อมลูพบว่ากลุม่ขนมขบเคีย้วที่มีมลูค่าตลาดสงูสดุ 3 อนัดบัแรก ได้แก่ กลุม่มนัฝร่ัง มีมลูค่าสงูสดุ 11 ,992 ล้านบาท คิด

เป็นสดัสว่น 32.2% อนัดบั 2 เป็นกลุม่ขนมขึน้รูป มีมลูคา่ 10,206 ล้านบาท คิดเป็นสดัสว่น 27.4% และอนัดบั 3 เป็นกลุม่

ถัว่ มีมลูค่า 4,562 ล้านบาท คิดเป็นสดัสว่น 12.3% สาเหตทุี่บริโภค คือ ต้องการหาของว่างเพื่อเคีย้วเพลินๆ ซึ่งสว่นใหญ่

นิยมบริโภคในระหวา่งดโูทรทศัน์ปัจจยัหลกัในการเลอืกบริโภค คือ ความอร่อย โดยผู้บริโภคสว่นใหญ่นิยมบริโภคขนมยี่ห้อ

เดิมที่ช่ืนชอบ ส าหรับปัจจยัด้านราคาที่ผู้บริโภคให้ความส าคญั คือ ราคาจะต้องเหมาะสมกบัคณุภาพและต้องสามารถซือ้

ได้ ไมแ่พงจนเกินไป ซึง่ร้านสะดวกซือ้ เช่น 7-11 เป็นร้านค้าที่ผู้บริโภคนิยมซือ้ขนมขบเคีย้วมากที่สดุ (ตารางที่ 3)   

 

ปัจจัย ผลการส ารวจ ร้อยละ 
1.ความถ่ีในการบริโภค  1-2 ครัง้ตอ่สปัดาห์ 56.4% 
2.เหตผุลในการบริโภค  เคีย้วเพลนิๆ 41.6% 
  อร่อย 24.0% 
3.ปัจจยัทีม่ีผลในการเลอืกบริโภค  ความอร่อย 29.7% 
  ราคาที่สามารถหาซือ้ได้ 18.1% 
4.รูปแบบขนมขบเคีย้วที่นยิมบริโภค  มนัฝร่ังทอดกรอบ 31.5% 

 ขนมขึน้รูป 21.7% 
 ปลาเส้น 20.4% 
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ปัจจัย ผลการส ารวจ ร้อยละ 
5.พฤติกรรมการเลอืกซือ้ขนมขบเคีย้ว  กินเฉพาะยี่ห้อทีช่ื่นชอบเทา่นัน้ 22.0% 

 เลอืกขนมที่กินง่าย สะดวก 17.4% 
 กินขนมชนิดเดมิเป็นประจ า 15.5% 
 มกัจะลองขนมแปลกใหมเ่สมอ 14.8% 

6.ช่วงเวลาที่นิยมบริโภคขนมขบเคีย้ว  ระหวา่งดโูทรทศัน์ 40.2% 
  ขณะอยูบ่นรถ(เดินทาง) 21.3% 
7.ปัจจยัด้านราคาที่มีผลตอ่การเลอืกซือ้ขนมขบเคีย้ว  ราคาต้องเหมาะสม กบัคณุภาพ 31.9% 

 ราคาที่สามารถซือ้ได้ ไมแ่พงเกินไป 30.6% 
8.แหลง่จ าหนา่ยที่นิยมซือ้ขนมขบเคีย้ว  ร้านสะดวกซือ้ เช่น 7/11 78.4% 
9.การสง่เสริมการขายทีด่งึดดูความสนใจของผู้บริโภค  การลดราคาในบางชว่งเวลา 49.4% 
  มีโปรโมชัน่ราคาพเิศษร่วมกบัสนิค้าอื่น 18.6% 
  มีของแถม 17.5% 

 

3) ความตระหนักด้านสุขภาพ  

ผลส ำรวจผู้บริโภคด้ำนควำมตระหนกัตอ่สขุภำพ พบว่ำผู้ บริโภคสว่นใหญ่ให้ควำมส ำคญัเก่ียวกบักำรตระหนกัตอ่

สขุภำพมำก สอดคล้องกบัผลส ำรวจที่ว่ำตลำดขนมขบเคีย้วเพื่อสขุภำพเป็นตลำดที่มีอตัรำเติบโตสงูในช่วง 5 ปีที่ผ่ำนมำ 

โดยมีกำรขยำยตวัเฉลี่ย 9.1% ต่อปี คิดเป็นสดัสว่น 3.8% ของตลำดอำหำรส ำเร็จรูปเพื่อสขุภำพ โดยนิยมบริโภคอำหำร

เพื่อสขุภำพ เนื่องจำกเป็นประโยชน์ต่อสขุภำพ และช่วยให้รูปร่ำงดี  ซึ่งปัจจยัด้ำนสขุภำพที่ผู้บริโภคให้ควำมส ำคญั ได้แก่ 

กำรใช้วตัถดุิบจำกธรรมชำติ คณุคำ่ทำงโภชนำกำร และกำรให้พลงังำนหรือไขมนัต ่ำ (ตำรำงที่ 4)   

 

 
ปัจจัย 

ผลการส ารวจ ร้อยละ 

1.การให้ความส าคญัเก่ียวกบัการตระหนกัตอ่สขุภาพ  ระดบัสงู 79.0% 
2.เหตผุลในการบริโภคอาหารเพือ่สขุภาพ  เป็นประโยชน์ตอ่สขุภาพ 57.1% 
  ท าให้รูปร่างด ี 19.3% 
  ทานได้ตามที่ต้องการ 12.1% 
3.ปัจจยัด้านสขุภาพที่ผู้บริโภคให้ความส าคญั  ใช้วตัถดุิบจากธรรมชาต ิ 21.2% 

 มีคณุคา่ทางโภชนาการ 18.7% 
 พลงังาน/ไขมนั ต า่ 16.6% 
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4) ทัศนคติ การรับรู้ และการยอมรับเกี่ยวกับการบริโภคแมลง และอาหารที่มีส่วนผสมของแมลง 

ผลกำรส ำรวจผู้บริโภคด้ำนทศันคติ กำรรับรู้ และกำรยอมรับเก่ียวกบักำรบริโภคแมลง และอำหำรท่ีมีสว่นผสมของ

แมลง พบว่ำ ผู้บริโภคสว่นใหญ่รับรู้เก่ียวกับกำรบริโภคแมลง แต่กำรรับรู้ถึงประโยชน์ของแมลง และกำรแนะน ำแมลงให้

เป็นแหลง่โปรตีนทำงเลอืกส ำหรับประชำกรโลกในอนำคตยงัอยูใ่นระดบัปำนกลำง โดยผู้บริโภคแสดงควำมคิดเห็นเก่ียวกบั

กำรบริโภคแมลงว่ำควรมีกำรแปรรูปในรูปแบบที่บริโภคง่ำย และมีผู้บริโภคบำงส่วนที่ยงัมีควำมกงั วลในเร่ืองผลกระทบ

หรืออนัตรำยจำกกำรบริโภคแมลง (ตำรำงที่ 5)   

ปัจจัย ผลการส ารวจ ร้อยละ 
1.การรับรู้เก่ียวกบัการบริโภคแมลง  ระดบัสงู 87.5% 
2.การรับรู้เก่ียวกบัการแนะน าแมลงให้เป็นแหลง่
โปรตีนทางเลอืกส าหรับประชากรโลกในอนาคต 

 ระดบัปานกลาง 64.3% 

3.การรับรู้เก่ียวกบัประโยชน์ของแมลง  ระดบัปานกลาง(2.61) 52.2% 
4.ความคดิเห็นเก่ียวกบัการน าแมลงมาเป็นสว่นผสม
ในอาหาร 

 ควรน ามาแปรรูปในรูปแบบท่ีทานง่าย 18.9% 

 ดี เป็นการเพิ่มคณุประโยชน์ให้แก่อาหาร 16.2% 

 เป็นการใช้วตัถดุิบภายในประเทศให้เกิด
ประโยชน์ 

11.6% 

 กลวัเร่ืองผลกระทบ หรืออนัตรายตอ่
ร่างกาย 

11.3% 

 
 

5) การยอมรับของผู้บริโภคเกี่ยวกับผลิตภณัฑ์ขนมขบเคีย้วเพื่อสุขภาพที่มีการใช้แมลงเป็นส่วนผสม  

ผลกำรส ำรวจผู้บริโภคด้ำนทศันคติ กำรรับรู้ และกำรยอมรับเก่ียวกบักำรบริโภคแมลง และอำหำรท่ีมีสว่นผสมของ

แมลง พบว่ำ ผู้บริโภคสว่นใหญ่รับรู้เก่ียวกบักำรบริโภคแมลง แต่กำรรับรู้ถึงประโยชน์ของแมลง และกำรแนะน ำแมลงให้

เป็นแหลง่โปรตีนทำงเลอืกส ำหรับประชำกรโลกในอนำคตยงัอยูใ่นระดบัปำนกลำง โดยผู้บริโภคแสดงควำมคิดเห็นเก่ียวกบั

กำรบริโภคแมลงว่ำควรมีกำรแปรรูปในรูปแบบที่บริโภคง่ำย และมีผู้บริโภคบำงส่วนที่ยงัมีควำมกงัวลในเร่ืองผลกระทบ

หรืออนัตรำยจำกกำรบริโภคแมลง (ตำรำงที่ 6)   

 
ปัจจัย ผลการส ารวจ ร้อยละ 

1.การยอมรับผลติภณัฑ์ ขนมขบเคีย้วเพื่อสขุภาพท่ีมี
การใช้แมลงเป็นสว่นผสม 

 ระดบัปานกลาง 66.4% 

2.ปัจจยัทีเ่ป็นสาเหตใุนการเลอืกซือ้ผลติภณัฑ์  อยากทดลองอะไรใหม่ๆ  
 เป็นประโยชน์ตอ่ร่างกาย 

43.0% 
23.9% 
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4. สรุปผลการวิจัย 

การประยุกต์น าแมลงมาเป็นส่วนผสมในขนมขบเคีย้วถือเป็นการเพิ่มคณุประโยชน์ให้แก่ขนมขบเคีย้ว ซึ่งเป็นที่
นิยมของผู้ บริโภคส่วนใหญ่ จึงช่วยเพิ่มการยอมรับของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์อาหารมีการประยุกต์ใช้แมลงเป็น
สว่นผสม อีกทัง้ยงัเป็นการเพิ่มความหลากหลายให้แก่ผลิตภณัฑ์ที่มาจากแมลง และช่วยสง่เสริมการบริโภคแหลง่โปรตีน
จากแมลงทดแทนแหลง่โปรตีนจากเนือ้สตัว์  

โดยจากการส ารวจผู้บริโภคพบวา่การยอมรับในตวัผลิตภณัฑ์ขนมขบเคีย้วเพื่อสขุภาพที่การใช้แมลงเป็นสว่นผสม
อยู่ในระดบัปานกลาง การรับรู้เก่ียวกบัประโยชน์ของแมลงในผู้บริโภคสว่นใหญ่ยงัอยู่ในระดบัปานกลาง ดงันัน้ในการท า
การตลาดจ าเป็นต้องส่งเสริมประชาสมัพนัธ์ เน้นสร้างการรับรู้ สร้างความตื่นตวัให้แก่ผู้บริโภค เพื่อดึงดูดความสนใจ
ผู้บริโภค และการให้ข้อมูลยืนยนัที่ถูกต้องเก่ียวกับการบริโภคแมลง เพื่อเป็นการสร้างความมัน่ใจและการันตีถึงความ
ปลอดภยัจากการบริโภคแมลง เนื่องจากมีผู้บริโภคบางสว่นท่ียงักงัวลในเร่ืองอนัตรายหรือผลกระทบจากการบริโภคแมลง  

ซึง่พฤติกรรมการบริโภคขนมขบเคีย้วสว่นใหญ่จะนิยมบริโภคขนมยี่ห้อเดิมที่ช่ืนชอบ และขนมที่บริโภคง่าย สะดวก 
โดยราคาต้องเหมาะสมกับคณุภาพ ซึ่งถ้ามีโปรโมชั่นเก่ียวกบัการลดราคาจะช่วยดึงดดูความสนใจของผู้บริโภคได้เป็น
อย่างดี ดงันัน้ในการส่งเสริมการตลาดของผลิตภณัฑ์ในช่วงแรกอาจพฒันาโดยการประยุกต์ใส่ในขนมชนิดและยี่ห้อที่
ผู้บริโภคนิยมก่อน และเน้นประโยชน์ทางด้านสุขภาพที่เป็นจุดเด่นกว่าขนมขบเคีย้วทัว่ๆไป เมื่อได้รับการยอมรับโดย
ผู้บริโภคเร่ิมให้ความสนใจจึงคอ่ยพฒันารูปแบบของขนมที่เป็นการชจูดุเดน่หรือเอกลกัษณ์ของแมลงมากยิ่งขึน้ 
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ปัจจัยการยอมรับการใช้โปรแกรมการดูแลสุขภาพของ
ข้าราชการพลเรือนในจังหวัดนนทบุรี 

THE ADOPTION FACTORS OF HEALTH CARE APPLICATION 
FOR CIVIL SERVANTS IN NONTHABURI PROVINCE 

 
ภทัรพร หนิเจริญ1 

 ผศ.ดร. ประวิทย์ เขมะสุนันท์ 2 
 
บทคัดย่อ 

ปัญหำกำรดูแลสขุภำพอำจลดลงจำกกำรใช้เทคโนโลยีใหม่ กำรแก้ไขปัญหำสขุภำพของข้ำรำชกำรพลเรือน 
สำมำรถลดคำ่ใช้จ่ำยด้ำนสำธำรณสขุในประเทศได้ กำรวิจยัครัง้นีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อค้นหำปัจจยัที่มีผลต่อกำรยอมรับกำร
ใช้โปรแกรมกำรดแูลสขุภำพเป็นตวัแปรตำม ตำมแนวคิดของแบบจ ำลองกำรยอมรับเทคโนโลยี (TAM) โดยตวัแปรอิสระ 
(IV) มี 4 ด้ำน คือกำรรับรู้ประโยชน์ในกำรใช้งำน (PU) กำรรับรู้ควำมง่ำยต่อกำรใช้งำน (PEOU) บรรทดัฐำนทำงสงัคม 
(SN) และกำรรับรู้ในควำมนำ่เช่ือถือ (PC) และมีกำรใช้งำนแอพพลเิคชัน่ด้ำนสขุภำพเป็นตวัแปรตำม (DV) นอกจำกนัน้ยงั
มีตัวแปรเพศและตัวแปรอำยุ เป็นตัวแปรแฝง โดยท ำกำรศึกษำกับกลุ่มข้ำรำชกำรพลเรือนในจังหวัดนนทบุรี ด้วย
แบบสอบถำมออนไลน์ มีระยะเวลำในกำรเก็บข้อมลูในเดือนกมุภำพนัธ์ 2562 ได้ข้อมลูจ ำนวน 402 ชุด และน ำผลที่ได้มำ
วิเครำะห์ผลกำรวิจยัพบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอำยุ 40 ปีขึน้ไป ระดบักำรศึกษำส่วนใหญ่อยู่ที่
ระดบัปริญญำตรีและมีรำยได้เฉลีย่ตอ่เดือนอยูท่ี่ 15,001 - 25,000 บำท โดยปัจจยัที่มีผลตอ่กำรใช้โปรแกรมกำรดแูลสขุภำพ
ของข้ำรำชกำรพลเรือนจังหวัดนนทบุรี ได้แก่ กำรรับรู้ประโยชน์ในกำรใช้งำน (PU) กำรรับรู้ควำมง่ำยต่อกำรใช้งำน 
(PEOU) บรรทัดฐำนทำงสังคม (SN) และกำรรับรู้ควำมน่ำเช่ือถือ (PC) นอกจำกนัน้ตัวแปรแฝง เพศและอำยุที่ส่งผล
กระทบต่อกำรรับรู้ควำมน่ำเช่ือถือ ซึ่งผลจำกกำรวิจยัจะสำมำรถช่วยให้ภำคธุรกิจน ำไปพฒันำบริกำรด้ำนสขุภำพให้ตรง
ตำมควำมต้องกำรของแต่ละกลุม่เป้ำหมำย รวมถึงพฒันำกลยทุธ์ที่จะดึงดดูให้อยำกใช้งำนแอพพลิเคชัน่ในด้ำนสขุภำพ
มำกยิ่งขึน้ 
ค าส าคัญ: ปัจจยัการยอมรับเทคโนโลยี, แอพพลเิคชัน่ด้านสขุภาพ, ข้าราชการ, ทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลยี 
 
Abstract 
 Health care problem could be reduced from using new technology. Solving health problems of civil 
servants could also reduce public health expenditures in the country. This research aims to find the adoption 
factors of health care application as dependence variable. According to the concept of technology acceptance 
model (TAM), the independent variables (IV) namely perceived usefulness (PU), perceived ease of use (PEOU), 
social norms (SN) and perceived credibility (PC). In addition to IV's gender's variable and  age's variables are 
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including as moderating variables. The government officers in Nonthaburi Province are the  population. The 402 
online questionnaires were collected. The period of data collection in February 2019 and the results showed 
that most respondents were female, aged 40 years, most educational levels were the undergraduate level and 
average income per month is 15 ,001-25 ,000 baht. The results showed that factors affecting the use of 
equipment namely perceived usefulness (PU), perceive ease of use (PEOU), social norms (SN) and credibility 
awareness (PC). In addition, moderating ages variables affect variable perceived ease of use and variable 
perceived credibility, moderating gender variables affect perceived credibility variable. The results of the 
research can help the business sector to develop health services to meet the needs of each target group. 
Including developing strategies will attract more health application users. 
Keywords: Technology acceptance factor, Healthcare application, government office, Technology Acceptance 

Model (TAM) 
 
1. บทน า 

รัฐบาลมุ่งเน้นยทุธศาสตร์ด้านการพฒันาและเสริมศกัยภาพคนเพื่อยกระดบัคณุภาพสาธารณสขุของประเทศไทย  
ในการตัง้งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ .2562  รัฐบาลจึงได้ก าหนดงบประมาณส าหรับรายจ่ายด้าน
สาธารณสขุไว้จ านวน 311,803.5 ล้านบาทและส าหรับข้าราชการ ลกูจ้างและพนกังานของรัฐ จ านวน 70, 000 ล้านบาท 

ซึ่งสดัส่วนของบุคลากรของรัฐรวมทัง้สิน้เท่ากับร้อยละ 0.6 ของจ านวนประชากรในประเทศทัง้หมด )จ านวนประชากร
จ าแนกตามประเภทสวสัดิการคา่รักษาพยาบาลเป็นรายภาค พ.ศ .2550 - 2560  ,ส านกังานสถิติแหง่ชาติ(  แต่กลบัมีการ

ก าหนดงบประมาณส าหรับคา่ใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของข้าราชการ ลกูจ้างและพนกังานของรัฐไว้สงู แสดงให้เห็นวา่ 
กลุม่บคุลากรภาครัฐยงัมีปัญหาด้านสขุภาพ แม้ว่าหลายหน่วยงานได้มีการก าหนดกิจกรรมหรือโครงการที่จะช่วยกระตุ้น
ให้กลุม่บคุลากรของรัฐหนัมาใสใ่จดแูลรักษาสขุภาพ เพื่อลดความเสีย่งในการเจ็บป่วยที่เป็นสาเหตทุ าให้ประสทิธิภาพการ
ท างานลดลง ท างานได้ไมเ่ต็มก าลงัความสามารถและสญูเสยีในงบประมาณรายจ่ายของภาครัฐเกินความจ าเป็น  ประกอบ
กบัในปัจจบุนัที่เทคโนโลยีมีการพฒันาอยา่งรวดเร็ว การเช่ือมโยงเทคโนโลยีกบักิจกรรมของบคุคล เพื่อให้เกิดประสทิธิภาพท่ี
เพิ่มขึน้ การสง่เสริมการดแูลสขุภาพกบัการพฒันาบริการด้านสขุภาพผ่านโปรแกรมประยกุต์ ที่ใช้เทคโนโลยีเป็นตวัเช่ือม
กับอุปกรณ์เคลื่อนที่ หรือโมบายแอพพลิเคชั่น เพื่อช่วยให้เกิดความสะดวกของผู้ ใช้ในการดแูลสขุภาพ และหนัมาดูแล
สขุภาพด้วยการออกก าลงักาย  
 
2.2 การทบทวนวรรณกรรม 
 

2.1 ทฤษฎีที่ใช้ในการศึกษา 
จากการศึกษาทฤษฎีและงานวรรณกรรมที่เก่ียวข้องกบับริบทที่ศึกษา จึงได้ข้อสรุปว่า ผู้ ใช้เทคโนโลยีจะเกิดการ

ยอมรับการใช้งานได้นัน้  จะต้องมีปัจจยัต่างๆ เข้ามาเก่ียวข้อง เช่น การรับรู้ประโยชน์ในการใช้งาน การรับรู้ในความง่าย
ต่อการใช้งาน (Perceived ease of use) ตามทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลยี TAM (Technology Acceptance Model) ที่
ศึกษาปัจจยัภายนอก (External Variables) อื่นๆ เช่น ความเช่ือ หรือทศันคติ มีประสบการณ์ แรงจูงใจที่เป็นบรรทดัฐาน 
(Subjective norm) ให้เกิดเป็นพฤติกรรม (Venkatesh, V. & Davis, F. D. ,1996) ซึ่งสอดคล้องกบัทฤษฎีการกระท าแบบ
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มีเหตแุละผล (Theory of reasoned action : TRA) (Fishbein, M. & Ajzen, I. , 1975) นอกจากปัจจยัตา่งๆ ท่ีมีผลตอ่การ
ยอมรับการใช้งานเทคโนโลยีนัน้ ผู้ ใช้งานแต่ละบุคคลมีระดบัการยอมรับเทคโนโลยีที่แตกต่างกนัด้วย ระดับการยอมรับ 
และระดบัความซบัซ้อน ของการใช้งานเทคโนโลยีจึงมีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมการเลือกใช้งานท่ีแตกตา่งกนั ซึง่สอดคล้องกบั
ทฤษฎีการแพร่กระจ่ายนวัตกรรม (Diffusion of Innovation : DOI) (Carter, L. & Bélanger, F. , 2005) รวมถึงความ
แตกต่างทางอายแุละเพศที่ระดบัการยอมรับเทคโนโลยีจะมีอิทธิพลต่อการยอมรับการใช้งานเทคโนโลยี และสง่ผลไปถึง
ระดบัความเช่ือมัน่ในเทคโนโลยี (Trust in Technology) (Indrajit, S. & Sujit, M. , 2016) ที่แตกตา่งกนั ซึง่ความปลอดภยั
ในการเป็นสิง่ส าคญัมากในด้านเทคโนโลยี 

2.2 แนวคิดด้านเพศและอายุที่ส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลย ี
เพศและอายุเป็นลกัษณะทางด้านประชากรศาสตร์ โดยที่เพศเป็นปัจจัยพืน้ฐานด้านร่างกายที่แตกต่างกันของ

บคุคล เป็นสถานภาพที่มีมาแต่ก าเนิดของบคุคล เพศที่แตกต่างกนัมีการก าหนดบทบาทหน้า และมีพฤติกรรมที่แตกตา่ง
กนัในสงัคม และอายเุป็นลกัษณะที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามระยะเวลาของการมีชีวิตอยู่หรือตามวยัของบุคคล ถือเป็น
ความแตกต่างและหลากหลายเก่ียวกบัแต่ละบคุคล เช่น เพศ อาย ุสถานภาพ ความอาวโุสในการท างาน เป็นต้น โดยจะ
แสดงถึงความเป็นมาของแต่ละบุคคลจากอดีตถึงปัจจุบนั ซึ่งความแตกต่างและหลากหลายของบุคคลนีส้ามารถบ่งชี ้
ลักษณะพฤติกรรมการแสดงออกที่แตกต่างกันการตัดสินใจที่แตกต่างกันที่มีสาเหตุมาจากความแตกต่างทางด้าน
ประชากรศาสตร์หรือความเป็นมาของบคุคล  เพศและอายจุึงเป็นปัจจยัส าคญัที่สง่ผลตอ่การยอมรับเทคโนโลยี ซึง่ในกลุม่
ข้าราชการพลเรือนมีเพศชายและเพศหญิง ที่มีอายแุตกตา่งกนั อาจสง่ผลตอ่การยอมรับการใช้โปรแกรมการดแูลสขุภาพที่
แตกตา่งกนั (Jungsun, K. , 2016) 

ดงันัน้การศึกษาและรวบรวมข้อมลูจากงานวรรณกรรมที่เก่ียวข้องในด้านการยอมรับเทคโนโลยี พฤติกรรมของ
บคุคล จึงได้ปัจจยัส าคญัที่เป็นแบบจ าลองการศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัที่มีอิทธิพลกบัการใช้งานแอพพลิเคชั่น
ด้านสขุภาพดงัภาพท่ี 1 

 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคดิงานวิจัยที่ได้จากการทบทวนงานวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องของผู้วิจัย 
 
 
3. ระเบียบวิธีการวิจัย 

การวิจยัศกึษาปัจจยัการยอมรับการใช้โปรแกรมการดแูลสขุภาพของข้าราชการพลเรือนในจงัหวดันนทบรีุ มีวิธีการ
ด าเนินการวิจยั ดงันีค้ือ การวิจยันีเ้ป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เป็นการศึกษาถึงปัจจยัในการยอมรับ
การใช้แอพพลิเคชัน่ด้านสขุภาพโดยมีแบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model : TAM) เป็น

Perceived usefulness 

Perceived ease of use 

Subjective norm 

Perceived credibility 

Intention to Use 

Age Gender 
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ต้นแบบในการการศึกษา ประชากรที่ศึกษา คือกลุ่มข้าราชการพลเรือนในพืน้ที่เขตจังหวัดนนทบุรี ที่มีจ านวนทัง้สิน้              
14,518 ราย (รายงานก าลงัคนภาครัฐ 2560 : ข้าราชการพลเรือนสามัญ ,ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน)                 
ซึ่งไม่ทราบจ านวนของข้าราชการที่ออกก าลงักาย จึงใช้วิธีการก าหนดกลุม่ตวัอย่างที่เหมาะสมในการศึกษาตามแนวคิด
ของ คอแครน (Cochran) ซึ่งมีระดบัความเช่ือมัน่ที่ร้อยละ 95 และระดบัความคลาดเคลื่อนของการสุม่ตวัอย่างที่ยอมให้
เกิดขึน้ได้ร้อยละ 5 จากการค านวณจะต้องเก็บตวัอยา่งขัน้ต ่าจ านวน 384 ราย 

ในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตวัอย่าง ผู้ วิจัยใช้แบบสอบถามออนไลน์เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อ
ส ารวจความคิดเห็นของข้าราชการพลเรือนในจงัหวดันนทบรีุ ที่เคยใช้งานแอพพลเิคชัน่ด้านสขุภาพ โดยมีระยะเวลาในการ
เก็บข้อมูลในเดือนกุมภาพนัธ์ 2562 ซึ่งในแบบสอบถามออนไลน์นัน้ แบ่งเนือ้หาออกเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วยส่วนที่ 1 
ข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นค าถามเก่ียวกบัด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อาย ุหน่วยงานที่สงักดั ระดบั
การศึกษา และรายได้เฉลี่ย โดยลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklists) และแบบเติมค าสัน้ๆ ลง
ในช่องว่าง (Short Answer) และสว่นที่ 2 เป็นข้อค าถามที่เก่ียวข้องกบัปัจจยัต่างๆ ที่มีผลต่อการใช้งานแอพพลิเคชัน่ด้าน
สขุภาพ โดยใช้วิธีวดัแบบ Rating Scale ตามหลกัของ Likert Scale โดยแบ่งการวดัออกเป็น 5 ระดบั (คะแนน 1 หมายถึง 
ไมเ่ห็นด้วยอยา่งยิ่ง, คะแนน 2 หมายถึง ไมเ่ห็นด้วย, คะแนน 3 หมายถึง ไมม่ีความเห็น, คะแนน 4 หมายถึง เห็นด้วย และ
คะแนน 5 หมายถึง เห็นด้วยอย่างยิ่ง) ซึ่งข้อค าถามในแบบสอบถามนัน้ พฒันาจากการศึกษางานวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 
การขอรับค าปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษา การน าแบบสอบถามไปให้ผู้ เช่ียวชาญด้านการวิจยั ผู้ เช่ียวชาญด้านการออก
ก าลงักาย และผู้ เช่ียวชาญด้านการพฒันาแอพพลเิคชัน่ ประเมินความเหมาะสมของข้อค าถาม จากนัน้จึงน าไปหาคา่ดชันี
ความสอดคล้องซึ่งผลการทดสอบอยู่ในระดบัที่เหมาะสม และทดสอบความเช่ือมัน่ (Reliability Type Error) ด้วยการ
น าเอาแบบสอบถามไปทดสอบกบักลุ่มตวัอย่าง จ านวน 30 ราย เพื่อทดสอบว่า ในข้อค าถามแต่ละส่วนผู้ตอบสามารถ
เข้าใจในความหมายที่ต้องการสื่อสารตรงตามที่ผู้ วิจยัต้องการหรือไม่ รวมถึงทดสอบ ความยากง่ายในการอ่านและตอบ
ค าถาม แล้วจึงน าผลท่ีได้มาหาคา่สมัประสทิธ์ิแอลฟ่า (Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) ด้วยโปรแกรม SPSS 
ผลการทดสอบได้คา่สมัประสิทธ์ิแอลฟ่าเทา่กบั 0.784 แสดงวา่แบบสอบถามท่ีทดสอบมีคา่ความเช่ือมัน่ในระดบัท่ียอมรับ
ได้ จากนัน้จึงท าการเก็บข้อมูลจริงจากกลุ่มตวัอย่าง ซึ่งข้อมูลที่ได้รับจากการแจกแบบสอบถามออนไลน์มีจ านวนรวม
ทัง้สิน้ 469 ราย แตส่ามารถน าข้อมลูมาวิเคราะห์ผลทางสถิติได้จ านวน 402 ราย 
 
4. ผลการวิจัย 

จำกกำรศึกษำพฒันำเคร่ืองมือกำรวิจยั และเก็บข้อมลูจำกกลุม่ตวัอยำ่งแล้ว ผู้วิจยัได้วิเครำะห์ข้อมลูด้วยสถิติเชิง
พรรณนำ (Descriptive Statistics) และสถิติเชิงอนุมำน ( Inferential Statistic) โดยกำรใช้กำรวิเครำะห์ควำมถดถอย
พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ด้วยวิธี Enter ซึ่งเป็นกำรวิเครำะห์ผลด้วยสถิติที (t-test) และสถิติเอฟ (f-test) 
ผ่ำนโปรแกรมกำรค ำนวณคำ่ทำงสถิติ SPSS เพื่อศึกษำควำมสมัพนัธ์ของปัจจยัทัง้ 4 ด้ำน ได้แก่ กำรรับรู้ประโยชน์ในกำร
ใช้งำน (PU) กำรรับรู้ควำมง่ำยต่อกำรใช้งำน (PEOU) บรรทดัฐำนทำงสงัคม (SN) และกำรรับรู้ในควำมน่ำเช่ือถือ (PC) 
รวมถึงตวัแปรด้ำนเพศ (Gender) และอำย ุ(Age) ซึ่งเป็นตวัแปรที่ไม่ได้จ ำกดักำรควบคมุ แต่จะน ำมำเป็นตวัแปรอิสระที่
ต้องกำรศกึษำอิทธิพลที่มีตอ่ตวัแปรตำม คือ กำรใช้งำนแอพพลเิคชัน่ด้ำนสขุภำพ (ITU) ซึง่ผลกำรวิจยัและกำรอภิปรำยผล 
สำมำรถสรุปได้ ดงันี ้
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4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างด้วยสถติิพรรณนา (Descriptive Statistics)  
ข้อมูลที่ได้จำกกำรตอบแบบสอบถำมในข้อค ำถำมส่วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถำม ได้แก่ เพศ 

อำย ุหน่วยงำนที่สงักดั ระดับกำรศึกษำ และรำยได้เฉลี่ยต่อเดือน จำกกลุม่ตวัอย่ำงจ ำนวน 402 คน พบว่ำกลุม่ตวัอย่ำง
เป็นเพศหญิงมำกกวำ่เพศชำย โดยเป็นเพศชำยจ ำนวน 107 คน (ร้อยละ 26.6) และเป็นเพศหญิงจ ำนวน 295 คน (ร้อยละ 
73.4) ส่วนใหญ่มีอำยุอยู่ในช่วง 40 ปีขึน้ไป (ร้อยละ 38.1) โดยหน่วยงำนที่สงั กัดของกลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่สงักัดที่
กระทรวงพำณิชย์ ได้แก่ กรมพฒันำธุรกิจกำรค้ำ กรมทรัพย์สินทำงปัญญำ ส ำนกังำนพำณิชย์จงัหวดันนทบรีุ กรมกำรค้ำ
ต่ำงประเทศ กรมส่งเสริมกำรค้ำระหว่ำงประเทศ กรมกำรค้ำภำยใน ส ำนกังำนปลดักระทรวงพำณิชย์ และกรมเจรจำ
กำรค้ำระหว่ำงประเทศ มีจ ำนวน 196 คน (ร้อยละ 48.8) ในระดบักำรศึกษำสงูสดุจะอยูใ่นระดบัปริญญำตรี จ ำนวน 247 
คน (ร้อยละ 61.4) และมีรำยได้เฉลีย่ตอ่เดือน 15,001 - 25,000 บำท (ร้อยละ 37.6) 

4.2  ผลการวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อการใช้งานแอพพลิเคชั่นด้านสุขภาพด้วยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential 
Statistic) 

4.2.1 การวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)  
ส ำหรับขัน้ตอนกำรวิเครำะห์นี ้ ได้วิเครำะห์ผลโดยไมร่วมปัจจยัตวัแปรเพศและอำย ุเพื่ออธิบำยตวัแปร

อิสระแต่ละตวั ว่ำตวัแปรใดเป็นปัจจยัที่สง่ผลต่อกำรยอมรับกำรใช้แอพพลิเคชั่นด้ำนสขุภำพ และสำมำรถอธิบำยระดบั
ควำมสมัพันธ์ของตวัแปรอิสระ (Independent)  แต่ละตัวแปรที่ส่งผลต่อกำรยอมรับกำรใช้แอพพลิเคชั่นด้ำนสุขภำพ 
(Dependent) โดยใช้กำรวิเครำะห์ควำมถดถอยพหคุูณ (Multiple Regression Analysis) โดยวิธี Enter ซึ่งกำรวิเครำะห์
เป็นกำรน ำตัวแปรอิสระ ( Independent) ทุกตัวใส่ในโปรแกรม SPSS เพื่อประมวลผลหำควำมสัมพันธ์ สรุปผลกำร
วิเครำะห์ได้ดงันี ้
 
ตารางที่ 1  การทดสอบความแปรปรวนของปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการใช้งานแอพพลิเคชั่นด้วยสถติิเอฟ )f-test) 
 

 

 
ตารางที่ 2 Model Summary ของปัจจัยที่มีผลต่อการใช้งานแอพพลิเคชั่น 
 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 
1 .788a .621 .617 .43681 

a. Predictors: (Constant), PC, SN, PU, PEOU 
 

 
 
 

Model 
Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

1 
Regression 124.181 4 31.045 162.708 *.000b 
Residual 75.749 397 0.191   

Total 199.929 401    
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ตารางที่ 3 ค่าสัมประสิทธ์ิของปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการใช้งานแอพพลิเคชั่น 
Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 
t Sig. 

B Std. Error Beta 
1 (Constant) .052 .140  .369 .712 

 

ตารางที่ 3  )ต่อ (ธ์ิของปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการใช้งานแอพพลิเคชั่นค่าสัมประสิท  
Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 
t Sig. 

B Std. Error Beta 

 

PU .373 .053 .338 7.031 *.000 

PEOU .296 .054 .267 5.488 *.000 

SN .149 .039 .157 3.849 *.000 

PC .170 .038 .172 4.440 *.000 
a. Dependent Variable: ITU 
 
จำกกำรวิเครำะห์ควำมถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยวิธี Enter ผ่ำนโปรแกรม SPSS เพื่อ

วิเครำะห์ควำมสมัพนัธ์ระหวำ่งปัจจยักำรรับรู้ประโยชน์ในกำรใช้งำน (PU) กำรรับรู้ควำมง่ำยตอ่กำรใช้งำน (PEOU) บรรทดั
ฐำนทำงสงัคม (SN) และกำรรับรู้ในควำมน่ำเช่ือถือ (PC) กบักำรใช้งำนแอพพลิเคชัน่ด้ำนสขุภำพ (ITU) พบว่ำ ค่ำควำม
แปรปรวนของปัจจยัที่มีผลกระทบต่อตวัแปรตำม เท่ำกบั 0.000 แสดงว่ำมีตวัแปรอิสระ (Independent) อย่ำงน้อย 1 ตวั ที่มี
ควำมสมัพนัธ์กบัตวัแปรตำม (ตำรำงที่ 1) มีค่ำสัมประสิทธ์ิกำรตดัสนิใจ (R) เท่ำกบั 0.788 และมีอิทธิพลต่อควำมผนัแปร 
(R Square) ในกำรยอมรับกำรใช้งำนแอพพลิเคชั่นด้ำนสุขภำพ ที่ ร้อยละ 62.1 (ตำรำงที่ 2) ซึ่งในกำรวิเครำะห์
ควำมสมัพนัธ์ระหวำ่งตวัแปรอิสระและตวัแปรตำมเป็นรำยปัจจยัด้วยสถิติที (t-test) พบว่ำ ปัจจยักำรรับรู้ประโยชน์ในกำร
ใช้งำน (PU) กำรรับรู้ควำมง่ำยในกำรใช้งำน (PEOU) บรรทดัฐำน (SN) และกำรรับรู้ในควำมน่ำเช่ือถือ (PC) มีผลต่อกำร
ใช้งำนแอพพลเิคชัน่ด้ำนสขุภำพ (ITU) อยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติ และปัจจยัรับรู้ประโยชน์ในกำรใช้งำน (PU) เป็นปัจจยัที่
มีผลตอ่กำรใช้งำนแอพพลเิคชัน่ด้ำนสขุภำพ (ITU) มำกท่ีสดุ เน่ืองจำกมีคำ่สมัประสทิธ์ิถดถอย (Beta) เทำ่กบั 0.338  ซึง่มี
คำ่เข้ำใกล้ 1 มำกที่สดุ (ตำรำงที่ 3)  

 
4.2.2 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการยอมรับการใช้งานแอพพลิเคชั่น

สุขภาพโดยมีตัวแปรขยาย (Moderator Variable) อายุ (Age) และเพศ (Gender) 
ส ำหรับกำรวิเครำะห์ขัน้ตอนนี ้ผู้วิจยัได้น ำตวัแปรอิสระ 4 ตวั (Independent) ได้แก่ กำรรับรู้ประโยชน์ใน

กำรใช้งำน (PU) กำรรับรู้ควำมง่ำยในกำรใช้งำน (PEOU) บรรทดัฐำน (SN) และกำรรับรู้ในควำมนำ่เช่ือถือ (PC) มำศกึษำ
ร่วมกันกับตัวแปรเพศ (Gender) และอำยุ (Age) ที่มีควำมแตกต่ำงกันของกลุ่มตัวอย่ำง อำจส่งผลต่อควำมสมัพันธ์
ระหว่ำงปัจจยัทัง้ 4 ด้ำน กบักำรใช้งำนแอพพลิเคชัน่ด้ำนสขุภำพ ซึ่งตวัแปรเพศ (Gender) และอำย ุ(Age) เป็นตวัแปรที่
ไม่ได้จ ำกัดกำรควบคุมแต่จะน ำมำเป็นตัวแปรอิสระ ( Independent) ที่ ต้องกำรศึกษำอิทธิพลที่มีต่อตัวแปรตำม 
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(Dependent) คือ กำรใช้งำนแอพพลิเคชัน่ด้ำนสขุภำพ ( ITU) ท ำให้ทรำบถึงควำมสมัพนัธ์ระหวำ่งตวัแปรที่ศกึษำร่วมกนั
ชดัเจนขึน้ ในควำมแตกตำ่งกนัด้ำนเพศและอำยขุองกลุม่ข้ำรำชกำรพลเรือน โดยผลกำรวิเครำะห์สรุปได้ ดงันี ้ 
 
ตารางที่ 4 การทดสอบความแปรปรวนของปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการใช้งานแอพพลิเคชั่นโดยมีตัวแปรขยาย 
(Moderator Variable) ด้วยสถติิเอฟ (F-test) 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 
Regression 130.042 14 9.289 51.436 .000b 
Residual 69.887 387 .181   
Total 199.929 401    

a. Dependent Variable: ITU 
b. Predictors: (Constant), PCxGENDER, AGE, PEOU, SN, PC, PU, SNxAGE, GENDER, 
PCxAGE, SNxGENDER, PEOUxAGE, PUxGENDER, PEOUxGENDER, PUxAGE 
 

ตารางที่ 5 Model Summary ของปัจจัยที่มีผลต่อการใช้งานแอพพลิเคชั่นโดยมีตัวแปรขยาย (Moderator 
Variable) 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 
1 .806a .650 .638 .42496 

a. Predictors: (Constant), PCxGENDER, AGE, PEOU, SN, PC, PU, SNxAGE, GENDER, PCxAGE, 
SNxGENDER, PEOUxAGE, PUxGENDER, PEOUxGENDER, PUxAGE 

ตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์แสดงค่าสัมประสทิธ์ิของปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการยอมรับการใช้งานแอพพลิเคชั่น
ด้านสุขภาพด้วยสถติิที (t-test) 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 1.062 .764  1.390 .165 
PU .158 .266 .143 .592 .554 
PEOU .475 .232 .429 2.048 *.041 
SN .184 .183 .194 1.008 .314 
PC -.010 .201 -.010 -.050 .960 
GENDER .167 .349 .105 .478 .633 
AGE -.316 .114 -.553 -2.782 *.006 
PUxAGE .087 .049 .620 1.793 .074 
PEOUxAGE .010 .048 .065 .201 .841 
SNxAGE .041 .034 .280 1.206 .229 
PCxAGE -.061 .030 -.440 -1.999 *.046 

 
PUxGENDER -.081 .119 -.221 -.683 .495 
PEOUxGENDER -.102 .128 -.273 -.795 .427 

 
ตารางที่ 6 (ต่อ) ผลการวิเคราะห์แสดงค่าสัมประสิทธ์ิของปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการยอมรับการใช้งาน
แอพพลิเคชั่นด้านสุขภาพด้วยสถติิที (t-test) 
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Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

 
SNxGENDER -.129 .089 -.360 -1.442 .150 

PCxGENDER .231 .098 .661 2.358 *.019 
a. Dependent Variable: ITU 
 

จากการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยวิธี Enter ผ่านโปรแกรม SPSS พบว่า
ความแปรปรวนของปัจจยัทกุปัจจยัที่มีผลกระทบตอ่การใช้งานแอพพลเิคชัน่ มีคา่เทา่กบั 0.000 (ตารางที่ 4) แสดงวา่ มีตวัแปร
อิสระ (Independent) อย่างน้อย 1 ตวั ท่ีมีความสมัพนัธ์กบัตวัแปรตาม (Dependent) โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิการตดัสินใจ (R) 
เท่ากับ 0.806 และมีอิทธิพลต่อความผนัแปร (R Square) ในการยอมรับการใช้งานแอพพลิเคชั่นด้านสขุภาพ ที่ร้อยละ 65 
(ตารางที่ 5) ซึ่งในการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระและตวัแปรตามเป็นรายปัจจัยด้วยสถิติที ( t-test) พบว่า 
ปัจจยัการรับรู้ความง่ายในการใช้งาน (PEOU) และปัจจยัคูค่วามสมัพนัธ์การรับรู้ในความนา่เช่ือถือ (PC) กบัเพศ (Gender) ที่

สง่ผลในทางบวก (β = 0.429 และ 0.661 ตามล าดบั) และปัจจยัด้านอาย ุ(Age) และปัจจยัคู่ความสมัพนัธ์การรับรู้ในความ

นา่เช่ือถือ (PC) กบัอาย ุ(Age) ที่สง่ผลในทางลบ (β = -0.553 และ -0.440 ตามล าดบั) (ตารางที่ 6) 
ซึง่ผลที่ได้จากการวิเคราะห์ในขัน้ตอนที่มีการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระ คือ การรับรู้ประโยชน์ในการ

ใช้งาน (PU) การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน (PEOU) บรรทดัฐาน (SN) และการรับรู้ในความน่าเช่ือถือ (PC) มาศึกษาร่วมกนั
กบัตวัแปรเพศ (Gender) และอาย ุ(Age) ทีมีตอ่ตวัแปรตาม คือ การใช้งานแอพพลเิคชัน่ด้านสขุภาพ ( ITU) พบวา่ ปัจจยัด้าน
เพศและอายทุี่แตกต่างกนัของกลุม่ตวัอย่าง สง่ผลต่อการรับรู้ในความน่าเช่ือถือที่ต่างกนั สอดคล้องกบัแนวคิดในการศึกษา
ปัจจยัเพศและอาย ุที่อาจสง่ผลตอ่การยอมรับเทคโนโลยีที่แตกตา่งกนั ซึง่จากตารางที่ 6 ปัจจยัการรับรู้ในความนา่เช่ือถือ (PC) 

กบัอาย ุ(Age) ที่มีค่าสมัประสิทธ์ิถดถอย (β) ที่สง่ผลในทิศทางตรงข้ามกนั กลา่วคือ ผู้ ใช้งานที่อายนุ้อยจะมีความเช่ือมัน่ใน
เทคโนโลยี และมีพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีมากกวา่ผู้ที่มีอายมุากขึน้ 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. กำรรับรู้ประโยชน์ในกำรใช้งำน กำรรับรู้ควำมง่ำยในกำรใช้งำน บรรทัดฐำน และกำรรับรู้ควำมน่ำเช่ือถือ            
มีอิทธิพลต่อกำรยอมรับกำรใช้งำนแอพพลิเคชัน่ด้ำนสขุภำพ ดงันัน้ ผู้พฒันำแอพพลิเคชัน่ควรเน้นให้ควำมส ำคญัต่อกำร
พฒันำรูปแบบกำรใช้งำนให้สำมำรถใช้งำนได้หลำกหลำยฟังก์ชัน่ และไม่มีควำมซบัซ้อนในแตล่ะเมนกูำรใช้งำน สำมำรถ
ตอบสนองกลุม่ผู้ใช้งำนได้ทกุเพศและทกุวยั รวมถึงกำรให้ควำมส ำคญักบักำรเก็บรักษำฐำนข้อมลู โดยเฉพำะข้อมลูที่เป็น
ข้อมลูสว่นบคุคล เพื่อให้ผู้ใช้รับรู้ถึงควำมปลอดภยัในกำรใช้งำนเมื่อน ำบญัชีอื่นๆ เข้ำมำยืนยนัตวัตนในขัน้ตอนเร่ิมต้นกำร
ใช้งำนแอพพลิเคชั่น เนื่องจำกในเทคโนโลยีเป็นสิ่งที่ผู้ ใช้บำงกลุ่มอำจจะรู้สึกได้ว่ำเป็นเร่ืองที่ใหม่ต่อกำรยอมรับและ
ไว้วำงใจในควำมปลอดภยั ซึ่งกำรท ำให้แอพพลิเคชัน่มีควำมน่ำเช่ือถือ ใช้งำนง่ำย สะดวก จะท ำให้ผู้บริโภคเลือกใช้งำน
แอพพลเิคชัน่ด้ำนสขุภำพมำกขึน้และสง่ผลตอ่กำรแนะน ำให้บคุคลรอบข้ำงมำใช้งำนด้วย 

2. ปัจจัยกำรรับรู้ประโยชน์ในกำรใช้งำน มีอิทธิพลต่อกำรยอมรับกำรใช้งำนแอพพลิเคชั่นด้ำนสขุภำพมำกที่สดุ 
ดงันัน้ ผู้พฒันำแอพพลิเคชัน่ด้ำนสขุภำพจึงควรเน้นประโยชน์ของกำรใช้แอพพลิเคชัน่ ที่นอกเหนือจำกกำรตอบสนองได้
ตรงตำมควำมต้องกำรของผู้ ใช้  ให้ข้อมลูที่ละเอียด ชดัเจนและครบถ้วนแล้ว ยังต้องท ำให้ผู้ ใช้ได้รับประโยชน์จำกกำรใช้
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งำนแอพพลิเคชั่นด้ำนสุขภำพอื่นๆ ท่ีสำมำรถเป็นได้มำกกว่ำกำรให้ข้อมูลรำยละเอียดกำรออกก ำลงักำย เช่น กำรมี
กิจกรรมที่น ำเร่ืองของกำรออกก ำลงักำยเข้ำไปแทรกเพื่อเพิ่มควำมสนกุมำกยิ่งขึน้ กำรออกก ำลงักำยเพื่อเป้ำหมำยอยำ่ง
อื่นที่ไม่ใช่แค่เพื่อสขุภำพที่ดีขึน้ เช่น กำรน ำคะแนนไปเป็นสว่นลดค่ำบริกำร จะเป็นกำรเพิ่มควำมสนกุนอกเหนือจำกกำร
ได้รับประโยชน์ด้ำนสขุภำพกบักำรใช้งำนแอพพลเิคชัน่ด้ำนสขุภำพมำกยิ่งขึน้ 

3. ผู้ ใช้ที่มีอำยุและเพศที่ต่ำงกันจะเกิดกำรรับรู้ในควำมปลอดภัยของเทคโนโลยีที่แตกต่ำงกัน ดังนัน้ ผู้พัฒนำ
แอพพลเิคชัน่ ควรท่ีจะแสดงกำรเก็บรักษำควำมปลอดภยัของข้อมลูผู้ใช้ ให้ชดัเจน อยำ่งเช่นขัน้ตอนกำรเร่ิมต้นเข้ำใช้งำนที่
ผู้ ใช้จะต้องมีกำรกรอกข้อมลูสว่นบคุคล และยืนยนัตวัตน รวมไปถึงอำจจะต้องมีกำรกรอกข้อมลูกำรช ำระเงินต่ำงๆ เพื่อ  
ซือ้บริกำรอื่นๆ เพิ่มเติม และผู้ใช้สำมำรถใช้แอพพลเิคชัน่อื่นๆ ยืนยนัตวัตนได้ ซึง่ในจดุกำรเช่ือมตอ่ข้อมลูกบัแอพพลิเคชัน่
อื่นๆ นีอ้ำจจะท ำให้ผู้ใช้สะดวกในกำรใช้งำนมำกขึน้ แตก็่เกิดควำมเสีย่งที่ข้อมลูจะถกูกระจำยออกไปได้สงูมำกขึน้ เพื่อให้
ผู้ ใช้มัน่ใจได้ว่ำกำรเข้ำใช้งำนแอพพลิเคชัน่จะมีควำมปลอดภยั ผู้พฒันำจะต้องมีกำรพฒันำกำรยืนยนัตวัตนที่ปลอดภยั
เพียงพอ 

กำรพฒันำแอพพลิเคชัน่ที่เป็นเทคโนโลยี ผู้พฒันำควรจะต้องท ำให้แอพพลิเคชั่นสำมำรถตอบสนองได้ตรงตำม
ควำมต้องกำรของกลุม่เป้ำหมำย ให้ข้อมลูรำยละเอียดที่ครบถ้วน สมบรูณ์และชดัเจน ใช้งำนง่ำยโดยที่ผู้ ใช้ทกุเพศทกุวยั 
ไมต้่องเรียนรู้ระบบท่ีซบัซ้อน คุ้นเคยกบัรูปแบบกำรใช้งำนเหมือนแอพพลเิคชัน่อื่นๆ ท ำให้ผู้ใช้งำนเกิดควำมสนกุในกำรเข้ำ
ใช้งำนมำกยิ่งขึน้ และสำมำรถน ำไปผสมผสำนกบักิจกรรมอื่นๆ และปรับเปลีย่นพฤติกรรมผู้บริโภคให้ใช้แอพพลเิคชัน่ด้ำน
สขุภำพในชีวิตประจ ำวนั จะสำมำรถช่วยเพิ่มประสิทธิภำพในกำรท ำงำนและมีคณุภำพชีวิตที่ดีขึน้ได้ รวมถึงเน้นกำรให้
ควำมส ำคัญในกำรรักษำควำมปลอดภัยของข้อมูลผู้ ใช้ ซึ่งในกำรศึกษำครัง้ถัดไปควรศึกษำถึงพฤติกรรมผู้ ใช้ในกลุ่ม
ตวัอยำ่งที่เป็นกลุม่อื่นๆ เช่น กลุม่ผู้สงูอำย ุที่ในอนำคตอนัใกล้ที่ประเทศไทยก ำลงัจะมีกำรเปลีย่นแปลงไปสูย่คุของประชำ
กรสงูวยั กำรดแูลสขุภำพ และธุรกิจด้ำนสขุภำพจึงมีควำมส ำคญัเพิ่มมำกขึน้ โดยควรศึกษำพฒันำฟังก์ชัน่กำรใช้งำนให้มี
ควำมเหมำะสม และกำรศึกษำทฤษฎีอื่นๆ เพิ่มเติมที่เก่ียวข้องกับกำรยอมรับเทคโนโลยี เช่น ทฤษฎีกำรสื่ อสำร ทฤษฎี
พฤติกรรมผู้บริโภค เป็นต้น รวมถึงกำรศึกษำองค์ประกอบอื่นๆ ที่จะช่วยดงึดดูให้คนอยำกดำวน์โหลดแอพพลิเคชัน่มำใช้
งำน เช่น สี กำรออกแบบแอพพลิเคชัน่ เป็นต้น ซึ่งต่อไปในอนำคตอำจปฏิเสธไม่ได้ว่ำเทคโนโลยีจะเข้ำมำแทนที่ทกุอยำ่ง
และเกิดกำรเปลีย่นแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภคในยคุดิจิทลัตอ่ไป 
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ปัจจัยบ่งชีก้ลุ่มธุรกจิที่ใช้นวัตกรรมในการขับเคล่ือน 

Characteristic Indicators for Innovation Driven Entrepreneurship 
(IDE) 

พัชร์นรี ธนาคุณ1 
ผศ.ดร.รัฐ พิชญางกูร2 
ดร.ขวัญรัฐ ส่วนพงษ์3 

 กมล ปานม่วง4 
 
บทคดัย่อ  

 นโยบาย THAILAND 4.0 มุ่งเน้นสนับสนุนการสร้างธุรกิจที่ใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อน เพื่อสร้างสินค้า
นวตักรรมที่มีความสามารถในการแข่งขนัระดบัโลก เกิดการจ้างงานและรายได้กบัประเทศในระดบัสงู ปัจจุบนัรัฐมีการ
สนับสนุนกลุ่มธุรกิจนวัตกรรมในระดับและรูปแบบต่าง ๆ อย่างไรก็ดี  ลักษณะและรูปแบบของการสนับสนุนยังไม่
เหมาะสมกบัผู้ รับการสนบัสนุนเทา่ไหร่นกั ท าให้มีความเสี่ยงเชิงเศรษฐกิจสงู และไม่ได้ผลลพัธ์ตามที่ต้องการ ด้วยเหตทุี่
ไม่สามารถจ าแนกธุรกิจนวตักรรมที่มีศกัยภาพออกจากกลุ่มธุรกิจนวตักรรมทั่วไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ งานวิจัยนี ้
ท าการศกึษาและวิเคราะห์ปัจจยัที่บง่ชีค้ณุลกัษณะธุรกิจที่ใช้นวตักรรมในการขบัเคลื่อน (IDE) ที่มีศกัยภาพสงู โดยปัจจยั
บ่งชีใ้นมิติต่าง ๆ ได้จากการทบทวนวรรณกรรมและการสมัภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มตัวอย่างที่ประกอบด้วยหน่วยงาน
นโยบาย หน่วยงานสนบัสนุนทุนธุรกิจนวตักรรมภาครัฐ จ านวน 5 ราย และผู้ประกอบการ IDE ในประเทศที่ประสบ
ความส าเร็จสงู จ านวน 5 ราย เพื่อระบแุละจดัอนัดบัปัจจยับง่ชีต้ามล าดบัความส าคญั จากผลการวิจยัพบวา่ปัจจยับง่ชีท้ี่
มีนยัส าคญั 10 อนัดบัแรกได้แก่ (1) ผู้บริหารมีวิสยัทศัน์และพนัธกิจ ที่เน้นการสร้างให้องค์กรเป็นองค์กรนวตักรรม 2) 
สามารถขายสินค้านวัตกรรมได้ (3) ความสามารถในการเข้าถึงตลาด/การสร้างแบรนด์ (4) การลงทุนเพื่อสร้าง
กระบวนการผลติสนิค้านวตักรรม (5) ช่องทางการจดัจ าหนา่ย/กลยทุธ์การโฆษณา/การสง่เสริมการขาย (6) ความสามารถ
ในการเพิ่มมลูค่า/ตอ่ยอดนวตักรรมเดิมที่มีอยู่ในบริษัท (7) เข้าใจกระบวนการการพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม ่(8) ความพร้อม
ของโครงสร้างองค์กรในการสร้างนวตักรรม (9) เงินทุนด้าน R&D เพื่อพฒันาสินค้านวตักรรม และ (10) เงินลงทุนเพื่อ
สนบัสนนุการผลติสนิค้านวตักรรมออกสูต่ลาด 
 
ค ำส ำคญั :  ไทยแลนด์ 4.0, นวตักรรม, ธุรกิจทีใ่ช้นวตักรรมในกำรขบัเคลือ่น (IDE) 
Abstract 

 Thailand 4.0 policy focuses on supporting the creation of businesses that utilize innovation to create 
innovative products. It is aimed to raise the country’s competitiveness, increase employment rate, and generate 
high income. Currently, a government provides several supports for innovative business in various forms and 
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levels. However, the nature of these supports were not suitable for the recipients. They therefore encounter a 
high economic risk and cannot yield a desired outcome. This resulted from an inability to distinguish a potential 
innovative business from a broad general business effectively. This research studies and analyzes parameters 
that indicate a high-potential Innovation Driven Entrepreneurship (IDE). The IDE characteristics in various 
dimensions can be obtained from a literature review an in-depth interview with various sample groups. To 
identify and rank the indicators according to their significant priority, 5 interviewees required include a number 
of policy agencies, government funding agencies, and selected 5 highly successful IDE entrepreneurs in the 
country. Based on the results of this research, it was found that the top 10 significant indicators were (1) 
Executives possess visions and missions emphasized on making innovation driven organization, (2) Ability to 
market innovative products, (3) Ability to access potential markets/to create brand recognition, (4) Investment 
budget for innovation development process, (5) Effective sale channels/advertising strategies/sales promotion, 
(6) Ability to create value-added and to extend values on company innovation, (7) Able to understand new 
products development process, (8) Having organization structure supporting innovation creation, (9) 
Investment budget in R&D for innovation development, and (10) Budget for creating innovative products for 
new market. 

 
Keywords: THAILAND 4.0, Innovation, Innovation Driven Entrepreneurship (IDE) 

บทน า 

นโยบำย Thailand 4.0 ของประเทศ มีควำมมุ่งหวังที่จะปรับระบบเศรษฐกิจของประ เทศให้เ ข้ำสู่  

Innovative/Value-based Economy เพื่อปรับให้ประเทศเป็นประเทศที่มีรำยได้ประชำกรในระดบัสงู ให้ประเทศมีควำม

มัน่คง มัง่คัง่ และยัง่ยืนในอนำคต 

นโยบำย Thailand 4.0 มีพนัธกิจส ำคญั 5 ประกำร พนัธกิจที่ 3 กลำ่วถึง กำรบ่มเพำะผู้ประกอบกำรและพฒันำ

เครือข่ำย Innovation Driven Entrepreneurship (IDE) โดยมีกลไกที่จะปรับเปลี่ยน Traditional SMEs ไปเป็น Smart 

SMEs และ Innovation Driven Entrepreneurs และปรับกลไกในกำรสนับสนุนทุนภำครัฐ จำกกำรสนับสนุนทุนกลุ่ม 

SMEs (SMEs Promotion) ไปเป็นกำรสนับสนุนธุรกิจนวัตกรรม ( Innovation Business Promotion) ดังนัน้ภำครัฐหรือ

ผู้สนบัสนุนประเภทธุรกิจ มีควำมจ ำเป็นต้องจ ำแนกกลุ่มธุรกิจ IDE ออกจำกกลุ่มธุรกิจอื่น ๆ เพื่อกำรสนบัสนุนทุนที่มี

ประสิทธิภำพมำกขึน้ และมีแนวมุ่งเพื่อกำรสร้ำงกลุม่ธุรกิจ IDE ให้มีจ ำนวนมำกขึน้ในระบบเศรษฐกิจของประเทศ ผู้ วิจยั

ได้น ำเสนอประเด็นคณุลกัษณะของกลุม่ธุรกิจประเภท IDE เพื่อท ำกำรประเมินสมรรถนะของกลุม่ธุรกิจประเภทนีอ้ยำ่งมี

ประสทิธิภำพ 

ภำครัฐสำมำรถสนบัสนุนทุนกลุ่มธุรกิจที่ใช้นวตักรรมในกำรขบัเคลื่อน ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพผ่ำนกลไกกำร

สนบัสนนุ “Tailored Support Fund” ที่สำมำรถบริหำรควำมเสี่ยงของกำรให้ทนุ (Risk Management) สำมำรถสนบัสนนุ
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ทนุให้ตรงกบัประเภทธุรกิจ สถำนะธุรกิจ และขนำดของเงินทนุที่เหมำะสม ท ำให้สำมำรถเพิ่มอตัรำควำมส ำเร็จของธุรกิจ 

IDE และมีผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจของประเทศอยำ่งมีนยัส ำคญั 

กำรวิจยันีม้ีสว่นช่วยให้เกิดกำรสร้ำงกลุม่ธุรกิจนวตักรรมที่มีศกัยภำพ ท่ีมีอิทธิพลตอ่กำรปรับเปลีย่นรูปแบบธุรกิจ

ของประเทศ สำมำรถพฒันำไปสูก่ำรมี Innovation Breakthrough ขึน้ในประเทศ สร้ำงโอกำสกำรเพิ่มกำรจ้ำงงำน งำนท่ีมี

ควำมหลำกหลำยและมีคณุคำ่ในอนำคต 

กลุ่มธุรกิจ Innovation Driven Entrepreneurship (IDE) 

ค านิ ยามของธุ ร กิจประ เภท Innovation Driven Entrepreneurship ( IDE)  มี ความหลากหลาย  แต่มี

คณุสมบตัิเฉพาะทางธุรกิจและผลกระทบทางธุรกิจที่เด่นชดั Aulet และ Murray (Bill Aulet and Fiona Murray, 2013) 

นิยามธุรกิจ IDE ว่าคือ “Innovation-driven Entrepreneurship” as the Creation of “Innovation-Driven Enterprises” 

( IDEs)  that pursue global opportunities based on bringing to customers new innovation that have a clear 

competitive advantage and high growth potential” หรือ “การสร้างธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม สร้างโอกาส

การท าธุรกิจระดับโลก โดยเน้นการผลิตสินค้าและบริการให้กับลูกค้าด้วยนวัตกรรมแบบใหม่ ๆ ที่มีความ

เด่นชัดในความสามารถในการแข่งขันระดับสูง และมีศักยภาพการเจริญเติบโตของธุรกิจอย่างรวดเร็ว”  

ท าไมต้องพัฒนา Innovation Driven Entrepreneurship (IDE) ในประเทศไทย 

ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา หน่วยงานทัง้ภาครัฐและเอกชนมีความพยายามที่จะสนับสนุนและช่วยเหลือ

ผู้ประกอบการธุรกิจของประเทศไทย โดยคาดหวงัว่าจะส่งเสริมการเติบโตด้านเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจของ

ประเทศก็ยงัไม่สามารถก้าวข้ามสภาวะกับดกัรายได้ปานกลางได้ ยงัคงขึน้อยู่กับการลงทุนจากต่างประเทศและการใช้

เทคโนโลยีข้ามชาติเป็นหลกั ถึงแม้วา่จ านวนของผู้ประกอบการธุรกิจจะเพิ่มขึน้ แต่เป็นธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง ที่

ท ารายได้และมีผลกระทบตอ่การเติบโตของเศรษฐกิจต ่า ด้วยเหตขุองการเติบโตธุรกิจที่ช้าและมีข้อจ ากดัด้านทรัพยากรอืน่ 

ๆ ในช่วงที่ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจคอ่นข้างมาก เช่น การยบุตวัของธุรกิจขนาดใหญ่ ในขณะที่ผู้ประกอบการ

หน้าใหม่เกิดขึน้มากมายและสามารถท าลายล้างธุรกิจเก่าได้ด้วยวิธีการใหม่ ท่ีใช้รูปแบบธุรกิจที่ใช้นวตักรรมเป็นตวั

ขบัเคลือ่นและด้วยทรัพยากรทางธุรกิจแบบใหม ่เช่น ธุรกิจของ Uber และ Airbnb เป็นต้น 

ประเทศไทยจ าเป็นต้องรับรู้เหตกุารณ์ทางเศรษฐกิจที่ส าคญันีแ้ละต้องหาวธีิการแก้ไขปัญหาของประเทศ เราต้อง

หากรอบและวิธีการทางธุรกิจใหมท่ี่สามารถยืนหยดัสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศให้ได้ เราจ าเป็นต้อง

สร้างผู้ ประกอบการพันธุ์ ใหม่ที่เ รียกว่า Innovation Driven Entrepreneurship ( IDE) ภายใต้สภาพแวดล้อมใหม่ที่

เหมาะสม เราต้องจ าแนกธุรกิจและสร้างความแตกตา่งของธุรกิจแบบใหม่ “IDE” ออกจากกลุม่แบบเก่า “SMEs” และให้

สดัสว่นของธุรกิจทัง้สองประเภทมีความเหมาะสมและช่วยกนัสร้างความเจริญเติบโตทางศรษฐกิจของประเทศได้อยา่งมี

ประสทิธิภาพ 
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ท าไมภาครัฐต้องมี “การคัดเลือกกลุ่มธุรกิจที่ใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อน (IDE)” 

กลไกกำรสนบัสนุนขององค์กรภำครัฐและเอกชน กำรสร้ำงโปรแกรมและนโยบำยกำรสนบัสนุนประเภทธุรกิจ

อย่ำงเหมำะสมและมีประสิทธิภำพ มีควำมส ำคญัอย่ำงยิ่ง กำรสนบัสนนุทนุของภำครัฐและเอกชนในปัจจุบนั ประสบกบั

ปัญหำกำรจ ำแนกประเภทธุรกิจได้อยำ่งมีประสทิธิภำพ ท ำให้เกิดผลตอ่เนื่อง อยำ่งหลกีเลีย่งไมไ่ด้ ตวัอยำ่งเช่น 

- ทนุภำครัฐและเอกชนที่สนบัสนนุกลุม่ธุรกิจ มกัไมไ่ด้ผลตำมที่คำดหวงั 
- ธุรกิจที่ยื่นขอทนุสนบัสนนุ ไมม่ีกำรใช้นวตักรรมเป็นตวัขบัเคลือ่นอยำ่งแท้จริง 
- สญูเสยีงบประมำณภำครัฐและได้ผลตอบแทนเชิงเศรษฐกิจต ่ำ 
- กำรพิจำรณำให้ทนุมกัใช้ดลุยพินิจในกำรตดัสนิใจมำกกวำ่กำรใช้ข้อมลูในกำรจ ำแนกประเภทธุรกิจ 

ดงันัน้ กำรออกแบบกำรให้ทนุสนบัสนนุอยำ่งมีเปำ้หมำย (Tailored Support Fund) โดยพิจำรณำกำรจ ำแนก 

หรือจดัประเภทกลุม่ธุรกิจ โดยเฉพำะกำรจ ำแนกกลุม่ธุรกิจ IDE ออกจำกกลุม่ Startups และ SMEs จะท ำให้เกิดประโยชน์

หลำยประกำร ตวัอยำ่งเช่น 

- สำมำรถท ำ Risk Management ได้ 
- เจำะจงคดัเลอืกกลุม่ธุรกิจที่ใช้นวตักรรมเป็นตวัขบัเคลือ่น 
- สำมำรถจดัประเภทกลุม่ธุรกิจประเภท IDE ออกจำกกลุม่ธุรกิจทัว่ไปได้ 
- สนบัสนนุทนุให้ตรงกบัประเภทธุรกิจ ทัง้วตัถปุระสงค์และขนำดของเงินทนุสนบัสนนุ 
- ลดกำรสญูเสยีงบประมำณของรัฐ และได้ผลตอบแทนเชิงเศรษฐกิจสงูกวำ่ 
- กำรพิจำรณำให้ทนุมีประสทิธิภำพสงู รองรับด้วยข้อมลูเชิงวิเครำะห์ 

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 

1. ศึกษำปัจจยัหรือตวับ่งชีค้ณุลกัษณะด้ำนนวตักรรม (Innovation Metrics) ของธุรกิจที่ใช้นวตักรรมเป็นตวั

ขบัเคลือ่น Innovation Driven Entrepreneurship (IDE) 

2. จดัอนัดบัปัจจยับง่ชีค้ณุลกัษณะของกลุม่ธุรกิจที่ใช้นวตักรรมในกำรขบัเคลือ่น (IDE) ที่มีศกัยภำพสงู 

 

ขอบเขตการวิจัย 

งำนวจิยันีม้ีขอบเขตกำรวิจยัในระบบนิเวศของประเทศไทย โดยใช้วิธีส ำรวจและสมัภำษณ์เชิงลกึกบักลุม่ธุรกิจ

นวตักรรม และบคุคลใน 3 กลุม่ ได้แก่ 

1. ผู้ เช่ียวชำญด้ำน Innovation Businesses ในหนว่ยงำนของรัฐและเอกชน 

2. หนว่ยงำนท่ีสนบัสนนุทนุกลุม่ธุรกิจนวตักรรมภำครัฐ 

3. กลุม่ธุรกิจนวตักรรมอ้ำงอิงที่ประสบควำมส ำเร็จทำงธุรกิจ โดยใช้เกณฑ์ กำรที่บริษัทมีผลก ำไรจำกสนิค้ำ

นวตักรรม ในช่วง 3 ปี ตวัอยำ่งธุรกิจนวตักรรม เช่น บริษัท อ ำพลฟดูส์ โพรเซสซิ่ง จ ำกดั (ธุรกิจด้ำนแปรรูป
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อำหำร) บริษัท เอสยทูี โกลบอล จ ำกดั (ธุรกิจด้ำนพลงังำน) บริษัท คิว คิว (ประเทศไทย) จ ำกดั (ธุรกิจด้ำน 

Application Software) เป็นต้น 

 
 
การทบทวนวรรณกรรม 
 คุณลักษณะของผู้ประกอบการ IDE 

  Daniel P.  Smith ท ำกำรวิ เครำะห์คุณลักษณะเฉพำะของ IDE ในสำมมิติ  (Smith P. , 2013) 

ประกอบด้วยคณุลกัษณะจ ำเป็นของผู้ประกอบกำร IDE คณุลกัษณะขององค์กรในกลุม่ธุรกิจ IDE และระบบนิเวศที่เกือ้กลู

กบักลุม่ธุรกิจ IDE ผลงำนวิจยัสรุปได้เป็นประเด็นดงัตอ่ไปนี ้

ประเด็นคณุลกัษณะที่จ าเป็นของผู้ประกอบการ IDE 
- มีความชอบและความเช่ือในนวตักรรมในการท าธุรกิจ - มีความต้องการสมัฤทธ์ิผลของธุรกิจ 
- มีเจตคติที่ดีตอ่อปุสรรคที่ท้าทายทางธุรกิจ - มีความชอบในความเสี่ยงและความท้าทายทาง

ธุรกิจ 
ประเด็นคณุลกัษณะขององค์กรในกลุม่ธุรกิจ IDE 
- องค์กรมีอายธุุรกิจน้อย แตม่ีขนาดองค์กรใหญ่ - องค์กรมีระบบบริหารที่คลอ่งตวั 
- มกัเป็นองค์กรที่แยกตวัทางธุรกิจมาจากธุรกิจขนาดใหญ่ 
ประเด็นระบบนิเวศที่เกือ้กลูกลุม่ธุรกิจ IDE 
- ต้องมีบคุลากรท่ีมีประสบการณ์เฉพาะทางสงูในพืน้ท่ี - ต้องมีความพร้อมของธุรกิจสนบัสนนุ 
- หนว่ยงานรัฐและเอกชนต้องมีสว่นร่วมในการลงทนุและพฒันางานวิจยัและเทคโนโลยีในระดบัสงู 
- ต้องมีวฒันธรรมการสร้างผู้ประกอบการท่ีใช้นวตักรรมเป็นตวัขบัเคลือ่น ท างานร่วมกนัและแบง่ปันข้อมลู 
 
แนวความคิดการประเมินคุณลักษณะองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 

ประเด็นกำรประเมินคณุลกัษณะองค์กรท่ีขบัเคลือ่นด้วยนวตักรรม (IDE) สำมำรถจ ำแนกได้ 3 กลุม่ ตำมแนวคิด

ของ Elias G. Carayannis และ Mike Carayannis (Carayannis and Provance, 2008) กลำ่วคือ กลุม่ประเด็นปัจจยัขำ

เข้ำ (Inputs) กลุ่มประเด็นกระบวนกำร (Process) และกลุ่มประเด็นสมรรถนะ (Performance) กลุ่มประเด็นทัง้สำม

ประกอบเป็นรูปแบบธุรกิจภำยใต้ยทุธศำสตร์นวตักรรมขององค์กร  

ในกรอบแนวควำมคิดนี ้ก ำหนดให้กลุม่ประเด็นปัจจยัขำเข้ำ เป็นทรัพยำกรที่สนบัสนนุให้เกิดกระบวนกำรสร้ำง

นวตักรรมขององค์กร ในขณะที่กลุ่มประเด็นกระบวนกำร น ำส่งปัจจัยขำเข้ำสู่กระบวนกำรนวตักรรมเพื่อสร้ำงผลผลิต

นวตักรรม 

 
ปัจจัยคุณลักษณะขององค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม จัดแบ่งได้เป็น 4 มิติ  ดงันี ้
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1. มิติการบริหารจัดการองค์กร ตวัอย่างปัจจยัคณุลกัษณะ เช่น ผู้บริหารมีวิสยัทศัน์และมีพนัธกิจที่เน้นการ
สร้างให้องค์กรเป็นองค์กรนวตักรรม จ านวนบคุลากรในหนว่ย R&D เป็นต้น 

2. มิติเทคโนโลยีและขบวนการผลิต ตวัอย่างปัจจัยคณุลกัษณะ เช่น การลงทุนเพื่อการสร้างกระบวนการ
ผลติสนิค้านวตักรรม ความเข้าใจกระบวนการการพฒันาผลติภณัฑ์ใหมม ่เป็นต้น 

3. มิติการตลาด ตวัอย่างปัจจยัคณุลกัษณะ เช่น ความสามารถในการเข้าถึงตลาด / การสร้างแบรนด์ สินค้า
นวตักรรมมีผลกระทบตอ่ตลาดสงู / สร้างตลาดใหม ่เป็นต้น 

4. มิติงานวิจัยและพัฒนาและความสามารถด้านนวัตกรรม ตวัอยา่งปัจจยัคณุลกัษณะ เช่น ความสามารถ
ในการรับนวตักรรมจากภายนอก (Open Innovation) ความสามารถในการเพิ่มมูลค่า / ต่อยอดนวตักรรม
เดิมที่มีอยูใ่นบริษัท เป็นต้น 

 
ระเบียบการวิจัย 

1. การรวบรวมประเด็นปัจจัยบ่งชีคุ้ณลักษณะของกลุ่มธุรกิจที่ใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อน 
การวิจัยครัง้นีเ้ป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative) เพื่อหาประเด็นคุณลักษณะธุรกิจขององค์กรที่

ขบัเคลือ่นด้วยนวตักรรม ได้จากการทบทวนวรรณกรรมและจากผลการสมัภาษณ์เชิงลกึของผู้ เช่ียวชาญด้านประเภทธุรกิจ 
IDE ได้แก่ ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.) ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวตักรรมแห่งชาติ (สวทน.) อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นกัวิจัย กองทุนพฒันาผู้ประกอบการ
เทคโนโลยีและนวตักรรม (TED Fund) และบริษัทที่ใช้นวตักรรมและประสบความส าเร็จในการขบัเคลื่อนธุรกิจ รวมทัง้สิน้ 
10 ราย 

2. การสร้างแบบสอบถามเพื่อสัมภาษณ์เชิงลึก 
ประเด็นปัจจยับง่ชีค้ณุลกัษณะของกลุม่ธุรกิจ IDE จะถกูรวบรวมมาสร้างแบบสอบถามเพื่อการสมัภาษณ์เชิงลกึ

กับหน่วยงานนโยบายภาครัฐ หน่วยงานสนับสนุนทุนธุรกิจนวัตกรรมภาครัฐ ผู้ เช่ียวชาญด้านธุรกิจนวัตกรรม และ
ผู้ประกอบการ IDE ที่ประสบความส าเร็จทางธุรกิจ รวมทัง้สิน้ 10 ราย 

แบบสอบถามประกอบด้วยปัจจัยคุณลักษณะธุรกิจตามกลุ่มมิติ 4 มิติ มิติด้านการบริหารจัดการองค์กร/
โครงสร้างองค์กร มิติด้านเทคโนโลยีและกระบวนการผลิตภายในองค์กร มิติด้านการตลาด และมิติด้าน R&D/ความเป็น
นวตักรรม (Innovativeness) 

3.  การวิเคราะห์ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามเพื่อจัดอันดับความส าคัญของปัจจัยบ่งชีคุ้ณลักษณะ
ธุรกิจ 
 การวิเคราะห์ข้อมลูใช้หลกัการ Descriptive Statistics โดยใช้ค่าเปอร์เซนต์ความถ่ี ค่าคะแนนเฉลี่ย และค่าฐาน
นิยม เป็นเกณฑ์ในการจัดอันดับความส าคัญของปัจจัยคุณลกัษณะธุรกิจ และใช้ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) เป็นตวับง่ชีร้ะดบัคณุภาพของข้อมลู   
 
ผลการวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูล 
1. ผลการรวบรวมประเด็นปัจจัยบ่งชีคุ้ณลักษณะของกลุ่มธุรกิจที่ใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อน 
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ประเด็นปัจจยับ่งชีค้ณุลกัษณะของกลุม่ธุรกิจ IDE ที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรม Elias G. Carayannis และ 

Mike Carayannis (Carayannis and Provance, 2008)  และการสัมภาษณ์ผู้ เ ช่ียวชาญ จัดเ ป็นกลุ่มมิติไ ด้  4 มิติ  
ประกอบด้วย 

1. มิติการบริหารจัดการองค์กร (30 ปัจจัย) 
1.1 ด้านผู้บริหารองค์กร (11 ปัจจัย) 

-  ผู้บริหารมีวิสยัทศัน์และมีพนัธกิจ ที่เน้นการสร้างให้องค์กรเป็นองค์กรนวตักรรม 
-  ผู้บริหารมีความสามารถในการสร้างความคิดใหมแ่ละความคิดสร้างสรรค์ 
-  ผู้บริหารมีแนวคิดในการเป็นผู้ประกอบการฐานเทคโนโลยี / มีประสบการณ์ในเทคโนโลยี 
   ส าหรับประกอบธุรกิจ 
-  ผู้บริหารมีความเข้าใจในกระบวนการพฒันาผลติภณัฑ์ใหม่ 
-  ผู้บริหารมีการออกแบบองค์กรเพื่อบริหารนวตักรรม / มีกลยทุธ์นวตักรรม 
-  ผู้บริหารมีความเช่ียวชาญในตลาด 
-  ผู้บริหารมีลกัษณะการก ากบั บริหารงานแบบ Project Management 
-  องค์กรมีโครงสร้างพืน้ฐานท่ีสนบัสนนุการสร้างนวตักรรม 
-  องค์กรมีความสามารถในการบริหารจดัการทรัพย์สนิทางปัญญา 
-  สดัสว่นเวลา ท่ีผู้บริหารระดบัสงูใช้ในการสนบัสนนุให้เกิดการสร้างนวตักรรม 
-  จ านวนวนัอบรมด้านนวตักรรมของผู้บริหารระดบัสงู 

1.2 ด้านบุคลากร )9 ปัจจัย( 
-  บคุลากรมีความพร้อม / ความรู้ด้านเทคโนโลยี 
-  บคุลากรมีภาวะเป็นผู้ประกอบการ / มีความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างสนิค้านวตักรรม 
-  บคุลากรได้รับการอบรมกระบวนการนวตักรรมเพื่อผลติสนิค้าใหม่ 
-  จ านวนบคุลากรในหนว่ยงาน R&D 
-  จ านวนวนัอบรมเฉลีย่ด้านนวตักรรมของบคุลากร 
-  จ านวนโครงการนวตักรรมใหมข่องบคุลากร 
-  บคุลากรทางด้านการตลาดสามารถสือ่สารกบัสว่น R&D มีสว่นร่วมในการพฒันาสนิค้านวตักรรม 
-  บคุลากรทางด้านการตลาดร่วมเสนอแง่มมุใหม ่ร่วมก าหนดราคา ร่วมท า marketing research 
-  บคุลากรมีความสามารถในการขายสนิค้าใหมไ่ด้ 

1.3 ด้านการลงทุน (10 ปัจจัย) 
-  เงินลงทนุด้าน R&D เพื่อพฒันาสนิค้านวตักรรม 
-  เงินลงทนุในการสรรหาบคุลากรเพื่อสร้าง/พฒันา สนิค้านวตักรรม 
-  เงินลงทนุเพื่อสนบัสนนุการผลติสนิค้านวตักรรมออกสูต่ลาด 
-  สดัสว่นการจดัสรรเงินในการลงทนุเพื่อผลติสนิค้านวตักรรม 
-  สดัสว่นยอดขายสนิค้านวตักรรมตอ่คา่ใช้จ่าย R&D 
-  รายได้จากทรัพย์สนิทางปัญญา 
-  ก าไรจากสนิค้านวตักรรมเป็นรายได้หลกัของบริษัท 
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-  ก าไรท่ีได้จากสนิค้านวตักรรมในช่วง 3 ปี 
-  ก าไรท่ีได้จากสนิค้านวตักรรมแบบ Radical Innovation 
-  ก าไรท่ีได้จากสนิค้านวตักรรมแบบ Incremental Innovation 

2. มิติด้านเทคโนโลยแีละกระบวนการผลิตภายในองค์กร (11 ปัจจัย) 
-  การลงทนุเพื่อสร้างกระบวนการผลติสนิค้านวตักรรม 
-  ความสามารถในการผลติสนิค้านวตักรรมได้เอง 
-  ความสามารถในการปรับปรุงกระบวนการผลติได้เอง 
-  ความสามารถปรับกระบวนการผลติเพื่อรับเทคโนโลยีใหมไ่ด้ 
-  ความสามารถในการน าเทคโนโลยีใหม ่มาสร้างสนิค้านวตักรรม 
-  ใช้เทคโนโลยีในกระบวนการผลติ 
-  ระดบัความพร้อมเทคโนโลยีของสนิค้า/ผลติภณัฑ์ (TRL) 
-  สามารถสร้างสนิค้านวตักรรมประเภท Radical Innovation 
-  เข้าใจกระบวนการการพฒันาผลติภณัฑ์ใหม่ 
-  ความสามารถในการจดัสรรพืน้ท่ีในการผลติสนิค้าใหมไ่ด้ 
-  มีเครือขา่ยพนัธมติรทางธุรกิจจากภายนอก 

3. มิติด้านการตลาด (10 ปัจจัย) 
-  สามารถขายสนิค้านวตักรรมได้ 
-  สามารถสือ่สารกบัสว่น R&D ได้ 
-  สามารถเข้าใจตลาดเพื่อท างานร่วมกบัฝ่าย R&D มีสว่นร่วมในการพฒันาสนิค้านวตักรรมได้ 
-  ความสามารถในการเข้าถึงตลาด / การสร้างแบรนด์ 
-  ช่องทางการจดัจ าหนา่ย /กลยทุธ์การโฆษณา / การสง่เสริมการขาย 
-  การบริการหลงัการขาย 
-  สินค้านวตักรรมไม่มีอปุสรรคในการเข้าสูต่ลาด / มีสว่นแบ่งการตลาด / ตอบสนองทิศทางและแนวโน้ม
ตลาด 

-  สนิค้านวตักรรมมีความเหมาะสมกบัตลาด / ตรงความต้องการลกูค้า / ราคาถกู / คณุภาพดี 
-  สนิค้านวตักรรมมีผลกระทบตอ่ตลาดสงู / สร้างตลาดใหม่ 
-  จ านวนสนิค้านวตักรรมที่เข้าสูต่ลาด 

4. มิติด้าน R&D / ความเป็นนวัตกรรม (Innovativeness) (14 ปัจจัย) 
-  ความสามารถในการท ามาตรฐานและการทดสอบผลิตภณัฑ์ / ควบคุมคุณภาพ / การรับประกัน

คณุภาพ 
-  มีศกัยภาพพืน้ฐานท่ีจะสร้างงานวิจยั / มี R&D Sector ในองค์กร เพื่อสร้างสนิค้านวตักรรม 
-  ความสามารถในการรับนวตักรรมจากภายนอก (Open Innovation) 
-  ความสามารถในการสร้างสนิค้านวตักรรมได้เองในบริษัท 
-  ความสามารถในการเพิ่มมลูคา่ / ตอ่ยอดนวตักรรมเดิมที่มีอยูใ่นบริษัท 
-  ความสามารถในการผลติสนิค้านวตักรรมที่มีความใหมร่ะดบัประเทศ 
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-  สนิค้านวตักรรมของบริษัทสร้างมาตรฐานใหมใ่ห้กบัตลาด / อตุสาหกรรม 
-  สนิค้านวตักรรมของบริษัทไมส่ามารถถกูลอกเลยีนแบบได้ง่าย 
-  สนิค้านวตักรรมของบริษัทเป็นแบบ Radical Innovation 
-  สนิค้านวตักรรมของบริษัทเป็นแบบ Game Changer  
-  จ านวนทรัพย์สนิทางปัญญา 
-  ความสมัพนัธ์กบัเครือขา่ยวิจยั / พนัธมิตร 
-  ความพร้อมของโครงสร้างองค์กรในการสร้างนวตักรรม 
-  ความสามารถในการรับเทคโนโลยีจากภายนอกและบริหารให้เกิดสนิค้านวตักรรม 

2. ผลการจัดอันดับความส าคัญของประเด็นปัจจัยบ่งชีคุ้ณลักษณะของกลุ่มธุรกิจที่ ใช้นวัตกรรมในการ
ขับเคลื่อน 

2.1 การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยใช้แบบสอบถาม 
2.1.1 ผู้ตอบแบบสอบถามจากการสมัภาษณ์พิจารณาปัจจัยคุณลกัษณะของแต่ละมิติที่มีผลต่อการ

จ าแนกกลุม่ธุรกิจ IDE จดัอนัดบัแตล่ะปัจจยัด้วยคะแนนต ่าสดุ (1) ถึงคะแนนสงูสดุ (5) 
2.1.2 จ านวนความถ่ีของการตอบในแต่ละปัจจยั จะน ามาค านวณเป็นเปอร์เซ็นต์ความถ่ี (%) ตามช่อง

คะแนนอนัดบั 
2.1.3 ค านวณคะแนนเฉลีย่ของแตล่ะปัจจยั ตามสตูร 

คะแนนรวม ∑ =   (คะแนนอนัดบั x ความถ่ี) 𝑖
6

𝑖=1
  

คะแนนเฉลีย่ = คะแนนรวม ÷ 10 
2.1.4 ก าหนดคา่ฐานนิยม (mode) จากคา่เปอร์เซ็นต์ความถ่ี (%) ของแตล่ะปัจจยั 

2.1.5 ค านวณคา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation, SD) ของคา่คะแนนเฉลีย่ x̅ 
 

S. D. = √
∑ (𝑥𝑖 − 𝑥)2𝑛

𝑖=1

𝑁 − 1
 

 
2.2  เกณฑ์การจัดอันดับปัจจัยคุณลักษณะ 

2.2.1   ปัจจยัคณุลกัษณะต้องมีคา่ฐานนิยม  =5 
2.2.2 ปัจจยัคณุลกัษณะต้องมีคา่คะแนนเฉลีย่สงูสดุตามล าดบั และมีคา่ SD ต ่าสดุตามล าดบั 

2.3   ลวิเคราะห์ในแต่ละมิติตารางแสดงผ  
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ตารางที่ 1 แสดงค่าคะแนนรวม คะแนนเฉลี่ย ค่าฐานนิยม ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในมิติด้านการบริหารจัดการ
องค์กร / โครงสร้างองค์กร (ด้านผู้บริหารองค์กร) 
 
 

ปัจจัยย่อยในมิติการบริหารจัดการองค์กร  คะแนนรวม 
)50( 

เฉลี่ย คำ่ฐำนนิยม SD 
)บริหารองค์กรด้านผู้(  

ผู้บริหำรมีวิสยัทศัน์และมีพนัธกิจ ที่เน้นกำรสร้ำงให้องค์กรเป็นองค์กรนวตักรรม 50 5.00 5 0.00 
ผู้บริหำรมีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงควำมคิดใหมแ่ละควำมคิดสร้ำงสรรค์ 45 4.50 5 0.85 
ผู้บริหำรมีกำรออกแบบองค์กรเพ่ือบริหำรนวตักรรม  /มีกลยทุธ์นวตักรรม  44 4.40 5 0.97 
องค์กรมีโครงสร้ำงพืน้ฐำนที่สนบัสนนุกำรสร้ำงนวตักรรม 42 4.20 5 0.92 
ผู้บริหำรมีควำมเชี่ยวชำญในตลำด 41 4.10 5 1.10 
ผู้บริหำรมีแนวคิดในกำรเป็นผู้ประกอบกำรฐำนเทคโนโลยี  /มีประสบกำรณ์ในเทคโนโลยีส ำหรับ
ประกอบธุรกิจ 

40 4.00 5, 3 0.94 

สดัสว่นเวลำ ที่ผู้บริหำรระดบัสงูใช้ในกำรสนบัสนนุให้เกิดกำรสร้ำงนวตักรรม 40 4.00 5,3 0.94 
ผู้บริหำรมีควำมเข้ำใจในกระบวนกำรพฒันำผลิตภณัฑ์ใหม ่ 38 3.80 5,4,3 1.03 
องค์กรมีควำมสำมำรถในกำรบริหำรจดักำรทรัพย์สินทำงปัญญำ 30 3.00 3 1.76 
ผู้บริหำรมีลกัษณะกำรก ำกบั บริหำรงำนแบบ Project Management )บริหำรรำยโครงกำร(  29 2.90 5 2.02 
จ ำนวนวนัอบรมด้ำนนวตักรรมของผู้บริหำรระดบัสงู 21 2.10 3 1.73 

 
ตารางที่ 2 แสดงค่าคะแนนรวม คะแนนเฉลี่ย ค่าฐานนิยม ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในมิติด้านการบริหารจัดการ
องค์กร / โครงสร้างองค์กร (ด้านบุคลากร) 
 

ปัจจัยย่อยในมิติการบริหารจัดการองค์กร  คะแนนรวม 
)50( 

เฉลี่ย คำ่ฐำนนิยม SD 
)ด้านบุคลากร(  

บคุลำกรมีภำวะเป็นผู้ประกอบกำร  /มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ในกำรสร้ำงสนิค้ำนวตักรรม  43 4.30 4 0.67 
บคุลำกรทำงด้ำนกำรตลำดร่วมเสนอแงม่มุใหม ่ร่วมก ำหนดรำคำ ร่วมท ำ marketing research 
ได้ 

42 4.20 4 0.92 

บคุลำกรด้ำนกำรตลำดสำมำรถสื่อสำรกบัสว่น R&D ได้ และมีสว่นร่วมในกำรพฒันำสินค้ำ
นวตักรรม 

42 4.20 5 1.23 

บคุลำกรมีควำมพร้อม  /ควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยี  41 4.10 5 0.88 
บคุลำกรมีควำมสำมำรถในกำรขำยสนิค้ำใหมไ่ด้ 37 3.70 5 1.57 
บคุลำกรได้รับกำรอบรมกระบวนกำรนวตักรรมเพ่ือผลิตสินค้ำใหม่ 36 3.60 5,4 1.35 
จ ำนวนบคุลำกรในหนว่ยงำน R&D 29 2.90 3 1.79 
จ ำนวนงนัอบรมเฉลี่ยด้ำนนวตักรรมของบคุลำกร 26 2.60 3 1.58 
จ ำนวนโครงกำรนวตักรรมใหมมข่องบคุลำกร 20 2.00 ไมส่ ำคญั 2.00 

 
  

 



ICMSIT 2019: 6th International Conference on Management Science, Innovation, and Technology 2019 

Faculty of Management Science, Suan Sunandha Rajabhat University (http://www.icmsit.ssru.ac.th) 

 

 
445 

 

 

ตารางที่ 3 แสดงค่าคะแนนรวม คะแนนเฉลี่ย ค่าฐานนิยม ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในมิติด้านการบริหารจัดการ
องค์กร / โครงสร้างองค์กร (ด้านการลงทุน) 
 

ปัจจัยย่อยในมิติการบริหารจัดการองค์กร  คะแนนรวม 
)50( 

เฉลี่ย คำ่ฐำนนิยม SD 
)ด้านการลงทุน(  

เงินลงทนุด้ำน R&D เพ่ือพฒันำสินค้ำนวตักรรม 46 4.60 5 0.97 
เงินลงทนุเพ่ือสนบัสนนุกำรผลิตสินค้ำนวตักรรมออกสูต่ลำด 45 4.50 5 0.71 
เงินลงทนุในกำรสรรหำบคุลำกรเพ่ือสร้ำง /พฒันำสินค้ำนวตักรรม  42 4.20 5 1.03 
ก ำไรที่ได้จำกสินค้ำนวตักรรมในชว่ง 3 ปี 32 3.20 4 1.65 
ก ำไรจำกสินค้ำนวตักรรมเป็นรำยได้หลกัของบริษัท 31 3.10 5 1.91 
สดัสว่นกำรจดัสรรเงินในกำรลงทนุเพ่ือผลิตสินค้ำนวตักรรม 31 3.10 5,4 2.02 
ก ำไรที่ได้จำกสินค้ำนวตักรรมแบบ Incremental Innovation 31 3.10 3 1.85 
สดัสว่นยอดขำยสินค้ำนวตักรรมตอ่คำ่ใช้จำ่ย R&D 29 2.90 3 1.85 
ก ำไรที่ได้จำกสินค้ำนวตักรรมแบบ Radical Innovation 28 2.80 4,3 1.69 
รำยได้จำกทรัพย์สินทำงปัญญำ  21 2.10 3 1.52 

 
ตารางที่  4 แสดงค่าคะแนนรวม คะแนนเฉลี่ย ค่าฐานนิยม ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในมิติด้านเทคโนโลยีและ
กระบวนการผลิตภายในองค์กร 
 

ปัจจัยย่อยในมิติด้านเทคโนโลยีและกระบวนการผลิตภายในองค์กร 
คะแนนรวม 

)50( 
เฉลี่ย คำ่ฐำนนิยม SD 

กำรลงทนุเพ่ือสร้ำงกระบวนกำรผลิตสนิค้ำนวตักรรม 47 4.70 5 0.48 

เข้ำใจกระบวนกำรกำรพฒันำผลติภณัฑ์ใหม่ 46 4.60 5 0.52 

ควำมสำมำรถในกำรน ำเทคโนโลยีใหม ่มำสร้ำงสินค้ำนวตักรรม 44.5 4.45 5 0.70 

ควำมสำมำรถปรับกระบวนกำรผลิตเพือ่รับเทคโนโลยีใหมไ่ด้ 44 4.40 5 0.70 

มีเครือข่ำยพนัธมิตรทำงธุรกิจจำกภำยนอก เชน่ มหำวิทยำลยั outsource 43 4.30 5 1.57 

ระดบัควำมพร้อมเทคโนโลยีของสินค้ำ /ผลิตภณัฑ์ ) TRL( 40 4.00 4 0.82 

ใช้เทคโนโลยีในกระบวนกำรผลติ  38 3.80 4 1.23 

ควำมสำมำรถในกำรผลิตสินค้ำนวตักรรมได้เอง 38 3.80 5 1.32 
ควำมสำมำรถในกำรปรับปรุงกระบวนกำรผลิตได้เอง 34 3.40 3 1.17 
สำมำรถสร้ำงสนิค้ำนวตักรรมประเภท Radical Innovation )สินค้ำนวตักรรมแบบพลิกโฉม มี
กำรเปลี่ยนแปลงอยำ่งสิน้เชิง(  

30 3.00 4 1.70 

ควำมสำมำรถในกำรจดัสรรพืน้ที่ในกำรผลิตสินค้ำใหมไ่ด้  25 2.50 4,2 1.35 
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ตารางที่ 5 แสดงค่าคะแนนรวม คะแนนเฉลี่ย ค่าฐานนิยม ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในมิติด้านการตลาด 

ปัจจัยย่อยในมิติด้านการตลาด 
คะแนนรวม 

)50( 
เฉลี่ย คำ่ฐำนนิยม SD 

สำมำรถขำยสินค้ำนวตักรรมได้ 49 4.90 5 0.32 
ควำมสำมำรถในกำรเข้ำถึงตลำด  /บรนด์กำรสร้ำงแ  48 4.80 5 0.42 
ชอ่งทำงกำรจดัจ ำหน่ำย /กลยทุธ์กำรโฆษณำ  / กำรสง่เสริมกำรขำย 47 4.70 5 0.48 
สำมำรถเข้ำใจตลำดเพ่ือท ำงำนร่วมกบัฝ่ำย R&D มีสว่นร่วมในกำรพฒันำสนิค้ำนวตักรรมได้ 

)เสนอแงม่มุใหม ่ก ำหนดรำคำ ท ำ marketing research( 
44 4.40 5 0.70 

สินค้ำนวตักรรมมีควำมเหมำะสมกบัตลำด  /ตรงควำมต้องกำรลกูค้ำ  /รำคำถกู  / คณุภำพดี 43 4.30 4 0.67 
สำมำรถสื่อสำรกบัสว่น R&D ได้ 43 4.30 5 0.82 
กำรบริกำรหลงักำรขำย 40 4.00 4 0.94 
สินค้ำนวตักรรมมีผลกระทบตอ่ตลำดสงู  /สร้ำงตลำดใหม่  37 3.70 4 1.49 
สินค้ำนวตักรรมไมมี่อปุสรรคในกำรเข้ำสูต่ลำด  /มีสว่นแบง่กำรตลำดสงู  / ตอบสนองทิศทำง
และแนวโน้มตลำด 

29 2.90 3 1.60 

จ ำนวนสินค้ำนวตักรรมที่เข้ำสูต่ลำด 22 2.20 ไมส่ ำคญั 2.04 

 

ตารางที่  6 แสดงค่าคะแนนรวม คะแนนเฉลี่ย ค่าฐานนิยม ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในมิติด้าน R&D / ความเป็น

นวัตกรรม (Innovativeness) 

ปัจจัยย่อยในมิติด้าน R&D  /ความเป็นนวัตกรรม )Innovativeness( 
คะแนนรวม 

)50( 
เฉลี่ย คำ่ฐำนนิยม SD 

ควำมสำมำรถในกำรเพ่ิมมลูคำ่  /ตอ่ยอดนวตักรรมเดิมที่มีอยูใ่นบริษัท  47 4.70 5 0.48 
ควำมพร้อมของโครงสร้ำงองค์กรในกำรสร้ำงนวตักรรม  46 4.60 5 0.70 
ควำมสำมำรถในกำรรับนวตักรรมจำกภำยนอก )Open Innovation( 44 4.40 5 0.70 
ควำมสำมำรถในกำรรับเทคโนโลยีจำกภำยนอกและบริหำรให้เกิดสินค้ำนวตักรรม 42 4.20 5 0.92 
ควำมสำมำรถในกำรท ำมำตรฐำนและกำรทดสอบผลิตภณัฑ์  /กำรควบคมุคณุภำพ  /กำร
รับประกนัคณุภำพ 

41 4.10 5,4 0.99 

ควำมสมัพนัธ์กบัเครือข่ำยวิจยั  /พนัธมิตร 40 4.00 5,3 0.94 
สินค้ำนวตักรรมของบริษัทไมส่ำมำรถถกูลอกเลียนแบบได้งำ่ย 39 3.90 5 1.73 
ควำมสำมำรถในกำรสร้ำงสนิค้ำนวตักรรมได้เองในบริษัท 37 3.70 5 1.64 
มีศกัยภำพพืน้ฐำนที่จะสร้ำงงำนวิจยั  /มี R&D Sector ในองค์กร เพื่อสร้ำงสินค้ำนวตักรรม 34 3.40 5 1.71 
ควำมสำมำรถในกำรผลิตสินค้ำนวตักรรมที่มีควำมใหมร่ะดบัประเทศ 32 3.20 3 1.32 
สินค้ำนวตักรรมของบริษัทเป็นแบบ Game Changer )สินค้ำมีศกัยภำพสงูกวำ่คูแ่ข่ง สร้ำง
ควำมได้เปรียบทำงกำรค้ำ(  

32 3.20 4 1.81 

สินค้ำนวตักรรมของบริษัทเป็นแบบ Radical Innovation 27 2.70 3, ไมส่ ำคญั 2.00 
สินค้ำนวตักรรมของบริษัทสร้ำงมำตรฐำนใหมใ่ห้กบัตลำด  /อตุสำหกรรม  25 2.50 4,ไมส่ ำคญั 1.90 
จ ำนวนทรัพย์สินทำงปัญญำ 21 2.10 3 2.45 
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2.4  ผลการจัดอันดับ 10 อันดับแรกของปัจจัยคุณลักษณะ และอันดับรอง 5 อันดับ 
 
ตารางที่ 7 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 10 อันดับแรกของปัจจัยคุณลักษณะ และอันดับรอง 5 อันดับ 

อันดับ ปัจจัยย่อยในมิติ เฉลี่ย SD 

1 ผู้บริหำรมีวิสยัทศัน์และมีพนัธกิจ ที่เน้นกำรสร้ำงให้องค์กรเป็นองค์กรนวตักรรม 5.00 0.00 

2 สำมำรถขำยสินค้ำนวตักรรมได้ 4.90 0.32 

3 ควำมสำมำรถในกำรเข้ำถึงตลำด  /กำรสร้ำงแบรนด์  4.80 0.42 
4 กำรลงทนุเพ่ือสร้ำงกระบวนกำรผลิตสนิค้ำนวตักรรม 4.70 0.48 
5 ชอ่งทำงกำรจดัจ ำหน่ำย /กลยทุธ์กำรโฆษณำ  /กำรสง่เสริมกำรขำย  4.70 0.48 

6 ควำมสำมำรถในกำรเพ่ิมมลูคำ่  /ตอ่ยอดนวตักรรมเดิมที่มีอยูใ่นบริษัท  4.70 0.48 

7 เข้ำใจกระบวนกำรกำรพฒันำผลติภณัฑ์ใหม่ 4.60 0.52 

8 ควำมพร้อมของโครงสร้ำงองค์กรในกำรสร้ำงนวตักรรม  4.60 0.70 
9 เงินลงทนุด้ำน R&D เพ่ือพฒันำสินค้ำนวตักรรม 4.60 0.97 
10 เงินลงทนุเพ่ือสนบัสนนุกำรผลิตสินค้ำนวตักรรมออกสูต่ลำด 4.50 0.71 

11 ผู้บริหำรมีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงควำมคิดใหมแ่ละควำมคิดสร้ำงสรรค์ 4.50 0.85 

12 ควำมสำมำรถในกำรน ำเทคโนโลยีใหม ่มำสร้ำงสินค้ำนวตักรรม 4.45 0.70 

13 ควำมสำมำรถปรับกระบวนกำรผลิตเพือ่รับเทคโนโลยีใหมไ่ด้ 4.40 0.70 
14 สำมำรถเข้ำใจตลำดเพ่ือท ำงำนร่วมกบัฝ่ำย R&D มีสว่นร่วมในกำรพฒันำสนิค้ำนวตักรรมได้  4.40 0.70 

15 ควำมสำมำรถในกำรรับนวตักรรมจำกภำยนอก )Open Innovation( 4.40 0.70 

 

 
แผนภูมิที่ 1 แสดงคะแนนเฉล่ียและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 15 อันดับ ของปัจจัยคุณลักษณะตามล าดับ 
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การอภปิรายผล 
 ผลกำรจัดอนัดบัควำมส ำคญัของปัจจยัคณุลกัษณะของกลุ่มธุรกิจที่ใช้นวตักรรมในกำรขบัเคลื่อน (IDE) กรณี
จ ำแนกตำมกลุม่มิติ 4 กลุม่มิติ จะแสดงให้เห็นถึงนยัส ำคญัของคณุลกัษณะเฉพำะที่มีอิทธิพลต่อสมรรถนะของกลุม่ธุรกิจ 
IDE ได้อยำ่งชดัเจน 
มิติด้านการบริหารจัดการองค์กรและโครงสร้างองค์กร 

ปัจจัยคุณลกัษณะ อันดับ 

ด้านผู้บริหารองค์กร 
ผู้บริหารมีวิสยัทศัน์และมีพนัธกิจ ท่ีเน้นการสร้างให้องค์กรเป็นองค์กรนวตักรรม 

 
1 

ด้านการลงทุน 
เงินลงทนุด้าน R&D เพื่อพฒันาสนิค้านวตักรรม 
เงินลงทนุเพื่อสนบัสนนุการผลติสนิค้านวตักรรมออกสูต่ลาด 

 
9 
10 

 
ปัจจัยคุณลกัษณะของธุรกิจ IDE ที่จ าเป็นอย่างยิ่ง คือ การมีผู้บริหารที่มีความตัง้ใจจริงในการสร้างองค์กร

นวตักรรม ต้องมีการวางแผนและก าหนดให้ภารกิจขององค์กรเป็นองค์กรนวตักรรมอยา่งเดน่ชดั รวมทัง้ต้องลงทนุเพื่อสร้าง
สินค้านวตักรรม โดนเน้นหนกัในการสร้างงานวิจยัที่สนบัสนนุการสร้างนวตักรรม และการลงทนุในการหาช่องทางตลาด
ใหม่ที่เหมาะสม ปัจจยัคณุลกัษณะทัง้สามข้อเป็นปัจจยัน าเข้า ( inputs) เพื่อการพฒันาองค์กรเข้าสูอ่งค์กรนวตักรรมที่มี
ศกัยภาพ 

 
มิติด้านเทคโนโลยแีละกระบวนการผลิตภายในองค์กร 

ปัจจัยคุณลกัษณะ อันดับ 
การลงทนุเพื่อสร้างกระบวนการผลติสนิค้านวตักรรม 4 
เข้าใจกระบวนการการพฒันาผลติภณัฑ์ใหม ่ 7 

 
ปัจจยัคณุลกัษณะด้านเทคโนโลยีและกระบวนการผลิตที่จ าเป็นอยา่งยิ่ง คือ การพฒันากระบวนการผลิตสนิค้า

นวตักรรม องค์กรต้องมีการลงทุนเพื่อสร้างระบบการผลิตสินค้าที่มีประสิทธิภาพ เพื่อสามารถรองรับการผลิตที่ต้องใช้
นวตักรรมใหม่ ๆ และเพื่อการผลิตสินค้านวตักรรมเพื่อเข้าสูต่ลาดใหม่ที่มีความเหมาะสม ปัจจยัคณุลกัษณะทัง้สองข้อนี ้
เป็นปัจจยัด้านกระบวนการ (process) เพื่อการพฒันาองค์กรนวตักรรมให้มีประสทิธิภาพ 

 
มิติด้านการตลาด 

ปัจจัยคุณลกัษณะ อันดับ 
สามารถขายสนิค้านวตักรรมได้ 2 
ความสามารถในการเข้าถึงตลาด / การสร้างแบรนด์ 3 
ช่องทางการจดัจ าหนา่ย / กลยทุธ์การโฆษณา / การสง่เสริมการขาย 5 
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องค์กรนวตักรรมที่มีศกัยภาพสงูจ าเป็นต้องสร้างสนิค้านวตักรรมที่เปิดตลาดใหมท่ี่เหมาะสมกบัธุรกิจได้ สามารถ
ขายสินค้านวตักรรมได้ในตลาด มีการสร้างความเช่ือมัน่ในตวัสินค้า มีวิธีการเข้าถึงตลาดและก าหนดผู้บริโภค โดยการใช้
กลยุทธ์ทางการโฆษณาที่มีประสิทธิภาพและการส่งเสริมการขายสินค้านวตักรรมอย่างต่อเนื่อง ปัจจัยคุณลกัษณะด้าน
การตลาดเป็นปัจจยัด้านสมรรถนะ (performance) ขององค์กรนวตักรรมที่มีโอกาสที่ท าให้ธุรกิจประสบความส าเร็จ 

 
มิติด้าน R&D และความเป็นนวัตกรรม )Innovativeness( 

ปัจจัยคุณลกัษณะ อันดับ 
ความสามารถในการเพิ่มมลูคา่ / ตอ่ยอดนวตักรรมเดิมที่มีอยูใ่นบริษัท 6 
ความพร้อมของโครงสร้างองค์กรในการสร้างนวตักรรม 8 

  
ความเป็นนวตักรรม (Innovativeness) ขององค์กรขึน้อยู่กบัการสร้างองค์กรให้มีโครงสร้างที่อ านวยให้เกิดการ

สร้างสินค้านวตักรรมในองค์กร การมีหน่วยวิจยัเพื่อให้งานวิจยัเป็นฐานในการสร้างนวตักรรม การมีโครงสร้างพืน้ฐานใน
การปรับสนิค้านวตักรรมให้มีมลูคา่สงูขึน้ รวมทัง้การท า Incremental Innovation บนสนิค้านวตักรรมขององค์กรเพื่อสร้าง
มลูคา่และเข้าถึงตลาดใหมไ่ด้อยา่งเหมาะสม 

 
ข้อเสนอแนะ 
 

ปัจจยับ่งชีก้ลุม่ธุรกิจ 10 อนัดบัแรก ที่ได้จำกผลงำนวิจยัควรถกูน ำไปใช้เป็นสว่นหนึ่งของ “ระบบคัดเลือกกลุ่ม

ธุรกิจที่ ใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อน” โดยกำรสร้ำงระบบในลกัษณะ IDE Mapping กล่ำวคือ กำรหำแผนผงักำร

จ ำแนกกลุม่ธุรกิจนวตักรรมที่มีศกัยภำพสงูออกจำกกลุม่ธุรกิจที่มีศกัยภำพต ่ำ โดยใช้คะแนนประเมินของปัจจยับ่งชีก้ลุม่

ธุรกิจนวัตกรรมที่มีจ ำนวนทำงสถิติมำกกว่ำกำรวิจัยครัง้นี ้ เมื่อได้ IDE Mapping ที่มีควำมเช่ือมั่นทำงสถิติ สำมำรถ

น ำไปใช้ในกำรท ำ Applicant Profiles ของกลุ่มธุรกิจใหม่ที่จะขอสนบัสนุนทุนธุรกิจจำกภำครัฐ ท ำให้หน่วยงำนของรัฐ

สำมำรถบริหำรกำรสนบัสนนุทนุเพื่อกำรพฒันำธุรกิจนวตักรรมได้อยำ่งมีประสิทธิภำพและลดควำมเสีย่งเชิงเศรษฐกิจของ

ประเทศได้ในระดบัหนึง่ 
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ปัญหาและอุปสรรคของการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศใน
เขตเศรษฐกจิพเิศษสาธารณะรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

The barriers to Foreign direct investment in Specific Economic 
zones in Lao PDR. 

ณัฏฐ์ฐิตา มูลเกษร1 

ดร.ช านาญ งามมณีอุดม2 

 
บทคดัย่อ 

งานวิจยันีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อศกึษาและวิเคราะห์ปัญหาอปุสรรคในการลงทนุโดยตรงจากตา่งประเทศ (FDI) จาก

กลุม่นกัลงทนุในเขตเศรษฐกิจพิเศษของ สปป.ลาว และ เพื่อศกึษาเสนอแนะมาตรการท่ีเหมาะสมมาใช้เป็นแนวทางในการ

แก้ไขปัญหาอปุสรรคต่อการลงทนุโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) ในเขตเศรษฐกิจพิเศษของ สปป. ลาว ผู้วิจยัใช้ระเบียบ

วิธีวิจยัชิงคณุภาพ (Qualitative Research) และใช้เคร่ืองมือในการวิจยัโดยการสมัภาษณ์เชิงลกึ (In-depth Interview) ซึง่

ผู้วิจยัได้ก าหนดกลุม่ตวัอยา่งเพื่อการให้ข้อมลูในการสมัภาษณ์เชิงลกึออกเป็นสามสว่น  โดยแบง่เป็นข้าราชการท่ีเก่ียวข้อง

กบัการลงทนุในเขตเศรษฐกิจพิเศษของสปป.ลาว นกัลงทนุต่างชาติที่ประสบความส าเร็จในการมาลงทนุในเขตเศรษฐกิจ

พิเศษของสปป.ลาว และนกัลงทุนต่างชาติที่ไม่ประสบความส าเร็จในการมาลงทนุในเขตเศรษฐกิจพิเศษของสปป.ลาว 

ผู้วิจยัได้วิเคราะห์ผลโดยใช้การสงัเคราะห์จากการสมัภาษณ์เชิงลกึ ผลที่ได้พบวา่ปัญหาและอปุสรรคของการลงทนุในเขต

เศรษฐกิจพิเศษสปป.ลาว คือ 1.ความสบัสนในการใช้กฎหมายและการปฏิบตัิ 2.ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในระดบั

ปฏิบตัิการในออฟฟิศ 3.ปัญหาเร่ือง supply chain หรือห่วงโซ่อุปทานที่ไม่ครอบคลมุการผลิต 4.ปัญหาเก่ียวกับระบบ

ศลุกากรเร่ืองการผา่นแดนถ่ายล า 5.ปัญหาทางด้านต้นทนุของสาธารณปูโภคที่มีราคาสูงซึง่ผลกระทบตอ่คา่ใช้จ่ายในการ

บริหารงาน ซึง่แนวทางการแก้ไขปัญหานัน้ มุง่เน้นไปท่ีทางภาครัฐของสปป.ลาว ที่ควรจะมีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายให้มี

ความชดัเจนและมีแนวปฏิบตัิไปในทิศทางเดียวกนั รวมถึงปรับปรุงหลกัสตูรการศึกษาให้มีความสอดคล้องกบัภาคธุรกิจ

ในปัจจบุนั เพื่อรองรับอตุสาหกรรมทกุประเภทท่ีจะเข้ามาลงทนุ และยงัเสนอให้รัฐบาลสนบัสนนุให้การรวมกลุม่คลสัเตอร์ 

ซึ่งเป็นการกลุม่ทางธุรกิจที่เก่ียวข้องกนัให้มารวมตวัด าเนินกิจการอยูใ่นพืน้ที่เดียวกนัเพื่อเช่ือมโยงและเสริมกิจการซึง่กนั

และกนัอย่างครบวงจร อีกทัง้ยงัเสนอให้เปิดการเจรจากบัศลุกากรไทยเพื่อแก้กฎระเบียบให้พิธีการศลุกากรด้านการผา่น

แดนให้ได้รับความสะดวกมากขึน้อีกด้วย 

 

ค ำส ำคญั: กำรลงทนุโดยตรงจำกตำ่งประเทศ  ,เขตเศรษฐกิจพิเศษ,อปุสรรคกำรลงทนุ  
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Abstract 
       The objectives of this study were to study and analyze problems and barriers of Foreign Direct 
Investment (FDI) of investors’ in Special Economic Zone of the Lao People’s Democratic Republic and to study 
in order to suggest suitable measures as a guide to solve the problems and barriers of FDI in Special Economic 
Zone of Lao. Qualitative research and in-depth interview were used in this study. In-depth interview samples 
were divided into three parts: government officials involving investment in Special Economic Zone of Lao, 
succeeded foreign investors and unsuccessful foreign investors in Lao. The data collected from in-depth 
interview were synthesized.  
      The findings reveal that the problems and barriers of investment in Lao are as follows: 1. Confusion of 
how to use laws and operation 2. Labor shortage in operational level in offices 3. Supply chains problems that 
do not cover manufacturing 4. Customs system about border crossing and transshipment 5. High public utilities 
cost that effects on administrative expense. The problem solving trends focus on the government of Lao; they 
should amend laws to be clear and practice in the same way including to improve education curriculum to be 
consistent with current business sector to support every field of investment, and they should support cluster 
policy in order to strengthen the industrial value chains. Moreover, negotiating with Thai customs to edit customs 
regulations about border crossing to be more convenient should be done.  
 
Key words : Foreign Direct Investment, Special Economic Zone, Investment barriers 
 
บทน า 

 กำรก้ำวสูก่ำรเป็นประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) อย่ำงเต็มรูปแบบในปี 

2558 ท่ีผ่ำนมำนัน้ส่งผลให้ ประเทศสมำชิกมีโอกำสแสวงหำประโยชน์จำกกำรเปิดเสรีด้ำน กำรค้ำกำรลงทุนมำกขึน้ 
อย่ำงไรก็ตำม กำรก้ำวสูป่ระชำคมเศรษฐกิจอำเซียน อำจสง่ผลให้ผู้ประกอบกำรบำงประเภทกิจกำรต้องเผชิญกบัสภำวะ
กำรแข่งขนัที่รุนแรงขึน้จำกกำรเปิดเสรีกำรค้ำและกำรลงทนุ ผู้ประกอบกำรจึงควรศึกษำและประเมินผลกระทบต่อธุรกิจ
ตนเองอย่ำงรอบด้ำนและครบถ้วน รวมทัง้ ควรก ำหนดกลยทุธ์ธุรกิจและมำตรกำรทัง้เชิงรุกและเชิงรับ ครอบคลมุ ทัง้ด้ำน
กำรตลำดและกำรลงทนุให้สอดคล้องและเหมำะสมกบัสภำวะแวดล้อม ทำงเศรษฐกิจที่คำดว่ำจะเปลี่ยนแปลงไป โดย
ผู้ประกอบกำรควรศกึษำข้อตกลง และกฎเกณฑ์ตำ่งๆ ที่เก่ียวข้องกบักำรค้ำกำรลงทนุในภมูิภำค โดยเฉพำะควำมตกลงวำ่
ด้วยกำรลงทนุอำเซียน (ACIA) กฎหมำยและระเบียบกำรค้ำกำรลงทุน ของประเทศสมำชิกอำเซียนแต่ละประเทศอย่ำง
รอบคอบและตอ่เนื่อง  
 ส ำหรับสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำวหรือสปป.ลำวนัน้ ถือได้วำ่ เป็นอีกประเทศหนึง่ที่ผู้ประกอบกำรที่
ต้องกำรแสวงหำโอกำสและเป็นตลำดที่น่ำจะพิจำรณำ ชลธิชำ ภทัรสิริวรกุล (2560) แม้ว่ำ สปป.ลำว จะมีขนำดตลำด
ภำยในประเทศที่ไมใ่หญ่มำกนกั แตก็่ยงัเป็นอีกประเทศหนึง่ในอำเซียนท่ีนกัลงทนุตำ่งชำติจบัตำมอง  โดยเฉพำะนกัลงทนุ
จำกจีนและเวียดนำม เนื่องจำกมีชำยแดนติดกนั ท ำให้สำมำรถใช้ สปป.ลำว เป็นตลำดและทำงผำ่นสูต่ลำดประเทศที่สำม 
ได้ เนื่องจำกสปป.ลำว ก ำลงัเข้ำสูก่ำรพฒันำประเทศไปสูป่ระเทศรำยได้ปำนกลำง จึงท ำให้มีกำรพฒันำอยำ่งมำกในทกุๆ
ด้ำน ควำมเปลีย่นแปลงที่เห็นได้ชดัคือ กำรปฏิรูปกฎหมำยและกฎระเบียบให้สะดวกและลดขัน้ตอนมำกยิ่งขึน้ และยงัได้มี
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กำรประกำศใช้กฎหมำยสง่เสริมกำรลงทนุใหม่เพื่อให้เอือ้ต่อกำรเข้ำมำลงทนุของนกัลงทนุตำ่งชำติ สถำนเอกอคัรรำชทตู
ไทย ณ เวียงจนัทน์ (2560) ทัง้นีส้ปป.ลำว พยำยำมเร่งรัดยกระดบัเศรษฐกิจด้วยแผนยทุธศำสตร์เพิ่มรำยได้เข้ำสูป่ระเทศ 
และกำรเปิดพืน้ที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ก็เป็นยุทธศำสตร์ที่ส ำคญัที่รัฐบำลลำวได้ก ำหนดให้เป็นวำระแห่งชำติ ที่จะน ำพำ
ประเทศหลุดพ้นจำกควำมยำกจน ด้วยกำรสร้ำงพืน้ฐำนทำงด้ำนอุตสำหกรรม และสร้ำงควำมทันสมยัด้วยกำรสร้ำง
บรรยำกำศที่ดึงดดูนกัลงทนุต่ำงชำติให้เข้ำไปลงทนุในลำว เพื่อสร้ำงงำน สร้ำงรำยได้ และพฒันำฝีมือแรงงำนลำว ซึ่งจะ
เป็นตวัเร่งให้เศรษฐกิจของสปป.ลำวเติบโตอยำ่งตอ่เนื่อง ธนำพงษ์ มงคลวรวรรณ (2559)  แตอ่ยำ่งไรก็ตำม หำกพิจำรณำ
ผลกำรจัดอันดับประเมินควำมยำก-ง่ำยในกำรเข้ำไปประกอบธุรกิจในประเทศต่ำงๆ หรือ Doing Business ของ
ธนำคำรโลก ซึง่เป็นตวัชีว้ดัที่ส ำคญั และผลที่ได้จำกกำรประเมินมีสว่นช่วยตอ่กำรตดัสนิใจของนกัลงทนุตำ่งชำติเป็นอยำ่ง
มำก ผลกำรจดัอนัดบัของสปป.ลำวนัน้ พบวำ่มีตวัชีว้ดับำงตวัเชน่ กำรได้รับสนิเช่ือหรือกำรเข้ำถึงแหลง่ทนุ และด้ำนกำรขอ
อนุญำตก่อสร้ำงมีกำรเลื่อนอนัดบัลงจำกเดิม และหำกพิจำรณำโดยภำพรวมก็มีกำรเลื่อนอนัดบัลงจำกเดิมเช่นกนั  The 
World Bank (2017) แสดงให้เห็นว่ำกำรที่นักลงทุนต่ำงชำติจะไปลงทุนหรือประกอบธุรกิจในสปป.ลำวนัน้มีควำม
ยำกล ำบำกมำกขึน้ ผู้วิจยัจึงได้ท ำกำรศกึษำเก่ียวกบัปัญหำและอปุสรรคในกำรเข้ำไปลงทนุ เพื่อน ำมำวิเครำะห์ และเสนอ
แนวทำงแก้ไขมำตรกำรตำ่งๆเพื่อให้กำรลงทนุโดยตรงจำกตำ่งประเทศในสปป.ลำวได้รับควำมสะดวกสบำยมำกยิ่งขึน้ 

 
วัตถุประสงค์ในการวิจัย 

1. เพื่อศกึษำและวิเครำะห์ปัญหำและอปุสรรคในกำรลงทนุโดยตรงจำกตำ่งประเทศ (FDI) จำกกลุม่นกัลงทนุใน
เขตเศรษฐกิจพเิศษของ สปป. ลำว 
 2. เพื่อเสนอแนะมำตรกำรท่ีเหมำะสมมำใช้เป็นแนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำอปุสรรคตอ่กำรลงทนุโดยตรงจำก
ตำ่งประเทศ (FDI) ในเขตเศรษฐกิจพิเศษของ สปป. ลำว 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. สำมำรถน ำผลกำรวิจยั เป็นแนวทำงไปปรับปรุงแก้ไขมำตรกำรกำรลงทนุโดยตรงจำกตำ่งประเทศ (FDI) ใน
เขตเศรษฐกิจพเิศษของ สปป. ลำว  
 2. สำมำรถน ำผลกำรวิจยัไปเป็นแนวทำงกำรหำรือร่วมกนัระหวำ่งหนว่ยงำนภำครัฐและเอกชนตลอดจนผู้มีสว่น
เก่ียวข้องทกุภำคสว่น สำมำรถร่วมกนัแก้ไขปัญหำอปุสรรคเพื่อสง่เสริมกำรลงทนุโดยตรงจำกตำ่งประเทศ (FDI) ในเขต
เศรษฐกิจพเิศษของ สปป. ลำว 
 3. เป็นแนวทำงให้นกัลงทนุทัง้รำยเดิมและนกัลงทนุรำยใหมท่ี่สนใจลงทนุประกอบธุรกิจ สำมำรถศกึษำอ้ำงองิ
ข้อมลูเก่ียวกบักำรลงทนุโดยตรงจำกตำ่งประเทศ (FDI) ในเขตเศรษฐกิจพิเศษของ สปป. ลำว 
 
การทบทวนวรรณกรรม 

ทฤษฎีการสงัเคราะห์ปัจจยัตา่งๆ (The Eclectic Paradigm of Dunning) Dunning (2000) ได้อธิบายแนวคิดใน
การสงัเคราะห์ปัจจยัตา่งๆ เพื่อการตดัสนิใจในการลงทนุทางตรงในตา่งประเทศ โดยสามารถแบง่ได้เป็น 3 ประการ ดงันี ้
 1.ความได้เปรียบในการเป็นเจ้าของทรัพย์สินเฉพาะ (Ownership Specific Advantage) เนื่องจากการที่
โครงสร้างมีความไมส่มบรูณ์ สง่ผลให้นกัลงทนุในประเทศที่พฒันาแล้วสามารถมีอ านาจผกูขาดเหนือนกัลงทนุในประเทศ
ผู้ รับการลงทนุ (Host Country) ทัง้นีค้วามได้เปรียบในการเป็นเจ้าของทรัพย์สินเฉพาะจะต้องสามารถทดแทนได้กบัความ
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เสียเปรียบที่นกัลงทนุต้องเผชิญจากการลงทนุโดยตรงจากตา่งประเทศในประเทศของผู้ รับการลงทนุ ซึ่งในฐานะที่เป็นนกั
ลงทุนต่างชาติจะมีต้นทุนในด้าน ภาษาที่ใช้ขนบธรรมเนียมประเพณี การเมือง และกฎหมาย สงูกว่านกัลงทุนท้องถ่ิน 
ดงันัน้นกัลงทนุต้องวิเคราะห์ปัจจยัในด้านความได้เปรียบในการเป็นเจ้าของทรัพย์สนิเฉพาะเพื่อก าหนดการลงทนุโดยตรง 
อนัได้แก่ ความได้เปรียบในการมีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีการผลิตที่เหนือกว่าท าให้สามารถพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่ได้
ดีกว่าผู้ผลิตรายอื่น การจดัการประสบการณ์ทางการตลาด ความรู้ความช านาญหรือทกัษะของบคุลากรในองค์กร รวมถึง
ความได้เปรียบในด้านเงินทนุด้วย  
 2. ความได้เปรียบที่เกิดจากแหลง่ที่ตัง้ (Location specific Advantage) การที่นกัลงทนุจะตดัสินใจเลือกลงทนุ
โดยตรงในประเทศใดๆนัน้ มลูเหตหุรือสิ่งจูงใจที่ส าคญัคือการที่ประเทศผู้ รับการลงทนุนัน้มีความได้เปรียบในด้านแหล่ง
ที่ตัง้สงูกว่าประเทศของผู้ลงทนุ ซึ่งความได้เปรียบในด้านแหลง่ที่ตัง้นีจ้ะมากหรือน้อยขึน้อยู่กบั แหลง่ทรัพยากร คณุภาพ
ของทรัพยากร และต้นทนุในการจดัหาทรัพยากร คา่ใช้จ่ายในการขนสง่และการสือ่สาร ระบบสาธารณูปโภค นโยบายของ
รัฐบาลที่เก่ียวกับการส่งเสริมการลงทุน ระดับการเข้าแทรกแซงของรัฐบาลในการผลิต การควบคุมการน าเข้าสินค้า 
ปัจจยัพืน้ฐานทางเศรษฐกิจที่ประเทศผู้ รับทนุมีอยู่ ความแตกต่างของวฒันธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี ขนาดและ
อตัราการเจริญเติบโตของตลาดของประเทศผู้ รับการลงทนุ เป็นต้น 
 3.ความได้เปรียบที่เกิดจากแรงจูงใจภายในองค์กร (Internalization incentive Advantage) เมื่อองค์กรมีความ
ได้เปรียบในด้านตา่งๆดงักลา่วมาแล้ว  องค์กรจะต้องน าความได้เปรียบที่มีอยูม่าใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยการขยายกิจการ
ไปลงทนุไปในตา่งประเทศเพื่อเป็นการลดต้นทนุในการการธุรกรรมตา่งๆที่จะมีขึน้ อีกทัง้ยงัท าให้กิจกรรมในตลาดสามารถ
เช่ือมโยงกนัได้อย่างมีประสิทธิภาพ นกัลงทนุจึงควรแสวงหาประโยชน์โดยผ่านการลงทนุโดยตรงในตา่งประเทศ ซึ่งจะท า
ให้ผู้ลงทนุได้รับผลประโยชน์บางประการ เช่น การลดต้นทนุในด้านการตลาด การหลีกเลีย่งมาตรการการเข้าแทรกแซงของ
รัฐบาล การตัง้ก าแพงภาษีและการก าหนดโควตา ความสามารถในการควบคมุแหลง่ผลติและราคาวตัถดุิบ การสร้างความ
มัน่ใจให้แก่ผู้ซือ้ในตา่งประเทศ อีกทัง้ยงัสามารถใช้กลยทุธ์ในการก าหนดราคาขายในประเทศตา่งๆให้มีความแตกตา่งกนั
ได้ เป็นต้น 
 ตามแนวคิดทฤษฎีของ Dunning การตัดสินใจลงทุนทางตรงในต่างประเทศ ขึน้อยู่กับความได้เปรียบทัง้ 3 
ประการ ดงัที่ได้อธิบายไว้ หากองค์กรธุรกิจมีความได้เปรียบในการเป็นเจ้าของสินทรัพย์เฉพาะมากเท่าใด ก็จะเป็นการ
กระตุ้นให้องค์กรธุรกิจนัน้ใช้ความได้เปรียบให้เป็นประโยชน์แก่กิจการมากขึน้ และถ้าการผลติในตา่งประเทศสง่ผลให้เกิด
ต้นทนุที่ลดลงในด้านการผลิตและการตลาดแล้ว องค์กรธุรกิจจะตดัสินใจลงทนุทางตรงในตา่งประเทศ ดงันัน้แนวโน้มใน
การผลติระหวา่งประเทศของประเทศใดๆ จึงขึน้อยูก่บัขนาดของความได้เปรียบที่องค์กรธุรกิจเป็นเจ้าของ ความได้เปรียบที่
เกิดจากแรงจูงใจภายในองค์กร และความเหมาะสมของแหลง่ที่ตัง้โรงงาน แต่ถ้าองค์กรมีความได้เปรียบไม่ครบทัง้สาม
ประการหรือมีเพียงบางประการ องค์กรธุรกิจสามารถเลือกทางเลือกอื่นในการลงทนุหรือการให้บริการแก่ตลาดแทนการ
เลือกลงทุนโดยตรงระหว่างประเทศ เช่น การผลิตในประเทศแล้วส่งออกไปขายยงัต่างประเทศ หรือ การขายสิทธิบตัร    
เป็นต้น  อภิรัตน์ จิตต์ช่วย (2554) 
 
ปัจจยัอื่นที่มีผลตอ่การลงทนุโดยตรงจากตา่งประเทศ 

1.ปัจจยัทางตลาดของประเทศผู้ รับการลงทนุ (Host  Market) 
 Chakrabarti (2001) ลกัษณะเฉพาะของตลาดประเทศผู้ รับการลงทนุได้รับการยอมรับวา่เป็นปัจจยัพืน้ฐานของ
การไหลเข้าของการลงทนุโดยตรงจากตา่งประเทศ (FDI)  เช่นขนาดของตลาดที่เป็นประเทศเจ้าบ้านซึ่งสว่นใหญ่ใช้ GDP 
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ของประเทศระบขุนาดของตลาดในประเทศ การศกึษาจ านวนมากยนืยนัความสมัพนัธ์เชิงบวกระหวา่งขนาดของตลาดของ
ประเทศกบัการไหลเข้าของการลงทนุโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI)   ดงันัน้อตัราการเติบโตของตลาดที่เป็นประเทศเจ้า
บ้านจึงเป็นจดุเดน่ของตลาดที่นา่สนใจซึง่ดงึดดูการไหลเข้าของเงินลงทนุโดยตรง การเพิ่มขึน้ของขนาดของตลาดที่เพิ่มขึน้
โอกาสในการสร้างผลก าไรมากกวา่ตลาดที่เติบโตในอตัราที่ต ่าหรือที่ไมเ่ติบโตเลย Lim (1983) 
2.ปัจจยัด้านการจ้างแรงงาน (Labor Cost) 
 โสภณ วิจิตรเมธาวณิชย์ (2557) ในมมุมองของประเทศผู้ลงทุนนัน้ ปัจจยัส าคญัที่ท าให้นกัลงทุนเลือกออกมา
ลงทนุในต่างประเทศแทนการลงทนุในประเทศตนเองคือ ค่าจ้างแรงงาน เนื่องจากประเทศผู้ลงทนุสว่นใหญ่เป็นประเทศ
พฒันาแล้ว (Advanced economies) ซึ่งมีอตัราคา่จ้างที่คอ่นข้างสงู ท าให้ต้องการออกมาลงทนุในประเทศอื่นที่มีคา่จ้าง
ต ่ากวา่เพื่อลดต้นทนุการผลิต ดงันัน้ประเทศผู้ รับการลงทนุประเทศใดมีคา่จ้างแรงงานต ่า ก็จะดึงดดูการลงทนุทางตรง ได้
คอ่นข้างมาก 
3.ปัจจยัด้านอตัราเงินเฟ้อของประเทศที่รับการลงทนุ (Host Inflation Rate) และอตัราแลกเปลีย่น (Exchange Rate)    

Du (2011) อตัราเงินเฟ้อที่ผนัผวนและไม่อาจคาดการณ์ได้ในประเทศผู้ รับการลงทนุหรือประเทศเจ้าบ้านท าให้
เกิดความไมแ่นน่อนและท าให้กิจกรรมการลงทนุทางตรงในตา่งประเทศของบรรษัทนานาชาติ ไมเ่ป็นไปตามเปา้หมาย  

Buckley et al (2009) การที่อัตราเงินเฟ้อสูงจะส่งผลเสียต่อสกุลเงินในประเทศและลดผลตอบแทนจากการ
ลงทุนที่แท้จริง ดงันัน้รัฐบาลจึงได้มีนโยบายลดอตัราเงินเฟ้อเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการลงทุนที่มีความเสี่ยงน้อยลง 
ดงันัน้อตัราเงินเฟอ้ที่ต ่าและสามารถคาดการณ์ได้คาดวา่จะกระตุ้นการไหลเข้าของเงินลงทนุโดยตรง 
 ฐาณิญา โอฆะพนม และ ฐิติวรรณ ศรีเจริญ (2559)  ความมีเสถียรภาพของอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่าง
ประเทศของประเทศผู้ รับทนุ จ าเป็นต้องพิจารณาวา่อตัราแลกเปลีย่นเงินตราระหวา่งประเทศของประเทศนัน้มีเสถียรภาพ
หรือไม่ ทัง้นีเ้พราะความไมม่ีเสถียรภาพของอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราอาจมีผลท าให้องค์กรธุรกิจต้องประสบภาวะขาดทนุ
หรืออาจจะได้ก าไรน้อยกว่าที่ก าหนดไว้ และมลูค่าของทรัพย์สินเมื่อคิดอยู่ในหน่วยของเงินตราต่างประเทศ อาจจะมีค่า
ลดลงได้ ท าให้มีความเสี่ยงมากขึน้ซึ่งเป็นความเสี่ยงอนัเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่าง
ประเทศ 
4.ปัจจยัด้านความเสีย่งทางการเมือง (Political Risk) 
 ทรรศนีย์ ศรีนวล (2552) ในการลงทนุของบริษัทข้ามชาติ มีปัจจยัส าคญัที่ต้องค านงึถึงอีกประการหนึง่ คือ ความ
ปลอดภยัและความมัน่คงทางการเมืองของประเทศที่เข้าไปท าการลงทนุ ทัง้นีเ้นื่องจากปัจจยัดงักลา่วจะเป็นตวัก าหนดถึง
ความส าเร็จและความล้มเหลวของบริษัทได้ นอกจากนีบ้ริษัทสามารถพิจารณาถึงเง่ือนไขการสนบัสนุนจากรัฐบาลของ
ประเทศเจ้าบ้านท่ีอาจอยูใ่นรูปการให้สทิธิประโยชน์พิเศษตา่งๆ เช่น สทิธิประโยชน์ทางภาษี สทิธิประโยชน์ทางการค้า การ
ผ่อนคลายกฎระเบียบในการลงทนุหรือการอ านวยความสะดวกเร่ืองการจดัเตรียมระบบสาธารณปูโภคพืน้ฐานที่มีความ
จ าเป็นต่อการประกอบธุรกิจ เป็นต้นหากบริษัทพิจารณาเง่ือนไขต่างๆ แล้วเห็นว่าเหมาะสม บริษัทก็จะเลือกไปลงทุนใน
ประเทศนัน้ๆ เนื่องจากมีความเช่ือมัน่ในนโยบายรัฐบาลของประเทศเจ้าบ้าน  
5.ปัจจยัทางด้านการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน (Infrastructure Development) 

Du (2011) โครงสร้างพืน้ฐานท่ีไม่มีประสิทธิภาพหมายถึงการมีต้นทนุที่สงูขึน้ส าหรับการท าธุรกรรมซึ่งจะสง่ผล
ตอ่การแขง่ขนัของประเทศเจ้าบ้านท่ีดงึดดูการลงทนุจากตา่งประเทศด้วย ดงันัน้โครงสร้างพืน้ฐานท่ีดีจะสร้างบรรยากาศที่
เอือ้อ านวยตอ่การลงทนุโดยตรงจากตา่งประเทศเนื่องจากการเข้าถึงตลาดและทรัพยากรธรรมชาติที่ง่ายและรวดเร็ว   
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Woldemeskel (2008) ระบวุา่โครงสร้างพืน้ฐานของบริการมีผลกระทบตอ่การไหลเข้าของการลงทนุโดยตรงจาก
ต่างประเทศ (FDI) ซึ่งครอบคลมุบริการโทรคมนาคม ถนน เครือข่ายทางรถไฟและท่าเรือทางน า้และระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ระบบข้อมลูและสถาบนัท่ีให้บริการตา่งๆด้วย 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
ขอบเขตด้านเนือ้หา: เป็นการศึกษากฎหมายและกฎระเบียบข้อบงัคบัที่เก่ียวข้องกบัการจดัตัง้กิจการ, การคุ้มครองการ
ลงทนุ, ด้านภาษี, ด้านการเงินท่ีเก่ียวข้องกบัการลงทนุ,ด้านการจ้างแรงงาน,ความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่น,ความเสีย่ง
ทางด้านการเมือง,แหลง่ที่ตัง้และโครงสร้างพืน้ฐาน,ระบบพิธีการศลุกากรและขนาดของตลาดในประเทศ และศกึษาปัจจยั
ที่เป็นปัญหาและอปุสรรคตอ่การลงทนุโดยตรงจากตา่งประเทศในเขตเศรษฐกิจพิเศษของสปป.ลาว  
ขอบเขตด้านประชากร:  

1.ข้าราชการท่ีเก่ียวข้องกบัการลงทนุในเขตเศรษฐกิจพิเศษของสปป.ลาว ประกอบด้วย 
    1.1 คณะกรรมการสง่เสริมและคุ้มครองการลงทนุ (คลท.) 
    1.2 คณะกรรมการเขตเศรษฐกิจพิเศษ (Lao National Committee for Special Economic Zone) 
 2.นกัลงทุนต่างชาติที่ประสบความส าเร็จในการมาลงทนุในเขตเศรษฐกิจพิเศษของสปป.ลาว ซึ่งหมายถึง นกั
ลงทนุท่ีได้รับการอนมุตัิให้ลงทนุ และสามารถจดัตัง้กิจการและด าเนินธุรกิจจนกิจการอยูร่อด 
3.นกัลงทุนต่างชาติที่ไม่ประสบความส าเร็จในการมาลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษของสปป.ลาว คือ นกัลงทุนที่ศึกษา
ช่องทางการลงทนุในเขตเศรษฐกิจพิเศษของสปป.ลาวแล้วตดัสินใจไม่ลงทนุหรือนกัลงทนุที่เข้าไปลงทนุแล้วไม่ได้รับการ
อนมุตัิให้ลงทนุหรือนกัลงทนุท่ีเข้าไปลงทนุแล้วได้รับการอนมุตัิแตภ่ายหลงัเลกิกิจการ 

การวิจัยนีเ้ป็นการใช้ระเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative research)  ซึ่งในการศึกษาในครัง้นีจ้ะใช้ข้อมลู    
2 ชนิด คือ ข้อมลูปฐมภมูิ (Primary data) และข้อมลูทตุิยภมูิ (Secondary data) โดยมีวิธีการด าเนินการวิจยัดงันี ้ 

1.ข้อมลูปฐมภมูิ (Primary data) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมลูจากแหลง่ข้อมลูโดยตรง โดยจะท าการสมัภาษณ์เชิง
ลึกข้าราชการที่เก่ียวข้องกับการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษของ สปป.ลาว และนักลงทุนต่างชาติที่มาลงทุนในเขต
เศรษฐกิจพิเศษของสปป.ลาว โดยแบ่งนกัลงทุนออกเป็น 2 กลุ่ม คือ นกัลงทุนที่ประสบความส าเร็จ และนกัลงทุนที่ ไม่
ประสบความส าเร็จ 

2.ข้อมลูทตุิยภมูิ (Secondary data) เป็นการศึกษาและรวบรวมข้อมลูจากแหลง่ข้อมูลที่เคยท าการวิจยัไว้ก่อน
แล้ว เช่น งานวิจยัที่เก่ียวข้อง รายงานการจดัอนัดบัความยากง่ายในการเข้าไปประกอบธุรกิจในสปป.ลาวของธนาคารโลก 
ข้อมลูและสถิติการลงทนุจากองค์กรต่างๆ รวมถึงศกึษา เอกสารต่างๆที่เก่ียวข้องกบัการลงทนุในสปป.ลาว เช่น กฎหมาย
และกฎระเบียบด้านการสง่เสริมการลงทนุ , ด้านการจดัตัง้กิจการ, ด้านการเงิน , ด้านภาษี , ด้านการจ้างแรงงาน เป็นต้น 
 
สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยสามารถสรุปประเด็นที่เป็นปัจจัยส่งเสริมการลงทุนและประเด็นปัญหาที่เป็นอุปสรรคพร้อมทัง้
เสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาที่มีผลตอ่การลงทนุในเขตเศรษฐกิจพิเศษของสปป.ลาว ได้ดงันี ้

1.ด้ำนกฎระเบียบที่เก่ียวข้องกบักำรจดัตัง้กิจกำร กฎหมำยกำรลงทนุ มีกำรอ ำนวยควำมสะดวกให้กบันกัลงทนุ 
และกำรให้สทิธิประโยชน์กบันกัลงทนุท่ีมำลงทนุในสปป.ลำว โดยกำรจดัตัง้บริษัทของนกัลงทนุนัน้ สำมำรถยื่นขออนมุตัิได้
ที่ One Stop Service ที่เขตเศรษฐกิจพิเศษได้เลย และใช้เวลำในกำรอนุมตัิไม่เกินหนึ่งสปัดำห์ และหำกต้องมีกำรขอ
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อนมุตัิจำกหนว่ยงำนอื่นที่เก่ียวข้อง ก็สำมำรถท ำได้โดยสะดวกเพรำะจะได้รับควำมช่วยเหลือจำกสภำเขตเศรษฐกิจพิเศษ
เป็นอย่ำงดี  อีกทัง้ประธำนสภำบริหำรเขตมีควำมสมัพนัธ์อนัดีกบัรัฐบำลลำว ท ำให้กำรอนมุตัิต่ำงๆเป็นไปอย่ำงสะดวก
และรวดเร็ว แต่เนื่องจำกสปป.ลำว ได้มีกำรเปลี่ยนแปลงกฎหมำยกำรลงทุนและออกด ำรัสพิเศษมำเพื่อใช้บริหำรเขต
เศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งโดยปกติแล้วด ำรัสพิเศษพิเศษจะมีอ ำนำจน้อยกว่ำกฎหมำย และถ้ำในเขตใดที่ด ำรัสพิเศษให้สิทธิ
ประโยชน์มำกกว่ำก็สำมำรถใช้ด ำรัสพิเศษนัน้บงัคบัใช้แทนได้ ท ำให้ทัง้ภำครัฐและนกัลงทุนเกิดควำมสบัสนในกำรใช้
กฎหมำยเพื่อปฏิบตัิงำน ซึง่เป็นปัจจยัที่เป็นอปุสรรคตอ่กำรลงทนุ ซึง่ทำงภำครัฐได้ทรำบปัญหำและพยำยำมที่จะแก้ไขโดย
กำรปรับปรุงกฎหมำยและกฎระเบียบปฏิบตัิให้เป็นไปในทิศทำงเดียวกนั  

แนวทำงกำรแก้ไข: ผู้ ให้สมัภำษณ์เสนอแนะให้ทำงภำครัฐปรับปรุงกฎหมำยและกฎระเบียบให้มีควำมชดัเจน 
และปฏิบตัิให้ถกูต้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกนั และสำมำรถให้ค ำแนะน ำและ ชีแ้นะแนวทำงปฏิบตัิให้กบันกัลงทนุได้อย่ำง
ถูกต้อง ในส่วนของนกัลงทุนเอง ควรศึกษำเก่ียวกับกฎหมำยและกฎระเบียบในกำรลงทุนให้มีควำมชดัเจนเพื่อที่จะได้
ปฏิบัติตำมกฎระเบียบได้อย่ำงถูกต้อง และยังเป็นกำรลดควำมเสี่ยงในกำรท ำผิดกฎหมำยซึ่งอำจจะท ำให้เกิดควำม
เสียหำยต่อธุรกิจในอนำคตได้ ทัง้นีผู้้ วิจยัมีควำมเห็นเพิ่มเติมว่ำรัฐบำลและหน่วยงำนที่เก่ียวข้องควรเพิ่มช่องทำงกำรให้
ข้อมลูแก่นกัลงทนุ เช่นกำรจดัอบรมเก่ียวกบักำรปฏิบตัิงำนด้ำนตำ่งๆให้แก่นกัลงทนุและเจ้ำหน้ำที่ระดบัปฏิบตัิกำร เพื่อให้
เกิดควำมช ำนำญในกำรปฏิบตัิและมีควำมเข้ำใจที่ตรงกนัมำกขึน้ 

2.ด้ำนกฎระเบียบที่คุ้มครองกำรลงทุน  ในกรณีเกิดข้อพิพำทระหว่ำงคู่สญัญำในกิจกำรร่วมทุนหรือบริษัทที่
ตำ่งชำติถือหุ้นทัง้หมด คูพ่ิพำทต้องระงบัข้อพิพำทด้วยกำรไกลเ่กลีย่ก่อนเป็นอนัดบัแรก อีกทัง้ยงัมีกฎหมำยที่คุ้มครองสทิธิ
ในทรัพย์สินทำงปัญญำเป็นกฎหมำยที่ให้ควำมคุ้มครองลิขสิทธ์ิและสิทธิท่ีเก่ียวข้อง ซึ่งในปัจจุบันบริษัทที่อยู่ในเขต
เศรษฐกิจพิเศษนัน้สว่นมำกเน้นกำรผลิตเพื่อสง่ออก จึงไม่มีสินค้ำวำงจ ำหน่ำยในประเทศ นกัลงทนุจึงไม่ได้รับผลกระทบ
จำกกำรละเมิดสทิธิในทรัพย์สนิทำงปัญญำและไมก่่อให้เกิดข้อพิพำท  ซึง่ถือเป็นปัจจยัที่สง่เสริมกำรลงทนุให้กบันกัลงทนุ   

3.กฎระเบียบทำงด้ำนภำษี แบง่ได้เป็น3 ประเภทหลกัๆ คือ  
3.1 ภำษีน ำเข้ำ ซึ่งผู้ ให้สัมภำษณ์ได้กล่ำวไปในทิศทำงเดียวกันคือ สปป.ลำว ได้มีกำรยกเว้นอำกรขำเข้ำ

เคร่ืองจกัรและวตัถดุิบ ท่ีน ำมำใช้ในกำรผลติเพื่อสง่ออก ส ำหรับบริษัทท่ีตัง้อยูใ่นเขตเศรษฐกิจพิเศษของสปป.ลำว  
3.2 ภำษีเงินได้นิติบคุคล หรือ ท่ีสปป.ลำวเรียกว่ำภำษีก ำไร โดยได้ให้สิทธิประโยชน์กบันกัลงทนุโดยกำรยกเว้น

ภำษีเงินได้นิติบคุคลให้กบันกัลงทนุตำ่งชำติสงูสดุถึง 8 ปี  
3.3 คำ่สว่นกลำง สภำเขตเศรษฐกิจพิเศษของสปป.ลำว มีกำรจดัเก็บคำ่สว่นกลำงส ำหรับบริษัทท่ีตัง้อยูใ่นเขต ซึง่

ทำงสภำเขตได้อ ำนวยควำมสะดวกโดยให้นกัลงทนุสำมำรถช ำระคำ่สว่นกลำงนีไ้ด้ที่ one stop service ได้เลย 
นโยบำยด้ำนภำษีอำกรนัน้ มีควำมส ำคญัอยำ่งยิ่งตอ่กำรดงึดดูนกัลงทนุตำ่งชำติให้มำลงทนุท่ีสปป.ลำว ซึง่กำรท่ี

รัฐบำลลำวก ำหนดนโยบำยยกเว้นภำษีอำกรให้กบันกัลงทนุนัน้ ถือได้วำ่เป็นปัจจยัที่สง่เสริมกำรลงทนุได้อยำ่งดียิ่ง  
4.กฎระเบียบทำงด้ำนกำรเงินท่ีเก่ียวข้องกบักำรลงทนุ นกัลงทนุต่ำงชำติที่น ำเงินเข้ำมำลงทนุใน สปป.ลำว ต้อง

ได้รับอนญุำตจำกธนำคำรแห่งชำติ สปป.ลำว และภำยใต้กฎหมำยว่ำด้วยกำรลงทนุของชำวต่ำงชำติ นกัลงทนุจะได้รับ
อนุญำตให้ส่งก ำไรคืนกลบัประเทศ แต่ต้องมีกำรขออนญุำตจำกธนำคำรแห่งชำติสปป.ลำวเช่นเดียวกนั  ซึ่งจะเห็นได้ว่ำ 
กำรน ำเงินเข้ำหรืออกนอกประเทศนัน้ มิอำจท ำได้โดยเสรี จึงถือเป็นปัจจยัที่เป็นอปุสรรคกบันกัลงทนุ   

5.กฎหมำยและกฎระเบียบที่เก่ียวข้องกับกำรจ้ำงงำน ผู้ ให้สัมภำษณ์ในกลุ่มนักลงทุนต่ำงให้ควำมเห็นว่ำ 
กฎหมำยแรงงำนของสปป.ลำวนัน้ มีควำมเป็นสำกล คล้ำยคลงึกบัอีกหลำยๆประเทศ ซึ่งท ำให้มีควำมสะดวกในกำรปฏิบตัิ
ตำมและบงัคบัใช้กฎหมำย นอกจำกนี ้สปป.ลำวยงัมีกำรให้สิทธิประโยชน์กบัชำวตำ่งชำติที่เข้ำมำท ำงำน โดยสำมำรถพำ
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ครอบครัวเข้ำมำพ ำนกัอำศยัในประเทศได้อีกด้วย และยงัมีกำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรต่อวีซ่ำให้กับนกัลงทนุ ซึ่งถือ
เป็นปัจจัยที่ส่งเสริมกำรลงทุนเป็นอย่ำงมำก แต่ในอีกมุมหนึ่งของนกัลงทุนที่กล่ำวถึงควำมต้องกำรด้ำนแรงงำนว่ำ  นกั
ลงทนุยงัขำดแคลนแรงงำนทัว่ไปท่ีเป็นกลุม่เปำ้หมำย และยงัขำดแคลนแรงงำนท่ีมีทกัษะคอ่นข้ำงมำก ซึง่ในอนำคตหำกมี
กำรเข้ำมำลงทนุเต็มที่จะท ำให้เกิดปัญหำด้ำนอุปทำนแรงงำนได้ ประเด็นนีเ้ป็นปัจจยัอปุสรรคอยำ่งยิ่ง ตอ่กำรพิจำรณำมำ
ลงทนุในสปป.ลำว 

แนวทำงกำรแก้ไข: ผู้ ให้สมัภำษณ์เสนอแนะมำตรกำรแก้ไขด้ำนแรงงำน โดยเสนอแนะว่ำสปป.ลำว ควรมีกำร
จดักำรหรือปรับปรุงหลกัสตูรกำรศกึษำให้มีควำมสอดคล้องกบัภำคธุรกิจในปัจจบุนั เพื่อรองรับทกุประเภทอตุสำหกรรมที่
จะมำลงทุน เนื่องจำกในปัจจุบนันกัลงทุนเห็นว่ำหลกัสตูรในระดบัวิชำชีพ หรือในมหำวิทยำลยันัน้ ยงัไม่ตรงกับค วำม
ต้องกำรของตลำดแรงงำนในภำคอุตสำหกรรม จึงเสนอแนะแนวทำงให้ปรับปรุงหรือเพิ่มหลักสูตรที่จ ำเป็นต่อ
ภำคอุตสำหกรรมมำกขึน้  ซึ่งผู้ วิจัยเห็นด้วยว่ำจะเกิดผลดีในระยะยำว แต่ในกำรปรับหลกัสตูรกำรศึกษำอำจจะต้องใช้
ระยะเวลำยำวนำน ดงันัน้ผู้วิจยัเสนอว่ำกำรแก้ปัญหำแบบเร่งด่วนเพื่อผลิตบคุลำกรให้ทนัตอ่ควำมต้องกำรของนกัลงทนุ
สำมำรถท ำได้โดยกำรฝึกอบรมเฉพำะด้ำน ให้กบัแรงงำนในระดบัปฏิบตัิกำร ซึง่จะสำมำรถแก้ปัญหำได้รวดเร็วกวำ่ 

6.ควำมผนัผวนของอตัรำแลกเปลี่ยนและอตัรำเงินเฟ้อในสปป.ลำว เนื่องจำกเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ให้กำร
ส่งเสริมกำรลงทุนในกำรผลิตเพื่อส่งออก ดังนัน้นักลงทุนส่วนใหญ่ ไม่ได้ท ำกำรผลิตเพื่อขำยในประเทศ ท ำให้ไม่มี
ผลกระทบต่อควำมผนัผวนของค่ำเงินกีบและอตัรำเงินเฟ้อในประเทศ อีกทัง้กำรท ำธุรกรรมด้ำนกำรค้ำขำยก็ใช้เป็นสกุล
เงินดอลลำ่สหรัฐ จึงไมไ่ด้สง่ผลตอ่กำรมำลงทนุในสปป.ลำว  

7.ควำมเสี่ยงทำงด้ำนกำรเมือง ผู้ ให้สมัภำษณ์ต่ำงให้ควำมเห็นว่ำ สปป.ลำว เป็นประเทศที่มีเสถียรภำพทำง
กำรเมืองสงูมำก เป็นประเทศที่มีควำมสงบทำงกำรเมือง แม้ว่ำกำรเปลี่ยนแปลงรัฐบำลอำจจะท ำให้มีนโยบำยบำงอยำ่ง
เปลีย่นไปบ้ำง ท ำให้เป็นอปุสรรคตอ่สทิธิประโยชน์บำงประกำร แตก็่ไมไ่ด้ส่งผลตอ่ธุรกิจมำกนกั  ปัจจยัทำงด้ำนนีแ้ม้วำ่จะ
ไมใ่ช่ปัจจยัหลกัที่ดงึดดูกำรลงทนุโดยตรง แตถื่อได้วำ่เป็นอีกปัจจยัหนึง่ที่สง่เสริมกำรลงทนุได้เป็นอยำ่งดี 

8.แหล่งที่ตัง้ของเขตเศรษฐกิจพิเศษในสปป.ลำวนัน้ ถือว่ำมีควำมเหมำะสมอย่ำงยิ่ง เพรำะเป็นเส้นทำง
ยทุธศำสตร์ (Economic Corridor) ที่มีชำยแดนเช่ือมต่อกบัหลำยประเทศ และในอนำคตจะมีรถไฟควำมเร็วสงูให้บริกำร 
ท ำให้มีควำมสะดวกรวดเร็วในกำรขนสง่สนิค้ำมำกขึน้  ซึง่ถ้ำพิจำรณำด้ำนแหลง่ที่ตัง้ก็จะเป็นปัจจยัที่สง่เสริมกำรลงทุนใน
สปป.ลำว แตห่ำกพิจำรณำด้ำนกำรขนสง่ในประเทศจะพบวำ่สภำพถนนในสปป.ลำว ยงัเป็นปัญหำหลกัที่สง่ผลกระทบต่อ
กำรขนสง่ในประเทศที่อำจท ำให้สินค้ำเสียหำย และยงัสง่ผลกระทบต่อกำรมำท ำงำนของแรงงำนด้วยซึ่งปัญหำนีจ้ะเป็น
อปุสรรคตอ่นกัลงทนุเป็นอยำ่งมำก และถ้ำพิจำรณำในด้ำนของโครงสร้ำงพืน้ฐำนนัน้ แม้วำ่สปป.ลำวจะมีควำมพร้อมของ
โครงสร้ำงพืน้ฐำนให้บริกำรนกัลงทนุที่มำลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ แต่ก็ยงัขำดเสถียรภำพในกำรให้บริกำร อีกทัง้ค่ำ
สำธำรณูปโภคยงัมีรำคำสงู ท ำให้เป็นอปุสรรคต่อกำรมำลงทนุ และอีกหนึ่งปัจจยัที่เป็นปัญหำของนกัลงทุนคือ Supply 
chain เนื่องจำกแหลง่วตัถดุิบที่ใช้ในกำรผลิตภำคอตุสำหกรรมนัน้หำยำก ท ำให้นกัลงทนุต้องน ำเข้ำมำจำกต่ำงประเทศ 
แม้ว่ำสปป.ลำวจะให้สิทธิประโยชน์ด้ำนภำษีในกำรน ำเข้ำวตัถดุิบ แต่กำรน ำเข้ำจำกต่ำงประเทศก็มีต้นทนุด้ำนค่ำขนสง่ 
ท ำให้วตัถดุิบมีรำคำต้นทนุสงู  ท ำให้เป็นอปุสรรคตอ่กำรพิจำรณำมำลงทนุในสปป.ลำวด้วย 

แนวทำงกำรแก้ไข: จำกปัญหำดงักลำ่วทำงข้ำรำชกำรของสปป.ลำว ได้เคยเสนอแนะไว้ว่ำ อยำกให้มีโครงกำร
ควำมร่วมมือระหว่ำง กำรนิคมอุตสำหกรรมของประเทศไทยกับเขตเศรษฐกิจในสปป.ลำว เหมือนเป็นโครงกำร  ไทย
แลนด์พลสัวนั ที่เป็นกำรรวมกลุ่มคลสัเตอร์ คือกำรกลุ่มของธุรกิจและสถำบนัที่เก่ียวข้อง มำรวมตวัด ำเนินกิจกำรอยู่ใน
พืน้ท่ีใกล้เคียงกนั (Geographic Proximity) มีควำมร่วมมือเกือ้หนนุ เช่ือมโยงและเสริมกิจกำรซึง่กนัและกนัอยำ่งครบวงจร 
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(Commonality and Complementary) ทัง้ในแนวตัง้และแนวนอน โดยควำมเช่ือมโยงในแนวตัง้ (Vertical Linkage) เป็น
ควำมเช่ือมโยงของผู้ประกอบกำรธุรกิจอุตสำหกรรม ตัง้แต่ธุรกิจต้นน ำ้จนถึงปลำยน ำ้ และควำมเช่ือมโยงในแนวนอน 
(Horizontal Linkage) เป็นควำมเช่ือมโยงกับอุตสำหกรรมสนับสนุนด้ำนต่ำงๆ รวมทัง้ธุรกิจให้บริกำร สมำคมกำรค้ำ 
สถำบนักำรศึกษำและฝึกอบรม สถำบนัวิจยัพฒันำ ตลอดจนหน่วยงำนภำครัฐต่ำงๆ ที่เก่ียวข้อง เพื่อร่วมด ำเนินงำนให้
บรรลเุป้ำหมำยกำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัที่ยัง่ยืน ด้วยกำรเพิ่มผลิตภำพ (Productivity) และสร้ำงนวตักรรม
ร่วมกนั แตแ่นวทำงกำรแก้ไขปัญหำนีผู้้วิจยัเห็นวำ่ยงัไมต่อบโจทก์ของนกัลงทนุ เพรำะนกัลงทนุต้องกำรให้มีกลุม่คลสัเตอร์
ในสปป.ลำวมำกกวำ่ที่จะมีอยู่ในประเทศไทย ดงันัน้จึงอยำกให้ทำงรัฐบำลลำว ออกนโยบำยสง่เสริมกำรลงทนุเพื่อดงึดดู
กลุม่คลสัเตอร์นีม้ำลงทนุในสปป.ลำวด้วย และปัญหำด้ำนสำธำรณปูโภคที่มีรำคำสงูนัน้ รัฐบำลควรเข้ำมำแทรกแซงและ
วำงแผนปรับลดอตัรำกำรให้บริกำรของระบบสำธำรณปูโภคอยำ่งครบวงจร เพรำะปัจจบุนัผู้พฒันำเขตเศรษฐกิจพิเศษเป็น
ผู้ ก ำหนดอัตรำค่ำบริกำรทัง้หมด ทัง้นีน้ักลงทุนและผู้ ประกอบกำรควรวำงแผนและศึกษำกำรใช้ทรัพยำกรและ
สำธำรณปูโภคอยำ่งคุ้มคำ่ เพื่อลดต้นทนุกำรผลติ และเป็นเพิ่มก ำไรและผลประกอบกำรให้กบัธุรกิจอีกด้วย 

9.ระบบพิธีกำรศลุกำกรในสปป.ลำวนัน้ ถือได้ว่ำมีควำมสะดวกมำก และหำกมีปัญหำติดขดั ก็จะได้รับควำม
ช่วยเหลือจำกสภำบริหำรเขตเศรษฐกิจพิเศษ ท ำให้กำรด ำเนินกำรได้รับควำมสะดวกรวดเร็ว อำจจะมีควำมลำ่ช้ำบ้ำงใน
บำงกรณี แต่โดยรวมถือว่ำได้รับควำมสะดวกดี ซึ่งระบบศลุกำกรในสปป.ลำวเป็นปัจจยัที่สง่เสริมกำรลงทนุ แต่เนื่องจำก
สปป.ลำว เป็นประเทศที่ไมม่ีทำงออกติดทะเล ท ำให้กำรขนสง่ทำงทะเลต้องอำศยักำรผำ่นแดนมำจำกประเทศไทย ซึง่จำก
กำรสมัภำษณ์พบวำ่ปัญหำคือระบบศลุกำกรไทยในเร่ืองของกำรผ่ำนแดนถ่ำยล ำนัน้มีควำมยุง่ยำกและมีควำมลำ่ช้ำมำก 
บำงกรณีท ำให้สนิค้ำเกิดควำมเสยีหำย ซึง่เป็นอปุสรรคกบันกัลงทนุท่ีมำลงทนุในสปป.ลำว 

แนวทำงกำรแก้ไข: นกัลงทนุเสนอให้ทำงรัฐบำลลำวมีกำรเจรจำกบัศลุกำกรประเทศไทย ให้ช่วยสนบัสนนุและ
ด ำเนินกำรตำมกฎระเบียบหรือกฎหมำยของสนิค้ำผำ่นแดนถ่ำยล ำ ส ำหรับสนิค้ำที่จะขนสง่มำยงัสปป.ลำวอยำ่งเคร่งครัด
และรวดเร็ว และให้ปรับปรุงพิธีกำรศลุกำกรของทำงฝ่ังสปป.ลำว ให้มีควำมสะดวกและรวดเร็วมำกยิ่งขึน้   ซึ่งผู้วิจยัก็เห็น
เช่นเดียวกันว่ำกำรที่จะขบัเคลื่อนประชำคมอำเซียนให้มีควำมแข็งแกร่งทำงเศรษฐกิจทุกฝ่ำยควรมุ่งเน้นรวมตวักนัทำง
เศรษฐกิจ อ ำนวยควำมสะดวกระหวำ่งกนั เพื่อให้ประเทศสมำชิกสำมำรถแขง่ขนักบัภมูิภำคอื่นๆได้ 

10.ขนำดของตลำดในสปป.ลำว เนื่องจำกนกัลงทุนที่มำลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษของสปป.ลำว ผลิตแล้ว
ส่งออกไปต่ำงประเทศ ดังนัน้ขนำดของตลำดในประเทศจึงไม่มีผลกระทบต่อธุรกิจของนักลงทุน และไม่มีผลต่อกำร
พิจำรณำมำลงทนุในสปป.ลำว  อยำ่งไรก็ดี ยงัมีธุรกิจบำงประเภทท่ีนกัลงทนุสำมำรถแสวงหำโอกำสจำกตลำดในประเทศ 
เพื่อขยำยธุรกิจให้เติบโตยิ่งขึน้ตอ่ไปได้ ซึง่นกัลงทนุต้องศกึษำเก่ียวกบัสทิธิประโยชน์และกฎระเบียบเพิ่มเติมตอ่ไป 
 
อภปิรายผลการวิจัย 
 ปัจจยัที่สง่ผลตอ่กำรตดัสนิใจมำลงทนุในเขตเศรษฐกิจพิเศษของสปป.ลำว มี 2 สว่นด้วยกนัคือ 

1. ปัจจยัที่เป็นกำรสง่เสริมกำรลงทนุ ประกอบด้วย กฎระเบียบในกำรจดัตัง้กิจกำรที่อ ำนวยควำมสะดวกและให้
สิทธิประโยชน์มำกมำยกับนกัลงทุน กฎระเบียบทำงด้ำนกำรคุ้มครองกำรลงทุนที่ให้ควำมคุ้มครองนกัลงทุนกรณีมีข้อ
พิพำทเกิดขึน้  กฎหมำยทำงด้ำนแรงงำน ที่ให้สิทธิประโยชน์กับนกัลงทุนต่ำงชำติที่เข้ำมำลงทนุ และมีกำรอ ำนวยควำม
สะดวกในกำรต่อวีซ่ำให้กับนักลงทุนด้วย กฎระเบียบทำงด้ำนภำษีที่ให้กำรยกเว้นภำษีต่ำงๆให้กับนักลงทุน  ควำม
เสถียรภำพทำงด้ำนกำรเมือง ซึ่งสอดคล้องกบังำนวิจยัของ ทรรศนีย์ ศรีนวล (2552)  กำรเข้ำถึงแหลง่เงินกู้ที่เข้ำถึงได้ง่ำย
และสำมำรถท ำได้โดยเสรี และสดุท้ำยคือแหลง่ที่ตัง้ของเขตเศรษฐกิจพิเศษ มีสว่นในกำรตดัสินใจมำลงทนุของนกัลงทนุ
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ต่ำงชำติ เพรำะที่ตัง้อยู่บนเส้นทำงยุทธศำสตร์ Economic Corridor  และยงัมีชำยแดนติดกับอีกหลำยประเทศที่ท ำให้
สะดวกต่อกำรขนส่งกระจำยสินค้ำ เนื่องจำกสปป.ลำวมีแผนจะมีรถไฟควำมเร็วสงูท ำให้สะดวกต่อกำรขนส่งสินค้ำเป็น
อยำ่งมำก  

2. ปัจจยัที่เป็นอปุสรรคต่อกำรลงทนุ  ประกอบด้วย ควำมสบัสนในกำรใช้กฎหมำยและกำรปฏิบตัิ  ปัญหำกำร
ขำดแคลนแรงงำนในระดบับริหำรระดบักลำงและคณุภำพของแรงงำน  ปัญหำเ ร่ือง Supply chain หรือห่วงโซ่อปุทำน  ที่
ไม่ครอบคลมุกำรผลิต และปัญหำทำงด้ำนโครงสร้ำงพืน้ฐำนด้ำนสภำพถนนและโครงข่ำยอินเตอร์เน็ตที่ยงัไม่สมบูรณ์ 
สอดคล้องกบังำนวิจยัของ สอดคล้องกบังำนวิจยัของ  Du (2011) และ Woldemeskel (2008) 

 
จำกแนวคดิในกำรสงัเครำะห์ปัจจยัตำ่งๆ (The Eclectic Paradigm of Dunning) เพื่อกำรตดัสนิใจในกำรลงทนุ

โดยตรงจำกตำ่งประเทศนัน้ จะพบวำ่ 
1.ปัจจัยที่เป็นกำรส่งเสริมกำรลงทุนทัง้หมดนัน้ ถือเป็นควำมได้เปรียบเกิดจำกแหล่งที่ตัง้ (Location specific 

advantage) เนื่องจำกสปป.ลำว มีแหลง่ที่ตัง้ที่เหมำะสม และมีนโยบำยกำรให้กำรสง่เสริมกำรลงทนุที่ให้สิทธิประโยชน์ใน
ทุกด้ำน และมีต้นทุนในกำรจดัหำทรัพยำกรที่ถกูกว่ำ ท ำให้นกัลงทุนเลือกที่จะมำลงทุนในสปป.ลำวนี  ้ ส่วนปัจจยัที่เป็น
อปุสรรคในด้ำนควำมสบัสนในกำรใช้กฎหมำยและกำรปฏิบตัิและปัญหำทำงด้ำนโครงสร้ำงพืน้ฐำนด้ำนสภำพถนนและ
โครงข่ำยอินเตอร์เน็ตที่ยังไม่สมบูรณ์ เป็นควำมเสียเปรียบที่เกิดจำกแหล่งที่ตัง้ (Location specific advantage) ตำม
ทฤษฎีกำรสงัเครำะห์ปัจจยัตำ่งๆ (The Eclectic Paradigm of Dunning)  

2.เนื่องจำก สปป.ลำว ยงัไม่สำมำรถผลิตบคุลำกรให้มีควำมรู้ควำมช ำนำญหรือมีทกัษะได้ตำมควำมต้องกำร
ของนกัลงทนุ จึงเกิดปัญหำกำรขำดแคลนแรงงำนในระดบับริหำรระดบักลำงและคณุภำพของแรงงำน  ท ำให้ขำดควำม
ได้เปรียบในกำรเป็นเจ้ำของทรัพย์สินเฉพำะ (Ownership Specific Advantage) ตำมทฤษฎีกำรสงัเครำะห์ปัจจยัต่ำงๆ 
(The Eclectic Paradigm of Dunning)  

3.ปัจจุบนั สปป.ลำวยงัไม่สำมำรถควบคมุแหลง่ผลิตและรำคำวตัถดุิบได้ ท ำให้เกิดปัญหำเร่ือง Supply chain 
หรือห่วงโซ่อุปทำน ท่ีไม่ครอบคลุมกำรผลิต ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อธุรกิจของนกัลงทุนต่ำงชำติ ท ำให้สปป.ลำวขำดควำม
ได้เปรียบที่เกิดจำกแรงจงูใจภำยในองค์กร (Internalization incentive Advantage) ตำมทฤษฎีกำรสงัเครำะห์ปัจจยัต่ำงๆ 
(The Eclectic Paradigm of Dunning) 
  
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครัง้ต่อไป 

งำนวิจยัครัง้ต่อไป ผู้วิจยัควรท ำกำรศึกษำตวัแปรอื่นๆที่เป็นปัจจยัที่สง่ผลต่อกำรลงทนุโดยตรงจำกตำ่งประเทศ 
เช่น ระดบักำรศกึษำของแรงงำน  ระดบักำรเปิดประเทศ  หรือ ผลติภณัฑ์มวลรวมภำยในประเทศ เป็นต้น  เพื่อให้ได้ข้อมลู
ที่หลำกหลำยและทนัสมยั สำมำรถวิเครำะห์ปัญหำและอปุสรรคในประเด็นอื่น และน ำมำก ำหนดนโยบำยเพื่อดึงดดูกำร
ลงทนุโดยตรงจำกตำ่งประเทศตอ่ไป 

 
เอกสำรอ้ำงอิง 
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บทบาททางเพศที่สะท้อนผ่านละครโทรทศัน์เร่ือง สะใภ้จ้าว 
Roles of Gender reflected through television series, Sapai 

Chao 
 

วิชชา สนัทนาประสทิธ์ิ1 
 

บทคดัย่อ 

การศึกษาวิจัยเร่ืองบทบาททางเพศที่สะท้อนผ่านละครโทรทศัน์เร่ืองสะใภ้จ้าว มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาและ
วิเคราะห์ลกัษณะของบทบาททางเพศที่สะท้อนผ่านละครโทรทัศน์เร่ืองสะใภ้จ้าว  และวิธีการถ่ายทอดแนวคิดในเร่ือง
บทบาททางเพศผ่านตวัละครในละครโทรทศัน์เร่ืองดงักลา่ว โดยผู้วิจยัได้เลือกกลุม่ตวัอย่างที่ใช้ในการวิจยัด้วยวิธีการสุม่
ตวัอย่างแบบเฉพาะเจาะจง เฉพาะละครโทรทศัน์เร่ืองสะใภ้จ้าวที่ออกอากาศทางสถานีโทรทศัน์สีช่อง 3 ในปีพ .ศ . 2558 
ความยาว 17 ตอน จากนัน้จึงด าเนินการศกึษาและวิเคราะห์บทบาททางเพศที่สะท้อนในละครโทรทศัน์เร่ืองสะใภ้จ้าวโดย
การวิเคราะห์ตวับทจากแหลง่ข้อมลู ได้แก่ละครโทรทศัน์ชุดดงักลา่ว และข้อมลูลายลกัษณ์ของละครเร่ืองนัน้ๆ และศึกษา
วิธีการถ่ายทอดแนวคิดของบทบาททางเพศผา่นการสร้างตวัละครของละครเร่ืองดงักลา่ว       

ผลการศึกษาวิจยัเร่ืองบทบาททางเพศที่สะท้อนผ่านละครโทรทศัน์ เร่ือง “สะใภ้จ้าว ”นัน้พบว่าละครโทรทศัน์
ธีการน าเสนอแนวคิดเร่ืองบทบาททางเพศด้วยวิธีที่เรียบง่าย ไม่ซบัซ้อน ผ่านการใช้ตวัละครสองชุดในเร่ืองดงักล่าวใช้วิ

ลกัษณะที่เป็นตวัละครแบบเป็นคู ่(Foil) กลา่วคือตวัละครที่มีคณุลกัษณะตรงกนัข้ามกบัตวัละครหนึง่ และมีขึน้เพื่อขบัเน้น
หรือเสริมให้ตวัละครและความเป็นตวัละครของตวัละครอีกตวันัน้เด่นขึน้ การใช้ตวัละครที่มีบคุลกิ ลกัษณะและคณุสมบตัิ
ที่เป็นไปตามค่านิยม เช่นคา่นิยมเร่ืองของความเป็นชาย ความเป็นหญิง อย่าง ผู้ชายเป็นช้างเท้าหน้า ผู้หญิงเป็นช้างเท้า
หลงั หรือผู้ ชายข้าวเปลือก ผู้หญิงข้าวสาร และไม่เป็นไปตามค่านิยมของสงัคม คือการสร้างตัวละครที่มีคุณลกัษณะ
บางอยา่งผิดไปจากคา่นิยมกระแสหลกัของสงัคม และให้ตวัละครทัง้ 2 ฝ่ายเกิดความขดัแย้งระหวา่งกนั อนัน าไปสูบ่ทสรุป
ของเร่ืองนัน่คือการสรุปให้เห็นชดัเจนว่าการยอมรับตวัตนและความต้องการของตวัเองคือสิ่งที่น าพามาซึ่งความสขุ จาก
การใช้ตวัละครแบบเป็นคู่ดงัที่กลา่วไปแล้วนัน้จะเห็นได้วา่ละครโทรทศัน์เร่ืองสะใภ้จ้าวไมไ่ด้เพียงแค่น าเสนอบทบาททาง
เพศที่สะท้อนผ่านออกมาจากเร่ืองราวในละครโทรทศัน์แค่เฉพาะบทบาททางเพศที่เป็นไปตามค่านิยมกระแสหลกัของ
สงัคมเท่านัน้ หากแตย่งัสะท้อนให้เห็นถึงบทบาททางเพศระหวา่งชายหญิงในช่วงการเปลี่ยนผา่นของสงัคม ที่ผู้หญิงเร่ิมมี
บทบาท มีตวัตน และมีสิทธ์ิ มีเสียงมากขึน้ ละครโทรทศัน์เร่ือง “สะใภ้จ้าว”  มีสว่นในการตอกย า้แนวคิดอดุมการณ์ และ
ค่านิยมในเร่ืองของบทบาททางเพศที่ปรากฏอยูแ่ละมีลกัษณะเป็นไปตามค่านิยมในสงัคม อย่างไรก็ดี ละครโทรทศัน์ก็ยงั
เอือ้อ านวยและสะท้อนให้เห็นถึงความโอนออ่นผอ่นตามของสงัคมที่มีตอ่บทบาทและสทิธิของผู้หญิงที่มีมากขึน้ แม้สดุท้าย
แล้วผู้หญิงก็อาจไมไ่ด้มีอ านาจมากขึน้ มีข้อตอ่รองมากขึน้ แตอ่ยา่งน้อย บทบาทและสทิธิบางอยา่งที่ผู้หญิงแสดงออกมาก็
เป็นท่ียอมรับได้มากขึน้นัน่เอง  

 
ค าส าคญั :   บทบาททางเพศ  ละครโทรทศัน์  สะใภ้จ้าว 

                                                           
1 อาจารย์ กลุม่สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา  e-mail : timothy_s1974@yahoo.com 
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Abstract 
 The research, Roles of gender reflected through television series, Sapai Chao aims to study and 
analyze the characteristics of gender roles reflected through television series, Sapai Chao and how to convey 
the concept of gender roles through the characters in television series. The researcher selected the research 
sample using a purposive sampling method. Only 17 episodes of TV series, Sapai Chao which was on air on 
Channel 3 in 2015 then study and analyze the characteristics of gender roles reflected through the television 
series by textual analysis from the series with the scripts written in a novel style and finally used the 
characterization analysis to study how the series conveyed the gender roles through the characters in the 
series. 

The result of the research indicates clearly that series used the concept of gender roles in a simple 
way through the use of two sets of characters which is a dual character (Foil) to each other, ie. the character 
who is opposite of another character just to compare, emphasize or reinforce the character and another 
character in a more prominent way. The use of characters with personality, characteristics that are based on 
social values for example, the values of masculinity  and femininity such as “It’s a sad house where the hen 
crows louder than the cock”. And characters with personality not according to social values Then group these 
two characters together with conflicts which leads to the conclusion of the story, that is, to clearly conclude that 
acceptance of one's own needs and desires is the conduit of happiness. It can be seen that with the use of 
dual characters, the television series, Sapai Chao does not only offer a reflection of gender roles that are based 
on the mainstream social values but also reflects the gender roles of men and women during the transition of 
society which women have more roles more than before. So it is clear that television series, Sapai Chao 
contributes to the ideology, the values of gender roles that appear and are based on social values and 
mainstream ideology. However, the television series is also unfavorable and reflects the reluctance of the Thai 
people on the roles and rights of women. Finally, women may not have more power but at least some of the 
roles and rights that women express are more acceptable. 
Keywords : Roles of gender ;  Television series ;  Sapai Chao 
 
บทน า 

ละครโทรทศัน์เป็นสื่อมวลชนที่มีอิทธิพลกบัมวลชนได้มากที่สดุประเภทหนึ่ง ประกายกาวิล ศรีจินดา (2556 , 1) 
กลา่ววา่ละครโทรทศัน์ถือได้วา่เป็นหนึง่รูปแบบความบนัเทิงที่มีอยูคู่ก่บัคนไทย ด้วยความหลากหลายในประเภทของละคร
โทรทศัน์ที่มีให้เลือก และมีการน าเสนออย่างต่อเนื่องและสม ่าเสมอ แทบทุกช่อง ทุกวนั ทุกช่วงเวลา ในปัจจุบนัละคร
โทรทศัน์จึงเป็นรายการโทรทศัน์ที่มีความนิยม (Rating) สงูสดุเมื่อเทียบกบัรายการโทรทศัน์ประเภทอื่น เมื่อละครโทรทศัน์
เป็นสื่อที่ได้รับความนิยมมาก จึงไม่ใช่เร่ืองแปลกที่ละครโทรทศัน์จะเป็นตวัอย่างที่ดีของสื่อบนัเทิงที่มีส่วนส าคญัในการ
ถ่ายทอดและท าซ า้ระบบความเช่ือที่ปรากฏในสงัคมจากรุ่นสูรุ่่น แม้สว่นใหญ่แล้วเร่ืองราวที่ถกูน าเสนอในละครโทรทศัน์จะ
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เป็นเร่ืองราวที่เป็นไปตามกระแสนิยมและกลไกทางการตลาด ซึ่งให้ความส าคญักับเร่ืองราวแนวชิงรักหกัสวาท หรือที่
หลายๆ คนให้ค าจ ากดัความวา่ “ละครน า้เนา่” (Melodrama) มากกวา่นัน่เอง 
    ต าราวิชาการและงานวิจยัหลายๆ ชิน้แสดงให้เห็นวา่ละครโทรทศัน์มีบทบาทในการถ่ายทอดท าซ า้ และน าเสนอ 
ความคิด ความเช่ือ และอดุมการณ์ โดยเคลอืบแฝงมากบัฉากหน้าที่ประกอบไปด้วยเนือ้หา และเร่ืองราวในละครโทรทศัน์ 
รวมไปถึงอารมณ์สนุกสนาน ความบนัเทิงเริงรมย์ต่างๆ  แม้วตัถุประสงค์หลกัของละครโทรทศัน์คือการมุ่งเน้นให้ความ
บนัเทิงแก่ผู้ชม หากแตเ่มื่อพิจารณาให้ดีแล้วก็อาจจะพบปริบทหรือนยัยะที่สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาและความคิดหรือความ
เช่ือตา่งๆ ในสงัคมได้ 
 บทบาททางเพศ (Gender Role) ระหว่างชายและหญิงในสงัคมไทยเป็นสิ่งที่ถูกพูดถึงมาอย่างยาวนาน โดย
บทบาททางเพศนัน้เป็นสิ่งที่มีควบคู่ไปกับอัตลกัษณ์ทางเพศ (Sexual Identity) ซึ่งเป็นสิ่งที่ติดตัวมนุษย์มาตัง้แต่เกิด 
กล่าวคือไม่เป็นเพศหญิงก็ต้องเป็นเพศชาย เพศใดเพศหนึ่ง ยกเว้นบุคคลที่ผิดปกติคือเกิดมามี 2 เพศในคนเดียว 
ขณะเดียวกนัมนษุย์ก็ยงัได้ก าหนด “บทบาททางเพศ” ขึน้เพื่อให้บคุคลปฏิบตัิตามความคาดหวงัของสงัคมและวฒันธรรม
อีกด้วยสงัคมและวฒันธรรมดัง้เดิมได้แบง่บทบาทของเพศชายและเพศหญิงให้แตกตา่งกนัมาก โดยถือวา่ผู้ชายเป็นเพศที่ 
แข็งแรงมีพละก าลงัมาก ควรท าหน้าที่ดูแลปกป้อง และคุ้มครองสงัคม สงัคมจึงยกย่องผู้ ชายในฐานะบทบาทของผู้
คุ้มครอง สว่นผู้หญิงนัน้เป็นเพศอ่อนแอ มีความนุ่มนวลละเอียดอ่อน ผู้หญิงจึงท าหน้าที่สร้างความสมัพนัธ์กับบคุคลใน
ครอบครัวและอบรมเลีย้งดบูตุร ทัง้นี ้บทบาททางเพศไมไ่ด้หมายถึงแตเ่พียงพฤติกรรมที่สงัคมปรารถนาเป็นพิเศษส าหรับ
เพศชายและหญิงเท่านัน้ แต่ยงัรวมถึงบคุลิกลกัษณะ เจตคติ และค่านิยมอีกด้วย ซึ่งบทบาททางเพศในลกัษณะนีม้ีผลตอ่
การจ ากดัมมุมอง ความคิดและเช่ือมโยงไปสู่ค่านิยมที่คนในสงัคมยึดถือ เมื่อเรามองว่าผู้ชายเป็นเพศที่มีก าลงัมากกว่า 
และเป็นเพศที่ได้รับการยอมรับให้เป็นผู้น า เป็นช้างเท้าหน้า เป็นผู้ปกปอ้งคุ้มครอง ก็ยิ่งท าให้เรามองผู้หญิงในมมุที่กลบักนั
มากขึน้ ซึง่ทัง้หมดนีล้้วนแตต่อกย า้ให้เห็นถึงแนวคิดชายเป็นใหญ่ (Patriarchal Society)  
 ละครโทรทศัน์เร่ือง “สะใภ้จ้าว” เป็นละครโทรทศัน์แนวย้อนยคุ ดดัแปลงจากบทประพนัธ์ของ “รจนา” (หรือสภุาว์  
เทวกลุ) ถกูผลติเป็นละครโทรทศัน์มาแล้วทัง้สิน้จ านวน 3 ครัง้ ได้แก่ ในปีพ.ศ. 2522 ทางสถานีโทรทศัน์สกีองทพับกช่อง 5, 
ปีพ.ศ. 2545 ทางสถานีโทรทศัน์สีช่อง 3 และปีพ.ศ. 2558 ทางสถานีโทรทศัน์สีช่อง 3 เช่นเดียวกนั ส าหรับ “สะใภ้จ้าว” ที่
ออกอากาศในปี พ.ศ. 2558 นัน้ ออกอากาศในวนัจนัทร์และองัคาร เวลา 20.20-22.50 น. ระหว่างวนัที่ 12 ตลุาคม พ.ศ.
2558 ถึง 7 ธนัวาคม พ.ศ.2558 รวมทัง้สิน้ 17 ตอน (   https://th.wikipedia.org/wiki/สะใภ้จ้าว สบืค้นข้อมลู 4 พฤษภาคม 
2560) น าแสดงโดย ธนวรรธน์ วรรธนภตูิ, พิจกัขณา วงศารัตนศิลป์, ธีรเดช เมธาวรยทุธ, ณฏัฐณิชา ดงัวธันาวณิชย์, อฐัมา 
ชีวนิจพนัธ์ และปรมะ อิ่มอโณทยั 
 ความส าเร็จของละครโทรทศัน์เร่ืองสะใภ้จ้าว ไม่เพียงวดัจากการถกูน ากลบัมาท าซ า้ถึง 3 ครัง้ แต่ยงัวดัได้จาก
กระแสนิยมของประชาชนที่พดูถึงเร่ืองราวในละครโทรทศัน์เร่ืองนีใ้นช่วงเวลาที่ละครออกอากาศ แม้จะเป็นละครแนวย้อน
ยุคที่เข้าถึงคนดคู่อนข้างยาก แต่เนือ้หาของเร่ืองที่พูดถึงความรักและความสมัพนัธ์ของชายและหญิงท่ามกลางค่านิยม
ดัง้เดิมในเร่ืองของการแตง่งาน และการคลมุถงุชนนัน้สามารถท าให้คนดช่ืูนชอบได้ ซึง่ทัง้หมดนีล้้วนตอกย า้ให้เห็นวา่ละคร
เร่ืองดงักลา่วมีเร่ืองราวที่น่าสนใจและสามารถท าให้ผู้ชมสว่นใหญ่สนใจ นอกจากเร่ืองราวที่น่าสนใจแล้ว ละครเร่ืองนี ้ยงั
สะท้อนให้เห็นถึงมุมมองของความคิดของสงัคมที่แตกต่างกันระหว่างชายและหญิง อนัเป็นเสมือนการสะท้อนค่านิยม
กระแสหลกัของสงัคมผ่านตวัละครหลกัของเร่ืองทัง้สี่ตวั ได้แก่ หม่อมราชวงศ์กิตติราชนรินทร์ วฒุิวงศ์ หรือคณุชายรอง , 
หม่อมราชวงศ์บดินทราชทรงพล วุฒิวงศ์ หรือคุณชายเล็ก, สาลิน ภกัดีนฤนาถ และศรีจิตรา ภกัดีนฤนาท ดงันัน้ หาก
กะเทาะเปลือกที่เคลือบแฝงไว้ด้วยความบนัเทิงเริงรมย์ออกไปแล้ว ก็อาจกล่าวได้ว่าละครโทรทศัน์เร่ืองสะใภ้จ้าวนีย้งั
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น าเสนอแง่คิดหรือความเช่ือที่สอดคล้องและเช่ือมโยงกับอุดมการณ์ทางเพศที่สืบสานมาเนิ่นนานในสังคมไทย ทัง้
อุดมการณ์ทางเพศที่สะท้อนให้เห็นบทบาททางเพศตามแนวคิดชายเป็นใหญ่ (Patriarchal) ที่เช่ือว่าผู้ ชายมีสิทธิและ
บทบาทในสงัคมมากกว่าผู้หญิง และอุดมการณ์ทางเพศในช่วงที่สงัคมมีการเปลี่ยนผ่าน ซึ่งบทบาทของผู้หญิงมีการ
เปลีย่นแปลง และได้รับการยอมรับมากขึน้กวา่เดิม เพื่อให้ผู้ชมเกิดการตระหนกัรู้และคิดตาม ยอมรับ หรือเห็นตา่ง ทัง้หมด
นี ้ผู้วิจยัเห็นวา่แม้ประเด็นในการน าเสนอเร่ืองของบทบาททางเพศที่สะท้อนในละครโทรทศัน์จะไมไ่ด้เป็นประเด็นที่แปลก
ใหม ่แตอ่ยา่งน้อยที่สดุ การสะท้อนอดุมการณ์ทางเพศ ทัง้ในด้านท่ีเป็นอดุมการณ์กระแสหลกัและอดุมการณ์ที่แตกตา่งไป
จากกระแสหลกัเป็นสว่นหนึง่ของกระบวนการในการสืบทอดคา่นิยม ความเช่ือ และวฒันธรรมที่น าไปสูก่ระบวนการอบรม
บ่มเพาะทางสงัคม (Social Cultivation) จากปัจจยัดงักลา่วข้างต้น จึงเป็นประเด็นส าคญัที่น่าสนใจส าหรับการศกึษาวิจยั
ในครัง้นี ้ ผู้วิจยัมีความสนใจที่จะศึกษาเก่ียวกบับทบาททางเพศที่สะท้อนผ่านละครโทรทศัน์เร่ืองสะใภ้จ้าวว่ามีลกัษณะ
อย่างไร และแนวคิดในเร่ืองบทบาททางเพศดงักล่าวได้รับการถ่ายทอดผ่านกระบวนการสร้างตวัละครในละครโทรทศัน์
เร่ืองนีอ้ยา่งไร 
 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 1. แนวคดิเกี่ยวกับการวเิคราะห์ตวัละคร (Characterization) 
 ตวัละคร คือ ผู้ที่ด าเนินเหตกุารณ์และเป็นคนน าพาให้เร่ืองราวทีถ่กูสร้างสรรค์ขึน้ด าเนินตอ่ไป เป็นผู้กระท า 
เหตกุารณ์ตา่งๆ ตามเร่ืองราวที่ถกูก าหนดไว้ โดยวิธีการวิเคราะห์ตวัละครนัน้ สามารถแบง่ได้ดงัตอ่ไปนี ้

 1. วิเคราะห์ตามความส าคญัของตวัละคร ซึ่งจะสามารถแบ่งตวัละครออกมาได้เป็นสองจ าพวก ได้แก่ ตวั
ละครหลกั คือตวัละครที่เป็นฝ่ายด าเนินเร่ือง และตวัละครรอง คือตวัละครอื่นๆ ที่เป็นสว่นช่วยในการน าพาให้เร่ืองราวเคลือ่นที่
ไปข้างหน้าอยา่งสมบรูณ์ 

 2. วิเคราะห์ตามบทบาทที่ตวัละครได้รับ ซึ่งจะพิจารณาจากรายละเอียดและบทบาทของตวัละครที่ปรากฏ
ในเร่ือง เช่น เป็นพระเอก /นางเอก ) Hero) เป็นตวัร้าย )Villain) หรือเป็นผู้ช่วยเหลอื )The Helper) เป็นต้น 

 3. วิเคราะห์ตามคณุลกัษณะของตวัละคร ซึง่จะสามารถแบ่งออกมาได้เป็นสองจ าพวก ได้แก่ ตวัละครแบบ 
ด้านเดียว หรือตวัละครแบบแบน หรือตวัละครแบบตายตวั )Typed Character) คือ ตวัละครที่มองเห็นได้เพียงด้านเดียว ไม่มี
มิติ กับตวัละครแบบมองเห็นได้รอบด้าน หรือตวัละครแบบกลม )Well rounded Character) คือ ตวัละครที่มีมิติ มีลักษณะ
เหมือนคนจริงๆ มีเหตผุลในการกระท าสิง่ตา่งๆ  

 4.  วิเคราะห์ตามพฒันาการของตวัละคร ซึง่จะสามารถแบง่ออกมาได้เป็นสองจ าพวก ได้แก่ ตวัละคร 
แบบนิ่ง (Static Character) คือตวัละครที่ไมม่ีพฒันาการใดๆ ไมเ่กิดการเรียนรู้หรือการเปลีย่นแปลงใดๆ หลงัจาก

ผา่นเหตกุารณ์ตา่งๆ ในเร่ืองมา  และตวัละครแบบเคลือ่นไหว (Dynamic Character)  คือตวัละครที่มีการเปลีย่นแปลง ในเชิง
ความคิดจิตใจ หรืออปุนิสยัใจคอหลงัจากผา่นเหตกุารณ์ตา่งๆ ในเร่ืองกระบวนการในการสร้างตวัละคร จะพิจารณาได้จาก 

1. บคุลกิภาพและลกัษณะ (Appearance) หมายความถึงรูปและลกัษณะของตวัละคร ไมว่า่ 
จะเป็นในเชิงกายภาพ เพศ และรูปลักษณ์ รวมไปถึงลักษณะของอุปนิสัย การแต่งตัว การแสดงตัวต่อผู้ อื่นทัง้หมด ซึ่ง
บคุลกิภาพและลกัษณะจะมีสว่นช่วยสะท้อนให้เห็นตวัตนของตวัละครอยา่งชดัเจนมากขึน้  

2. ปมูหลงั (Background) คือพืน้เพ ท่ีมา ความเป็นมา รวมไปถึงอดีตที่อาจสง่ผลกระทบตอ่ 
ลกัษณะนิสยั หรือพฤติกรรมตา่งๆ ของตวัละครได้ 
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3. มมุมองและทศันคติของตวัละคร (Point of view) หมายความถึงมมุมองและทศันคติของตวั 
ละครที่มีตอ่ตวัเอง ตอ่คนอื่น อนัเป็นผลน าไปสูพ่ฤติกรรมที่แสดงตอ่คนอื่น 
             

           2.  แนวคิดเกี่ยวกับบทบาทชายหญงิ (Roles of Gender) 

แนวคิดเก่ียวกับบทบาทชายหญิงไว้ว่าบทบาทชายหญิงหมายถึงหมวดหมู่ของพฤติกรรมที่บุคคลเข้าใจใน
ลกัษณะความเป็นชายและหญิงของคนในสงัคม และของตนเอง บทบาทในที่นีจ้ึงหมายถึงภาระหน้าที่ พฤติกรรม ความ
คาดหมายจากบคุคลอื่นและความหวงัที่บคุคลผู้นัน้ต้องมีตอ่ผู้อื่น บทบาททางเพศมีความผนัแปรอยู่ตลอดเวลา โดยอาจ
ผันแปรได้จากสภาพท้องที่  ,ผันแปรตามสภาพของสงัคมและวฒันธรรมที่เปลี่ยนแปลงไป และผันแปรไปตามวยัและ
ขัน้ตอนชีวิตของแตล่ะบคุคล 
 ดลุยา จิตตะยโศธร )2551 ,197 (หนึ่งๆ คาดหวงัให้บคุคลเพศกลา่วว่าบทบาททางเพศหมายถึงบทบาทท่ีสงัคม
ชายหรือหญิงแสดงออกว่าเป็นชายหรือหญิงตามเพศก าเนิดของตน ซึ่งการแสดงออกว่าเป็นชายหรือหญิงนัน้ จะถูก
ก าหนดจากปัจจยั 2 ประการ ได้แก่ ปัจจยัทางด้านชีวภาพ ซึ่งหมายถึงความแตกตา่งในเชิงชีวภาพของร่างกาย เช่นความ

แตกต่างด้านโครงสร้างของร่างกาย หรือความแตกต่างของอวยัวะเพศ เป็นต้น  และปัจจยัทางด้านสภาพแวดล้อม ซึ่งมา
จากสภาพแวดล้อมของบคุคล อาทิเช่น การเลีย้งดจูากครอบครัว หรือสภาพและความคาดหวงัของสงัคม ซึ่งมีผลต่อการ
ก าหนดวิธีการแสดงออกของบทบาททางเพศของบคุคลอยา่งเห็นได้ชดั 

3. แนวคิดสตรีนิยม (Feminism)  
 แนวคิดสตรีนิยม เป็นแนวคิดที่ให้ความส าคญักบัการศึกษาด้วยเร่ืองของเพศ ซึ่งแนวคิดดงักล่าวให้

ความส าคญักบัค าวา่เพศโดยแบง่ออกเป็น 2 ด้าน คือ เพศตามธรรมชาติ ซึง่หมายถึงเพศที่ติดตวัมาตัง้แตก่ าเนิด และเพศ
สภาพ คือเพศที่ไมไ่ด้ติดตวัมาตัง้แตก่ าเนิดหากแตถ่กูประกอบสร้างขึน้มาจากสงัคม เช่นการก าหนดสิง่ที่เหมาะสมส าหรับ
ผู้หญิงหรือผู้ชาย แนวคิดสตรีนิยมมกัเช่ือว่าความเป็นเพศถกูประกอบสร้างขึน้โดยสงัคมมากกวา่จะถกูก าหนดโดยปัจเจก
บคุคล (กาญจนา แก้วเทพ, 2551) 

Simone de Beauvoir (1949 อ้างถึงในกาญจนา แก้วเทพ, 2543) กลา่วถึงเร่ืองเพศไว้ในหนงัสอื “เพศที่สอง” วา่ 
“คนเรานัน้ไมไ่ด้เกิดมาเป็นผู้หญิงหรอก หากแตไ่ด้กลายมาเป็นภายหลงั” ซึง่ประโยคดงักลา่วหมายความวา่การเป็นผู้หญิง
นัน้ไม่ได้ติดตวัมาตัง้แตเ่กิดตามธรรมชาติ หากแต่ได้มาจากการ “ถกูท าให้เป็น” จากสภาพสงัคม, วฒันธรรม และสถาบนั
ต่างๆ ในปริบทสงัคมที่มีชายเป็นใหญ่   แนวคิดสตรีนิยมจึงเป็นแนวคิดที่ศกึษาสถานะและสภาพความเป็นรองของผู้หญิง 
การท่ีผู้หญิงด้อยกวา่ผู้ชาย และมกัจะเช่ือวา่ผู้หญิงถกูปฏิบตัิจากสงัคมโดยไมเ่ป็นธรรม 
 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

บทความวชิาการเร่ือง บทบาททางเพศ: ในทศันะของนกัจิตวิทยา ของดลุยา จิตตะยโศธร )2551 (ที่อธิบาย
ความหมายและลกัษณะของบทบาททางเพศ โดยกลา่ววา่บทบาททางเพศนัน้ คือบทบาทท่ีสงัคมหนึง่ๆ คาดหวงัให้บคุคล

เพศชายและเพศหญิงแสดงออกวา่เป็นชายหรือหญิง โดยมีการก าหนดบทบาททางเพศผา่นปัจจยัหลกัๆ 2 ปัจจยั ได้แก่ 
ปัจจยัทางด้านชีวภาพ ทีเ่ป็นลกัษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และอวยัวะของบคุคล และปัจจยัทางด้านสภาพแวดล้อม 
หรือสงัคม ท่ีมีผลตอ่การหลอ่หลอมลกัษณะความเป็นชายหรือหญิงให้กบับคุคลที่เป็นสมาชิกของสงัคมนัน้ๆ  
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การวจิยั การวิเคราะห์บทบาททางเพศในรายการทอล์กโชว์ และวาไรตีโ้ชว์ทางโทรทศัน์ไทย ของอาทิตา ชิวปรีชา 
)2540 (ซึง่มองวา่แม้จะมีลกัษณะที่มีแนวโน้มวา่ได้รับการยอมรับมากขึน้ หากบทบาทของผู้หญิงทีป่รากฏในรายการทอล์ก

โชว์ และวาไรตีโ้ชว์นัน้ก็ยงัมวีิธีการน าเสนอท่ีสะท้อนให้เห็นแนวคดิของสงัคมชายเป็นใหญ่มากกวา่ สงัเกตได้จากบทบาท
ของผู้ ร่้วมรายการเพศชายที่มีลกัษณะเป็นผู้กระท ามากกวา่เพศหญิง ที่ยงัคงตกอยูใ่นฐานะของผู้ถกูกระท า แตส่ว่นท่ีมี
แนวโน้มวา่พฒันาขึน้คือในด้านเนือ้หา ซึง่จะเห็นได้วา่มีลกัษณะของการสง่เสริมความเทา่เทยีมกนัในเนือ้หาของรายการ
มากขึน้  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศกึษาและวิเคราะห์ลกัษณะของบทบาททางเพศที่สะท้อนผา่นละครโทรทศัน์เร่ืองสะใภ้จ้าว 
2. เพื่อศกึษาวิธีการถ่ายทอดแนวคิดในเร่ืองบทบาททางเพศผา่นตวัละครในละครโทรทศัน์เร่ืองสะใภ้จ้าว 

 
ระเบียบวิธีวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรของการวิจยั ได้แก่ ละครโทรทศัน์เร่ืองสะใภ้จ้าว ซึง่ผู้วิจยัได้ท าการค้นคว้าข้อมลูและพบวา่ละครโทรทศัน์

เร่ือง “สะใภ้จ้าว” เป็นละครโทรทศัน์ที่สร้างจากบทประพนัธ์ของรจนา (หรือสภุาว์ เทวกุล) และก่อนหน้านี ้เคยผลิตเป็น
ละครโทรทศัน์มาแล้วทัง้สิน้จ านวน 3 ครัง้ ได้แก่ ในปีพ.ศ. 2522 ทางสถานีโทรทศัน์สกีองทพับกช่อง 5 , ปีพ.ศ. 2545 ทาง
สถานโีทรทศัน์สชี่อง 3 และปีพ.ศ. 2558 ทางสถานีโทรทศัน์สชี่อง 3 เช่นเดียวกนั 

 ในการเลอืกกลุม่ตวัอยา่งที่เป็นตวัแทนการศกึษาครัง้นี ้ผู้วิจยัได้ด าเนินการเลอืกกลุม่ตวัอยา่งที่ใช้ในการวิจยัด้วย
วิธีการสุม่ตวัอยา่งแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) กลา่วคือเฉพาะละครโทรทศัน์เร่ืองสะใภ้จ้าว ที่ออกอากาศ
ในปีพ.ศ. 2558 เป็นละครโทรทศัน์ที่ออกอากาศทางสถานีโทรทศัน์สชี่อง 3 ออกอากาศในวนัจนัทร์และองัคาร เวลา 20.20-
22.50 น. ระหวา่งวนัท่ี 12 ตลุาคม พ.ศ.2558 ถึง 7 ธนัวาคม พ.ศ.2558 รวมทัง้สิน้ 17 ตอน ( https://th.wikipedia.org/wiki/
สะใภ้จ้าว สืบค้นข้อมูล 4 พฤษภาคม 2560) และน าแสดงโดย ธนวรรธน์ วรรธนภูติ , พิจักขณา วงศารัตนศิลป์, ธีรเดช 
เมธาวรยทุธ, ณฏัฐณิชา ดงัวธันาวณิชย์, อฐัมา ชีวนิจพนัธ์ และปรมะ อิ่มอโณทยั ซึ่งละครโทรทศัน์เร่ืองสะใภ้จ้าวที่ออก
อากาศในปี พ.ศ. 2558 นี ้เป็นการน ากลบัมาท าซ า้เป็นครัง้ที่ 3 และเป็นครัง้ที่ถือวา่ใหมล่า่สดุ เพิ่งออกอากาศจบไปไมน่าน 
อีกทัง้ยงัเป็นละครโทรทศัน์ที่ได้รับความนิยม และเป็นท่ีสนใจของผู้ชมตลอดช่วงเวลาในการออกอากาศด้วย 

 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
การวจิยัครัง้นีใ้ช้วิธีวิจยัโดยอาศยัข้อมลูตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี ้

1 . ข้อมลูปฐมภมูิ (Primary Data) ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมลูจากกลุม่ตวัอยา่งที่ได้จากการสุม่ตวัอยา่ง
แบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) กลา่วคือ ละครโทรทศัน์เร่ืองสะใภ้จ้าว ที่ออกอากาศในปี พ ..2558ศ จ านวน
ทัง้สิน้ 17 น์ที่ตีพิมพ์ควบคู่ไปกบัการออกอากาศของละครโทรทศัน์ตอน และข้อมลูลายลกัษณ์จากหนงัสอืบทละครโทรทศั
เร่ืองดงักลา่ว 

2. ข้อมลูทตุิยภมูิ (Secondary Data) ศกึษาจากแนวคิด ทฤษฎี เอกสารข้อมลู งานวจิยัที่เก่ียวข้อง และ
ข้อมลูอ้างองิอื่นๆ เป็นกรอบแนวคิดในการศกึษา  ควบคูไ่ปกบัข้อมลูเชิงสารสนเทศตา่งๆ ที่เก่ียวข้องหรือเช่ือมโยงกนัได้กบั
ละครโทรทศัน์เร่ืองสะใภ้จ้าว 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 
    การวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัเก็บข้อมลูด้วยตนเอง ดงัตอ่ไปนี ้

1. ข้อมลูปฐมภมูิ (Primary Data)  ซึง่แบง่การเก็บรวบรวมข้อมลูออกเป็น 2 สว่น ดงันี ้ 
สว่นที่ 1 การศึกษาและวิเคราะห์บทบาททางเพศที่สะท้อนผ่านข้อมลูลายลกัษณ์ และละครโทรทศัน์เร่ืองสะใภ้

จ้าว โดยการวิเคราะห์ตวับท (Texual Analysis) ตามแนวคิดเร่ืองบทบาททางเพศระหวา่งชาย-หญิง และแนวคิดสตรีนิยม 
เพื่อให้ทราบวา่บทบาททางเพศที่สะท้อนผา่นละครโทรทศัน์เร่ืองสะใภ้จ้าวมีลกัษณะอยา่งไร  

สว่นท่ี 2  การศกึษาวิธีการถ่ายทอดบทบาททางเพศผา่นการสร้างตวัละครในละครโทรทศัน์เร่ืองสะใภ้จ้าว เพื่อให้
ทราบวา่ละครโทรทศัน์เร่ืองสะใภ้จ้าว มีวิธีการในการถ่ายทอดแนวคดิหรือประเด็นในเร่ืองของบทบาททางเพศผา่นตวัละคร
ในละครได้อย่างไร ซึ่งในส่วนนี ้ผู้ วิจัยจะด าเนินการโดยการวิเคราะห์ตวับท (Texual Analysis) จากองค์ประกอบของ
กระบวนการเลา่เร่ืองและการสร้างตวัละคร เช่น บคุลิกภาพและลกัษณะ, ปมูหลงั และมมุมอง/ทศันคติ เป็นต้น  2. ข้อมลู
ทตุิยภมูิ (Secondary Data) ศกึษาจากแนวคิด ทฤษฎี เอกสารข้อมลู และ 

งานวิจยัที่เก่ียวข้องเป็นกรอบแนวคิดในการศกึษา  ซึง่ข้อมลูเหลา่นีส้ว่นใหญ่จะเป็นข้อมลูที่น าไปใช้ในการอ้างองิ 
อธิบาย และเช่ือมโยงกบัข้อมลูที่ผา่นกระบวนการวิเคราะห์ตวับทมาแล้วอีกด้วย  

การวิเคราะห์ข้อมูล 
          ผู้วิจยัจะด าเนินการวิเคราะห์ข้อมลูโดยแบง่ออกเป็น 2 ขัน้ตอน ดงันี ้

ขัน้ตอนท่ี 1  ศกึษาและวเิคราะห์บทบาททางเพศที่สะท้อนในละครโทรทศัน์เร่ืองสะใภ้จ้าวโดยการวเิคราะห์ตวับท 
(Texual Analysis) จากแหลง่ข้อมลูคือละครโทรทศัน์ชดุดงักลา่วจ านวนรวมทัง้สิน้ 17 ตอน และข้อมลูลายลกัษณ์ อนั
หมายถึงหนงัสอืบทละครโทรทศัน์เร่ืองดงักลา่วที่ตีพิมพ์จ าหนา่ยควบคูไ่ปกบัการออกอากาศของละครโทรทศัน์เร่ืองนัน้ๆ      
 ขัน้ตอนท่ี 2 ศกึษาวิธีการถ่ายทอดบทบาททางเพศผา่นกระบวนการสร้างตวัละครในละครโทรทศัน์เร่ืองสะใภ้จ้าว 
โดยการวิเคราะห์ตัวบท (Texual Analysis) ด้วยการพิจารณาวิธีการถ่ายทอดแนวคิดเร่ืองบทบาททางเพศผ่าน
องค์ประกอบของการสร้างตวัละคร 3 องค์ประกอบ ได้แก่ บคุลิกภาพและลกัษณะ , ปมูหลงั และมมุมอง /ทศันคติ  เพื่อหา
ข้อสรุปวา่ละครโทรทศัน์ดงักลา่วมีวิธีการในการถ่ายทอดแนวคิดเร่ืองบทบาททางเพศผา่นตวัละครในละครได้อยา่งไร 
 
อภปิรายและสรุปผลการวิจัย 

ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ละครโทรทศัน์เร่ือง “สะใภ้จ้าว” โดยการวิเคราะห์ตวับท (Texual Analysis) จาก
แหล่งข้อมูลคือละครโทรทศัน์ชุดดงักล่าวจ านวนรวมทัง้สิน้ 17 ตอน และข้อมูลลายลกัษณ์ซึ่งหมายถึงหนงัสือบทละคร
โทรทศัน์เร่ืองดงักล่าวที่ตีพิมพ์จ าหน่ายควบคู่ไปกบัการออกอากาศของละครโทรทศัน์เร่ืองนัน้ๆ     และผู้ วิจัยเลื อกที่จะ
ศึกษาเร่ืองของบทบาททางเพศระหว่างชาย-หญิงที่สะท้อนผ่านละครโทรทศัน์เร่ือง “สะใภ้จ้าว” ผ่านบทบาททางเพศที่
ปรากฏในละครโทรทศัน์เร่ืองดงักลา่วโดยพิจารณาจากบทบาทและพฤติกรรมของตวัละคร และความคาดหมายจากตวั
ละครอื่นที่มีต่อตวัละครนัน้ๆ  เนื่องจากละครโทรทศัน์นัน้อาศยักลวิธีการเลา่เร่ืองผ่านเร่ืองราวที่เช่ือมโยงด้วยการกระท า
และเหตกุารณ์ต่างๆ ในเร่ือง ดงันัน้ การวิเคราะห์บทบาททางเพศที่เกิดขึน้ในเร่ืองราวผ่านบทบาทและพฤติกรรมของตวั
ละครจึงเป็นวิธีที่น่าจะเหมาะสมที่สดุ ทัง้นี ้บทบาททางเพศที่ถูกสะท้อนผ่านละครโทรทศัน์เร่ื องสะใภ้จ้าวที่ได้จากการ
วิเคราะห์มี ดงันี ้

1.“ผู้ชายเป็นช้างเท้าหน้า ผู้หญิงเป็นช้างเท้าหลงั” ซึง่สะท้อนผา่นบทบาทและพฤติกรรมของตวัละครหลายตวัใน
เร่ืองอย่างเห็นได้ชดั   “ผู้ชายเป็นช้างเท้าหน้า ผู้หญิงเป็นช้างเท้าหลงั” มีความหมายว่าผู้ชายเป็นผู้น า ผู้หญิงเป็นผู้ ตาม 
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และลกัษณะของละครเร่ือง “สะใภ้จ้าว” นัน้เป็นละครแนวพีเรียดย้อนยคุที่พดูถึงสงัคมที่ยงัคงให้ความส าคญักบัแนวคิดที่
เป็นกระแสหลกัของสงัคมไทยในสมยันัน้ก็คือการท่ีผู้ชายเป็นผู้แข็งแกร่งกวา่ มีอ านาจ และมีก าลงัมากกวา่ ผู้ชายจึงอยูใ่น
ฐานะของผู้น า เป็นคนที่ก าหนด และมีสิทธ์ิเลือกได้ ในขณะท่ีผู้หญิงนัน้เป็นเพศท่ีถกูมองว่าอ่อนแอ และจ าเป็นต้องอาศยั
การปกป้องดูแลจากฝ่ายชาย ซึ่งแนวคิดนีเ้ป็นแนวคิดที่ได้มาจากปัจจัยทางธรรมชาติอันเป็นตัวก าหนดบทบาทและ
บคุลิกภาพทางเพศในสงัคม กลา่วคือ ปัจจยัทางธรรมชาติ ให้ความส าคญักบัความแตกต่างระหว่างชายหญิงที่เกิดขึน้ใน
เชิงกายภาพ และชีวภาพ เพราะชายหญิงมีโครงสร้าง ร่างกาย อวยัวะเพศที่แตกต่างกัน ท าให้พวกเขามีธรรมชาติที่ไม่
เหมือนกนั ปัจจัยในเชิงธรรมชาตินีส้ง่ผลให้ชายและหญิงมีพฤติกรรม และมีบทบาทในการรับผิดชอบหรือแสดงหน้าที่ที่
แตกตา่งกนัไป 

บทบาททางเพศแบบ “ผู้ชายเป็นช้างเท้าหน้า ผู้หญิงเป็นช้างเท้าหลงั” จึงถกูสะท้อนให้เห็นผา่นตวัละครหลายตวั 
รวมไปถึงพฤติกรรมและมุมมองที่ตวัละครถูกคาดหวงัจากตวัละครตวัอื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือตวัละครศรีจิตรา และ
คณุชายรอง ที่เป็นเสมือนภาพแทนของชายหญิงที่มีคณุลกัษณะและพฤติกรรมที่เป็นไปตามบทบาททางเพศที่เป็นค่านิยม
กระแสหลกัของสงัคมในยุคนัน้  ศรีจิตราเองถูกอบรมและเลีย้งดูมาโดยแม่และป้าผู้ เคยเป็นข้ารับใช้ในวงั ท าให้ซึมซบั
รูปแบบพฤติกรรมและวิถีชีวิตแบบที่ผู้ หญิงถูกสอนให้เป็นคนเรียบร้อย ไม่มีปากเสียง และรักงานบ้านงานเรือน ส่วน
คณุชายรองเอง เนื่องจากพี่ชายเป็นคนท่ีไมเ่ป็นหลกัเป็นฐาน คณุชายรองจึงเป็นเสมือนตวัแทนของผู้น าครอบครัวแทนบดิา 
ต้องเข้มแข็ง เคร่งขรึมและวางตวัอยูใ่นกรอบของความเป็นชายที่ชดัเจนเพื่อเป็นก าลงัหลกัให้กบัครอบครัวได้ 

อย่างไรก็ดี ละครโทรทศัน์เร่ืองนีไ้มถ่ึงกบัพุ่งประเด็นไปที่อ านาจของความเป็นชายแต่อย่างเดียว หากพยายามที่
จะน าเสนอภาพของสงัคมร่วมสมยัที่ผู้หญิงเร่ิมมีปากมีเสียงและมีสิทธิมากขึน้ อาจไม่ถึงกบัเท่าเทียมกบัผู้ชาย แต่ก็ไม่ได้
หมายความวา่ผู้หญิงจะต้องเป็นคนเดินตามเสมอไป ดงันัน้ถ้าหากว่าศรีจิตราเป็นตวัแทนของผู้หญิงที่ เป็น “ช้างเท้าหลงั” 
แล้ว สาลนิ ก็คือตวัละครที่ถกูสร้างขึน้มาเพื่อเป็นตวัละครแบบเป็นคู ่(Foil) ซึง่หมายถึงตวัละครที่มีคณุลกัษณะตรงกนัข้าม
กบัตวัละครหนึง่ และมีขึน้เพื่อขบัเน้นหรือเสริมให้ตวัละครและความเป็นตวัละครของตวัละครอีกตวันัน้เดน่ขึน้ 

สาลินไม่มีอะไรที่เหมือนกบัศรีจิตราเลยนอกจากความเป็นเพศหญิงเหมือนกนั ในขณะที่ศรีจิตราเรียบร้อย รัก
งานบ้านงานเรือน และเป็นแม่ศรีเรือน กุลสตรี สาลินกลบัเป็นคนกระโดกกระเดก ตรงไปตรงมา และดเูหมือนเด็กผู้ชาย
มากกว่าเด็กผู้หญิง นอกจากนี ้สาลินเป็นคนที่มีความชดัเจนในตวัเอง และรู้ว่าตวัเองก าลงัท าอะไรและต้องการอะไร เช่น 
เมื่อเธอทราบวา่แมแ่ละป้าต้องการให้ศรีจิตราแตง่งานกบัคณุชายรอง สาลินท าทกุวิถีทางที่จะเปลี่ยนใจแมแ่ละปา้ เมื่อท า
ไม่ส าเร็จ สาลินก็เปลี่ยนวิธีการด้วยการเข้าหาคณุชายรอง เพื่อที่จะต่อรองและขอร้องให้เขาไม่แต่งงานกบัพี่สาวของเ ธอ
เพราะทัง้คู่ไม่ได้รักหรือรู้จักกันมาก่อน การกระท าของสาลินนัน้ ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ผิดไปจากวิสยัที่เหมาะที่ควรส าหรับ
ผู้หญิงทัว่ๆ ไป เพราะเธอไมไ่ด้ยอมจ านนตอ่ชะตากรรมที่ถกูก าหนดให้ผู้หญิงเดินตามและเช่ือฟังค าสัง่ของผู้ ใหญ่ หากแต่
ต้องการและแสดงเจตจ านงที่จะเปลี่ยนมนัอยา่งเห็นได้ชดั การกระท าของสาลนิจึงขดัตอ่คณุลกัษณะของการเป็น “ช้างเท้า
หลงั” โดยดษุฎี 

เช่นเดียวกัน ภาพของชายที่เป็นผู้น า มีอ านาจก็ไม่ได้ถูกน าเสนอแบบตรงไปตรงมาแต่อย่างเดียว ละครยงัคง
น าเสนอลกัษณะที่เป็นคู่ขดัแย้งกนัเพื่อสะท้อนให้เห็นวา่เมื่อยคุสมยัเปลี่ยนไป เมื่อผู้หญิงมีบทบาทมากขึน้ ผู้ชายก็อาจไม่
จ าเป็นต้องเป็นผู้น าที่เคร่งขรึมทรงอ านาจอีกต่อไป ดงัเช่นคุณชายเล็ก ซึ่งเป็นลกูคนเล็ก ไม่ต้องมีความรับผิดชอบใดๆ 
มากมาย สง่ผลให้เขาดเูป็นคนอารมณ์ดี ขีเ้ลน่ และไม่ได้มีบคุลิกเคร่งขรึม เป็นผู้น า หรือจริงจงัแบบพี่ชายคนรอง จะวา่ไป 
ตวัละครคณุชายเล็กก็ถูกสร้างขึน้มาเป็นตวัละครแบบเป็นคู่ (Foil) กับตวัละครคุณชายรองเช่นเดียวกัน เนื่องจากความ
แตกตา่งระหวา่งสองพี่น้องท าให้มองเห็นภาพของความเป็นชายที่แตกตา่งกนัไปตามรุ่น (generation) อยา่งชดัเจน 
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ในขณะท่ีคณุชายรอง ผู้ เป็นพ่ี เป็นยคุที่อาวโุสกวา่ ยงัคงติดยดึอยูก่บัความคิดและความเช่ือในเร่ืองของฐานนัดร 
และอ านาจ ความเป็นผู้น าของผู้ชายแบบเดิมๆ คณุชายเล็กที่อายนุ้อยกว่ากลบัมองข้ามสิ่งต่างๆ เหลา่นี ้และไม่สนใจใน
เร่ืองของยศถาบรรดาศกัดิ์ ดงัท่ีเห็นในเร่ืองวา่เขาแอบปลอมตวัไปสืบว่าสาลินมีลกัษณะอย่างไร เมื่อทราบว่าเขาก าลงัจะ
ถกูจบัให้หมัน้หมายกบัเธออีกคน และเมื่อเขาได้พบกบัเธอ เขาก็ไม่ได้อินงัขงัขอบใดๆ กบับคุลิกลกัษณะที่ตรงไปตรงมา
ของเธอ และมอบมิตรภาพให้กบัเธอในทนัที คณุชายเลก็จึงเป็นเสมือนผู้ชายยคุใหมท่ี่ยอมรับตวัตนและพฤติกรรมที่ไมโ่อน
ออ่นผอ่นตามของผู้หญิงได้อยา่งไมต่ะขิดตะขวงใจ 

2.“ผู้ชายข้าวเปลือก ผู้หญิงข้าวสาร” ซึ่งสะท้อนผ่านบทบาทและพฤติกรรมของตวัละครหลายตวัในเร่ืองอย่าง
เห็นได้ชดั  “ผู้ชายข้าวเปลือก ผู้หญิงข้าวสาร” เป็นสภุาษิตโบราณที่มีความหมายเชิงเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง
ชายหญิงในสงัคมไทย ซึ่งสอนให้ผู้หญิงรักนวลสงวนตวั โดยผู้ชายเปรียบเหมือนข้าวเปลือกที่สามารถน าไปหว่านหรือ
เพาะปลกู งอกใหมไ่ด้อีก สว่นผู้หญิงเปรียบเหมือนข้าวสารคือผา่นการขดัสแีล้วพร้อมที่จะน าไปหงุไมส่ามารถน าไปปลกูได้
อีก  

จะเห็นได้ว่าแนวคิดดงักลา่วถกูสะท้อนให้เห็นผ่านความคิดและความเช่ือในเร่ืองการเป็นกุลสตรี และมมุมองที่
ตวัละครหลายๆ ตวัให้ความส าคญักบัคณุลกัษณะของผู้หญิงและผู้ชาย  ที่เห็นได้ชดัที่สดุน่าจะเป็นกรณีของการแตง่งาน
ระหว่างหม่อมราชวงศ์หญิงเทพีเพ็ญแสง หรือคณุหญิงก้อยและอศันีย์ที่ลงเอยด้วยการหยา่ร้าง ในขณะที่อศันีย์ อดีตสามี
กลับใช้ชีวิตหลังการหย่าร้างปกติ ไม่ได้ถูกต าหนิ ติเตียน หรือว่าร้าย คุณหญิงก้อยกลับกลายเป็นผู้ หญิงที่มีต าหนิ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับสมเด็จพระองค์หญิงที่มองว่าคุณหญิงก้อยไม่เหมาะสมกับคุณชายรองเนื่องจากเธอผ่านการ
แตง่งานมาแล้ว แม้วา่ทัง้สองพระองค์จะเคยเป็นคูรั่กกนัมาก่อนก็ตาม  ความเช่ือในเร่ือง “ผู้ชายข้าวเปลอืก ผู้หญิงข้าวสาร” 
นีย้งัสะท้อนให้เห็นอยา่งเดน่ชดัด้วยการใช้ตวัละคร ศรีจิตรา ท่ีเป็นผู้หญิงเรียบร้อย มีความเป็นกลุสตรี รักนวลสงวนตวัและ
ชอบท างานบ้านงานเรือน และได้รับการช่ืนชมจากทกุคน โดยเฉพาะตวัละครที่เป็นผู้ใหญ่ ที่ยงัคงยดึมัน่ในคา่นิยมเก่ียวกบั
คณุลกัษณะของชายหญิงที่ถกูที่ควรอีกด้วย  

นอกจากนี ้ผลการศึกษาวิจยัเร่ืองบทบาททางเพศที่สะท้อนผ่านละครโทรทศัน์ เร่ือง “สะใภ้จ้าว” นัน้พบว่าละคร
โทรทศัน์เร่ืองดงักลา่วใช้วิธีการน าเสนอแนวคิดเร่ืองบทบาททางเพศด้วยวิธีที่เรียบง่าย ไม่ซบัซ้อน ผ่านการใช้ตวัละครสอง
ชุดในลกัษณะที่เป็นตวัละครแบบเป็นคู่ (Foil) กลา่วคือตวัละครที่มีคณุลกัษณะตรงกนัข้ามกบัตวัละครหนึ่ง และมีขึน้เพื่อ
ขบัเน้นหรือเสริมให้ตวัละครและความเป็นตวัละครของตวัละครอีกตวันัน้เด่นขึน้ การใช้ตวัละครที่มีบุคลิก ลกัษณะและ
คณุสมบตัิที่เป็นไปตามคา่นิยม เช่นคา่นิยมเร่ืองของความเป็นชาย ความเป็นหญิง อยา่ง ผู้ชายเป็นช้างเท้าหน้า ผู้หญิงเป็น
ช้างเท้าหลัง หรือผู้ ชายข้าวเปลือก ผู้ หญิงข้าวสาร และไม่เป็นไปตามค่านิยมของสังคม คือการสร้างตัวละครที่มี
คณุลกัษณะบางอย่างผิดไปจากคา่นิยมกระแสหลกัของสงัคม และให้ตวัละครทัง้ 2 ฝ่ายเกิดความขดัแย้งระหว่างกนั อนั
น าไปสูบ่ทสรุปของเร่ืองนัน่คือการสรุปให้เห็นชดัเจนวา่การยอมรับตวัตนและความต้องการของตวัเองคือสิ่งที่น าพามาซึง่
ความสุข  จากการใช้ตัวละครแบบเป็นคู่ดังที่กล่าวไปแล้วนัน้จะเห็นได้ว่าละครโทรทัศน์เร่ื องสะใภ้จ้าวไม่ได้เพียงแค่
น าเสนอบทบาททางเพศที่สะท้อนผา่นออกมาจากเร่ืองราวในละครโทรทศัน์แคเ่ฉพาะบทบาททางเพศที่เป็นไปตามคา่นิยม
กระแสหลกัของสงัคมเท่านัน้ หากแต่ยงัสะท้อนให้เห็นถึงบทบาททางเพศระหว่างชายหญิงในช่วงการเปลี่ยนผ่านของ
สงัคม ที่ผู้หญิงเร่ิมมีบทบาท มีตวัตน และมีสิทธ์ิ มีเสียงมากขึน้ ผ่านการใช้ตวัละครหลกัอยา่ง สาลิน ท่ีเป็นเสมือนตวัแทน
ของผู้หญิงที่ไมไ่ด้ยอมจ านนตอ่โชคชะตา และยอมเป็นผู้ตามอีกตอ่ไป เช่นเดียวกบัคณุชายเลก็ ที่ถกูใช้เป็นเสมือนตวัแทน
ของผู้ชายในยคุสงัคมเปลี่ยนผ่านที่ไม่จ าเป็นต้องเข้มแข็ง เคร่งขรึม และเอาการเอางานแต่อย่างเดียว หากแต่สามารถมี
อารมณ์อ่อนไหวได้ด้วยเช่นกนั ซึ่งลกัษณะของการใช้ตวัละครแบบเป็นคู่ (Foil) ในตวัละครสาลิน-ศรีจิตรา และคุณชาย
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รอง-คณุชายเลก็นี ้ช่วยขบัเน้นให้เห็นถึงบทบาททางเพศที่เปลีย่นไปในยคุสมยัที่สงัคมเร่ิมยอมรับตวัตนและสทิธิของผู้หญิง
ได้มากขึน้นัน่เอง  

ดงันัน้ จึงสรุปได้อย่างเห็นได้ชดัว่าละครโทรทศัน์เร่ือง “สะใภ้จ้าว” นัน้ มีส่วนในการตอกย า้แนวคิดอดุมการณ์ 
และค่านิยมในเร่ืองของบทบาททางเพศที่ปรากฏอยู่และมีลกัษณะเป็นไปตามค่านิยมในสงัคม กล่าวคือ ละครโทรทศัน์
เร่ือง “สะใภ้จ้าว” เป็นสว่นหนึง่ของการตอกย า้และสะท้อนให้เห็นคา่นิยมเดิมเร่ืองบทบาททางเพศตามอดุมการณ์ชายเป็น
ใหญ่ (Patriarchy)  ซึง่เป็นแนวคิดกระแสหลกัในสงัคมไทยอยูแ่ล้ว อยา่งไรก็ดี ละครโทรทศัน์ก็ยงัเอือ้อ านวยและสะท้อนให้
เห็นถึงความโอนอ่อนผ่อนตามของสงัคมที่มีต่อบทบาทและสิทธิของผู้ หญิงที่มีมากขึน้ แม้สดุท้ายแล้วผู้หญิงก็อาจไมไ่ด้มี
อ านาจมากขึน้ มีข้อตอ่รองมากขึน้ แตอ่ยา่งน้อย บทบาทและสทิธิบางอยา่งที่ผู้หญิงแสดงออกมาก็เป็นท่ียอมรับได้มากขึน้
นัน่เอง    

การสะท้อนบทบาททางเพศที่ปรากฏในสงัคม ทัง้ที่เป็นไปตามแนวคิดกระแสหลกั และไม่เป็นไปตามแนวคิด
กระแสหลกันัน้ แสดงให้เห็นว่าละครโทรทศัน์ยงัคงมีบทบาทส าคญัในการธ ารงรักษา และถ่ายทอดความคิด ความเช่ือ 
คา่นิยม และอดุมการณ์ทางสงัคมให้คงอยูส่บืไป อีกทัง้ยงัมีบทบาทในการน าเสนอความคิด หรือคา่นิยมใหม่ๆ  ที่ก่อให้เกิด
เป็นกระแส หรือท าให้เกิดการยอมรับในสงัคมได้ ขณะเดียวกนั สิ่งที่ค้นพบในงานวิจยันีย้งัแสดงให้เห็นด้วยวา่แม้บทบาท
ของสือ่โทรทศัน์จะลดน้อยลงเมื่อสือ่ใหม ่ที่เป็นสือ่ออนไลน์ได้ถือก าเนิดขึน้มา แตส่ือ่โทรทศัน์ก็ยงัเป็นสือ่ที่มีความส าคญัใน
แง่ของการถ่ายทอดความคิดและอดุมการณ์ทางสงัคมเพื่อก่อให้เกิดกระบวนการอบรมบม่เพาะในสงัคมสบืตอ่ไปอีกด้วย 
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การวิเคราะห์โมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยันภาวะผู้น าด้าน
สิ่งแวดล้อมของอุตสาหกรรมโรงแรมในประเทศไทย 

A Confirmatory Factor Analysis Model of Environmental 
Leadership of Hotel Industry in Thailand 

 
นิลุบล  วโิรจน์ผดุงพงศ์1* 

สวียา  ปรารถนาด2ี 
อนิรุธ  พิพัฒน์ประภา3 

บทคดัย่อ 
การศกึษานีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อวเิคราะห์โมเดลองค์ประกอบเชิงยนืยนัภาวะผู้น าด้านสิง่แวดล้อมของอตุสาหกรรม

โรงแรมในประเทศไทย กลุม่ตวัอยา่งที่ใช้ในการศกึษาครัง้นีค้ือผู้บริหารโรงแรม ระดบั 3-5 ดาว เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยัคือ
แบบสอบถามมาตราสว่นประมาณคา่ 5 ระดบั ผลการวิจยัพบว่าผลการวิเคราะห์องค์ประกอบภาวะผู้น าด้านสิ่งแวดล้อม
ของอุตสาหกรรมโรงแรมในประเทศไทย ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ คือ (1)วิสัยทัศน์ของผู้ น าด้านสิ่งแวดล้อม 
(2)ทศันคติด้านสิง่แวดล้อม (3)ศีลธรรมและคา่นิยม ซึง่ทัง้ 3 องค์ประกอบมีดชันีที่ใช้ในการตรวจสอบความสอดคล้องและ

ความกลมกลืนของตัวแบบกับข้อมูลเชิงประจักษ์ดังนี ้Chi-Square =128.750; df = 99; 2 /df =2.182; RMASE 
=0.077; SRMR =0.016; CFI = 0.968; TLI =0.958 แสดงว่าแบบจ าลองการวัดภาวะผู้ น าด้านสิ่งแวดล้อมมีความ
สอดคล้องกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ สามารถใช้วดัภาวะผู้น าด้านสิง่แวดล้อมของอตุสาหกรรมโรงแรมในประเทศไทยได้ 
 
ค าส าคญั : ภาวะผู้น าด้านสิง่แวดล้อม , วิสยัทศัน์ของผู้น าด้านสิง่แวดล้อม,ทศันคตด้ิานสิง่แวดล้อม,ศีลธรรมและคา่นยิม 
 
Abstract 
 The objective of this study is to analyze the environmental leadership confirmation model of the hotel 
industry in Thailand.  The sample group used in this study was 3-5 star hotel management.  The research 
instrument is a 5-level. The results showed that the results of the environmental leadership component analysis 
of the hotel industry in Thailand consisted of 3 components: (1)Environmental  Leader Vision (2)Environmental 
Attitudes (3)Moral and Value, in which the 3 elements were indexed Used to verify the consistency and harmony 
of the model and empirical data as follows: Chi-Square=128.750; df = 99; / df = 2.182; RMASE = 0.077; SRMR 
= 0.016; CFI = 0.968; TLI = 0.958 Can be used to measure environmental leadership of the hotel 
 

Keyword : Environmental Leadership, Environmental  Leader Vision, Environmental Attitudes, Moral and Value 
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บทน า   
 ปัจจบุนัปัญหาด้านสิง่แวดล้อมเป็นประเด็นที่ต้องร่วมกนัด าเนินการแก้ไขอยา่งเร่งดว่น เพราะในอดีตทกุประเทศ
มุ่งเน้นการพฒันาเศรษฐกิจให้เติบโตโดยใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างฟุ่ มเฟือย จึงส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพภมูิอากาศโลก โดยเฉพาะการเกิดภาวะโลกร้อน (Global Warming) แนวคิดการพฒันาที่ยัง่ยนืได้รับการยอมรับมาก
ขึน้ในการก าหนดนโยบายและทิศทางการด าเนินงานขององค์กรทุกระดบัทัง้ระดบัประเทศจนถึงระดบันานาชาติ ตลอด
ทศวรรษที่ 1970 แนวคิดการพฒันาอย่างยัง่ยืนเป็นแนวคิดที่มีผู้ ให้ความสนใจศึกษาในหลายประเด็น (Pirages, 1977; 
Cleveland, 1979; Connor, 1979)   APAT (2002) ได้กล่าวไว้ว่า อุตสาหกรรมโรงแรมสร้างผลกระทบทางลบต่อ
สิ่งแวดล้อม เนื่องจากมีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติตา่งๆ อย่างมากเกินความจ าเป็น เนื่องด้วยลกัษณะการด าเนินงานด้วย
การให้บริการของอุตสาหกรรมโรงแรมมีการใช้พลงังาน และใช้ทรัพยากรธรรมชาติเป็นจ านวนมาก ทางเลือกที่สามารถ
ช่วยลดผลกระทบ คือ การท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยปัจจุบันอุตสาหกรรมการท่องเ ที่ยวที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเร่ิมเป็นที่แพร่หลายมากขึน้ในหลายประเทศ เจ้าของโรงแรมที่พักต่างๆ เร่ิมปรับตัวให้เป็นโรงแรมสีเขียว 
(Green Hotel) เช่น ในประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีการปรับตวัในด้านต่างๆ อาทิ การใช้สบู่เหลวแทนสบู่ก้อน การใช้วสัดรีุ
ไซเคิล (Cometa, 2012) การใช้ถงุผ้าแทนถงุพลาสติก การใช้หลอดไฟที่ประหยดัพลงังานการใช้อปุกรณ์ที่ประหยดัน า้ เป็น
ต้น (Millar & Baloglu, 2008) ในเขตบริหารพิเศษฮ่องกง ธุรกิจโรงแรมที่พกัเร่ิมมีการใช้ผลติภณัฑ์หรือบริการท่ีเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม เช่น ลดการปล่อยของเสีย ใช้ผลิตภณัฑ์ที่ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหรือมีนโยบายในการประหยดัพลงังานที่
ชัดเจน (Chan, 2013) ส าหรับประเทศมาเลเซียที่เร่ิมประสบกับปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ธุรกิจโรงแรมที่พกัในประเทศ
มาเลเซียได้เร่ิมมีการปรับตัวเพื่อเป็น  Green Hotel มากขึน้ (Yusof & Jamalidin, 2013) การศึกษาของแอนเดอร์เร็ค 
(Andereck, 2009) ที่ท าการศึกษานกัท่องเที่ยวที่ท่องเที่ยวในเขตอทุยานแห่งชาติของอริโซน่า สหรัฐอเมริกาจ านวน 852 
คน พบว่านักท่องเที่ยวจ านวนมากให้ความส าคัญกับการรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทที่ให้บริการด้านการ
ท่องเที่ยว เช่นเดียวกับบคัลีย์ (Buckley,2003 อ้างถึงใน Franch, Martini, Buffa, & Parisi, 2008) ได้กล่าวไว้ว่า กระแส
การท่องเที่ยวแบบยัง่ยืนจะกลายเป็นทางเลือกส าคญัของกลุม่นกัท่องเที่ยวโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศที่ก าลงัพฒันา 
ทัง้นีจ้ะเห็นได้วา่กลุม่ลกูค้าที่ใช้บริการการทอ่งเที่ยวในประเทศไทยโดยสว่นใหญ่เป็นชาวตา่งชาติที่มีความคาดหวงักบัการ
รักษาและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม การศึกษาดงักลา่วสะท้อนให้เห็นวา่กลุม่ธุรกิจโรงแรมตระหนกัถึงการน าแนวคิดด้าน
การจดัการสิง่แวดล้อมมาใช้ในการวางกลยทุธ์   
 ส าหรับประเทศไทย อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่ส าคญัอย่างยิ่ง รายได้จากการท่องเที่ยวใน
ประเทศไทยเพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่อง จากข้อมลูในปี 2560 ตลาดนกัท่องเที่ยวต่างชาติเที่ยวไทยเติบโต 8.8% หรือมีจ านวน
ประมาณ 35 ล้านคน และส าหรับทิศทางตลาดนกัทอ่งเที่ยวตา่งชาติในปี 2561 คาดวา่จะมีจ านวนประมาณ 37.8 ล้านคน 
ขยายตวัประมาณร้อยละ 7.0 จากปี 2560 (ศนูย์วิจยักสิกรไทยม,2561) และจากแนวโน้มการเติบโตของอตุสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวท าให้กลุ่มธุรกิจโรงแรมได้รับประโยชน์มากที่สดุ รองลงมาคือ ธุรกิจอาหารและเคร่ืองดื่ม ธุรกิจขนส่งทางบก 
ธุรกิจการบิน ธุรกิจด้านการกีฬาและบนัเทิง ตามล าดบั ธุรกิจโรงแรมจึงถือเป็นหนึ่งในห่วงโซอ่ปุทานของอตุสาหกรรมการ
ทอ่งเที่ยวที่มีบทบาทส าคญัตอ่การพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ ซึง่ธุรกิจโรงแรมถือเป็นธุรกิจที่มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
ในกระบวนการด าเนินงานเป็นจ านวนมาก รวมทัง้ยงัสร้างปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในวงกว้างอีกด้วย (Chon & Maier, 
2010) และจากกระแสการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม ท าให้ภาคธุรกิจโรงแรมและที่พกั เร่ิมตื่นตวัและจดัท าแผน
นโยบายการบริการ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยค านึงถึงความรับผิดชอบต่อผลสงัคมจากการด าเนินธุรกิจ (Corporate 
Social Responsibility) จากการส ารวจของ Kelly & Williams (Kelly, J., & Williams, P.W., 2007) ในปี 2007 แสดงผล
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ยืนยนัว่า ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมมีความกระตือรือร้นและสนใจที่จะก าหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและแนวทาง
ปฏิบตัิในการประหยดัพลงังานเพื่อลดต้นทนุการผลิตของโรงแรม จึงสรุปได้วา่ธุรกิจที่พกัแรมต่างๆ “เต็มใจ” และ “ยินดี”ที่
จะช่วยดแูลสิ่งแวดล้อม ดงันัน้เมื่อนโยบายการประหยดัพลงังานเพื่อลดต้นทนุของภาคอตุสาหกรรมบริการ ด าเนินควบคู่
ไปกบัความใสใ่จดแูลสิง่แวดล้อมที่เพิ่มขึน้ของผู้บริโภคจึงสง่เสริมให้เกิดความเปลีย่นแปลงในธุรกิจการบริการที่พกัแรมไป
ในทิศทางที่เป็นประโยชน์ตอ่สิง่แวดล้อม  
 ปัจจยัส าคญัที่จะท าให้องค์กรเกิดความสามารถการจดัการห่วงโซอ่ปุทานด้านสิ่งแวดล้อม จ าเป็นอยา่งยิ่งที่ต้อง
อาศยัผู้บริหารที่มีภาวะผู้น า (Leadership) ที่สามารถบริหารจดัการองค์กรให้ทนัต่อสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงเพราะ
ผู้น าเป็นผู้ก าหนดกลยทุธ์หรือเป้าหมายรวมถึงการจดัสรรทรัพยากรส าหรับกิจกรรมทัง้หมดที่มีตอ่วตัถปุระสงค์ขององค์กร 
(Banerjee et al., 2003 Epstein & Buhovac, 2014) แนวคิดความเป็นผู้น าได้เปลี่ยนจากการบง่ชีท้ี่ตวับคุคลไปยงัองค์กร
มากขึน้และในยุคปัจจุบนัที่ปัญหาสิ่งแวดล้อมและสงัคมมีความซบัซ้อน ดงันัน้ปัจจัยดงักล่าวจึงได้รับความสนใจจาก
นกัวิชาการและนกัปฏิบตัิซึ่งมีการศึกษาในหลายประเด็น อย่างไรก็ตาม แนวดงักล่าวยงัไม่ได้ข้อสรุปที่ชดัเจน เก่ียวกบั
ภาวะผู้น า (Leadership)  กบั การจดัการสิ่งแวดล้อม (Environmental Management) เนื่องจากประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม
กลายเป็นประเด็นส าคัญที่หลายองค์กรจึงตระหนกัถึงบทบาทส าคญัของการเป็นผู้น าในการจัดการกับปัญหาเหล่านี ้
งานวิจยันีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อศกึษาถึงองค์ประกอบของภาวะผู้น าด้านสิง่แวดล้อมและวิเคราะห์องค์ประกอบของภาวะผู้น า
ด้านสิ่งแวดล้อมว่ามีองค์ประกอบใดบ้าง และองค์ประกอบใดมีผลต่อความสามารถการจัดการห่วงโซ่อุปทานด้าน
สิง่แวดล้อม 
 
การทบทวนวรรณกรรม 

แนวคดิภาวะผู้น าด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Leadership) 
แนวคิดความเป็นผู้น าได้เปลีย่นจากการบง่ชีท้ี่ตวับคุคลไปยงัองค์กรมากขึน้ สิง่แวดล้อมกลายเป็นประเด็นส าคญั

ที่หลายองค์กรตระหนกัถึงบทบาทส าคญัของการเป็นผู้น าในการจดัการกบัปัญหาเหลา่นี ้(Banerjee et al., 2003 Epstein 
& Buhovac, 2014) เพราะผู้น าก าหนดกลยุทธ์หรือเป้าหมายด้านความยัง่ยืนขององค์กรและจัดสรรทรัพยากรส าหรับ
กิจกรรมทัง้หมดที่มีตอ่วตัถปุระสงค์ขององค์กร (Banerjee et al. ,2003) สอดคล้องกบั Epstein และ Buhovac (2014) ได้
ให้ความส าคญักบัความเป็นผู้น าในการพฒันาและใช้กลยทุธ์ด้านการพฒันาอยา่งยัง่ยืนรวมถึงการสือ่สารความยัง่ยืนของ
องค์กรกับผู้มีส่วนได้เสียทัง้ภายในและภายนอก แนวคิดภาวะผู้น าด้านสิ่งแวดล้อม เกิดจากความกดดันเร่ืองความ
รับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility) (Mostovicz, I., N. Kakabadse, and A. Kakabadse, 2009) 
ทฤษฎีความเป็นผู้น าแบบปรับตัวของ Heifetz เป็นจุดเร่ิมต้นที่ส าคัญส าหรับแนวคิดความเป็นผู้น าด้านสิ่งแวดล้อม 
โดยเฉพาะการร่วมกันรับผิดชอบในปัญหาสิ่งแวดล้อม เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การใช้และท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมหาศาลในขณะที่มีอย่างจ ากดั การพฒันาปรับปรุงแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ทวีปัญหาความ
รุนแรงขึน้จนเป็นปัญหาระดบัสงัคมและโลก ท าให้ประเด็นด้านความเป็นผู้น าและสิ่งแวดล้อมถกูน ามาเช่ือมโยงกนัและมี
ความจ าเป็นอย่างยิ่งในการศึกษาในเร่ืองความเป็นผู้น าด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึน้ในช่วงของการเจริญเติบโตทางด้าน
เศรษฐกิจ แต่ละเลยในเร่ืองของคณุธรรมจริยธรรม (Iszatt-White, M. and C. Sauanders, 2014, p. 239) ดงันัน้จึงเกิด
การพฒันาของแนวคิดของภาวะผู้น า ทฤษฏีของภาวะผู้น าการเปลีย่นแปลงและความรับผิดชอบต่อสงัคมด้านสิง่แวดล้อม 
เกิดเป็นภาวะผู้น ากระบวนทศัน์ใหม ่คือ แนวคิดภาวะผู้น าด้านสิง่แวดล้อม ซึง่ผู้บริหารที่มีภาวะผู้น าด้านสิง่แวดล้อมนีเ้ป็น
ปัจจยัส าคญัที่น ามาสูก่ารก าหนดแนวทางการจดัการสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นแนวคิดที่มุ่งเน้นการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ 
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และสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสมและคุ้มค่าเพื่อให้มีทรัพยากรใช้ได้อย่างยั่งยืน (Banerjee, Lyer, & Kashyap, 2003 
Bansal & Roth, 2000 , Chen, 2008 , Chen, Gregoire, Arendt และ Shelley, 2011 , Chou, Chen, & Wang, 2012 ; 
Epstein & Buhovac, 2014; Flannery & May, 1994)  

แนวคิดภาวะผู้น าด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Leadership) เป็นการบรูณาการระหว่างทฤษฏีภาวะผู้น า
การเปลี่ยนแปลง (Transformational leadership) กบั ผู้น าทางด้านจริยธรรม (Moral Leadership) ด้านการตระหนกัรู้
และการให้ความใสใ่จด้านสิ่งแวดล้อม (Environment)รวมถึงทฤษฎีเชิงสถานการณ์ (Contingency Theory) ซึ่งการ
เปลีย่นแปลงเก่ียวกบัแนวคิดและวิวฒันาการของภาวะผู้น าด้านสิง่แวดล้อม (Simon Western, 2008)  แสดงได้ดงันี ้
ปี 1990 ลกัษณะเป็นผู้น าแบบผู้ควบคมุ (Controller Transactional Leader) การแสดงความคิดเห็นและการควบคมุการ
จดัการเป็นแบบวิทยาศาสตร์ ซึ่งผู้น าแบบควบคมุยงัมีอยูเ่ร่ือยมาโดยเฉพาะในจีนและเอเซีย   ปี 1960 มีการเปลี่ยนแปลง 
โดยเน้นความสมัพนัธ์ของบคุคลมากขึน้  ปี 1980 ภาวะผู้น าการเปลีย่นแปลง มีการควบคมุทางวฒันธรรม  ปี 2000 ผู้น าที่
เป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม ผู้น าสเีขียว ผู้น าที่เห็นแก่สว่นรวม ผู้น าแบบรับใช้ ผู้น าที่ยอดเยี่ยม ดงัภาพท่ี 3  แสดงให้เห็นถึงการ
เปลีย่นแปลงเก่ียวกบัภาวะผู้น าและความเป็นผู้น าด้านสิง่แวดล้อมที่มีการพฒันาไปเพื่อตอบสนองความต้องการ 

 
ภาพที่ 3 แสดงการเปลีย่นแปลงเก่ียวกบัภาวะผู้น า 

ที่มา : Simon Western, 2008 หนงัสอื Leadership A Critical Text 
 
องค์ประกอบของภาวะผู้น าด้านสิ่งแวดล้อม 
รูปแบบการเป็นผู้น าด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Leadership Model : ELM) ซึ่งเสนอโดย Flannery and 

May (1994) โดยประยกุต์ทฤษฎีพฤติกรรมการวางแผน (Theory of Planned Behavior :TPB) ของ Ajzen ผลการศึกษา
พบวา่พฤติกรรมด้านสิง่แวดล้อมมาจากปัจจยัดงันี ้1) คณุคา่ทางศีลธรรมของผู้บริหารระดบัสงู 2) ทศันคติด้านสิง่แวดล้อม 
3) อิทธิพลของผู้มีสว่นได้สว่นเสีย และ4) การควบคมุพฤติกรรมในการรับรู้ ซึ่งท าให้นกัวิจยัและผู้ปฏิบตัิงานสามารถท า
ความเข้าใจเก่ียวกบัปัจจยัส าคญัในการพฒันายทุธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กรและกิจกรรมด้านความเสมอภาค
ด้านสิง่แวดล้อม  

Norman L. Christensen Jr, 2008 ไ ด้ เขียนมุมมองเ ก่ียวกับภาวะผู้ น า ด้านสิ่ งแวดล้อมในในหนังสือ 
Environmental Leadership Equals Essential Leadership โดยระบุว่าภาวะผู้ น าด้านสิ่งแวดล้อมจะประกอบด้วย 4 
องค์ประกอบ คือ ขอบเขต (Boundaries) การจดัล าดบัความส าคญั (Priorities) ความไมแ่นน่อน (Uncertainties) และการ
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กระท า (Action) ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมที่น่าสนใจและน่าเป็นห่วงที่สดุของคือ เร่ืองของขอบเขตที่มนัจะกระจายไปได้ใน
ทกุพืน้ท่ี ตวัอยา่งเช่นการตดัไม้ท าลายป่าภมูิภาคหนึง่ ๆ จะสง่ผลกระทบตอ่ลกัษณะการจดัการป่าไม้ในภมูิภาคอื่น ๆ และ
การแก้ปัญหาสิง่แวดล้อมดงักลา่วต้องการการสือ่สารความเข้าใจและการท างานร่วมกนัหลายฝ่าย  

Berry และ Gordon (2012) กลา่วว่าในแง่ของความเป็นผู้น าด้านสิ่งแวดล้อมยงัไม่สอดคล้องกบัทฤษฎีใด โดย
จะใช้ทฤษฏีพืน้ฐานที่เช่ือถือได้ส าหรับความคิดและการกระท า โดยใช้ประสบการณ์การสงัเกตการณ์และความคิดสว่น
บคุคล ประกอบด้วยองค์ประกอบ 4 ประการคือ  1 (องผู้น าซึง่เกิดขึน้จากการคิดในอนาคตโดยวิสยัทศัน์เก่ียวกบัลกัษณะข
ใช้ข้อมลูทัง้หมดที่มีและการคาดการณ์การทดสอบและข้อมลูเชิงลกึจงึเป็นประโยชน์และสามารถถา่ยทอดได้ 2 (ทกัษะการ
เป็นผู้น าเช่นจริยธรรมและคุณค่าส่วนบุคคลการสื่อสารการจัดการการประเมินความขดัแย้งและการแก้ปัญหามีผลต่อ

ายกฎหมายและนโยบ 3 ) การสงัเกตการณ์ของผู้น าเองรู้ว่าการเป็นผู้น าด้านสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพขึน้อยู่กบับริบท
เช่นวฒันธรรมองค์กร ท่ีตัง้ทางภูมิศาสตร์ ความแปรปรวนในสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ ฯลฯ 4 (การสร้างวิสยัทศัน์ 

านะปัจจุบันความท้าทายและปัญหาตลอดจนนโยบาย กิจกรรมส าหรับองค์กรจริงและสถานการณ์จริงซึ่งรวมถึงสถ
ตวัเลือกส าหรับการแก้ปัญหาและตวัชีว้ดัเพื่อติดตามและประเมินผลการแก้ไข เน้นการมีสว่นร่วมของทีมที่สูเ่ป้าหมายถกู
สร้างขึน้และมีการตดัสนิใจร่วมกนั 

คณะกรรมการวิสยัทศัน์ในการพฒันาผู้น าด้านสิ่งแวดล้อมในระดบัอดุมศึกษาเพื่อบรรลเุป้าหมายอย่างยัง่ยืน
ในเอเชีย กระทรวงสิ่งแวดล้อมประเทศญ่ีปุ่ น (Committee on the Vision for Developing Environmental Leaders in 
Higher Education towards Achieving a Sustainable Asia, the Ministry of Environment, Japan )   เสนอว ่าผู้น า
ด้านสิ่งแวดล้อมจะต้องมี “แรงจูงใจที่มุง่มัน่”,“ความเช่ียวชาญ” และ“ความเป็นผู้น า” อธิบายได้ว่า แรงจูงใจที่มุง่มัน่ควร
อยูบ่นพืน้ฐานของความเข้าใจที่ชดัเจนเก่ียวกบัความเร่งดว่นของสถานะปัจจบุนัของความยัง่ยืนและการด าเนินการ ความ
เต็มใจที่จะท าหน้าที่ในการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมเป็นที่คาดหวงัของผู้ น าด้านสิ่งแวดล้อม จริยธรรมด้านสิ่งแวดล้อมและ
ความสามารถในการประเมินความต้องการระยะยาวและระยะสัน้มีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจที่ดีของผู้ น าด้าน
สิ่งแวดล้อม ในเวลาเดียวกันแรงจูงใจและความเต็มใจควรได้รับการสนบัสนุนจากความสามารถในการท าความเข้าใจ
ความสมัพนัธ์ระหว่างมิติด้านสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจและสงัคม คุณค่าของสิ่งแวดล้อมยังไม่ได้รับการยอมรับในระบบ
เศรษฐกิจและสงัคมในปัจจุบนั ดงันัน้จึงจ าเป็นต้องจดัการกบัข้อบกพร่องในสามมิตินี ้ความเป็นผู้น าเป็นองค์ประกอบ
ส าคญัอย่างยิ่งส าหรับผู้น าด้านสิ่งแวดล้อม เป็นผู้น าสามารถถ่ายทอดความรู้  ข้อมลูและเทคโนโลยีส าหรับการแก้ปัญหา
สิง่แวดล้อม  

 
การบูรณาการค านิยามของภาวะผู้น าด้านสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับบริบทของอุตสาหกรรมโรงแรม 
            การบรูณาการค านิยามของภาวะผู้น าด้านสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกบับริบทอตุสาหกรรมโรงแรมในประเทศมี
รายละเอียดสามารถสรุปองค์ประกอบ ภาวะผู้น าด้านสิ่งแวดล้อม ตามแนวคิดของ Flannery and May , Berry and 
Gordon และ Education towards Achieving a Sustainable Asia, the Ministry of Environment, Japan ดงันี ้ 
              ภาวะผู้น าด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Leadership : EL) หมายถึง หมายถึง ผู้น าได้ใช้พฤติกรรมสว่น
บคุคลกบัความสามารถทัง้ศาสตร์และศิลป ในการสร้างวิสยัทศัน์ กระตุ้นจูงใจ มีอิทธิพลทางความคิดและพฤติกรรมเชิง
บวกตอ่ผู้ตาม และมีจิตส านกึเร่ืองความรับผิดชอบต่อสงัคมด้านสิง่แวดล้อม รวมทัง้ เพื่อให้การด าเนินงานบรรลเุปา้หมาย
สงูสดุขององค์กรด้านสิง่แวดล้อม มีองค์ประกอบที่ส าคญัในการวดั 3 ด้าน ดงันี ้
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 วิสัยทัศน์ของผู้น าด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental  Leader Vision : EV) หมายถึง ผู้บริหารที่มีวิสยัทศัน์ใน
การก าหนดนโยบาย การจดัการด้านสิง่แวดล้อมให้กบัองค์กร มีความมุง่มัน่ในการผลกัดนัให้โรงแรมมีการด าเนินงานท่ีเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการตัดสินใจและจัดการเก่ียวกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม มี
ความสามารถในการผลกัดนัองค์กรให้ไปสู่เป้าหมายในการเป็นโรงแรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและตอบสนองความ
ต้องการของลกูค้า รวมถึงการอนญุาตให้พนกังานมีสว่นร่วมในการตดัสินใจการด าเนินงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและ
ให้ความส าคญักบัการฝึกอบรมด้านสิง่แวดล้อม 
 ทัศนคติด้านสิ่ งแวดล้อม (Environmental Attitudes : EA) หมายถึง การตระหนักถึงความต้องการและ
ผลกระทบของผู้มีสว่นได้เสียเก่ียวกบัสิ่งแวดล้อมเป็นส าคญั ความมุ่งมัน่ในการสร้างความยัง่ยืนของสงัคมและเข้าใจถึง
ความสมัพนัธ์ระหวา่งมิติด้านสิง่แวดล้อม เศรษฐกิจและสงัคม โดยเช่ือมัน่วา่การด าเนินการด้านสิง่แวดล้อมจะน าไปสูก่าร
เช่ือมโยงความส าเร็จของโรงแรม สงัคมและความยัง่ยืนเข้าด้วยกนั 
 ศีลธรรมและค่านิยม ( Moral and Value :MV ) หมายถึง การให้ความส าคญักบัความรับผิดชอบตอ่สงัคมใน
เร่ืองสิ่งแวดล้อม ตระหนักรู้ว่าทรัพยากรบนโลกมีอยู่อย่างจ ากัดและบางอย่างใช้แล้วสูญสลายไปไม่สามารถสร้างขึน้
ทดแทนได้หรือต้องใช้ระยะเวลานานนบัศตวรรษ การมีจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจโดยการปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีคิดด้วย
การมุ่งเน้นผลก าไรจากการด าเนินงานควบคู่กับการด าเนินงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการตระหนกัถึงความ
ต้องการของผู้มีสว่นได้สว่นเสยีเก่ียวกบัปัญหาสิง่แวดล้อมและผลกระทบที่ตามมาเสมอ 
 
กรอบแนวคดิ 

 
 
 
 
 

 

 

 

ภาพที่ 4 องค์ประกอบของตวัแปรภาวะผู้น าด้านสิง่แวดล้อมของอตุสาหกรรมโรงแรมในประเทศไทย 

 

วัตถุประสงค์  
เพื่อศึกษาองค์ประกอบและวิเคราะห์โมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยันของภาวะผู้ น าด้านสิ่งแวดล้อมของ

อตุสาหกรรมโรงแรมในประเทศไทย  
 
วิธีด าเนินการวิจัย  

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
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ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครัง้นีค้ือ ผู้บริหารโรงแรม ระดบั 3-5 ดาวที่เป็นสมาชิกของสมาคมโรงแรมไทย  มี
จ านวน 717 โรงแรม (ข้อมลู ณ วนัท่ี 15 เมษายน 2561 อ้างอิง) ซึง่การก าหนดขนาดกลุม่ตวัอยา่งใช้เกณฑ์ในการพิจารณา
เพื่อท าการวิเคราะห์แบบจ าลองสมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling: SEM) โดยเกณฑ์ของ Jackson 
(2001) กลา่วถึงเกณฑ์ที่ใช้ก าหนดขนาดกลุม่ตวัอย่างว่าขนาดกลุม่ตวัอย่างควรเป็น 10-20 เท่าของตวัแปรสงัเกตได้ ซึ่ง
การวิจยันีม้ีตวัแปรสงัเกตได้จ านวน 10 ตวัแปรสงัเกตได้ จึงต้องมีขนาดตวัอยา่งเทา่กบั 100-200 ตวัอยา่ง โดยการวิจยันีม้ี
จ านวนตวัอยา่งที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลูจริงทัง้สิน้ 200 ตวัอย่าง ดงันัน้จ านวนกลุม่ตวัอย่างในงานวิจยัครัง้นีเ้ป็นไปตาม
ข้อก าหนดสอดคล้องกบัเกณฑ์ของ Kline (2005) ที่ก าหนดวา่ขนาดกลุม่ตวัอยา่งเพื่อใช้ในการวิเคราะห์แบบจ าลองสมการ
โครงสร้างที่เหมาะสมควรมอียา่งน้อย 200 ตวัอยา่งขึน้ไป โดยมีผู้บริหารของธุรกิจโรงแรมเป็นผู้ให้ข้อมลู (Key Informants) 

 
เคร่ืองมือและการทดสอบคุณภาพเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลูการวิจยันี ้คือแบบสอบถาม (Questionnaire) ประกอบด้วย 4 ตอน ดงันี ้

ตอนที่  1  แบบสอบถามเก่ียวกบัข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่  2  แบบสอบถามข้อมลูทัว่ไปของโรงแรม 
ตอนที่ 3 แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัภาวะผู้น าด้านสิ่งแวดล้อม  ประกอบด้วยข้อค าถาม 3 ด้าน ได้แก่ วิสยัทศัน์
ของผู้น าด้านสิ่งแวดล้อม จ านวน 6 ข้อ, ทศันคติด้านสิ่งแวดล้อม จ านวน 3  ข้อ,ศีลธรรมและค่านิยม จ านวน 4 ข้อและ
ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ในขัน้ตอนการทดสอบคณุภาพเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยั ดงันี ้1) การทดสอบความตรง
เชิงเนือ้หา (content validity) แบบสอบถามได้ส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 5 ท่านตรวจสอบคุณภาพ เป็นตัวแทนของ
เนือ้หาสาระของตวัแปร ความครอบคลมุ และความชดัเจนของภาษาที่ใช้วา่มคีวาม เหมาะสมหรือไม ่พบวา่ผลการทดสอบ
คณุภาพเคร่ืองมือ ในการทดสอบความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หา โดยพิจารณาค่าดชันีวดัความสอดคล้อง ( IOC) ตัง้แต่ 0.50-
1.00 พบว่า ค่าดชันีความสอดคล้องระหวา่งข้อค าถามมีคา่อยู่ระวา่ง 0.6-1.00 ซึ่งมีค่ามากกวา่ 0.50 ถือเป็นค่าที่ยอมรับ
ได้ (Rovinelli and Hambleton, 1977)  2) การทดสอบความน่าเชื่อถอื (reliability) โดยพิจารณาคา่สมัประสทิธ์ิแอลฟา 
(Alpha’s Cronbach) พบว่า ค่าความน่าเช่ือถือของแบบสอบถามทุกข้อค าถามมีค่าอยู่ระหว่าง 0.888-0.913 ซึ่งมีค่า
มากกว่า 0.7 (Santos, 1999) จึงสรุปได้ว่าแบบสอบถามมีความน่าเช่ือถือ สามารถน าไปใช้เก็บรวบรวมข้อมลูจากกลุม่
ตวัอย่างในขัน้ตอนต่อไปได้ 3) การตรวจสอบเชิงโครงสร้าง (Construct Validity) ด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยนั (Confirmatory Factor Analysis) มีรายละเอียดการพิจารณาแสดงในตารางที่ 1 ดงันี ้
ตารางที่ 1 เกณฑ์การพิจารณาคา่ดชันีวดัความสอดคล้อง 

ค่าดัชนี เกณฑ์ อ้างอิง 

ไค-สแควร์สมัพทัธ์ ( 2 /df) < 3 
< 5 

Hair, et al. (2010) 
Schumacker and Lomax, 2004 

คา่ดชันีวดัระดบัความกลมกลนื (CFI/TLI) > 0.95 Hair, et al. (2010) 
คา่รากที่สองของคา่เฉลีย่ก าลงัสองของสว่นเหลอื (SRMR) < 0.05 Hair, et al. (2010) 
คา่รากที่สองของคา่เฉลีย่ก าลงัสองของสว่นเหลอื (SRMR) < 0.05 Hair, et al. (2010) 

 
ผลการวิจัย  
 ผลการศกึษาความคิดเห็นเก่ียวกบัภาวะผู้น าด้านสิง่แวดล้อม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็ฯเก่ียวกบั
ภาวะผู้น าด้านสิง่แวดล้อมโดยรวมในระดบัมาก มีคา่เฉลีย่ เทา่กบั 4.36 และมีความคิดเห็นเก่ียวกบัองค์ประกอบของภาวะ
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ผู้น าด้านสิ่งแวดล้อมในแตล่ะด้าน ดงันี ้1) ด้านวิสยัทศัน์ของผู้น าด้านสิ่งแวดล้อมในระดบัมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.30 2) 
ทศันคติด้านสิง่แวดล้อมในระดบัมาก มีคา่เฉลีย่เทา่กบั   4.39 และ 3) ศีลธรรมและคา่นิยมในระดบัมาก มีคา่เฉลีย่เทา่กบั  
4.39 และค่าน า้หนกัองค์ประกอบ (Factor Loading) มีค่าอยู่ระหว่าง 0.495-0.784 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.40 ถือว่าเป็นค่าที่
ยอมรับได้ ( Hair et al., 2006) รายละเอียดดงัตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2 การวิเคราะห์ คา่เฉลีย่และคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อค าถามและองค์ประกอบเชิงส ารวจของภาวะผู้น าด้าน
สิง่แวดล้อม 

องค์ประกอบ/ข้อค าถาม ค่าเฉลี่ย 
(พิสัย=1.17) 

ค่าเบี่ยงเบน
มาตราฐาน 

น า้หนัก
องค์ประกอบ 

วิสัยทัศน์ของผู้น าด้านสิ่งแวดล้อม  
(Environmental  Leader Vision : EV) 

4.30 .612 .867 

EV1. ผู้บริหารมีวิสยัทศัน์ในการก าหนดนโยบาย การจดัการด้าน
สิง่แวดล้อมให้กบัองค์กรอยา่งชดัเจน 

4.36 .710 .610 

EV 2. ผู้บริหารมีความมุง่มัน่ในการผลกัดนัให้โรงแรมมีการ
ด าเนินงานท่ีเป็นมิตรตอ่สิง่แวดล้อม 

4.41 .703 .691 

EV 3.ผู้บริหารมีความสามารถในการผลกัดนัองค์กรให้ไปสู่
เปา้หมายในการเป็นโรงแรมที่เป็นมิตรตอ่สิง่แวดล้อมและตอบสนอง
ความต้องการของลกูค้า 

4.32 .721 .668 

EV 4.ผู้บริหารมีสว่นร่วมกบัผู้มีสว่นได้เสยีในการตดัสนิใจและ
จดัการเก่ียวกบัประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม 

4.21 .780 .495 

EV 5.ผู้บริหารมีสว่นร่วมในกิจกรรมสิง่แวดล้อมกบัพนกังานใน
องค์กร 

4.29 .781 .540 

EV 6.ผู้บริหารสนบัสนนุให้พนกังานมีสว่นร่วมในการตดัสนิใจในการ
เสนอแนวทางจดัการด้านสิง่แวดล้อม 

4.24 .746 .609 

ทัศนคตด้ิานสิ่งแวดล้อม 
 (Environmental Attitudes : EA) 

4.39 
 

.609 
 

.994 

EA 1.โรงแรมตระหนกัถึงผลกระทบด้านสิง่แวดล้อมที่จะเกิดขึน้กบัผู้
มีสว่นได้เสยีเป็นส าคญั 

4.39 .670 
 

.669 

EA 2.โรงแรมมีความมุง่มัน่ในการสร้างความยัง่ยืนของสงัคม เข้าใจ
ถึงความสมัพนัธ์ระหวา่งมิติด้านสิง่แวดล้อม เศรษฐกิจและสงัคม 

4.36 .666 
 

.784 

EA 3.โรงแรมมีความเช่ือมัน่วา่การด าเนินการด้านสิง่แวดล้อมจะ
น าไปสูค่วามส าเร็จของโรงแรมและเกิดความยัง่ยืนด้านสิง่แวดล้อม 

4.43 .684 .747 

ศีลธรรมและค่านิยม  
( Moral and Value :MV ) 

4.39 .636 .916 
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องค์ประกอบ/ข้อค าถาม ค่าเฉลี่ย 
(พิสัย=1.17) 

ค่าเบี่ยงเบน
มาตราฐาน 

น า้หนัก
องค์ประกอบ 

MV 1.โรงแรมให้ความส าคญักบัความรับผิดชอบตอ่สงัคมในเร่ือง
สิง่แวดล้อม 

4.52 .664 .740 

MV 2.โรงแรมตระหนกัรู้วา่ทรัพยากรบนโลกมีอยูอ่ยา่งจ ากดัและ
บางอยา่งใช้แล้วสญูสิน้ไป ไมส่ามารถสร้างขึน้มาทดแทนได้หรือการ
เกิดขึน้มาทดแทนต้องใช้ระยะเวลานาน 

4.38 
 

.726 
 

.703 

MV 3.โรงแรมมีจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจโดยการปรับเปลี่ยน
รูปแบบวิธีคิดด้วยการมุ่งเน้นผลก าไรจากการประกอบธุรกิจควบคู่
กบัการด าเนินงานท่ีเป็นมิตรตอ่สิง่แวดล้อม 

4.35 
 

.742 
 

.717 

MV 4.โรงแรมตระหนักถึงความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่
ส าคญัเก่ียวกบัปัญหาสิง่แวดล้อมและผลกระทบที่ตามมาเสมอ 

4.32 .722 .740 

 
ผลการวิเคราะห์แบบจ าลองการวัดภาวะผู้น าด้านสิ่งแวดล้อม 

ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัของแบบจ าลองการวดัภาวะผู้น าด้านสิ่งแวดล้อมสามารถพิจารณาได้
จากค่าดชันีวดัระดบัความกลมกลืนระหว่างแบบจ าลองการวดัการรับรู้คณุค่ากบัข้อมูลเชิงประจักษ์ ได้ค่า Chi-Square 

เทา่กบั 128.750 ที่องศาอิสระ (df) 59 คา่ดชันีอตัราสว่นไค-สแควร์สมัพทัธ์ ( 2 /df) เทา่กบั 2.182 ซึง่น้อยกวา่ 3 คา่ดชันี
วดัระดบัความกลมกลืนเปรียบเทียบ (CFI) เท่ากับ 0.968 และค่าดชันี Tucker-Lewis (TLI) เท่ากับ 0.958 ซึ่งมากกว่า 
0.95 (Hair, et al., 2010) ค่ารากที่สองของค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนก าลงัสองของการประมาณค่า (RMSEA) เท่ากบั 
0.077 ซึ่งน้อยกว่า 0.08 (Hu & Bentler, 1995) และค่ารากที่สองของค่าเฉลี่ยก าลงัสองของส่วนเหลือ (SRMR) เท่ากับ 
0.016 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 (Hair, et al., 2010) แสดงว่าแบบจ าลองการวดัภาวะผู้น าด้านสิ่งแวดล้อมมีความสอดคล้องกบั
ข้อมลูเชิงประจกัษ์ แสดงรายละเอียดดงัตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 3 คา่สถิติผลการวเิคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัของแบบจ าลองการวดัภาวะผู้น าด้านสิง่แวดล้อม  

องค์ประกอบ 
เมทริกซ์น า้หนักองค์ประกอบ 

น า้หนักองค์ประกอบ   R-Square 
วิสยัทศัน์ของผู้น าด้านสิง่แวดล้อม  0.931**  0.867 
ทศันคติด้านสิง่แวดล้อม 0.997**  0.916 
ศีลธรรมและคา่นิยม 0.957**  0.994 

 

ค่าดชันี เกณฑ์ ค่าสถิติ ผลการพจิารณา 
2   128.750  

df  59  
2 /df < 3 2.182 ผ่านเกณฑ์ 

RMSEA < 0.08 0.077 ผ่านเกณฑ์ 

SRMR <0.05 0.016 ผ่านเกณฑ์ 
CFI 

>0.95 
0.968 ผ่านเกณฑ์ 

TLI 0.958 ผ่านเกณฑ์ 

           ** p < .01 
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จากตารางที่ 3 และภาพที่ 5  เมื่อพิจารณาค่าสมัประสิทธ์ิน า้หนกัองค์ประกอบของตวับ่งชีพ้บว่า มีค่าน า้หนกั
องค์ประกอบระหว่าง 0.931 - 0.997  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกตัว นอกจากนีย้ังพบว่า ตัวแปรแฝงมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 ทกุตวัเช่นกนั โดยตวัแปรที่มีน า้หนกัความส าคญัสงูสดุคือ ทัศนคติด้านสิ่งแวดล้อม (   
= 0.997) รองลงมาคือ ศีลธรรมและค่านิยม (   =  0.957) วิสัยทัศน์ของผู้น าด้านสิ่ งแวดล้อม (   = 0.931) 
ตามล าดบั ส าหรับการวดัความแปรปรวนร่วม (R2) ของตวัแปรแฝงการรับรู้คณุค่าอยู่ระหว่าง 867.0-0.994 จึงสรุปได้ว่า 
วิสยัทศัน์ของผู้น าด้านสิง่แวดล้อม 

 
 

 

 

 

 

 

 

Chi-Square =128.750; df = 99; 2 /df =2.182; RMASE =0.077; SRMR =0.016; 
CFI = 0.968; TLI =0.958 

ภาพที่ 5 แบบจ าลองการวดัภาวะผู้น าด้านสิง่แวดล้อม 
บทสรุป   
 จากผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั (Confirmatory Factor Analysis : CFA) เก่ียวกับภาวะผู้น าด้าน
สิง่แวดล้อมของอตุสาหกรรมโรงแรมในประเทศไทย ทัง้ 3 องค์ประกอบยอ่ย ได้แก่  

1. วิสัยทัศน์ของผู้น าด้านสิ่งแวดล้อม แบง่ออกเป็น 6 ตวัชีว้ดั ได้แก่ 1) การมีวิสยัทศัน์ในการก าหนดนโยบาย 
การจดัการด้านสิง่แวดล้อมให้กบัองค์กรอยา่งชดัเจน  2) การมีความมุง่มัน่ในการผลกัดนัให้โรงแรมมีการด าเนินงานที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม  3) การมีความสามารถในการผลักดันองค์กรให้ไปสู่เป้าหมายในการเป็นองค์กรที่เป็นมิตรต่อ
สิง่แวดล้อมและตอบสนองความต้องการของลกูค้า  4) การมีสว่นร่วมกบัผู้มีสว่นได้เสยีในการตดัสนิใจและจดัการเก่ียวกบั
ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม  5) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมสิ่งแวดล้อมกบัพนกังานในองค์กร 6) การสนบัสนนุให้พนกังานมี
สว่นร่วมในการตดัสนิใจในการเสนอแนวทางจดัการด้านสิง่แวดล้อม 

2. ทัศนคติด้านสิ่งแวดล้อม แบ่งออกเป็น 3 ตวัชีว้ดั ได้แก่ 1) การตระหนกัถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่จะ
เกิดขึน้กบัผู้มีสว่นได้เสยีเป็นส าคญั  2) การมีความมุง่มัน่ในการสร้างความยัง่ยืนของสงัคม เข้าใจถึงความสมัพนัธ์ระหวา่ง
มิติด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและสงัคม  3) การมีความเช่ือมัน่ว่าการด าเนินการด้านสิ่งแวดล้อมจะน าไปสูค่วามส าเร็จ
และเกิดความยัง่ยืนด้านสิง่แวดล้อม 

3. ศีลธรรมและค่านิยม แบ่งออกเป็น 4 ตวัชีว้ดั ได้แก่ 1) การให้ความส าคญักบัความรับผิดชอบต่อสงัคมใน
เร่ืองสิ่งแวดล้อม  2) การตระหนกัรู้ว่าทรัพยากรบนโลกมีอยู่อย่างจ ากัดและบางอย่างใช้แล้วสญูสิน้ไป ไม่สามารถสร้าง



ICMSIT 2019: 6th International Conference on Management Science, Innovation, and Technology 2019 

Faculty of Management Science, Suan Sunandha Rajabhat University (http://www.icmsit.ssru.ac.th) 

 

 
483 

 

ขึน้มาทดแทนได้หรือการเกิดขึน้มาทดแทนต้องใช้ระยะเวลานาน  3) การมีจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจโดยการปรับเปลีย่น
รูปแบบวิธีคิดด้วยการมุ่งเน้นผลก าไรจากการประกอบธุรกิจควบคู่กับการด าเนินงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  4) การ
ตระหนกัถึงความต้องการของผู้มีสว่นได้สว่นเสยีที่ส าคญัเก่ียวกบัปัญหาสิง่แวดล้อมและผลกระทบที่ตามมาเสมอ 
 ซึง่สอดคล้องกบัแนวคิดของนกัวิชาการในอดีตที่ได้อธิบายเก่ียวกบัองค์ประกอบของภาวะผู้น ากบัการตระหนกัถงึ
ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม (Flannery and May , Berry and Gordon และ Education towards Achieving a Sustainable 
Asia, the Ministry of Environment, Japan) 
 
ข้อเสนอแนะ 

จากการวิเคราะห์โมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยนัภาวะผู้น าด้านสิ่งแวดล้อมของอุตสาหกรรมโรงแรมในประเทศ
ไทยที่พฒันาขึน้ในครัง้นีไ้ด้จากการสงัเคราะห์จากหลายแหลง่วิชาการที่น่าเช่ือถือและครอบคลมุในเชิงวิชาการ ท าให้ได้
แบบจ าลองที่มีความเหมาะสมกบัอตุสาหกรรมโรงแรมในประเทศไทย ซึ่งนักวิชาการอาจน าไปเป็นแบบจ าลองตัง้ต้นเพื่อ
ขยายขอบเขตการศึกษาในแนวลึกและแนวกว้างสามารถใช้เป็นแนวทางในการพฒันาด้านการบริหารโรงแรมกับการ
จดัการสิง่แวดล้อมเชิงบรูณาการได้ 

1.ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
       1.1 หน่วยงานที่เก่ียวข้องทัง้ภาครัฐและเอกชน อาทิ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัด กรมส่งเสริม
สิ่งแวดล้อม สมาคมโรงแรม ควรสร้างบรรยากาศความร่วมมือระหวา่งผู้ประกอบการในพืน้ที่ในการท ากิจกรรมร่วมกนัใน
เขตพืน้ที่ท่องเที่ยวในการส่งเสริมความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมเช่น การศึกษาดูงาน การจัดโครงการต่างๆ การแลกเปลี่ยน
ข้อคิดเห็นตา่งๆ ในเมืองทอ่งเที่ยว ให้เป็นรูปธรรม เพื่อให้ทกุสถานประกอบการได้พฒันาทัง้กระบวนทศัน์และกระบวนการ
ด้านสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพและรับรู้ถึงผลกระทบต่อชุมชน แหล่งท่องเที่ยวและต่อโลกในระยาวอย่างจริงจัง  
นอกจากนีภ้าครัฐและเอกชนต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกนั แบง่ปันข้อมูลขา่วสารด้านการพฒันาในพืน้ท่ี ไปด้วยกนั 
       1.2 รัฐบาลควรออกนโยบายสนบัสนนุให้มากกว่าเดิม เนื่องจากการออกนโยบายด้านการจดัการสิ่งแวดล้อม
และกฏหมายด้านสิง่แวดล้อม การตรวจสอบจากรัฐบาลยงัไมช่ดัเจน ควรมีเงินกองทนุเพื่อสร้างแรงจงูใจและสนบัสนนุการ
ด าเนินการกบัสถานประกอบการท่ีให้ความส าคฐักบัเร่ืองสิง่แวดล้อม จดัอบรมและให้ความรู้เร่ืองสิง่แวดล้อมมากขึน้ และ
ควรออกเป็นกฎหมายเพื่อบงัคบัใช้ มิฉะนัน้จะมีน้อยคนที่สนใจและตระหนกัในเร่ืองนี ้ ยกตวัอย่างเช่น การที่ Supplyer 
ไม่ให้ความร่วมมื่อเท่าที่ควรอาจจะเนื่องจากภาครัฐไม่มีมาตรการการลงโทษหรือสนบัสนนุอย่างชดัเจน เช่นการบรรจหุีบ
ห่อด้วยพลาสติกมีมากจนเกินไป เป็นต้น รวมถึงภาครัฐที่จ าเป็นต้องร่วมประชาสมัพนัธ์ให้ความรู้ และมีบทลงโทษและ
ผลประโยชน์ที่ชดัเจนกบัประชาชน ผู้ประกอบการ Supplyer และนกัทอ่งเที่ยว เช่น ควรเพิ่มภาษีด้านสิง่แวดล้อมในสินค้า
และบริการท่ีท าลายสิง่แวดล้อม และลดภาษีให้กบัสนิค้ายัง่ยืน เป็นต้น ให้ความจริงจงัและจริงใจในการแก้ไขปัญหา 

1.3 การก าหนดเปา้หมาย มาตรฐาน ตวัชีว้ดัด้านสิง่แวดล้อมควรมีการหารือร่วมกนัระหวา่งหนว่ยงานภาครัฐ กบั
ผู้ประกอบการในท้องถ่ิน ให้สอดคล้องกบัพืน้ที่ คน งบประมาณ การจดัการอยา่งยัง่ยืนบนฐานวิถีชุมชน สงัคม ทรัพยากร  
ความเช่ือ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาด้านความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วย บางครัง้กฏหมายออกมาที่หลัง อาคาร
ส านกังานตา่งๆได้สร้างมาก่อนท าให้ผู้ประกอบการเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึน้ในการด าเนินงานเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งการ
ก าหนดมาตราการโดยไมส่มัพนัธ์กบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ท าให้ผู้ประกอบการขาดขวญัและก าลงัใจ อาจมีอคติกบัการจดัการ
และสง่เสริมนโยบายด้านสิง่แวดล้อมไปด้วย 
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2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครัง้ต่อไป 
2.1 การวิจัยนีผู้้ วิจัยศึกษาองค์ประกอบของภาวะผู้น าด้านสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย วิสยัทัศน์ของผู้น าด้าน

สิ่งแวดล้อม ทศันคติด้านสิ่งแวดล้อม ศีลธรรมและค่านิยม ดงันัน้ ในอนาคตจึงควรมีการศึกษาถึงองค์ประกอบอื่นๆ ทัง้
ปัจจยัภายในและภายนอกด้วย 

2.2 ควรศึกษาในฝ่ังของลูกค้าผู้มาใช้บริการเก่ียวกับความตื่นตัวในการเลือกเข้าพักโรงแรมจากปัจจัยด้าน
สิง่แวดล้อม ซึง่อาจจะเป็นตวัผลกัดนัให้อตุสาหกรรมโรงแรมปรับด้านการจดัการสิง่แวดล้อมโดยอตัโนมตัิ แตห่ากลกูค้าไม่
ใสใ่จ อตุสาหกรรมโรงแรมก็คงไมม่ีแรงจงูใจในการด าเนินกิจกรรมด้านนีอ้ยา่งจริงจงั จึงเป็นอีกการศกึษาหนึง่ที่นา่สนใจ 

2.3 ควรน าตวัแปรภาวะผู้น าด้านสิ่งแวดล้อม ไปจับคู่กับตวัแปรอื่นๆ เพื่อหาปัจจัยเหตุและผล เพื่อขยายผลสู่
โมเดลที่เป็นการจัดการตลอดอุปทานของอุตสาหกรรมโรงแรม ซึ่งจะท าให้เกิดประโยชน์ในหลายมิติทัง้ต่ออตุสาหกรรม
โรงแรมเอง ชมุชน ผู้ใช้บริการและตอ่สงัคมด้วย 
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การเล่ือนฐานะทางเศรษฐกจิข้ามช่ัวคน กรณีศึกษา 3 อ าเภอใน
จังหวัดขอนแก่น 

INTERGENERATIONAL INCOME MOBILITY  - CASE STUDY 
OF 3 DISTRICTS IN KHON KAEN PROVINCE 

 
ฤดีมาศ วิเศษนคร1*  
ธัญมัชฌ สรุงบุญมี2* 

 
บทคดัย่อ 

งานวิจัยนีไ้ด้ศึกษาความสมัพันธ์ระหว่างอาชีพและรายได้ของพ่อแม่และลูกในเขตพืน้ที่ 3 อ าเภอในจังหวดั
ขอนแก่นคือ อ าเภอเมืองขอนแก่น อ าเภอพล และอ าเภอบ้านไผ่ เพื่อประเมินความสามารถในการยกระดบัฐานะทาง
เศรษฐกิจข้ามชัว่คน โดยได้ท าการสอบถามจากกลุม่ตวัอย่างวยัท างานที่มีอายรุะหวา่ง 20-40  ปี จ านวน 200 คน โดยใช้

สมการรายได้และประมาณการด้วยวิธี ordinary least squares (OLS) เพ่ือดคูา่สมัประสทิธ์ิ β ซึง่เป็นคา่พารามิเตอร์ที่ใช้
วดัความสมัพนัธ์ พบว่ารายได้ลกูกบัรายได้พอ่แมม่ีความสมัพนัธ์กนัในทางบวกอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ค่าสมัประสทิธ์ิ

ดังกล่าว (β) อยู่ที่ 0.206 ส าหรับรายได้รวมของพ่อแม่ และเมื่อแยกรายได้พ่อกับแม่ พบว่าเพียงรายได้พ่อเท่านัน้ที่มี
ความสมัพนัธ์กบัรายได้ลกู ค่าสมัประสิทธ์ิอยูท่ี่ 0.192 และเมื่อควบคมุตวัแปรระดบัการศึกษาแล้ว ค่าสมัประสิทธ์ิทัง้สอง
ลดลงเล็กน้อยแต่ยงัมีนยัส าคญัทางสถิติ แสดงให้เห็นว่าการศึกษามิได้เป็นช่องทางหลกัในการสง่ผ่านความสามารถใน
การสร้างรายได้ แต่กลบัเป็นตวัแปรด้านอาชีพที่เป็นช่องทางส าคญัในการส่งผ่าน เห็นได้จากการท่ีสมัประสิทธ์ิจะไม่มี
นยัส าคญัทางสถิติหากเพิ่มตวัแปรด้านอาชีพลงในสมการคา่จ้าง 

 
ค าส าคญั :  การยกระดบัฐานะทางเศรษฐกิจข้ามชัว่คน   สมการคา่จ้าง 
 
Abstract 

This research studies the relationship between the income of parents and children in the three districts 
in Khon Kaen province, namely Muang Khon Kaen, Phon District and Ban Phai District to assess the ability to 
raise economic status across generations.  A high positive relationship would show that this ability is low, i.e. 
intergenerational economic mobility is low. Data comes from a survey of 200 workers ages between 20-40 
years .The parent-child income relationship is estimated by the Mincerian wage equation using ordinary least 

squares )OLS (method .The coefficient of the parents’ earnings variable in the child’s earnings equation, β, is 
the parameter used to measure the relationship. The OLS estimated coefficient for the parent-child income 
relationship is 0.206 for total parents’ income, and is 0.192 for father’s income when separating father’s and 
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mother’s income, with mother’s income being statistically insignificant. Controlling for education reduces the 
coefficients slightly, but does not affect their statistical significance. This is indication that education is not the 
main mechanism through which income is transmitted across generations. However, work status and 
occupation seem to be more important, as controlling for these variables render the parent-child income 
relationship insignificant. 

 
Keywords :  The ability to raise economic status across generations, wage equation 
 
บทน า 
 ความเหลื่อมล า้เกิดขึน้ในประเทศไทยมาช้านาน อาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สงัคม และความเป็นอยู่ของ
ประชาชน คือ อาจท าให้ความปรองดองและเสถียรภาพในสงัคมมีน้อยลง ความเหลื่อมล า้ทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึน้เร่ือยๆ 
สว่นหนึ่งเกิดจากความเหลื่อมล า้ด้านโอกาสทางเศรษฐกิจ เช่น โอกาสทางการศกึษา คนที่มีรายได้น้อยมีโอกาสเข้าศกึษา
มหาวิทยาลยัน้อยกว่าคนที่มีรายได้สงู สง่ผลให้คนที่มีการศึกษาน้อย (ระดบัประถมศกึษา) มีโอกาสเลือกประกอบอาชีพ
น้อยกวา่ เมื่อเปรียบเทียบกบัผู้จบการศกึษาระดบักลาง-สงู  (มธัยมศกึษา/เทียบเทา่ – อดุมศกึษา) ท าให้มีโอกาสยกระดบั
ฐานะทางเศรษฐกิจน้อยลงตามไปด้วย (ดิเรก ปัทมสิริรัตน์  และคณะ ,2558) ซึ่งอาจถ่ายทอดจากรุ่นพ่อแม่ถึงรุ่นลกู โดย
ถึงแม้วา่ผู้ปกครองมีความหวงัดีตอ่บตุร และเต็มใจที่จะลงทนุในเด็ก แต่ข้อจ ากดัทางการเงินท าให้เด็กในครัวเรือนยากจน 
ขาดโอกาสจ าเป็นต้องเข้าตลาดแรงงานตัง้แตเ่ยาว์วยั สง่ผลต่อการเลือกอาชีพและรายได้ในระยะยาว ประกอบอาชีพโดย
ได้รับค่าจ้างต ่า ขาดสวสัดิการ และอาจท าให้มีรายได้ตลอดชีวิตต ่ากวา่ที่ควรจะเป็น มีความเป็นไปได้วา่พ่อแมท่ี่มีรายได้
ต ่า อาจสง่ผลให้รุ่นลกูมีรายได้ต ่าเช่นกนั 
 ความเหลือ่มล า้ที่พบเห็นอาจท าให้คนที่ฐานะด้อยกวา่รู้สกึวา่เกิดการเอารัดเอาเปรียบ ไมม่ีความยตุิธรรม รู้สกึถึง
การการแบง่ชนชัน้ในสงัคม มีระบบเส้นสายพรรคพวก (สมเกียรติ  ตัง้กิจวานิชย์,2553)  ซึง่อาจสง่ผลให้กลุม่คนท่ีมีรายได้
น้อยไมม่ีแรงจงูใจที่จะสะสมทนุมนษุย์ด้านตา่งๆเพื่อพฒันาตนเอง เพราะรู้สกึไมม่ีโอกาส ขาดความเช่ือมัน่วา่ท าไปแล้วจะ
เป็นประโยชน์กับตน ซึ่งตามทฤษฎีทุนมนุษย์ที่ว่าการศึกษาและประสบการณ์ที่ต่างกัน จะท าให้แรงงานได้รับค่าจ้างที่
แตกต่างกัน เมื่อแรงงานไม่ได้รับโอกาสในการศึกษาและหาความรู้ ท าให้ไม่สามารถยกระดบัฐานะทางเศรษฐกิจใน
ครอบครัวได้ นอกจากนัน้ ความรู้สกึดงักลา่วอาจถกูถ่ายทอดจากรุ่นพอ่แมม่าสูรุ่่นลกู จากการท่ีบตุรของกลุม่คนท่ีมีรายได้
น้อยมีโอกาสทางเศรษฐกิจต่างๆ น้อยกว่าบุตรของกลุ่มคนที่มีรายได้สงู นัน่หมายความว่า รุ่นลกูของกลุ่มคนที่มีรายได้
น้อยซึง่มีความรู้ความสามารถแตข่าดโอกาสในการเพิ่มความรู้ จะท าให้มีอาชีพและรายได้ในระดบัท่ีน้อยกวา่ที่ควรจะเป็น 
และความยากจนก็สบืทอดจากรุ่นสูรุ่่น 
 ในทางกลบักนัความเหลือ่มล า้ที่เกิดขึน้นัน้ แม้วา่หลายคนจะรู้สกึวา่ขาดโอกาส แตก็่ยงัมีกลุม่คนท่ีมองความด้อย
โอกาสของตนเป็นแรงผลกัดนัให้พยายามหลดุพ้นจากฐานะยากจนที่เป็นอยู ่และพยายามหาโอกาสในการพฒันาและหา
ความรู้ เพื่อยกระดบัฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว ในประชาชนกลุม่นีม้ีความเป็นไปได้ว่าบตุรจะมีรายได้ที่มากกวา่
ระดบัรายได้ของพ่อแม่ ก้าวข้ามระดบัฐานะทางเศรษฐกิจของรุ่นพ่อแม่ นอกจากนัน้ ยงัมีนโยบายภาครัฐช่วยลดความ
เหลื่อมล า้ มีการจดัหาบริการสาธารณะและการจดัหาเงินทนุเพื่อการศึกษาสง่ผลให้ลกูของคนรายได้น้อยมีโอกาสมากขึน้ 
ซึง่เปา้หมายหลกัของนโยบายภาครัฐ คือ ความเทา่เทียมกนัด้านโอกาสของคนร ่ารวยและคนยากจน โดยที่ความส าเร็จใน
การประกอบอาชีพและหารายได้ขึน้อยูก่บัความสามารถและความชอบของแตล่ะบคุคล คนที่ท างานหนกัสามารถประสบ
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ความส าเร็จได้โดยไมข่ึน้อยู่กบัภมูิหลงัของครอบครัว (Black and Devereux,2010) นัน่คือ แม้ว่ารุ่นพ่อแมจ่ะมีอาชีพและ
รายได้ที่น้อยแตรุ่่นลกูมีโอกาสจะมีอาชีพและรายได้ที่สงู หากมีความสามารถและความพยายาม ท าให้ความยากจนไมส่บื
ทอดจากรุ่นสูรุ่่น 
 ดงันัน้จึงเป็นประเด็นที่น่าสนใจว่า ในประเทศไทยเองซึ่งมีระดบัความเหลื่อมล า้ค่อนข้างสงูนัน้ ความเหลื่อมล า้
ดงักลา่ว เป็นผลมาจากโอกาสในการยกฐานะที่ตา่งกนัไปตามภมูิหลงัของระดบัฐานะ ครอบครัวหรือไม ่หากเป็นผลมาจาก
โอกาสที่ตา่งกนั จะแสดงให้เห็นวา่ปัญหาความเหลื่อมล า้เป็นเร่ืองที่ ต้องแก้ไขในด้านการสร้างโอกาสให้กบักลุม่คนท่ีด้อย
โอกาส แต่หากความเหลื่อมล า้ที่สงูนัน้มิได้เป็นผลมาจากโอกาสที่ต่างกัน แต่เกิดจากการมีความพยายามหรือทุ่มเทที่
ต่างกนั ก็สามารถมองได้ว่าปัญหาความเหลื่อมล า้นีย้งัไม่จ าเป็นต้องแก้ไขเร่งด่วน เพื่อประเมินว่าในประเทศไทย โอกาส
เชิงประจักษ์ในการยกฐานะทางเศรษฐกิจข้ามชั่วคนมีมากหรือน้อยเพียงใด ผู้ วิจัยจึงได้ท าการศึกษา เพื่อต้องการวดั
ความสามารถในการยกระดับรายได้จากรุ่นพ่อแม่มาสู่ รุ่นลูก ( intergenerational income mobility) โดยศึกษาถึง

ความสมัพนัธ์ระหว่างอาชีพและรายได้ของพ่อแม่และลกู ผ่านตวัชีว้ดั β คือ ค่าพารามิเตอร์ที่ใช้วดัความสมัพนัธ์ระหวา่ง
รายได้พ่อแม่กับรายได้ลูก โดยมองว่าถ้ามีความสามารถในการยกระดบัเศรษฐกิจจะมีค่าความสมัพันธ์ที่ต ่า แต่ถ้ามี
ความสามารถในการยกระดบัเศรษฐกิจที่น้อยจะมีค่าความสมัพนัธ์ที่สงู ผู้วิจยัจะศึกษาถึงเร่ืองนีใ้นเขตพืน้ที่ 3 อ าเภอใน
จงัหวดัขอนแก่น เนื่องจากอยู่ในพืน้ที่ที่ผู้วิจยัสามารถหาข้อมูลได้ มีความเหลื่อมล า้ในพืน้ที่ค่อนข้างสงู เนื่องจากมีพืน้ที่
เป็นทัง้เขตเมืองและชนบท มีความหลากหลายทางอาชีพและรายได้ ซึ่งเหมาะสมที่จะใช้เก็บข้อมลูในการวิจยั และใช้เป็น
ตวัอยา่งในงานวิจยัตอ่ไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างอาชีพและรายได้ของพ่อแม่และลกูในเขตพืน้ที่ 3 อ าเภอในจงัหวดัขอนแก่น 
คือ อ าเภอเมืองขอนแก่น อ าเภอบ้านไผ ่และอ าเภอพล     
 2. เพื่อศกึษากลไกการสง่ผา่นระดบัฐานะทางเศรษฐกิจจากพอ่แมสู่ล่กู 
 
ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง   
 ปัจจบุนัความเหลือ่มล า้ในประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึน้ ทัง้นีค้วามเหลือ่มล า้มีที่มาจากเหตปัุจจยัหลายประการ 
ได้แก่ ประการแรกมาจากความสามารถตามธรรมชาตขิองบคุคล ประการท่ีสอง คือ การท่ีประชาชนบางกลุม่สมคัรใจเลอืก
ที่จะมีรายได้ต ่ากว่าที่ตวัเองจะสามารถหาได้ และประการที่สาม มาจากการไม่เสมอภาคของโอกาส การถกูเลือกปฏิบตัิ 
หรืออีกนยัหนึ่ง คือ การไม่ได้รับความเป็นธรรมจากสงัคม (สมเกียรติ  ตัง้กิจวานิชย์ ,2553) ซึ่งประการที่สามเป็นปัจจยั
ส าคัญที่ผู้ วิจัยน ามาศึกษา เร่ือง การส่งผ่านฐานะทางเศรษฐกิจจากรุ่นพ่อแม่ไปสู่รุ่นลูก ในประเทศไทยยงัไม่พบว่ามี
งานวิจัยใดที่ได้ศึกษาเร่ืองนีม้ากนัก แต่ในงานวิจัยต่างประเทศได้ท าการศึกษา โดยมีตัวชีว้ัดการส่งผ่านฐานะทาง
เศรษฐกิจ คือ ความสมัพนัธ์ระหว่างอาชีพและรายได้ของพ่อแม่และลกู ซึ่งจากงานวิจยัพบว่ามีงานศึกษาความสมัพนัธ์
ระหวา่งพอ่แมแ่ละลกูแบง่เป็นการศกึษาผา่นปัจจยัทางด้านระดบัการศกึษาและปัจจยัทางด้านรายได้ 
  การศึกษางานวิจยัของประเทศไทย  การสง่ผ่านทางด้านการศึกษามีผลต่อการสร้างรายได้และเลือกประกอบ
อาชีพในรุ่นลกู  จากงานวิจัยพบว่า ระดบัการศึกษาของรุ่นแรก(พ่อแม่) เป็นปัจจยัคงที่ที่ยากจะเปลี่ยนแปลง แต่โอกาส
การศึกษาของรุ่นที่สอง (ลกู) เป็นประเด็นนโยบายที่น่าสนใจที่ สามารถปรับเปลี่ยนได้โดยก าหนดนโยบายสาธารณะและ
แรงจงูใจทางบวก ผา่นทางมาตรการการเงินการคลงัของภาครัฐ ความเหลือ่มล า้ข้ามรุ่นเป็นสิง่ที่เกิดขึน้และวดัเชิงประจกัษ์
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ได้ พบวา่ในขณะท่ีชนชัน้รายได้สงู(พอ่แมม่กีารศกึษาสงู) สนบัสนนุให้ลกูเรียนในระดบัอดุมศกึษาในอตัราสงู (ร้อยละ 35.2 
ระดบัปริญญาตรี และร้อยละ 8.4 สงูกว่าปริญญาตรี) ซึ่งเป็นเร่ืองที่พึงปรารถนา แต่เมื่อพิจารณาถึงโอกาสของรุ่นลกูใน
ครัวเรือนคนท่ีมีรายได้น้อย พบว่าความน่าจะเป็นที่ลกูจะมีโอกาสได้ศึกษาตอ่ในระดบัอดุมศกึษาเทา่กบั ร้อยละ 1% หรือ
น้อยกว่านัน้ (ดิเรก  ปัทมสิริวฒัน์ และคณะ,2555) ระดบัการศึกษาเป็นสว่นหนึ่งที่ท าให้ประชาชนมีรายได้ที่แตกต่างกัน 
จากงานวิจยัของ Chetty et al (2014) ค้นพบว่า การเลื่อนระดบัฐานะทางเศรษฐกิจมีความสมัพนัธ์กบัปัจจยัหลายอยา่ง 
คือ 1.ที่อยูอ่าศยั 2.ความไมเ่ทา่เทียมกนัของรายได้ 3.คณุภาพของสถานศกึษา และ 4.โครงสร้างพืน้ฐานของครอบครัว ซึง่
พบว่าทัง้ 4 ปัจจยันีม้ีผลต่อการยกระดบัทางเศรษฐกิจของครอบครัว เพราะครอบครัวที่มีรายได้มากยอ่มสามารถให้ที่อยู่
อาศยัที่ดีแก่ลกู ให้การศึกษาที่ดีและมีคณุภาพ มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีกวา่ครอบครัวที่มีรายได้น้อย ซึ่งเป็นจุดเร่ิมต้นที่จะ
น าไปศกึษาตอ่วา่ ภาครัฐควรมีนโยบายที่ช่วยเพิ่มการเลือ่นระดบัฐานะทางเศรษฐกิจอยา่งไร เพื่อให้เกิดความเทา่เทียมกนั
ในโอกาสของประชาชน  
 เพื่อบรรลวุตัถปุระสงค์ดงักลา่ว ภาครัฐอาจจะใช้นโยบายช่วยเพิ่มความสามารถในการศกึษาและการเรียนรู้ เพื่อ
เพิ่มความรู้และความช านาญให้กับประชาชน จากหลายๆงานวิจัยพบว่าการที่แรงงานมีอายุ การศึกษา ประสบการณ์
ท างานมากขึน้จะท าให้ได้รับคา่จ้างที่แตกตา่งกนั (Mutsalklisana ,2011) ปัจจุบนัหลายๆประเทศมีการสง่เสริมการศกึษา
เพิ่มขึน้ ท าให้เกิดความเทา่เทียมกนัทางการศกึษาเพิ่มขึน้กวา่ในอดีต ซึ่งในประเทศองักฤษ การขยายโอกาสในการศกึษา
ต่อในระดบัอดุมศกึษา  ท าให้เด็กมีรายได้สงูขึน้ และในประเทศสหรัฐอเมริกาที่เผชิญกบัปัญหาความไม่เท่าเทียมกนัและ
ความเหลือ่มล า้ ได้มีนโยบายเพื่อช่วยลดปัญหานีด้้วยการเพิ่มการลงทนุภาครัฐในด้านการศกึษา เพื่อแก้ปัญหาการสง่ผา่น
ความไม่เท่าเทียมกันจากพ่อแม่สู่ลูก (Blanden et al,2005) โดยในปี 2014 ประธานาธิบดี Barack Hussein Obama 
กลา่ววา่ “ไมม่ีอะไรที่ส าคญัตอ่การพฒันาประเทศมากกวา่ประชาชนได้รับการศกึษาที่ดี”  
 นอกจากการสง่ผา่นความเหลือ่มล า้ทางด้านการศกึษาแล้ว อาจมีการถ่ายทอดผา่นปัจจยัทางด้านรายได้จากพอ่
แม่ไปสูล่กูหลาน (Solon,2002) พบว่ารายได้หรือการศึกษาของพอ่แมม่ีความสมัพนัธ์กบัรายได้หรือการศึกษาของลกู พ่อ
แมท่ี่มีรายได้สงูสามารถลงทนุในทนุมนษุย์และให้การศกึษาลกูได้มากกวา่พอ่แม่ที่มีรายได้ต ่า เป็นการสง่ผา่นจากพอ่แม่สู่
ลกู ท าให้เกิดความไมเ่ทา่เทียมกนัของโอกาส ซึง่น าไปสูแ่รงจงูใจในการพฒันาและเพิ่มความสามารถของคนท่ีมีรายได้ต ่า 
เพื่อเลื่อนระดบัฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวจากรุ่นพ่อแม่สูรุ่่นลกู มีการศึกษาเก่ียวกบัรายได้ของพ่อแม่และลกู โดย
การหาความสมัพนัธ์จากข้อมลูรายได้ระหวา่งพ่อแมแ่ละลกู (Black  and  Devereux,2010) โดยใช้การประมาณการจาก
สมการ     

 Log(Y1)  =  α  +  βLog(Y0)  +  µ    

โดยก าหนดให้ Y1 คือรายได้ของลกู, Y0  คือรายได้ผู้ปกครอง β คือคา่ความยืดหยุน่ระหวา่งผู้ปกครองกบัลกู และ 1-β คือ 
ตวัวดัระดบัฐานะทางเศรษฐกิจ ซึ่งในงานวิจัยวิจัยของ Solon (1999) ก็ได้แบบจ าลองทางทฤษฎีซึ่งได้แนวคิดมาจาก  
Becker and Tomes (1979) ที่ ใ ช้หาความสัมพันธ์ของรายได้  ที่มีการส่งผ่านระหว่างพ่อแม่ที่มีรายได้สูง ซึ่งมี
ความสามารถในการเพิ่มทนุมนษุย์ในลกู ท าให้เกิดการสง่ผ่านรายได้จากรุ่นพ่อแม่สูรุ่่นลกู สว่นแบบจ าลองที่ใช้ประมาณ
การรายได้ระดบับคุคล ได้จากงานการศกึษา  Mincer ‘s human capital earning function (1974) ที่ได้แสดงความสมัพนัธ์
ของการก าหนดค่าจ้างหรือรายได้ ที่ขึน้อยู่กับลกัษณะส่วนบคุคลของแรงงาน และการสะสมทุนของแรงงาน เช่น ระดบั
การศกึษา  ประสบการณ์ท างาน ลกัษณะอาชีพ ปัจจยัควบคมุคือปัจจยัด้านภมูิศาสตร์  ได้แก่ ลกัษณะภมูิภาค  ความเป็น
เมือง ตลอดจน ขนาดของกิจการจะสง่ผลตอ่คา่จ้างแรงงาน ซึง่เป็นสาเหตทุี่ท าให้แรงงานมีรายได้ที่แตกตา่งกนั  



ICMSIT 2019: 6th International Conference on Management Science, Innovation, and Technology 2019 

Faculty of Management Science, Suan Sunandha Rajabhat University (http://www.icmsit.ssru.ac.th) 

 

 
491 

 

 ระดบัฐานะทางเศรษฐกิจจากรุ่นพอ่แม ่อาจจะไมไ่ด้มีการสง่ตอ่ไปรุ่นลกูเสมอไป มีความเป็นไปได้วา่มีปัจจยัทีท่ า
ให้มีการสง่ตอ่ฐานะทางเศรษฐกิจนัน้มีความแตกตา่งกนั โดยการสร้างนโยบายและกฎหมายที่มุง่เน้นให้ทกุคนสามารถเข้า
โอกาส และสิทธิได้อย่างเท่าเทียมกัน หมายถึง สนับสนุนความสามารถให้กลุ่มคนบางกลุ่มสามารถเข้าถึงโอกาส 
ทรัพยากร และสิทธิ ได้ในระดบัที่ผู้อื่นสามารถเข้าถึง โดยเฉพาะกลุม่คนระดบัลา่งของสงัคม เป็นการแก้ไขที่รากฐานของ
ความไม่เป็นธรรมและความเหลื่อมล า้ (อนรรฆ  พิทกัษ์ธานิน,2557) หากในสงัคมไม่มีความเหลื่อมล า้หรือมีระดบัความ
เหลื่อมล า้น้อยลง ทกุคนมีโอกาสและได้รับการศกึษาหาความความรู้ที่เท่าเทียมกนั การสง่ผ่านข้ามรุ่นอาจไม่มีผลตอ่การ
เลอืกอาชีพและรายได้ของรุ่นลกู คนที่มีความสามารถและความพยายามมากกวา่ก็จะได้รับความส าเร็จมากกวา่คนที่ไม่มี
ความสามารถและความพยายามในการประกอบอาชีพ เป็นความเทา่เทียมกนัในสงัคมอยา่งแท้จริง 

ในหลายๆประเทศได้ท าการศกึษา เพื่อวดัความสามารถในการยกระดบัฐานะทางเศรษฐกิจในประเทศ โดยใช้คา่

ความสมัพนัธ์ระหวา่งรายได้ของพอ่แม่และรายได้ของลกูเป็นตวัชีว้ดั (β) พบว่าในประเทศออสเตรเลยีได้ท าการศกึษาหา
ความยืดหยุ่นของการเลื่อนระดบัฐานะทางเศรษฐกิจ ซึ่งผลการวิจยัพบว่า การเลื่อนระดบัฐานะทางเศรษฐกิจในประเทศ
ออสเตรเลียมีไม่สูงมาก ซึ่งสอดคล้องกับระดับความไม่เท่าเทียมกันในประเทศมีค่อนข้างสูง  (Mendolia and 
Siminski,2016) แสดงให้เห็นว่ามีการส่งผ่านความเหลื่อมล า้ข้ามรุ่น และในงานวิจัยของ solon (2002) ที่ได้ศึกษา
ความสามารถในการยกระดบัฐานะทางเศรษฐกิจในประเทศตา่งๆ ผา่นตวัชีว้ดั คือ คา่ความสมัพนัธ์ระหวา่งรายได้ของพ่อ

แม่และรายได้ของลกู (β) พบว่าในประเทศสวีเดนและฟินแลนด์ค่าความสมัพนัธ์อยู่ในระดบั 0.13 ประเทศองักฤษค่า
ความสมัพนัธ์อยู่ในระดบั 0.57 และประเทศมาเลเซียค่าความสมัพนัธ์อยู่ในระดบั 0.26 แสดงให้เห็นว่า ประเทศที่มีค่า
ความสมัพันธ์ระหว่างรายได้ของพ่อแม่และรายได้ของลูกน้อย นั่นคือ มีความสามารถในการเคลื่ อนระดับฐานะทาง
เศรษฐกิจสงู แสดงให้เห็นวา่ไมม่ีการสง่ผา่นความเหลือ่มล า้ข้ามรุ่นหรือมีสง่ผา่นความเหลือ่มล า้ข้ามรุ่นในระดบัท่ีน้อย  
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. วิธีวิจยั จะใช้วิธีการสมัภาษณ์จากการตอบแบบสอบถามจากกลุม่ตวัอยา่ง โดยเลอืกกลุม่ประชากรวยัแรงงาน
อายุระหว่าง 20-40 ปี ที่อาศัยอยู่ในพืน้ที่ 3  อ าเภอในจังหวดัขอนแก่น เพื่อให้ได้ข้อมูลรายได้ลูก และรายได้พ่อแม่ที่
สามารถน ามาใช้ในการประมาณการได้ โดยใช้วิธีการสุม่ตวัอยา่งโดยไมใ่ช้ความนา่จะเป็น เลอืกกลุม่ตวัอยา่งแบบเจาะจง 
ขนาดตวัอยา่งมีจ านวน  200 คน ไมจ่ ากดัเพศ อาชีพและระดบัการศกึษา  
 2. การประมวลผลข้อมลูและการวิเคราะห์ข้อมลู จะใช้การประมวลผลข้อมลูจากการเก็บแบบสอบถาม ซึง่ข้อมลู
ที่ได้จากแบบสอบถาม คือ รายได้ของพ่อแม่(𝐼 1) โดยสอบถามรายได้พ่อแยกกบัรายได้แม่ จึงน าไปใช้เป็นข้อมลูตวัแปร
ตาม และใช้เคร่ืองมือการวดัคา่แบบ Linear Regression เพื่อดคูวามสมัพนัธ์ของตวัแปรต้นและตวัแปรตามของข้อมลู นัน่

คือ  𝐼 1 และ   𝐼 2 (รายได้ของพอ่แมก่บัรายได้ลกู) ซึง่ตวัแปรตามของข้อมลูได้ประยกุต์มาจาก แบบจ าลองสมการคา่จ้าง
ของมินเซอร์ (Mincer,1974) ซึ่งสนันิษฐานว่า  เงินเดือน ค่าจ้าง มีความสมัพันธ์กับชุดตัวแปรอิสระซึ่งประกอบด้วย 
ประสบการณ์ท างาน (experience)   ระดบัการศกึษา (วดัด้วยจ านวนปีในสถานศกึษา) และปัจจยัอื่น เช่น ต าแหนง่หน้าที่ 
อตุสาหกรรม สภาพเมือง/ชนบท ภมูิภาค และปีที่เก็บข้อมลู เป็นต้น แล้วน ามาประยกุต์ใช้ในการประมาณความสมัพนัธ์
ระหว่างรายได้พ่อแม่กับรายได้ลกู ดงัในวรรณกรรมด้านการยกฐานะทางเศรษฐกิจข้ามชั่วคน หรือ Intergenerational 
Income Mobility (Solon, 1999; Solon, 2002; Black and Devereux, 2010) 
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 จากข้อมลูรายได้ลกูและรายได้พอ่แม ่น ามาประมาณสมการถดถอยดงันี ้  

𝐼 2,i   =  β0  +  β1 𝐼 1,i  + γ1X2,i  +  µi  โดย 
𝐼 1    =   รายได้พอ่แม ่

𝐼 2    =   รายได้ลกู 
X2,i    =  vector ตวัแปรตา่งๆที่มีผลตอ่รายได้ลกู ของคนท่ี  i 
 แบบจ าลองมินเซอร์  ได้ถกูประยกุต์ใช้อย่างกว้างขวาง เพื่อวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าจ้างเงินเดือน โดยที่
พบว่ามีการใช้เทคนิคการประมาณการหลายแบบด้วยกัน ในงานวิจัยนีผู้้ วิจัยใช้การประมาณการแบบ ordinary least 
squares (OLS) 
 3. การแปลผล และการอภิปรายผล ในการศึกษานี ้ต้องการศึกษาโอกาสที่เกิดขึน้จริงในการเลื่อนฐานะของ
บคุคลข้ามชัว่คน (realized intergenerational economic mobility) ผา่นตวัชีว้ดัคือ ความสมัพนัธ์ระหวา่งรายได้พอ่แมก่บั
รายได้ลกู โดยหากมีความสมัพนัธ์กนัน้อยหรือติดลบ นัน่แสดงว่ามีการเลื่อนฐานะทางเศรษฐกิจ (ไม่ว่าเลื่อนขึน้หรือลง) 
ค่อนข้างมาก เนื่องจากไม่วา่ฐานะพ่อแมจ่ะเป็นเช่นไร ก็ไม่สามารถทราบได้ว่าฐานะลกูจะเป็นเช่นไร ในทางกลับกนั หาก
รายได้พอ่แมแ่ละรุ่นลกูมีความสมัพนัธ์กนัในทางบวกอยา่งมาก นัน่แสดงวา่รายได้พอ่แมม่ีสว่นส าคญัในการก าหนดฐานะ
ลกู แสดงถึงโอกาสเลือ่นฐานะข้ามชัว่คนน้อย (ไมว่า่เลือ่นขึน้หรือลง) 
 
ผลการวิจัย 
 การศึกษานีจ้ะประมาณความสมัพนัธ์ระหว่างรายได้พ่อแม่กบัรายได้ลกู โดยใช้สมการรายได้และประมาณด้วย
วิธี ordinary least squares (OLS)  และสร้างแบบจ าลองเพื่อศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างรายได้ของพ่อแม่และลกู จาก
แบบจ าลอง  Mincer (1974) สามารถน าไปใช้ในการศึกษาหาความสมัพนัธ์ระหว่างรายได้ของพ่อแม่และลกู โดยใช้ค่า

สมัประสิทธ์ิ β เป็นค่าพารามิเตอร์ที่ใช้วดัความสมัพนัธ์ เพื่อต้องการวดัความสามารถในการยกระดบัรายได้จากรุ่นพอ่แม่
มาสูรุ่่นลกู หากคา่สมัประสทิธ์ิมีคา่เป็นบวก หมายถึง รายได้พอ่แมม่ีความสมัพนัธ์ในทางบวกกบัรายได้ลกู นัน่คือ หากพอ่
แม่มีรายได้มาก ลกูก็จะมีรายได้มากตามไปด้วย และหากพ่อแม่มีรายได้น้อย ลกูก็จะมีรายได้น้อยเช่นกนั แสดงถึงการมี
โอกาสที่จะเปลี่ยนหรือยกระดบัฐานะทางเศรษฐกิจข้ามชัว่คน และเพื่อศึกษาช่องทางการส่งผ่านรายได้ดงักล่าว อีกทัง้
กรองผลของตวัแปรส าคญัอื่นๆออกจากค่าสมัประสิทธ์ิท่ีประมาณการได้ จะเพ่ิมการควบคมุตวัแปรต่างๆท่ีเก่ียวข้องกับ
ระดบัรายได้เข้าไปในสมการทีละตวั ตามทฤษฎีทนุมนษุย์ เพื่อศึกษาวา่เมื่อตวัแปรส าคญัอื่นๆ ที่อยู่ในสมการมีคา่คงที่นัน้ 
รายได้ของพ่อแมส่ง่ผลอยา่งไรตอ่รายได้ลกูในวยัท างาน ผลการประมาณการสมการรายได้  โดยใช้การประมาณการแบบ 
ordinary least squares (OLS) ได้ผลดงัตอ่ไปนี ้
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ตารางที่ 1 ผลการประมาณการสมการถดถอยด้วย  ordinary least squares 

รายได้ลูก)incmo,𝐼2( 

ตัวแปรอิสระ Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 Model 5 

รายได้พ่อแม่ 0.206*** 0.140*** 0.080** 0.032 0.031 

)thinc, 𝐼1( (0.037) (0.039) (0.037) (0.036) (0.037) 

อายุ )age( 0.058*** 0.053*** 0.051*** 0.047***  0.047*** 
  )0.009(  )0.009(  (0.009) (0.008) (0.008) 

เพศ )sex( -0.015  -0.009  0.029 -0.087  -0.086 

   )0.087(  )0.085(  )0.079(  )60.08(  )0.086(  

อ าเภอที่ท างาน )amphoe(           

ระดับการศึกษา )edu( -         
      

สถานภาพการท างาน )wrksta( - -       
      

อาชีพ )occode( - - -     
      

ช่ัวโมงการท างาน )hrs( - - - -   
      
Constant 6.200*** 6.217*** 7.907*** 9.046*** 9.178*** 

  (0.483) (0.599) (0.611) (0.717) (0.990) 
      
 Observation 200 200 200 200 200 

R-squared 0.290 0.381 0.510 0.723 0.723 

หมายเหต:ุ  ()คือ คา่ Std.Err และ *** ,** ,* คือ ณ ระดบันยัส าคญัที่ 0.01,0.05,0.1 ตามล าดบั                           
       คือ ตวัแปรที่เพิ่มเข้ามาในระบบสมการของแตล่ะ Model เป็นตวัแปรที่มีตอ่รายได้ลกู 

 
 จากตารางที่ 1 พบวา่ใน Model ท่ี 1 ได้มีการควบคมุตวัแปรอาย ุเพศและอ าเภอท่ีท างาน พบวา่คา่สมัประสทิธ์ิของ
ตวัแปรอายมุีคา่เทา่กบั 0.058 อายมุีผลตอ่รายได้ของลกูอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ณ ระดบั 0.01 และคา่สมัประสทิธ์ิของ
เพศมีค่าเท่ากับ -0.015 แต่ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ ดงันัน้เพศไม่มีความสมัพนัธ์กับรายได้ลกู  นอกจากนีย้งัพบว่า ค่า
สมัประสทิธ์ิของตวัแปรรายได้พอ่แมม่ีคา่เทา่กบั 0.206 รายได้ลกูมีความสมัพนัธ์กบัรายได้พอ่อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ณ 
ระดบั 0.01  
 ใน Model ที่ 2 และ 3 ได้มีการเพิ่มตวัแปรระดบัการศึกษาและสถานภาพการท างานเข้าไป พบว่าใน Model ที่ 2 
และ 3 เมื่อมีการเพ่ิมตวัแปรควบคมุเข้าไปในสมการ ท าให้สมัประสทิธ์ิตวัแปรรายได้พ่อแมใ่น Model ที่ 2 เปลีย่นแปลงไป
เทา่กบั 0.140 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ณ ระดบั 0.01 และใน Model ท่ี 3 สมัประสทิธ์ิตวัแปรรายได้พอ่แมเ่ทา่กบั 0.080 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ณ ระดบั 0.05 
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 Model ที่ 4 และ 5 มีการเพิ่มตวัแปรอาชีพและชัว่โมงการท างานเข้าไปในสมการ พบว่า ใน Model ที่ 4 เมื่อมีการ
ควบคมุตวัแปรอาชีพ พบว่า ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ นอกจากนีย้งัพบว่าการควบคมุตวัแปรอาชีพ สง่ผลให้ค่าสมัประสทิธ์ิ
รายได้พ่อแม่เปลี่ยนแปลงไปมีค่าเท่ากบั 0.032 ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ และใน Model ที่ 5 มีการควบคมุตวัแปร ชัว่โมง
การท างาน พบวา่ ไมม่ีนยัส าคญัทางสถิติ และคา่สมัประสทิธ์ิรายได้พอ่แมม่ีคา่เทา่กบั 0.031 ไมม่ีนยัส าคญัทางสถิติ 
 แม้ว่าตามทฤษฎีและงานวิจยัในประเทศอื่นๆจะมองวา่รายได้พ่อแม่สง่ผลต่อรายได้ลกู แต่ในประเทศไทย รายได้
พ่อแม่อาจสง่ผลต่อรายได้ลกูแตกต่างจากในประเทศอื่นๆ เนื่องจาก ในอดีตสงัคมไทย ผู้ที่ท างานหารายได้และเป็นผู้น า
หลกัให้กบัครอบครัวคือ เพศชาย สว่นเพศหญิงจะเป็นผู้ที่ท างานบ้านและคอยสนบัสนนุผู้น าครอบครัว (นวลพรรณ ไม้ทอง
ดี, 2557) โดยมีแนวคิดวา่เพศชายจะมีภาวะผู้น า การตดัสินใจแก้ไขปัญหาและสามารถท างานท่ีใช้แรงมากกวา่เพศหญิง 
ขณะที่เพศหญิงเองยงัคงมีบทบาทเก่ียวกบัเร่ืองในครอบครัว การท างานบ้าน การเลีย้งดบูตุร ดงันัน้การท า กิจกรรมนอก
บ้านของเพศหญิงยงัคงถกูจ ากดัอยู่ จึงท าให้บทบาทที่จะได้รับต าแหน่งเทียบเท่ากบัเพศชายยงัน้อยอยู่ เพื่อเป็นการวดั
ความสามารถในการยกระดบัที่แท้จริง จึงได้ท าการประเมินผลการศึกษาโดยแยกรายได้พ่อ รายได้แม่เทียบกบัรายได้ลกู 
และเพื่อศกึษาช่องทางการสง่ผา่นรายได้ดงักลา่ว อีกทัง้กรองผลของตวัแปรส าคญัอ่ืนๆออกจากคา่สมัประสิทธ์ิท่ีประมาณ
การได้ จะเพิ่มการควบคมุตวัแปรตา่งๆที่เก่ียวข้องกบัระดบัรายได้เข้าไปในสมการทีละตวั ตามทฤษฎีทนุมนษุย์ เพื่อศกึษา
ว่าเมื่อตวัแปรส าคญัอื่นๆ ที่อยู่ในสมการมีค่าคงที่นัน้ รายได้พ่อ รายได้แม่ สง่ผลอย่างไรต่อรายได้ลกูในวยัท างาน ผลการ
ประมาณการสมการรายได้  โดยใช้การประมาณการแบบ ordinary least squares (OLS) ได้ผลดงัตอ่ไปนี ้
 
ตารางที่ 2 ผลการประมาณการสมการถดถอยด้วย ordinary least squares 

รายได้ลูก(incmo,𝐼2) 

ตัวแปรอิสระ Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 Model 5 

รายได้พ่อ 0.192*** 0.145** 0.059 -0.007 -0.007 

(fathinc) (0.072) (0.070) (0.066) (0.062) (0.062) 

รายได้แม่ 0.041 0.020 0.033 0.045 0.045 

(mothinc) (0.069) (0.066) (0.061) (0.056) (0.057) 

อายุ (age) 0.055*** 0.050*** 0.049*** 0.044*** 0.044*** 
  (0.009) (0.009) (0.080) (0.008) (0.008) 

เพศ (sex) -0.018 -0.008 0.029 -0.088* -0.087* 

   (0.088) (0.086) (0.080) (0.086) (0.087) 
อ าเภอที่ท างาน (amphoe)           

ระดับการศึกษา (edu) -         

      

สถานภาพการท างาน (wrksta) - -       

      

อาชีพ (occode) - - -     

      

ช่ัวโมงการท างาน (hrs) - - - -   

      
Constant 6.170*** 6.195*** 7.913*** 9.162*** 9.243*** 
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  (0.486) (0.593) (0.613) (0.730) (1.006) 
      
 Observation 195 195 195 195 195 

R-squared 0.306 0.390 0.512 0.730 0.730 

หมายเหต:ุ  ()าคือ ค่ Std.Err และ *** ,** ,* คือ ณ ระดบันยัส าคญัที่ 0.01,0.05,0.1 ตามล าดบั  
       คือ ตวัแปรต้นท่ีเพิ่มเข้ามาในระบบสมการของแตล่ะ Model เป็นตวัแปรที่มีตอ่รายได้ลกู 
  

 จากตารางที่ 2 พบวา่ใน Model ที่ 1 ได้มีการควบคมุตวัแปรอาย ุเพศและอ าเภอที่ท างาน พบวา่คา่สมัประสิทธ์ิของ
ตวัแปรอายมุีคา่เทา่กบั 0.055 อายมุีผลตอ่รายได้ของลกูอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ณ ระดบั 0.01 และคา่สมัประสทิธ์ิของ
เพศมีค่าเท่ากบั -0.018 แต่ไมม่ีนยัส าคญัทางสถิติ ดงันัน้เพศไม่มีความสมัพนัธ์กบัรายได้ของลกู  นอกจากนีย้งัพบว่า ค่า
สมัประสิทธ์ิของตัวแปรรายได้พ่อมีค่าเท่ากับ 0.192 นั่นคือ ถ้าพ่อมีรายได้เปลี่ยนแปลง 1 หน่วยจะท าให้รายได้ลูก
เปลี่ยนแปลงไป 0.192 หน่วยในทิศทางเดียวกนั รายได้ของลกูมีความสมัพนัธ์กบัรายได้ของพ่ออย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ 
ณ ระดบั 0.01 และรายได้แม่มีคา่สมัประสทิธ์ิเท่ากบั 0.041 ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ ดงันัน้รายได้แม่ไมม่ีความสมัพนัธ์กบั
รายได้ลกู 
 ใน Model ที่ 2 และ 3 ได้มีการเพิ่มตวัแปรระดบัการศึกษาและสถานภาพการท างานเข้าไป พบว่า ใน Model ที่ 2 
และ 3 เมื่อมีการเพ่ิมตวัแปรควบคุมเข้าไปในสมการ ท าให้สมัประสิทธ์ิตวัแปรรายได้พ่อใน Model ที่ 2 เปลี่ยนแปลงไป
เทา่กบั 0.145 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ณ ระดบั 0.05 และใน Model ท่ี 3 สมัประสทิธ์ิตวัแปรรายได้พอ่เทา่กบั 0.059 ไม่
มีนยัส าคญัทางสถิติ แตร่ายได้แมย่งัคงไมม่ีนยัส าคญัทางสถิติทัง้ 2 Model 
 Model ที่ 4 และ 5 มีการเพิ่มตวัแปรอาชีพและชัว่โมงการท างานเข้าไปในสมการ พบว่า ใน Model ที่ 4 เมื่อมีการ
ควบคมุตวัแปรอาชีพ พบว่า ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ นอกจากนีย้งัพบว่าการควบคมุตวัแปรอาชีพ สง่ผลให้ค่าสมัประสทิธ์ิ
รายได้พ่อเปลี่ยนแปลงไปมีคา่เท่ากบั -0.007 ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ และใน Model ที่ 5 มีการควบคมุตวัแปร ชัว่โมงการ
ท างาน พบว่า ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ ค่าสมัประสิทธ์ิรายได้พอ่มีค่าเท่ากบั -0.007 ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ และรายได้แม่
ยงัคงไมม่ีนยัส าคญัทางสถิติทัง้ 2 Model  
 
 
 
 
สรุปและอภปิรายผล  
 การศึกษานี ้ได้ศึกษาความสามารถในการเลื่อนฐานะทางเศรษฐกิจข้ามชั่วคน กรณีศึกษา 3 อ าเภอในจังหวัด
ขอนแก่น ประเทศไทย ด้วยการประมาณความสมัพนัธ์ระหว่างรายได้พ่อแม่กบัรายได้ลกู โดยใช้ข้อมูลปฐมภูมิจากการ
ตอบแบบสอบถามโดยการสมัภาษณ์จากกลุม่ตวัอยา่ง พบวา่ รายได้ของพอ่(ไมร่วมรายได้ของแม)่ มีความสมัพนัธ์เชิงบวก

กบัรายได้ของลกู มีคา่สมัประสทิธ์ิความยดืหยุน่(elasticity,β) จากสมการถดถอยอยูท่ี่ 0.192 แสดงให้เห็นวา่ มีการสง่ผา่น
ระดบัฐานะทางเศรษฐกิจจากพอ่แม่ไปยงัลกู แม้จะมีไมม่ากเมื่อเปรียบเทียบกบัข้อมลูของประเทศอื่นๆ โดยปัจจยัหลกัที่มี
ผลตอ่การสง่ผา่นมากที่สดุ คือ สถานภาพการท างานและอาชีพของพอ่ กลา่วคือ คา่ความยืดหยุน่ในภาพรวมที่เป็นบวกนัน้ 
มีผลโดยมากมาจากสถานภาพการท างานที่แตกต่างกนัของบคุคลวยัท างาน ที่มีความสมัพนัธ์ทางสถิติกบัรายได้ของพอ่ 
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เมื่อน าผลการศกึษาที่ได้มาเปรียบเทียบกบังานวิจยัของ solon (2002) ที่ได้ศึกษาความสามารถในการยกระดบัฐานะทาง
เศรษฐกิจในประเทศต่างๆ ผ่านตวัชีว้ดั คือ ค่าสมัประสิทธ์ิความยืดหยุ่น(elasticity) ระหว่างรายได้ของพ่อแม่และรายได้

ของลกู (β) พบวา่ในประเทศสวีเดนและฟินแลนด์คา่ความสมัพนัธ์อยูใ่นระดบั 0.13 ประเทศองักฤษคา่ความสมัพนัธ์อยูใ่น
ระดบั 0.57 ประเทศมาเลเซียคา่ความสมัพนัธ์อยูใ่นระดบั 0.26 และจากการศกึษาในเขตพืน้ท่ี 3 อ าเภอในจงัหวดัขอนแกน่
ของประเทศไทย พบวา่มีคา่ความสมัพนัธ์อยูใ่นระดบั 0.192 และหากควบคมุตวัแปรด้านการท างานและด้านทนุมนษุย์ไป
แล้วเช่นเดียวกับงานวิจยัในต่างประเทศท่ีได้กล่าวมาข้างต้น จะพบว่าค่าสมัประสิทธ์ิความยืดหยุ่นไม่ต่างจาก 0 (ศนูย์) 
อย่างมีนยัส าคญั แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตวัอย่าง 3 อ าเภอในจังหวดัขอนแก่น (ประเทศไทย) มีค่าความสมัพนัธ์ระหว่าง
รายได้ของพ่อแม่และรายได้ของลกูค่อนข้างน้อย นัน่คือ มีความสามารถในการเคลื่อนระดบัฐานะทางเศรษฐกิจสงู การ
สง่ผา่นความเหลือ่มล า้ข้ามรุ่นในระดบัท่ีน้อย แสดงถึงโอกาสในการเลือ่นฐานะทางเศรษฐกิจที่มีมากเช่นกนั 
 หากพิจารณาช่องทางการส่งผ่านรายได้ดังกล่าว นั่นคือ ตัวแปรส าคญัที่มีผลต่อรายได้และมีความสมัพนัธ์กับ
รายได้ของพอ่ คือ 1) ตวัแปรด้านทนุมนษุย์ ได้แก่ เพศ ระดบัการศกึษา อายแุละจ านวนปีประสบการณ์ในตลาดแรงงาน 2) 
ตัวแปรด้านการท างาน ได้แก่ สถานภาพการท างาน อาชีพ และชั่วโมงการท างาน พบว่า หากควบคุมตัวแปรระดับ
การศกึษาแล้ว คา่สมัประสทิธ์ิความยืดหยุน่ระหวา่งรายได้พอ่กบัรายได้ลกูไมไ่ด้เปลีย่นแปลงไปมากนกั ลดลงเหลอื 0.145 
แสดงให้เห็นว่า ระดบัการศึกษาเป็นเพียงช่องทางย่อยช่องทางหนึ่งที่อธิบายความสมัพนัธ์เชิงบวกระหว่างรายได้พ่อกบั
รายได้ลกู แต่ในขณะเดียวกนั เมื่อควบคมุตวัแปรสถานภาพการท างาน จะพบว่า ค่าสมัประสิทธ์ิความยืดหยุ่นลดลงมา
เหลือเพียง 0.059 และไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ ส่วนการควบคุมตวัแปรอาชีพและชั่วโมงการท างาน ไม่ได้ส่งผลต่อการ
ประมาณการของค่าสมัประสิทธ์ิความยืดหยุ่น จึงสามารถอภิปรายผลได้ว่า ช่องทางหลกัในการสง่ผ่านความสามารถใน
การสร้างรายได้จากพอ่ไปสูล่กูในกลุม่ตวัอยา่งนี ้คือ สถานภาพการท างานท่ีมีความสมัพนัธ์กบัรายได้ของพอ่ 
 
ข้อเสนอแนะ 

- ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1. งานวิจยัครัง้นีม้ีข้อจ ากดัด้านการแปรผลการศกึษา โดยได้ท าการวเิคราะห์เป็นกรณีศกึษาใน 3 อ าเภอของจงัหวดั 

ขอนแก่น ซึง่จะมีความแตกตา่งจากประชากรรวมของประเทศ ทัง้ในด้านตวัแปรตา่งๆที่เก่ียวข้อง อีกทัง้ด้านเศรษฐกิจและ
สงัคมที่เป็นตวัก าหนดการสง่ผ่านระดบัรายได้จากรุ่นพ่อแม่สูรุ่่นลกู ท าให้ความสมัพนัธ์ที่ประมาณการได้ ยงัไม่ได้เป็นตวั
แทนที่สมบรูณ์ของการวิเคราะห์ข้อมลูในวิธีเดียวกนัของระดบัประเทศ  

2.  วิธีการเก็บข้อมลูในเขตพืน้ท่ี 3 อ าเภอเป็นลกัษณะสุม่เก็บข้อมลู โดยผู้จยัได้ไปแจกและรวบรวมแบบสอบถามใน 
พืน้ที่ชุมชนคบัคัง่และคดัเลือกผู้ เข้าตอบแบบสอบถามตามอายทุี่ก าหนดเทา่นัน้ อาจได้กลุม่ตวัอยา่งที่มีสดัสว่นต่างๆ เช่น 
เพศ อาย ุระดบัการศกึษา ท่ีแตกตา่งจากสดัสว่นของประชากรในเขตพืน้ท่ีที่ท าการศกึษาที่แท้จริง  

- ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ตอ่ไป 
1.  ในงานการศกึษาตอ่ๆไปควรใช้วิธีเก็บข้อมลูที่เป็นระบบ เพื่อให้ได้กลุม่ตัวอยา่งที่มีสดัสว่นของกลุม่ข้อมลู 

ตา่งๆที่สอดคล้องกบัประชากรมากที่สดุ 
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แนวทางการพฒันาการใช้พาณิชย์อเิล็กทรอนิกส์ขององค์กร
ธุรกจิในกรุงเทพมหานคร 

 
ธงไชย สุรินทร์วรางกูร1 
สุธา พงศ์ถาวรภญิโญ2 

 
บทคดัย่อ 

งานวิจยันีเ้ป็นการวิจยัแบบผสมผสาน  มีวตัถปุระสงค์เพื่อศกึษาการใช้พาณิชย์อิเลก็ทรอนิกส์ขององค์กรธุรกิจใน
กรุงเทพมหานครในปัจจบุนั  และหาแนวทางการพฒันาการใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อยา่งเหมาะสม  ตอบสนองตอ่ความ
ต้องการขององค์กรธุรกิจ  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ส าหรับการวิจัยครัง้นี ้ คือ  บุคคลทั่วไปซึ่งเป็นลูกค้าที่ใช้บริการพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ในกรุงเทพมหานคร  จ านวนทัง้สิน้  400 คน  โดยผู้ วิจัยใช้แบบสอบถาม และสถิติในการวิเคราะห์ข้อมลู
ได้แก่  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  นอกจากนีผู้้ วิจัยได้ท าการสมัภาษณ์ผู้บริหารองค์กรหรือ
เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ขององค์กรด้านพาณิชย์อิเลก็ทรอนิกส์ในกรุงเทพมหานคร  จ านวนทัง้สิน้ 5 คน  ผลการวิจยัเก่ียวกบั
ปัจจยัด้านการตลาดที่มีผลต่อการสัง่ซือ้สินค้าผ่านพาณิชน์อิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรธุรกิจ พบว่า  กลุม่ตวัอย่างค านึงถึง
ราคาของสินค้าเป็นอนัดบัแรก  ถดัมา  ได้แก่ สินค้าและการบริการ  โปรโมชัน่  และช่องทางการจดัจ าหน่าย  ตามล าดบั  
กลุม่ตวัอยา่งมีความพอใจตอ่การให้บริการพาณิชย์อิเลก็ทรอนิกส์ขององค์กรธุรกิจในระดบัมาก  เนื่องจากปัจจยัด้านความ
สะดวกรวดเร็ว  คณุภาพของการให้บริการ  ความทนัสมยัของเทคโนโลยี  และความถกูต้องของข้อมลู  แนวทางทางการ
พฒันาการใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ มีดงันี ้1) องค์กรธุรกิจควรมีการจดัการองค์กรด้านปรัชญา  วิสยัทศัน์  เป้าหมายของ
องค์กรที่ชัดเจน 2) การท าวิจัยด้านการตลาดและการส่งเสริมการขายผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  3) การพฒันา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทนัสมยั 4) การจดัสรรงบประมาณ บคุลากร และแผนงานอยา่งเพียงพอ 5) การประยกุต์ใช้
สว่นประสมทางการตลาดอยา่งเหมาะสม และ 6) การสร้างเครือขา่ยธุรกิจกบัหนว่ยงานภายนอก 

 
ค าส าคญั :  การพฒันา  พาณิชย์อิเลก็ทรอนิกส์  องค์กรธุรกิจ 
 
Abstract 
 This is a mixed methods research. The objectives of this research were to study the current use of e-
commerce in business in Bangkok and to find the guidelines for the development of e-commerce use in 
business organizations appropriately.  The research samples were 400 customers of e-commerce businesses 
in Bangkok. The research tools for data collection were questionnaires and data were analyzed in terms of 
percentage,  mean  and  standard  deviation.  Researcher also conducted interviews with 10 corporate 
executives and computer staffs in electronic commerce businesses in Bangkok. The research results were 
found that the priority of marketing factors which affect customer’s choice for product purchasing are price, 

                                                           
1 อาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  คณะวิทยาการจดัการ  มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา E-mail : thongchai.su@ssru.ac.th 
2 อาจารย์สาขาวิชาธุรกิจระหวา่งประเทศ  คณะวิทยาการจดัการ  มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา 
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products and service, promotion, and channel for purchasing, respectively. They were satisfied with IT use for 
e-commerce at a high level because of convenience and time saving, quality of service, modern technology, 
and accuracy of information, respectively. Guidelines for the development of e-commerce use in business 
organizations were as follows: 1) they must set up clear corporate philosophy, vision and goal, 2) marketing 
and promotion in e-commerce research, 3) development of modern information technology system, 4) 
reallocation of enough budget, human resource, and project plan, 5) appropriate marketing mix, and 6) co-
operation with external business networks. 
Keywords: Development ; e-commerce ; business organizations 
 
บทน า 

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ )Electronic Commerce) หรืออีคอมเมิร์ซ (E-Commerce)  เร่ิมขึน้เมื่อประมาณต้น
ทศวรรษที่ 1970 โดยเร่ิมจากการโอนเงินทางอิเลก็ทรอนิกส์ระหวา่งหนว่ยงาย และในช่วงเร่ิมต้นหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องสว่น
ใหญ่จะเป็นบริษัทใหญ่ๆ เท่านัน้ บริษัทเล็กๆ มีจ านวนไม่มากนัก ต่อมาเมื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์  
(Electronic Data Interchange-EDI) ได้แพร่หลายขึน้ ประกอบกบัคอมพิวเตอร์พีซีได้มีการขยายเพิ่มอย่างรวดเร็วพร้อม
กบัการพฒันาด้านอินเทอร์เน็ตและเว็บ ท าให้หน่วยงานและบคุคลต่างๆ ได้ใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มากขึน้ ในปัจจุบนั
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ได้ครอบคลมุธุรกรรมหลายประเภท เช่น การโฆษณา การซือ้ขายสินค้า การซือ้หุ้น การท างาน การ
ประมลู และการให้บริการลกูค้า 

เนื่องมาจากอตัราการเติบโตของการใช้อินเทอร์เน็ตและการเพิ่มขึน้ของเว็บไซต์ทางธุรกิจที่มีอยา่งตอ่เนื่อง ท าให้
การประกอบธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจบนอินเทอร์เน็ตเป็นช่องทางการตลาดขนาดใหญ่ของโลกไร้พรมแดนที่สามารถเข้าถึง
กลุม่ผู้บริโภคเปา้หมายได้โดยตรงอยา่งรวดเร็ว ไร้ขีดจ ากดัของเร่ืองเวลาและสถานท่ี การแขง่ขนัทางการค้าเสรีและระหวา่ง
ประเทศที่ต้องแข่งขันและชิงความได้เปรียบกันที่ความเร็ว นอกจากนีก้ารน าเสนอสินค้าผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มี
ความส าคญัอย่างยิ่งในสงัคมเศรษฐกิจฐานความรู้ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของการประกอบธุรกิจ
ในปัจจบุนั และได้รับความนิยมเพิ่มขึน้เป็นล าดบั 

ดงันัน้ผู้ประกอบการธุรกิจของไทยจึงควรตื่นตวัที่จะพฒันาการจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรให้มี
ความสามารถทางการแขง่ขนั เพื่อให้ธุรกิจสามารถยืนหยดัและเติบโตได้อยา่งยัง่ยืน 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1) เพื่อศกึษาการใช้พาณิชย์อิเลก็ทรอนิกส์ขององค์กรธุรกิจในกรุงเทพมหานครในปัจจบุนั 
2) เพื่อหาแนวทางการพฒันาการใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อย่างเหมาะสม   ตอบสนองต่อความต้องการของ

องค์กรธุรกิจ 
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วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
แนวคิดทางทฤษฎีเก่ียวกับการเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในกรุงเทพมหานคร  

ประกอบด้วย  ความหมายของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  ประเภทของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  ประเภทของสินค้าในพาณิชย์
อิเลก็ทรอนิกส์  กระบวนการทางพาณิชย์อิเลก็ทรอนิกส์  และประโยชน์ของพาณิชย์อิเลก็ทรอนิกส์ 

ความหมายของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  หมายถึง การท าธุรกรรมทกุรูปแบบโดยครอบคลมุถึงการซือ้ขายสนิค้า /บริการ การช าระ

เงิน การโฆษณาโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ประเภทต่างๆ โดยเฉพาะเครือข่ายทางอินเทอร์เน็ต   กรมส่งเสริมการสง่ออก 
กระทรวงพาณิชย์ ให้ความหมายของพาณิชย์อิเลก็ทรอนิกส์วา่ หมายถึง การด าเนินธุรกิจทกุรูปแบบท่ีเก่ียวข้องกบัการซือ้
ขายสินค้าและบริการผ่านระบบสื่อสารโทรคมนาคมหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์   ส่วนองค์กรการค้าโลกให้ค าจ ากัดความว่า
พาณิชย์อิเลก็ทรอนิกส์หมายถึง การผลิต  การกระจาย  การตลาด  การขาย  หรือการขนสง่ผลิตภณัฑ์ลและบริการโดยใช้
สือ่อิเลก็ทรอนิกส์ 

กลา่วโดยสรุป พาณิชย์อิเลก็ทรอนิกส์คือ การซือ้ขายสนิค้าหรือบริการโดยการสง่ข้อมลูด้วยสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ผา่น
ทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์  ซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตกับการจ าหน่ายสินค้าและบริการ  โดย
สามารถน าเสนอข้อมลูที่เก่ียวข้องกบัตวัสินค้าหรือบริการผ่านทางอิเทอร์เน็ตสูค่นทัว่โลกภายในระยะเวลาอนัรวดเร็ว  ท า
ให้การด าเนินการซือ้ขายอยา่งมีประสทิธิภาพ  และก่อให้เกิดรายได้ในระยะเวลาอนัสัน้ 

ประเภทของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สามารถแบ่งออกเป็น 5 ประเภท ดังนี ้ 1) ธุรกิจกับผู้บริโภคหรือบีทูซี )Business-to-

Consumer : B2C) คือประเภทท่ีผู้บริโภคใช้อินเทอร์เน็ตในการซือ้สนิค้าจากธุรกิจที่โฆษณาอยูใ่นอินเทอร์เน็ต  2) ธุรกิจกบั
ธุรกิจหรือบีทูบี )Business-to-Business : B2B) คือประเภทที่ธุรกิจกับธุรกิจติดต่อซือ้ขายสินค้ากนัผ่านอินเทอร์เน็ต   3) 
ธุรกิจกับรัฐบาลหรือบีทูจี )Business-to-Government : B2G) คือประเภทที่ธุรกิจติดต่อกับหน่วยราชการ  4) รัฐบาลกับ
รัฐบาลหรือจีทจีู )Government-to-Government : G2G) คือประเภทท่ีหนว่ยงานรัฐบาลหนว่ยงานใดหนว่ยงานหนึง่ติดต่อ
กับหน่วยงานรัฐบาลอีกหน่วยงานหนึ่ง  และ 5) ผู้บริโภคกับผู้บริโภค )Consumer-to-Consumer : C2C) คือประเภทที่
ผู้บริโภคประกาศขายสนิค้าแล้วผู้บริโภคอีกรายหนึง่ก็ซือ้ไป  เช่น อีเบย์ดอทคอม )Ebay.com) เป็นต้น  ซึง่ผู้บริโภคสามารถ
จ่ายเงินให้กนัทางบตัรเครดิตได้ 
 ประเภทของสินค้าในพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

สนิค้าในพาณิชย์อิเลก็ทรอนิกส์แบง่ออกเป็น 2 ประเภท  ดงันี ้1) สนิค้าดิจิทลั เช่น ซอฟต์แวร์ เพลง วิดีโอ หนงัสอื
ดิจิทลั เป็นต้น  ซึง่สามารถสง่สนิค้าผา่นอินเทอร์เน็ต  และ 2) สนิค้าที่ไมใ่ช่ดิจิทลั เช่น สนิค้าหตัถกรรม  เสือ้ผ้า  เคร่ืองหนงั  
เคร่ืองประดบั  เคร่ืองจกัร  เป็นต้น  ซึง่ต้องสง่สนิค้าทางพสัดภุณัฑ์  ผา่นไปรษณีย์หรือบริษัทรับสง่พสัดภุณัฑ์ 

  กระบวนการทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
 กระบวนการทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มีขัน้ตอนที่ส าคญั 5 ขัน้ตอน ดงันี ้ 1) การค้นหาข้อมลู  ขัน้ตอนแรกของ

การซือ้สนิค้าเป็นการค้นหาข้อมลูสนิค้าที่ต้องการ แล้วน าข้อมลูแตล่ะร้านมาวิเคราะห์เปรียบเทียบกนั โดยใช้เว็บไซต์ทีน่ยิม 
หรือ Search Engines เช่น http://www.google.com เป็นต้น  2) การสัง่ซือ้สินค้า  เมื่อลกูค้าเลือกสินค้าที่ต้องการแล้วจะ
น ารายการท่ีต้องการเข้าสูร่ะบบตะกร้า  และจะมีการค านวณคา่ใช้จา่ยทัง้หมด  โดยลกูค้าสามารถปรับเปลีย่นรายการและ
ปริมาณที่สัง่ได้  3) การช าระเงิน  เมื่อลกูค้าตดัสนิใจซือ้สนิค้าที่ต้องการ  ขัน้ตอนถดัไปเป็นการก าหนดวิธีการช าระเงิน  ซึง่
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ขึน้อยูก่บัความสะดวกของลกูค้าแตล่ะราย  4) การสง่มอบสนิค้า  เมื่อลกูค้าก าหนดวิธีการช าระเงินเรียบร้อยแล้ว  จะเข้าสู่
วิธีเลือกส่งสินค้า ซึ่งการส่งมอบสินค้าอาจจัดส่งให้ลูกค้าโดยตรง  การใช้บริการบริษัทขนส่งสินค้า  หรือส่งผ่านสื่อ
อิเลก็ทรอนิกส์  เช่น การดาวน์โหลดเพลง เป็นต้น  และ 5) การให้บริการหลงัการขาย  หลงัจากเสร็จสิน้การสัง่ซือ้สินค้าแต่
ละครัง้  ร้านค้าต้องมีบริการหลงัการขายให้กบัลกูค้า  ซึ่งอาจจะติดต่อกบัลกูค้าผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เช่น อีเมล 
และเว็บบอร์ด  เป็นต้น 

  ประโยชน์ของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
ปัจจุบนัพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เป็นช่องทางการค้าที่น่าสนใจมากเพราะผู้ ใช้งานอินเตอร์เน็ตมีแนวโน้มเพิ่มมาก

ขึน้เร่ือยๆ ซึง่สง่ผลให้การค้าทางอินเตอร์เน็ตขยายตวัได้อยา่งรวดเร็วและการท าธุรกิจบนเว็บไซต์สามารถใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยี ดงัตอ่ไปนี ้

1) การท าการค้าได้ตลอด 24 ชัว่โมง และขายสินค้าได้ทัว่โลก นกัทอ่งอินเตอร์เน็ตจากทัว่ทกุมมุโลกสามารถเข้า
มาในเว็บไซต์ของบริษัทได้ตลอดเวลาผู้ขายสามารถน าเสนอสนิค้า ผลติภณัฑ์ และบริการตา่งๆ ได้อยา่งรวดเร็ว โดยค าสัง่
ซือ้อาจเกิดขึน้ตลอด 24 ชัว่โมงและมาจากที่ตา่งๆ กนั  

2) ข้อมลูทนัสมยัอยูเ่สมอ และประหยดัคา่ใช้จ่าย พาณิชย์อิเลก็ทรอนิกส์มีประโยชน์ที่ส าคญัมากอีกประการหนึง่ 
คือสามารถ เสนอข้อมลูที่ใหมล่า่สดุให้กบัลกูค้าได้ทนัทีซึง่ช่วยประหยดัคา่ใช้จ่ายในการจดัพิมพ์เอกสาร และประหยดัเวลา
ในการประชาสมัพนัธ์ 
 3) การท างานแทนพนักงานขาย และเพิ่มประสิทธิภาพการขาย พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สามารถท างานแทน
พนกังานขายโดยสามารถท าการค้าในรูปแบบอตัโนมตัิ และด าเนินการได้อย่างรวดเร็ว ซึง่เป็นการเพิ่มประสทิธิภาพในการ
ด าเนินการทางธุรกิจภายในองค์กรนัน้ๆ 
 4) การแทนท่ีหน้าร้านหรือบทูแสดงสนิค้า พาณิชย์อิเลก็ทรอนิกส์สามารถแสดงสนิค้าที่มีอยูใ่ห้กบัลกูค้าทัว่โลกได้
มองเห็นสนิค้าได้โดยไมต้่องเสยีคา่ใช้จ่ายตกแตง่หน้าร้าน หรือในการเดินทางออกไปในบทูแสดงสนิค้าในท่ีตา่งๆ 

5) เทคโนโลยีช่วยสง่เสริมผลติภณัฑ์ให้นา่สนใจยิ่งขึน้ ปัจจบุนัมีเทคโนโลยีใหม่ๆ  มาช่วยในการท าให้ผลติภณัฑ์มี
ความน่าสนใจยิ่งขึน้ เช่น การแสดงสินค้าโดยผู้ชมสามารถดสูินค้าได้ 180 องศา หรือลกูค้าสามารถอา่นหวัข้อของหนงัสอื
ที่ต้องการซือ้ก่อนได้ 
 6) ความสะดวกตอ่การช าระเงิน พาณิชย์อิเลก็ทรอนิกส์สามารถช าระเงินได้อยา่งสะดวกสบายโดยวธีิการตดัผา่น
บตัรเครดิตหรือการโอนเงินเข้าบญัชีซึง่จะเป็นระบบอตัโนมตัิ 

7) เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ ในโลกพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์บริษัทขนาดเล็กสามารถมีโอกาสทางธุรกิจเทียบได้กับ
บริษัทขนาดใหญ่ ซึ่งขึน้อยู่กับองค์ประกอบหลายๆ อย่าง เป็นต้นว่า ช่ือ URL ของบริษัทควรจะจ าง่าย การออกแบบ
เว็บไซต์ให้สวยงามและปรับปรุงให้ทนัสมยัอยูเ่สมอ การสัง่ซือ้และการช าระเงินมีระบบรักษาความปลอดภยัที่ดี เป็นต้น 
 8) การสร้างความประทบัใจและพึงพอใจได้มากกว่า ปัจจุบนัการสัง่ซือ้สินค้าผ่านทางอินเทอร์เน็ตท าได้อย่าง
ง่ายดาย สนิค้าและบริการมีให้เลอืกมากมายท าให้ไมต้่องเสยีเวลาในการเดินทาง และเสยีเวลาไปกบัการค้นหาสนิค้าและ
บริการที่ต้องการ ลกูค้าสามารถค้นหาสินค้าที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วที่สดุ เช่น ถ้าลกูค้าต้องการซือ้ของตกแต่งบ้านจาก
เว็บไซต์ Bangpa-in.com ลกูค้าสามารถจะค้นหาสินค้าจากประเภทของสินค้า หรือค้นหาตามรูปแบบที่ต้องการได้  ใน
กรณีที่ลกูค้าสัง่สนิค้าและได้ให้รายละเอียดสว่นตวัไว้ ร้านค้าสามารถ บนัทกึ รายละเอียดของลกูค้าไว้ในฐานข้อมลูของเรา
เพื่อความสะดวกของลกูค้าในการสัง่ซือ้สนิค้าครัง้ตอ่ไป )Member system) 
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 9) การรวบรวบข้อมลูและน ามาใช้แก้ปัญหาตา่งๆ ได้ทนัท่วงที พาณิชย์อิเลก็ทรอนิกส์สามารถให้บริการหลงัการ
ขายได้เช่นกนั โดยใช้ประโยชน์จากอีเมลในการติดตอ่ลกูค้า การสร้างแบบสอบถามลกูค้าเพื่อสอบถามความพึงพอใจตอ่
สินค้าและบริการท าให้ร้านค้าสามารถน าข้อมลูเหลา่นีม้าแก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้ดียิ่งขึน้และ
ทนัทว่งที 
 
 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 วันดี  รัตนกำยแก้ว (2554) ศึกษำพฤติกรรมกำรซือ้สินค้ำในเครือข่ำยสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ ค : กรณีศึกษำ

กรุงเทพมหำนคร  ผลกำรวิจยัพบว่ำกลุม่ตวัอยำ่งของผู้บริโภคสว่นใหญ่ซือ้สินค้ำและบริกำรประเภทเสือ้ผ้ำส ำเร็จรูปมำก

ที่สดุจ ำนวนครัง้ที่ซือ้มำกที่สดุคือ 1-3 ครัง้ คำ่ใช้จ่ำยในกำรซือ้เฉลีย่ที่ 1,501-2,000 บำท ใช้กำรตดัสนิใจซือ้ด้วยตนเอง  ไม่

จ ำกดัโอกำสในกำรซือ้ ทรำบข้อมลูจำกเว็บไซต์ค้นหำ  และมีพฤติกรรมกำรกลบัมำซือ้ซ ำ้อยำ่งแนน่อน  สว่นปัจจยัทำงด้ำน

สว่นประสมกำรตลำดที่มีผลต่อกำรตดัสินใจซือ้สินค้ำและบริกำรในเครือข่ำยสงัคมออนไลน์เฟสบุ๊คที่ส ำคญัมำกที่สดุคือ 

ช่องทำงกำรจดัจ ำหนำ่ย  รองลงมำคือ ด้ำนกระบวนกำรให้บริกำรและด้ำนรำคำตำมล ำดบั 

ศกัดิ์สิทธ์ิ ศิวภพ และธนนัชัย (2553) ได้ท ำกำรวิจยัเร่ืองกำรค้ำอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้เทคนิค CRM ซึ่งเป็นกำร

ประยกุต์ใช้เทคนิคสองเทคนิคได้แก่  กำรค้ำอิเล็กทรอนิกส์ และ CRM ซึ่งประกอบด้วย 4 ขัน้ตอน คือ 1) Identity คือกำร

เก็บข้อมูลลกูค้ำ  2) Differentiate คือกำรวิเครำะห์พฤติกรรมของลกูค้ำแต่ละคน และแบ่งกลุ่มลกูค้ำออกเป็นกลุ่ม  3) 

Interact คือกำรมีปฏิสมัพนัธ์กับลกูค้ำเพื่อเรียนรู้ควำมต้องกำรของลกูค้ำ  และเพื่อสร้ำงควำมพึงพอใจให้กบัลกูค้ำใน

ระยะยำว  4) Customize คือกำรให้บริกำรท่ีมีควำมเหมำะสมเฉพำะตวักบัลกูค้ำแตล่ะคน 

จริญญำ (2546) ได้พฒันำซอฟต์แวร์ในกำรจองกำรใช้บริกำรสปำผ่ำนอินเทอร์เน็ต โดยระบบเป็นกำรท ำงำน

แบบเว็บแอปพลิเคชัน  โดยมีขัน้ตอนเร่ิมจำกกำรศึกษำและวิเครำะห์ระบบงำนเดิม  กำรออกแบบระบบงำนใหม่  กำร

พฒันำระบบงำน  โดยระบบเป็นโปรแกรมที่ผู้ใช้บริกำรสำมำรถจอง  ใช้บริกำรผำ่นอินเทอร์เน็ตด้วยตวัเองได้  สำมำรถท ำ

กำรจองล่วงหน้ำได้หลำย  ๆ  วัน  และหำกต้องกำรยกเลิกที่จะไปใช้บริกำรก็สำมำรถท ำได้ทำงอินเทอร์เน็ตได้ทันที  

สำมำรถค้นหำห้องหรือพนกังำนสปำที่ตนต้องกำรได้  เมื่อพฒันำระบบเรียบร้อยแล้วท ำกำรทดสอบประสิทธิภำพ  พบวำ่

ระบบนีม้ีประสทิธิภำพอยูใ่นเกณฑ์ระดบัดี 

ฐิติโรจน์ (2546) ได้พฒันำระบบสำรสนเทศกำรเช่ำรถยนต์ผ่ำนเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต  เพื่อสนบัสนุนกำรเช่ำ

รถยนต์ให้กบักลุม่ที่ต้องกำรเช่ำรถยนต์  ซึ่งประกอบด้วย  กำรจดัเก็บข้อมลูรถยนต์  กำรจดัเก็บข้อมลูกำรเช่ำรถยนต์  มี

ระบบช่วยค้นหำข้อมลูและช่วยจดัท ำรำยงำน  โดยแบ่งผู้ ใช้งำนออกเป็น 3 กลุม่ คือ กลุม่ของผู้ที่ต้องกำรเช่ำรถยนต์ กลุม่

ของหัวหน้ำงำน และกลุ่มของผู้ดูแลระบบ  ในกำรทดสอบระบบได้ใช้กำรทดสอบแบบสองช่วง  คือ กำรทดสอบโดย

ผู้ เช่ียวชำญ และกำรทดสอบโดยผู้ ใช้  ผลกำรประเมินทัง้สองสรุปได้ว่ำประสิทธิภำพของระบบอยู่ในเกณฑ์ระดบัดีและ

สำมำรถน ำไปประยกุต์ใช้กบังำนเช่ำรถยนต์ในปัจจบุนัได้ 

Shu และคณะ (2007) ศึกษำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศในอตุสำหกรรมภำคกำรเกษตรพบว่ำ  มีกำรน ำระบบ
พำณิชย์ธุรกิจ (E-commerce) เข้ำมำใช้ในกำรสื่อสำรทัง้ภำยในองค์กรและระหว่ำงองค์กรที่ท ำกำรค้ำร่วมกัน  โดยเร่ิม
น ำเข้ำมำศึกษำผลดีผลเสียของกำรน ำมำใช้ในอุตสำหกรรมตัง้แต่  ศตวรรษที่ 20 และ มีกำรน ำเข้ำมำใช้อย่ำงมำกใน
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ศตวรรษที่ 21 จำกนัน้ได้มีกำรพฒันำปรับปรุงขึน้อยำ่งตอ่เนื่องมำประมำณ 30 ปี พร้อมกบักำรพฒันำระบบโครงสร้ำงของ
เทคโนโลยี ซึ่งประกอบด้วย Software และ Hardware ไปพร้อมกันช่วยให้กำรส่งข่ำวสำรภำยในองค์กร และภำยนอก
องค์กรได้ผลดียิ่งขึน้ 

นอกจำกนีย้งัพบวำ่ มีกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรสือ่สำรกนัด้วยระบบ Internet ภำยในองค์กร ช่วยในกำร
สื่อสำรได้ผลรวดเร็วและถูกต้อง  ช่วยให้ระบบกำรท ำงำนภำยในองค์กรประสำนกันเป็นอย่ำงดี และช่วยให้กำร
ติดตอ่สือ่สำรระหวำ่งหนว่ยงำนภำยในองค์กรเกิดควำมรวดเร็ว ผู้ปฏิบตัิงำนเกิดควำมใกล้ชิดและมีควำมสมัพนัธ์ที่ดีตอ่กนั
มำกขึน้ มีกำรประสำนควำมร่วมมือในกำรท ำงำนดีขึน้ องค์กรสำมำรถลดปริมำณกำรใช้ทรัพยำกรในองค์กรลงได้มำก 
ต้นทนุขององค์กรจึงลดลง (Carr and Smellizer, 2002) 

 
ระเบียบวิธีวิจัย 

รูปแบบการวิจัย 
การวิจัยครัง้นีอ้าศยัรูปแบบการวิจัยแบบผสมผสาน  โดยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพเป็นหลกัและใช้การวิจัยเชิง

ปริมาณมาประกอบ  เพื่อให้ได้ข้อมูลความต้องการและความคาดหวงัของผู้ประกอบการในการพัฒนาด้านพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับการด าเนินงานขององค์กรอย่างเหมาะสม  หลงัจากนัน้เป็นการน าข้อมลูที่เก็บรวบรวมมาวิเคราะห์
เพื่อหาแนวทางการเพิ่มศกัยภาพทางการแขง่ขนัด้านพาณิชย์อิเลก็ทรอนิกส์ในยคุโลกาภิวตัน์อยา่งเหมาะสม 

ผู้ วิจัยมีขัน้ตอนการด าเนินงานวิจัยดังต่อไปนี ้ ขัน้ตอนแรกเป็นการศึกษาข้อมูลเบือ้งต้นเก่ียวกับพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ในกรุงเทพมหานคร  จากนัน้ออกแบบและพฒันาแบบสอบถามส าหรับบคุคลทัว่ไปซึ่งเป็นลกูค้าที่ใช้บริการ
พาณิชย์อิเลก็ทรอนิกส์ในกรุงเทพมหานคร  ซึง่ประกอบด้วยลกูค้าชาวไทยและลกูค้าตา่งชาติ  และออกแบบค าถามส าหรับ
การสมัภาษณ์ผู้บริหารองค์กรหรือเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ขององค์กรด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในเขตพืน้ที่กรุงเทพมหา
นคร  คณะวิจยัท าการแจกแบบสอบถามและด าเนินการสมัภาษณ์  และรวบรวมข้อมลู  เมื่อได้ข้อมลูความต้องการแล้ว  
ขัน้ตอนตอ่ไปคือการวิเคราะห์ข้อมลู  และน าข้อมลูมาสรุปผล  

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการศกึษาประชากร 2 กลุม่  ดงัตอ่ไปนี ้ 
ประชากรกลุม่ที่ 1 คือบคุคลทัว่ไปซึ่งเป็นลกูค้าที่ใช้บริการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในกรุงเทพมหานคร  การเลือก

กลุม่ตวัอย่างจะใช้วิธีการสุม่แบบง่าย )Simple random sampling( อย่างง่าย  ตามตารางหาขนาดของกลุม่ตวัอยา่งของ 
Taro Yamane ที่ระดบัความเช่ือมัน่ 95% โดยเก็บข้อมลูด้วยวิธีการตอบแบบสอบถามจากกลุม่ตวัอยา่งจ านวน 400  คน  
ซึง่เป็นลกูค้าชาวไทยจ านวน 200 คน และลกูค้าตา่งชาติจ านวน 200 คน 

ประชากรกลุม่ที่ 2 คือ ผู้บริหารองค์กรหรือเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ขององค์กรด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในเขต
พืน้ที่กรุงเทพมหานคร  โดยศึกษาเก่ียวกับการจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  ซึ่งการเลือกกลุ่มตวัอย่างใช้การสุ่มแบบ
เจาะจง (Purposive sampling)  โดยเลือกเก็บข้อมูลด้วยวิธีการสมัภาษณ์จากกลุ่มตวัอย่างซึ่งเป็นผู้บริหารองค์กรหรือ
เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ขององค์กรด้านพาณิชย์อิเลก็ทรอนิกส์ในเขตพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร  จ านวน 5 คน 

การรวบรวมข้อมูล 
 ข้อมลูที่ใช้ในการวิจยัครัง้นี ้ ได้ท าการรวบรวมข้อมลูที่เก่ียวข้องจากบคุคลทัว่ไปท่ีใช้บริการพาณิชย์อิเลก็ทรอนิกส์
ในกรุงเทพมหานคร  ซึ่งกลุ่มเป้าหมายมีทัง้ลูกค้าชาวไทยและลูกค้าต่างชาติ  รวมทัง้ผู้บริหารองค์กรหรือเจ้าหน้าที่
คอมพิวเตอร์ขององค์กรด้านพาณิชย์อิเลก็ทรอนิกส์ในกรุงเทพมหานคร 
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 1) การเก็บข้อมลูจากลกูค้าที่ใช้บริการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในกรุงเทพมหานครโดยใช้แบบสอบถาม  โดยออก
แบบสอบถามลกูค้าชาวไทยและลกูค้าตา่งชาติ  เก่ียวกบัการใช้บริการพาณิชย์อิเลก็ทรอนิกส์ในกรุงเทพมหานคร  เพื่อเก็บ
ข้อมลูทัว่ไปเก่ียวกบัผู้ตอบแบบสอบถาม  รูปแบบการใช้บริการพาณิชย์อิเลก็ทรอนิกส์ในกรุงเทพมหานคร  จดุเดน่ -จดุด้อย
ของพาณิชย์อิเลก็ทรอนิกส์ในกรุงเทพมหานคร   ความพงึพอใจตอ่การใช้บริการพาณิชย์อิเลก็ทรอนิกส์ในกรุงเทพมหานคร  
และข้อมูลเก่ียวกับความคิดเห็นที่มีต่อการใช้บริการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในกรุงเทพมหานคร  ซึ่งการวิจัยมีการ
ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างบุคคลทั่วไปซึ่งเป็นลูกค้าที่ใช้บริการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ใน
กรุงเทพมหานคร  โดยรวบรวมข้อมลูโดยใช้แบบสอบถามจ านวน 400  ชดุ  ระหวา่งวนัท่ี 1-31 มีนาคม 2561   
 2) การเก็บข้อมลูจากผู้บริหารองค์กรหรือเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ขององค์กรด้านพาณิชย์อิเลก็ทรอนิกส์  เก่ียวกบั
การจดัการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  โดยการสมัภาษณ์ผู้บริหารองค์กรหรือเจ้าหน้าที่คอมพิว เตอร์ขององค์กรด้านพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์  เก่ียวกับการจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในกรุงเทพมหานคร   เพื่อเก็บข้อมูลเก่ียวกับพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ในปัจจุบนั  ปัญหาของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในธุรกิจ  การพฒันาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในอนาคต  และ
ข้อเสนอแนะเก่ียวกบัการเพิ่มศกัยภาพด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในอนาคต  การด าเนินการวิจยัเก็บรวบรวมข้อมลูจาก
การสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างผู้ บริหารองค์กรและเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ขององค์กรด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ใน
กรุงเทพมหานคร จ านวน 5 คน ระหวา่งวนัท่ี  1-15 มีนาคม 2561 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

 การวิจยัครัง้นีใ้ช้เคร่ืองมือในการวิจยั ได้แก่ แบบสอบถาม และการสมัภาษณ์  
 1) แบบสอบถามส าหรับกลุ่มตัวอย่างบุคคลทั่วไปซึ่งเป็นลูกค้าที่ ใช้บริการพาณิชย์อิ เล็กทรอนิกส์ใน
กรุงเทพมหานคร  ประกอบด้วยค าถามเก่ียวกับข้อมูลของผู้ ตอบแบบสอบถาม  รูปแบบการการใช้บริการพาณิชย์
อิเลก็ทรอนิกส์  ความพงึพอใจตอ่การใช้บริการพาณิชย์อิเลก็ทรอนิกส์  และข้อมลูเก่ียวกบัความคิดเห็นที่มีตอ่การใช้บริการ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในอนาคต  ส าหรับความน่าเช่ือถือของเคร่ืองมือ  ผู้วิจยัได้ท าการตรวจสอบแบบสอบถามในด้าน
เนือ้หาและความเหมาะสมของภาษา และโครงสร้างของแบบสอบถามก่อนน าไปใช้  และได้น าไปทดสอบกบักลุม่ตวัอย่าง  
เพื่อทดสอบว่าค าถามแต่ละสว่นสามารถสื่อความหมายได้ตรงตามวตัถปุระสงค์  และเข้าใจง่าย  ซึ่งผู้วิจยัท าการทดสอบ
คณุภาพของแบบสอบถาม  โดยวดัคณุภาพความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามด้วยวิธีหาคา่ Kronbach’s alpha ที่ระดบัความ
เช่ือมัน่ 0.875  หลงัจากนัน้จึงปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง  เมื่อได้พฒันาแบบสอบถามเสร็จสิน้แล้วจึงน าไปใช้เก็บข้อมูลจริง
จากกลุม่ตวัอยา่ง 
 2) แบบสัมภาษณ์ผู้ บริหารด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในกรุงเทพมหานคร  ผู้ วิจัยใช้การสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้าง (Structured  interview)  โดยผู้วิจยัก าหนดแนวทางการสมัภาษณ์ (Interview guide) ดงันี ้ ค าถามเก่ียวกบัการ
ใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในปัจจุบนั  ปัญหาของการใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  การใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในอนาคต  
และข้อเสนอแนะตอ่การเพิ่มศกัยภาพด้านพาณิชย์อิเลก็ทรอนิกส์ในอนาคต  ซึง่ผู้วิจยัได้ท าการตรวจสอบและพฒันาแก้ไข
ค าถามด้านเนือ้หาให้สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของการวิจยั  และสามารถน าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลูตอ่ไป 

 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

 ณ์  การวิเคราะห์ข้อมูลจากการวิจัยครัง้นี ้ ผู้ วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมลูจากแบบสอบถามและการสมัภาษ
แบบสอบถามใช้หลกัการวิเคราะห์ข้อมลูเชิงพรรณนา (Descriptive method)  ซึง่จ าแนกข้อมลูออกเป็น 2 สว่น  ดงันี ้
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1) การศึกษาข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างบุคคลทั่วไปซึ่งเป็นลูกค้าที่ใช้บริการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ใน
กรุงเทพมหานคร  ซึ่งกลุ่มตัวอย่างเป้าหมายมีทัง้ลูกค้าชาวไทยและลูกค้าต่างชาติ  เก่ียวกับการใช้บริการพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์  โดยผู้ วิจัยน าข้อมูลที่รวบรวมได้มาท าการจัดระเบียบข้อมูล  โดยใช้การแจกแจงความถ่ี (Frequency)  
แสดงเป็นจ านวนและร้อยละ  และมาตราสว่นประมาณคา่ (Rating scale)   

2) การวิเคราะห์ถึงปัจจัยที่มีผลต่อการใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  เหตุผลและปัญหาของการใช้พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์  และระดับความพึงพอใจต่อการใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  โดยได้ท าการก าหนดคะแนนตามระดับ
ความส าคญั  ตามวิธีการของลเิคิร์ท (Likert)   

นอกจากนี ้ ผู้วิจยัวิเคราะห์ข้อมลูที่ได้จากการสมัภาษณ์  ในประเด็นที่เก่ียวข้อง  ได้แก่  ข้อมลูทัว่ไปเก่ียวกบัการ
ใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในปัจจุบนั  ปัญหาของการใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์    การใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในอนาคต  
และข้อเสนอแนะตอ่การใช้พาณิชย์อิเลก็ทรอนิกส์ท่ีเหมาะสมในอนาคต 
 หลงัจากนัน้  ผู้วิจยัจึงหาความสมัพนัธ์ของข้อมลูและน าผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามและการ
สมัภาษณ์  ตลอดจนผลการศกึษาและการทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง  มาสรุปผลการวิจยัตอ่ไป 
 
อภปิรายและสรุปผลการวิจัย 

จากผลการศกึษาในครัง้นีท้ าให้ทราบถึงพฤติกรรมและความต้องการการใช้พาณิชย์อิเลก็ทรอนิกส์ส าหรับองค์กร
ธุรกิจในเขตพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร  ซึง่สามารถน าผลที่ได้มาหาแนวทางการพฒันาการใช้พาณิชย์อิเลก็ทรอนิกส์ขององค์กร
ธุรกิจอยา่งเหมาะสม  ตลอดจนเพื่อเป็นแนวทางในการศกึษาค้นคว้าวิจยัตอ่ไป  ดงันี  ้

อภปิรายผล 
จากผลการวิเคราะห์พบว่า  กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการค้นหา

ข้อมลูสินค้าผ่านระบบอินเทอร์เน็ตด้วยเคร่ืองมือสืบค้นข้อมูล (Search Engine) มากที่สดุ  รองลงมาได้แก่  เว็บไซต์ของ
องค์กร  และเครือข่ายสงัคม  ตามล าดบั  ดงันัน้ ผู้ประกอบการธุรกิจควรปรับปรุงเว็บไซต์โดยให้ความส าคญักบัการท าให้
ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตสามารถสบืค้นข้อมลูสนิค้าขององค์กรผา่น Search Engine ได้ง่าย  การปรับปรุงเว็บไซต์ขององค์กรเพื่อให้
ข้อมลูเบือ้งต้นของสินค้าอย่างสมบรูณ์และเพียงพอ  เช่น  สว่นประกอบของสินค้า  การใช้งาน  คณุสมบตัิเก่ียวกบัสนิค้า  
เป็นต้น  ทัง้นีข้้อมลูในเว็บไซต์ควรเป็นข้อมลูที่ถกูต้อง  ไม่บิดเบือนหรือแอบอ้างเกินจริง  และมีการปรับปรุงข้อมลูให้เป็น
ปัจจุบนัอยู่เสมอ  นอกจากนี ้เว็บไซต์ควรมีภาพประกอบ  ภาพเคลื่อนไหว  หรือสื่อประสม (Multimedia) ให้เห็นลกัษณะ
ของสนิค้าที่แท้จริง   

กลุม่ตวัอย่างสว่นใหญ่มีจุดประสงค์ในการใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อสัง่ซือ้สินค้ามากที่สดุ  รองลงมาคือหา
ข้อมลูโปรโมชัน่ของสนิค้า  และหาข้อมลูเบือ้งต้นเก่ียวกบัสนิค้า  ตามล าดบั  ส าหรับวิธีการในการสัง่ซือ้สนิค้า  พบวา่  กลุม่
ตวัอย่างที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสัง่ซ้อสินค้าสว่นใหญ่นิยมใช้วิธีการสัง่ซือ้สินค้าผ่านเว็บไซต์ของบริษัทตวัแทน
จ าหน่าย  เช่น amazon.com   lazada.com  เป็นต้น  มากที่สดุ  รองลงมาคือ วิธีการส ารองสัง่ซือ้สินค้าผ่านเว็บไซต์ของ
องค์กร  ตามล าดบั  ดังนัน้  ผู้ประกอบธุรกิจควรปรับปรุงเว็บไซต์ให้ลูกค้าสามารถสัง่ซือ้สินค้าผ่านเว็บไซต์ของบริษัท
ตวัแทนจ าหนา่ย  ตลอดจนการสร้างวิธีการสัง่ซือ้สินค้าผา่นเว็บไซต์ขององค์กรโดยตรง  และการสัง่ซือ้สนิค้าผา่นเครือข่าย
สงัคม ทัง้นี ้ การตัง้ราคาผ่านเว็บไซต์ของบริษัทตวัแทนจ าหน่ายนัน้ ผู้ประกอบการควรท าสญัญา (Contract) เก่ียวกับ
ราคาสินค้าและผลประโยชน์คา่ตอบแทนจากการจ าหนา่ยสินค้ากบัผู้ประกอบการธุรกิจอยา่งสมเหตสุมผล เพื่อไม่ให้การ
ตัง้ราคาสนิค้าสงูเกินไป 
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ปัจจยัด้านการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซือ้สินค้าบนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ พบว่า  กลุม่ตวัอย่างที่ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการซือ้สินค้าบนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ค านึงถึงราคาสินค้าเป็นอนัดบัแรก  ถัดมา  ได้แก่ สินค้าและการ
บริการ  โปรโมชั่น  และช่องทางการจัดจ าหน่าย  ตามล าดบั   ดงันัน้  ผู้ประกอบการธุรกิจควรมีการส่งเสริมการขายเป็น
ระยะ  เช่น  การแถมคปูองสว่นลดเมื่อยอดซือ้ครบตามเกณฑ์ที่ก าหนด  เป็นต้น  เพื่อเป็นการกระตุ้นยอดขาย 

  ปัจจัยที่เป็นปัญหาในการใช้บริการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ พบว่า  กลุ่มตวัอย่างมีปัญหาในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในระดบัมาก  ซึ่งประกอบด้วยด้านคุณภาพของการให้บริการ  การรักษาความลบัของข้อมูลลกูค้า  ความ
น่าเช่ือถือ  ความถูกต้องของข้อมูล  ตามล าดบั  ดงันัน้  องค์กรธุรกิจควรพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทนัสมยั  
ตอบสนองความต้องการของลกูค้า โดยท าให้ลกูค้ามีความสะดวกสบาย  และเพิ่มความรวดเร็วต่อกระบวนการขายของ
ธุรกิจในอนาคต  นอกจากนี ้ ระบบการให้บริการต้องมีระบบการปอ้งกนัความผิดพลาดของข้อมลู  เพื่อให้การบริการลกูค้า
มีความถูกต้องแม่นย า ซึ่งจะสร้างความน่าเช่ือถือให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้บริการช าระ
คา่บริการผา่นธนาคาร  หรือเคร่ืองฝากถอนเงินอตัโนมตัิ  จะต้องมีความปลอดภยัของข้อมลูและถกูต้องแมน่ย า 

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่นิยมช าระเงินผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยเลือกวิธีการช าระเงินผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ต  และการโอนเงินผ่านทางธนาคาร  มากที่สดุ  รองลงมาได้แก่  การช าระผ่านเคร่ืองฝากถอนเงินอตัโนมตัิ  
ตามล าดบั  ดงันัน้  ผู้ประกอบการควรจดัหาช่องทางการรับช าระเงินทัง้สามแบบให้แก่ลกูค้าเพื่อเสนอทางเลอืกของวิธีการ
ช าระเงินท่ีลกูค้าแตล่ะคนสะดวก  อยา่งไรก็ตาม  ผู้ประกอบการต้องค านงึถึงความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ   การใช้
เทคโนโลยีที่มีความทนัสมยั  การรักษาความปลอดภยัของข้อมลู  การประมวลผลรายการที่มีความถกูต้องแม่นย า  และ
ความนา่เช่ือถือของการช าระเงินผา่นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  ซึง่จะสง่ผลให้การบริการลกูค้าเป็นไปอยา่งมีคณุภาพ   

แนวทางการพัฒนาการใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรธุรกิจ 
เมื่อน าข้อมลูที่ได้จากการสรุปผล  การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ  รวมทัง้ข้อมลูที่ผู้วิจยัได้ท าการศกึษาค้นคว้า

มาประกอบกัน  ผู้ วิจัยจึงเสนอรูปแบบการประยุกต์ใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับองค์กรธุรกิจ  เพื่อให้สอดคล้องกบั
ความต้องการของลกูค้าในการใช้บริการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  โดยผู้วิจยัเสนอแนวทางในการพฒันาดงัแสดงในรูปที่ 1 
ซึง่ประกอบด้วยประเด็นตา่งๆ  ดงันี ้  

1) การจดัการองค์กรด้านปรัชญา วิสยัทศัน์ เปา้หมายขององค์กร  มีผลตอ่การพลกัดนัให้มีการจดัท าและเกิดการ
พฒันาการใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  สิ่งส าคญัที่สดุของการประกอบธุรกิจคือลกูค้า  หากธุรกิจไม่สามารถปรับตวัและ
พฒันาทางด้านเทคโนโลยีให้ทนัสมยัทนักบัความต้องการของลกูค้าจะไมส่ามารถแขง่ขนัในตลาดได้  อยา่งไรก็ตามการน า
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มาประยุกต์ใช้ในองค์กร  ผู้ประกอบการควรค านึงถึงลกัษณะของธุรกิจ  โครงสร้างองค์กร  และ
กระบวนการท างานของธุรกิจ 

2) การวิจัยการตลาด   ปัจจุบันมีจ านวนลูกค้าที่ใช้บริการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึน้ อย่างต่อเนื่อง  
ผู้ประกอบการควรมีการวิจยัการตลาด  เพื่อศึกษาข้อมลูส าหรับลกูค้ากลุม่เป้าหมาย  เช่น  ลกูค้าสว่นใหญ่ของธุรกิจเป็น
กลุม่ลกูค้าชาวไทยหรือชาวตา่งประเทศ  และพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  รวมถึงแนวโน้มการใช้งานในอนาคต  
เพื่อให้ทราบความต้องการของลกูค้าที่แท้จริง  ซึง่จะก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการด าเนนิ
ธุรกิจได้อยา่งเหมาะสม 
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รูปที่ 1 แสดงกรอบแนวคดิของการเสนอแนวทางการพัฒนาการใช้พาณิชย์อิเลก็ทรอนิกส์ขององค์กรธุรกิจ 

 
3) การพฒันาด้านเทคโนโลยี  องค์กรธุรกิจควรพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทนัสมยัอยา่งตอ่เนื่องและมี

มาตรฐานทดัเทียมกบัประเทศอื่นๆ ในระดบัสากล  โดยเลือกใช้เทคโนโลยีที่มีความทนัสมยั ตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้า โดยท าให้ลูกค้ามีความสะดวกสบาย  และเพิ่มความรวดเร็วต่อกระบวนการขายของธุรกิจในอนาคต   การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการตลาดและการส่งเสริมการขาย  โดยการส่งเสริมการขายในขัน้ตอนการสัง่ซือ้สินค้าผ่าน
เว็บไซต์  การประชาสมัพนัธ์ข้อมลูโปรโมชัน่บนเว็บไซต์ขององค์กร  และเว็บไซต์ของบริษัทตวัแทนจ าหนา่ย  การใช้เป็นช่อง
ทางการขายและการช าระเงินค่าสินค้าและบริการ  ซึ่งช่วยให้ลกูค้ามีความสะดวก  นอกจากนีย้งัมีการใช้แอปพลิเคชนั
เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่ออัปเดต (update) ข้อมูลที่น่าสนใจของสินค้า  และเป็นสื่อส าหรับการโฆษณาและ
ประชาสมัพนัธ์ให้องค์กรเป็นท่ีรู้จกัมากขึน้ได้อยา่งรวดเร็ว 

4) การจดัการทรัพยากร  ทรัพยากรขององค์กรได้แก่  เงินทนุหรืองบประมาณส าหรับใช้ในการจดัหาเทคโนโลยี
สารสนเทศ  ผู้ประกอบการธุรกิจจะต้องพิจารณาจัดสรรงบประมาณที่เหมาะสมซึ่งขึน้อยู่กับนโยบายและการวางแผน
เก่ียวกบัโครงการพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร  โดยจะต้องพิจารณาถึงระยะเวลาที่ใช้ในการพฒันาระบบ  
ความคุ้มค่าและผลตอบแทนที่จะได้รับ  รวมทัง้การจัดหาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการพฒันาทรัพยากร
มนุษย์ขององค์กรให้มีความรู้  ความสามารถ  และทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มความสามารถของ
บคุลากรในการให้บริการลกูค้าด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศได้อยา่งสะดวกรวดเร็ว 
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5) การประยุกต์ใช้ส่วนประสมทางการตลาด  การพัฒนาด้านเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียว  คงไม่สามารถ
ตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้ทัง้หมด  ผู้ประกอบการควรค านึงถึงการประยกุต์ใช้หลกัการตลาดมาใช้ร่วมกบัการ
พฒันาเทคโนโลยี  โดยใช้สว่นประสมทางการตลาด  ดงันี ้

 5.1) ผลิตภณัฑ์หรือการบริการ  ผู้ประกอบการธุรกิจควรน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทนัสมยัมาใช้
ส าหรับการให้บริการลกูค้าในกระบวนการตา่งๆ  ของการด าเนินธุรกิจ  เพื่อเป็นการสร้างมลูคา่เพิ่มให้แก่การบริการ  ซึง่จะ
ช่วยให้การบริการลกูค้ามีความสะดวกรวดเร็ว  และมีความถกูต้องแมน่ย า 

 5.2) ราคา  ผู้ประกอบการควรตัง้ราคาคา่บริการอยา่งเหมาะสม  และสมเหตสุมผล  ทัง้นี ้การให้บริการ
ลกูค้าผา่นเว็บไซต์ช่วยให้ลกูค้าประหยดัคา่ใช้จ่ายในการหาข้อมลู  ซึง่ช่วยให้ลกูค้าสะดวกและประหยดัเวลาเป็นอยา่งมาก  

 5.3) ช่องทางการจ าหน่าย  ผู้ประกอบการควรน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในขัน้ตอนการ
ให้บริการข้อมูลเก่ียวกับสินค้า  รายละเอียดของสินค้า  การสัง่ซือ้สินค้า  การให้บริการลกูค้าที่เว็บไซต์  ตลอดจนการ
ให้บริการติดตอ่สือ่สารกบัลกูค้าผา่นระบบอินเทอร์เน็ต  ไปรษณีย์อิเลก็ทรอนิกส์  การสง่ข้อความผา่นระบบโทรศพัท์มือถือ  
และเครือข่ายสงัคม  ส าหรับการช าระเงินค่าบริการ  ผู้ประกอบควรจัดให้ลูกค้าสามารถเลือกวิธีการช าระผ่านระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศแบบต่างๆ  ตามความสะดวกของลกูค้าแต่ละคน  ได้แก่  การช าระผ่านบตัรเครดิต  การช าระผ่าน
อินเทอร์เน็ต  การโอนเงินผา่นทางธนาคาร  และการช าระผา่นเคร่ืองฝากถอนเงินอตัโนมตัิ  

 5.4) การสง่เสริมการตลาด  ผู้ประกอบการธุรกิจควรใช้หลกัการสง่เสริมการตลาดเพื่อกระตุ้นให้ลกูค้า
เกิดความจ าเป็นในการตดัสนิใจซือ้สนิค้าและบริการ  โดยระบบสารสนเทศที่จดัท าจะต้องสามารถให้ข้อมลูเก่ียวกบัสินค้า
และบริการลกูค้าอย่างสะดวกรวดเร็ว  ใช้งานง่าย  มีความถกูต้องเช่ือถือได้  และให้ข้อมลูอย่างเพียงพอ  อย่างไรก็ตาม
ผู้ประกอบการควรค านึงถึง การรักษาสญัญา  เง่ือนไข  และข้อตกลง  หากมีการบริหารจดัการระบบท่ีดีจะสง่ผลให้ลกูค้า
จะเกิดความเช่ือถือตอ่การใช้บริการพาณิชย์อิเลก็ทรอนิกส์ 

6) การสร้างเครือข่ายธุรกิจกบัหน่วยงานภายนอก  ผู้ประกอบการควรสร้างเครือข่ายในการติดต่อแลกเปลี่ยน
ข้อมลูข่าวสารกบัหน่วยงานอื่นๆ  ที่เก่ียวข้อง  เช่น  พนัธมิตรทางธุรกิจ  บริษัทขนสง่สินค้า  ไปรษณีย์ไทย  เป็นต้น  ซึ่งจะ
เป็นการช่วยให้ลกูค้าได้รับความสะดวกรวดเร็วมากขึน้  รวมทัง้ผู้ประกอบการธุรกิจควรติดต่อประสานงานกบัธนาคารหรือ
สถาบนัการเงินต่างๆ  เก่ียวกบัข้อตกลงและเง่ือนไขในการใช้ช่องทางและวิธีการช าระเงินของลกูค้าผ่านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ  เพื่อให้การช าระเงินมีความสะดวกรวดเร็ว  ถกูต้องแมน่ย า  และมีความปลอดภยั 
 
ข้อเสนอแนะ 
 าการใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับองค์กรธุรกิจในเขตพืน้ที่จากการวิเคราะห์หาแนวทางเพื่อพัฒน
กรุงเทพมหานคร  เพื่อให้เกิดผลที่ดียิ่งขึน้  ผู้วิจยัให้ข้อเสนอแนะดงันี ้
 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 1) องค์กรธุรกิจควรเร่งพัฒนาการใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ตามแนวทางการพัฒนาดังกล่าวให้เป็นรูปธรรม
โดยเร็ว  เพื่อความได้เปรียบในการแขง่ขนัทางธุรกิจในยคุดิจิทลั 
 2) ผู้บริหารในองค์กรธุรกิจควรให้ความส าคญั  สง่เสริมและสนบัสนนุการพฒันา  ตลอดจนควบคมุและติดตาม
ผลการด าเนินงานโครงการต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการพฒันาการใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรให้เป็นไปอย่างมี
ประสทิธิภาพ 
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ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครัง้ต่อไป 

 1) ศกึษาการใช้พาณิชย์อิเลก็ทรอนิกส์ส าหรับธุรกิจประเภทตา่งๆ  เช่น  ธุรกิจสายการบิน  บริษัททวัร์  และธุรกิจ
รถโดยสารประจ าทาง  เป็นต้น  
 2) ศึกษาโครงสร้างพืน้ฐานด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับองค์กรธุรกิจในกรุงเทพมหานคร  โดยเปรียบเทียบ
กบัพืน้ท่ีอื่น  เช่น  จงัหวดัภเูก็ต  จงัหวดัเชียงใหม ่ เป็นต้น 
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การวิเคราะห์การวางแผนการตลาดของผู้ผลติสินค้า SMEs เพื่อ
เข้าถงึ ผู้บริโภคที่ส่งผลต่อการค้าในเขตกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล 
 

ธนิต  พฤกธรา1 
 
บทคดัย่อ 

การวิจัยครัง้นี ้เพื่อเป็นการศึกษากลยุทธ์ในทางการตลาดของผู้ ผลิตสินค้าขนาดกลางและย่อย ท่ีส่งผลกับ
ผู้บริโภค SMEs กบัความส าเร็จ ในการขายสินค้าในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยได้มีการท าการวิจยัและใช้กลุม่
ตวัอย่างเป็นผู้ประกอบการสินค้า OTOP จ านวน 5 สินค้าเพื่อให้ทราบถึงกลยุทธ์การตลาดและช่องทางในการสื่อสาร
การตลาดที่เข้าถึงผู้บริโภค 

โดยการท าวิจยัในรูปแบบวิจยัเชิงคณุภาพ (Quantitative research) ศึกษาข้อมลูจากการสมัภาษณ์เชิงลกึ (In-
depth Interview) แบ่งค าถามออกเป็น 3 สว่น ประกอบด้วยข้อมลูทัว่ไปเก่ียวกบัธุรกิจ กลยทุธ์การ สื่อสารการตลาด และ
การวางแผนทางการตลาดของสนิค้า SWOT 

การเก็บข้อมลูได้ด าเนินการระหวา่งปี 2560 – 2561 ด้านข้อมลูสนิค้าพบวา่ผู้ถกูสมัภาษณ์ เป็นผู้ประกอบการใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล สนิค้าทัง้หมด เร่ิมต้นจากการเข้าศกึษาข้อมลูศินค้าในโครงการ OTOP ตัง้แต ่3 ดาว ถึง 5 
ดาว ทัง้นีเ้จ้าของสินค้าจะมีอายตุัง้แต่ 50 – 80 ปี โดยระยะด าเนินกิจการมีตัง้แต่ 10 ปี ถึง 37 ปี โดยกลุ่มผู้ บริโภคสว่น
ใหญ่จะเป็นกลุม่คนอายตุัง้แต่ 35 – 60 ปี กลยทุธ์การสื่อสารการตลาดที่ผู้ประกอบการใช้ได้แก่ การโฆษณาทางออนไลน์
และ ตามมาด้วยการสือ่สารทางตรงกบักิจกรรมสง่เสริมการขายจนถึง การแนะน าแบบปากตอ่ปาก    

กลยทุธ์การวางแผนทางการตลาดของสินค้า จุดอ่อนของสินค้าจากรูปแบบ รูปทรง การเก็บรักษา ตามด้วยการ
สื่อสารการตลาด และความเช่ือในภาพลกัษณ์ตราสินค้า จุดแข็ง ของสินค้า เป็นสินค้าที่มีมาตรฐาน ทางวสัดทุี่มีคณุภาพ  
โอกาสของสินค้า  สินค้าสามารถเพิ่มช่องทางทางการตลาด อุปสรรค เร่ืองวัตถุดิบตามฤดูกาล การเก็บรักษาได้นาน  
Marketing mix 4P เจ้าของสินค้าให้ความส าคญั กบัสินค้าเป็นอนัดบัแรก  การสง่เสริมการขายและตามด้วยช่องทางและ
ราคา      

ผู้ วิจัยมีข้อเสนอแนะจากผลวิจัยที่สามารถน าไปใช้ได้และสามารถน าองค์ความรู้จากงานวิจัยชิน้นีม้าเป็น
แนวทางในท าการตลาดสินค้ารายย่อยและการจดัการเรียนการสอนและสามารถน าเสนอความรู้ไปสูก่ารพฒันาทางด้าน
วิชาการได้ 
ค าส าคัญ (keywords) ของโครงการวิจัย : การวางแผนการตลาด  สนิค้า SMEs  ผู้บริโภค  
                   
Abstract 

This research Is to study the marketing strategies of small-scale consumer product manufacturers of 
SMEs With success and selling products in Bangkok and perimeter by conducting research using a sample 

                                                           
1 อาจารย์สาขาวิชาการโฆษณาและการสื่อสารองค์กร  คณะวิทยาการจดัการ  มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา 
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group of 5 OTOP product operators and marketing communication channels that reach consumers by 
conducting research in a qualitative research by studying the data from in-depth interview by dividing the 
question into 3 parts consisting of general information about business, marketing communication strategies 
Marketing planning of SWOT products. 

Data collection was conducted during the year 2017-2018. Product information found that the 
interviewee Is an entrepreneur in Bangkok and perimeter All products start from entering the OTOP project. 
From 3 stars to 5 stars. The owner of the product will be aged 50 - 80 years. The operation period is from 10 
years to 37 years. Most consumers are adults aged from 35-60 years old. Marketing communication strategies 
that operators use will be online advertising and followed by direct communication with promotional activities 
and word-of-mouth recommendations, marketing planning strategies of products, The weakness of the product 
design, shape, storage, followed by marketing communication and the belief in the brand image, the strength 
of the product is a standard product Quality material Product opportunities Products can increase marketing 
channels, object barriers, seasonal outages keeping for a long time. Marketing mix 4P The owner of the product 
is important. With the product first Promotion and followed by channels and prices 

The researcher has suggested from the research results that can be used to be able to apply the 
knowledge from this research as a guideline in the marketing of small products and teaching and learning and 
can present knowledge to Academic development 
 
Keywords : 

Marketing planning means Formulation of trade patterns with patterns  
SMEs products mean products that are sold in medium and small sizes in Thailand. 
The consumer means the buyer of the product. 

 
หลักการและเหตุผล 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
การตลาดคือสว่นส าคญั ในการสร้างคณุค่าของผลิตภณัฑ์ด้วยการบริการและการค้าจนถึงการขายซึง่เป็นสว่น

หนึง่ของการตลาด   โดยการตลาดนบัได้วา่เป็นสว่นท่ีสง่เสริมสินค้าและการสื่อสารท่ีสง่ตรงไปถึงลกูค้า มมุมองการบริการ
ตลาดสามารถท าให้องค์กร น าไปด าเนินการในด้านธุรกิจประกอบไปด้วย  เน้นผลติภณัฑ์ เน้นการขาย เน้นการตลาด และ
เน้นการตลาด ที่สง่ผลถึงองค์รวม  

โดยหน้าที่ของการตลาดอาจสร้างรูปแบบได้แก่ การตลาดความสมัพนัธ์ การตลาดภายใน การตลาดครบวงจร 
และการตลาดที่รับผิดชอบต่อสงัคม  บทบาทที่ส าคญัตอ่การจดัการการตลาดที่ประสบผลส าเร็จสว่นมากประกอบไปด้วย 
การมองการตลาดเชิงลกึ การติดต่อเช่ือมโยงกบัลกูค้า การสร้างตราสินค้าที่มัน่คง การสร้างผลิตภณัฑ์ที่ตอบสนองลกูค้า 
การส่งสินค้าและการสื่อสารคณุค่า การสร้างความเจริญเติบโตในระยะยาว และการพฒันากลยทุธ์และแผนการตลาด 
https://bit.ly/2HlL5e3 
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ในทกุวนันีก้ารตลาดมีความส าคญัตอ่การสร้างความเป็นอยู่และการพฒันาประเทศเป็นอยา่งยิ่ง   เนื่องจากการ
ซือ้ขายเป็นกระบวนการที่ท าให้เกิดการบริโภคและสง่ผลถึงการหมนุเวียนเงินจ านวนมหาศาล ซึ่งท าให้ประเทศมีรายได้
อย่างต่อเนื่อง การซือ้ขายมีหลายระดบัตัง้แตข่นาดใหญ่ ขนาดกลาง  ขนาดเล็ก ในการการซือ้ขาย สินค้าขนาดกลางและ
ขนาดเล็ก เป็นสว่นหนึ่งที่ประชาชนสามารถท าการค้าขาย ได้ โดยเฉพาะการค้าด้านอปุโภคบริโภค ที่อยู่ในรูปแบบ ของ
สนิค้าขนาดกลางและขนาดยอ่ยที่เราเรียกวา่ SMEs  
การค้าขายสินค้าขนาดกลางและขนาดย่อย SMEs หมายถึง ธุรกิจที่ท าการด าเนินการด้านการผลิตและจ าหน่ายขนาด
ยอ่ม เป็นธุรกิจเอกชนท่ีมีความเป็นอิสระ ไมอ่ยูใ่ต้การควบคมุของธุรกิจหรือบคุคลอื่นบคุคลใด อีกทัง้ยงัเป็นธุรกิจที่มีต้นทนุ
ในการลงทนุต ่า และมีพนกังานจ านวนไมม่ากเกินไปตอ่การบริหารจดัการ https://bit.ly/2SOphNh 

ธุรกิจ SMEs เป็นธุรกิจที่อยู่ในสินค้าและบริการขนาดกลางและขนาดยอ่ยที่ก่อให้เกิดการพฒันาในท้องถ่ินและ
ก่อให้เกิดการใช้จ่ายในประเทศ ซึง่คนทัว่ไปก็สามารถท าการตลาดและน ามาสูก่ระบวนการการผลติได้   

ในปัจจุบนัได้มีภาครัฐและเอกชนให้การสนบัสนนุในการพฒันาธุรกิจอยา่งมาก  เพื่อท าให้ประชาชนจะสามารถ
สร้างธุรกิจให้เกิดการพฒันาและเติบโตได้และมีสว่นต่อไปในการสร้างรายได้ให้เกิดขึน้ในระดบัประเทศ  โดยเราสามารถ
แยกรูปแบบธุรกิจ SMEs  ออกเป็นดงันี ้

กลุม่การผลิตเป็นกลุม่ธุรกิจ SMEs ที่สามารถครอบคลมุกระบวนการ การผลิตในภาคเกษตรกรรม อตุสาหกรรม 
และเหมืองแร่ นบัได้วา่เป็นกลุม่ที่ส าคญัเป็นอนัดบัต้นๆ เพราะช่วยในด้านตวัธุรกิจ การจ้างงาน และก าลงัคน ได้เป็นอยา่งดี 
      กลุ่มการค้าเป็นกลุ่มธุรกิจ SMEs ที่สามารถครอบคลมุกระบวนการในรูปแบบการน าเข้า ส่งออก หรือการค้า
ตา่งๆในประเทศ 

กลุม่การบริการตา่งๆเป็นกลุม่ธุรกิจ SME ที่สามารถครอบคลมุในด้านของก าลงัทรัพย์ และก าลงัคนได้เป็นอย่าง
ดี เพราะการบริการเกิดขึน้ตลอดเวลา 
        ในความเป็นจริง การพฒันาธุรกิจ SMEs ในประเทศก็ไมไ่ด้ง่ายๆ อยา่งที่เป็นเพราะในการด าเนินงาน ในการเกิด
ธุรกิจ จ านวน 7,0000  ราย ตอ่ปี  พบวา่ความเป็นอยูข่องสนิค้าหลงัจาก 1 ปีผา่นไปสนิค้าจะคงอยูเ่พียงแค ่50% ของธุรกิจ
ทัง้หมด  แล้วต้องปิดกิจการในระยะเวลาสัน้  (ส านกังานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อย) โดยมีปัจจัยของ
ปัญหาหลากหลายด้าน   ประกอบไปด้วย ไม่ได้วางแผนในการด าเนินการธุรกิจไม่ได้มีเงินทุนหมนุเวียน และไม่ได้วาง ,
แผนการแยกเงินระหวา่งธุรกิจกบัครอบครัว  การก าหนดราคาต้นทนุไมม่ีกระบวนการการสร้างความแตกตา่งกบัตวัสนิค้า   
https://techsauce.co/tech-and-biz/tmb-sme-insights/ 

ซึง่สิง่เหลา่นีท้ าให้การค้าขายในรูปแบบ SMEs สง่ผลกระทบกบัการท าธุรกิจกบัผู้ประกอบการจ านวนมาก  แตใ่น
ความล้มเหลวก็ยงัมีเจ้าของธุรกิจที่ประสบความส าเร็จอีกจ านวนหนึ่งที่ยงัคงอยู่รอดในการค้า และได้รับการสง่เสริมและ
ผลกัดนัให้สนิค้าสามารถพฒันาและเพิ่มยอดขายได้อยา่งตอ่เนื่อง   

ผู้วิจัยจึงได้มองเร็งเห็นถึงปัญหาที่เกิดขึน้และมีความต้องการที่ท าการวิจัยในหวัข้อการวิเคราะห์การวางแผน
การตลาดของผู้ผลิตสินค้า SMEs เพื่อเข้าถึงผู้บริโภคที่สง่ผลตอ่การค้าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  โดยท าการ
หาข้อมลูจากสินค้าSMEsในกลุม่สินค้าโครงการ OTOP  ที่เป็นโครงการท่ีผลกัดนัโดยภาคภาครัฐที่มีการจดัแบ่งระดบัของ
สนิค้าออกเป็นหนึง่ถึงห้าดาว โดยสนิค้าเหลา่นีจ้ะเป็นกลุม่สนิค้าที่ขายดีและมีอายรุะหวา่ง 3ปีขึน้ไป  ท าให้ทราบถึงปัจจยั
และกลยทุธ์ในการพฒันาช่องทางในการขายสิค้าที่สง่ผลกับผู้บริโภค ที่ท าให้เกิดการเจริญเติบโตต่อไป จากการน าองค์
ความรู้ที่มุง่สูก่ารน ามาใช้ได้ตอ่ไปในอนาคต 
 

https://bit.ly/2SOphNh
https://techsauce.co/tech-and-biz/tmb-sme-insights/
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วัตถุประสงค์ในการวิจัย 
        1. เพื่อศกึษารูปแบบการวางกลยทุธ์ทางการตลาดของผู้ผลติสนิค้า SMEs ที่สง่ผลตอ่การซือ้ผู้บริโภค 
        2.  เพื่อศกึษาช่องทางในการสือ่สารทางการตลาดของสนิค้า SMEs ที่สง่ผลตอ่การซือ้ผู้บริโภค 
ทบทวนวรรณกรรม 
รูปแบบกลยุทธ์ในการด าเนินการธุรกิจ SMEs ไทยเพื่อเพิ่มศกัยภาพและขีดความสามารถรายการแข่งขนัที่ยัง่ยืนกับ 4 
ธุรกิจที่ผา่นรอบสดุท้ายของ SMEs ตีแตกในปี 2554 (ดวงกมล สริุยง นกัศกึษาประกอบการ ม.ศิลปากร, 2555) 
แนวคิดวิเคราะห์แผนธุรกิจธุรกิจ มีองค์ประกอบกับกลยุทธ์ที่ให้ความส าคญักับเร่ืองของความแตกต่างของสินค้า การ
พฒันาตวัผลติภณัฑ์ ต้นทนุเป็นสว่นส าคญั ตามมาด้วยการรักษาฐานลกูค้าความรวดเร็วและพนัธมิตรทางธุรกิจจนถึงการ
เพิ่มช่องทางการจดัจ าหน่ายโฆษณาและประชาสมัพนัธ์   ซึ่งส่งผลต่อการแข่งขนัในด้านธุรกิจ SMEs เป็นอย่างยิ่งทางนี ้
ขึน้อยู่กับประเภทของธุรกิจ แต่ละด้านด้วยอีกครัง้  (ดวงกมล สริุยง นกัศึกษาประกอบการ ม.ศิลปากร, 2555) ต่อการ
แขง่ขนัในด้านธุรกิจ SMEs เป็นอยา่งยิ่งทางนีข้ึน้อยูก่บัประเภทของธุรกิจแตล่ะด้านด้วย 
P o r t e r m e 1980 ซึง่ได้กลา่วถึงกลยทุธ์ความได้เปรียบในการแขง่ขนัท่ีกลา่วถึงกลยทุธ์ด้านต้นทนุกลยทุธ์ด้านการความ
แตกตา่งกลยทุธ์ที่มุง่เน้นเฉพาะบางสว่นของกลุม่อตุสาหกรรม 
             การศึกษากลยทุธ์ในการด าเนินธุรกิจที่สง่ผลตอ่การด าเนินการธุรกิจของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดย่อยเกรดสาว
อตุสาหกรรมอาหารแปรรูป   
          จิตรลดา ตีสาครและสพุร อ่อนพุทธา     2018   ผู้ประกอบการให้ความส าคญัประเด็นเร่ืองลกูค้าสมัพนัธ์มาเป็น
อันดับแรก แล้วตามมาด้วย เครือข่ายลดต้นทุนต ่าตามมาเป็นล าดับเนื่องจากกลยุทธ์เหล่านีเ้หมาะสมและสามารถ
น ามาใช้ในการด าเนินงานธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ยให้เกิดความอยูร่อดได้ช่วยแก้ไขและสร้างความเป็นเปรียบเทียบ
ให้กบัผู้ประกอบการ 
ซึง่สอดคล้องกบัแนวคิดของ  srijumpa  2009  และ  siriyong 2012  ที่ได้กลา่วถึงผลกระทบที่ดีของการด าเนินธุรกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมศึกษาด าเนินการพบว่าพิจารณาภาพรวมเพราะว่าผู้ประกอบการให้ความส าคญักับความพึงพอใจ
ของลกูค้าและพึงพอใจในด้านการเงินที่อยู่ในระดบัมากซึ่งสอดคล้องเก่ียวกบัการท างานด้าน SMEs และให้ความส าคญั
กบัสองตวัแปรที่ประกอบไปด้วยกลยทุธ์ด้านเครือขา่ย กลยทุธ์ทางด้านความสมัพนัธ์เพราะสร้างความพอใจให้กบัลกูค้าท า
ให้เกิดทศันคติที่ดี Lu & Beamish (2006) ที่พบวา่การสร้างความร่วมมือธุรกิจเป็นสิง่ที่มีความจ าเป็นอยา่งมากที่จะช่วยให้
ผู้ประกอบการประสบความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจ โดยเฉพาะการขยายตวัของธุรกิจออกไปสูร่ะดบันานาประเทศ 
กลยทุธ์การสื่อสารการตลาด SMEs ไทยและพฤติกรรมการซือ้ของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพฯ ธุรกิจบ้านไร่กาแฟ  ผู้ท าวิจยั 
จุฑามาศ  มากกีรติบูรณะ  2548 ให้ความส าคญัมากที่สดุประกอบด้วยกลยทุธ์การสื่อสารในเร่ืองของตวัผลิตภณัฑ์  กล
ยทุธ์การสือ่สารช่องทางการจดัจ าหนา่ยเพราะสามารถสร้างเอกลกัษณ์ให้กบัตวัสนิค้า ท าให้สนิค้าบ้านไร่กาแฟมีความโดด
เด่นและแตกต่าง ส่วนในเร่ืองการประชาสมัพนัธ์เน้นเร่ืองประสบการณ์ตรง  นอกจากนัน้การเพิ่มช่องทางในการสื่อสาร
การตลาดในเร่ืองของการพฒันาตวัผลติภณัฑ์ใหมภ่ายใต้ตราสนิค้าและการขยายช่องทางการพฒันาและเพิ่มช่องทางของ
สาขาราคาขยายสาขาสพุรรณ โดยผู้บริโภคสว่นใหญ่เป็นชายหญิงอาย ุ30 -39 มีรายได้ 40,000 บาทขึน้ไป มีการศกึษาใน
ระดบัปริญญาตรีและสงูกวา่ สว่นใหญ่จะรู้จกัผ่านช่องทางการจดัจ าหน่ายร้านที่ตัง้อยู่ในป๊ัมน า้มนัไมม่ีการรับทราบข้อมลู
จากสื่อต่างๆผลิตภณัฑ์คือแก้วกาแฟขวดกาแฟทิชชูถงุมากที่สดุเป็นอนัดบั 1 ผู้บริโภคสว่นใหญ่บริโภคผลิตภณัฑ์บ้านไร่
กาแฟมาแล้ว 2 ปีโดยส่วนมากจะติดใจในรสชาติที่มีความเข้มข้นกลิ่นหอมกับกาแฟไทย  ส่วนในเร่ืองของการซือ้สินค้า
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ปัจจัยส่วนหนึ่งมาจากอาคารรูปแบบของบ้านไร่กาแฟที่มีความโดดเด่นและสวยงามตามด้วยเร่ืองของการบริการที่เป็น
กนัเองประเทศไทย  ภาพลกัษณ์ความเป็นสนิค้า  รายช่ือ จนถึงการใช้ถ้วยดินเผาไร่กาแฟ 
 
            การวางแผนเชิงกลยทุธ์ในขนาดเลก็และขนาดกลาง Seppe Mattheeusen และ Tomas Spontak 2016 
พบวา่รูปแบบธุรกิจ SMEs ขนาดกลางและเลก็มีความแตกตา่งกนัจึงท าให้การตรวจวดัมี 2 ระดบัโดยบริษัทระดบักลางมนั
จะมีการวางแผนกลยทุธ์ไว้แล้วเป็นระยะยาวแตใ่นสว่นของภาวะวิกฤตเธอมีการวางแผนการเพิ่มเติม  
สว่นบริษัทขนาดกลางรักไม่ได้กระจายแผนกลยทุธ์ไปสง่พนกังานท าให้การทราบข้อมลูไม่กระจายตวัสู่ระบบงานและใน
ธุรกิจขนาดเล็กก็พบว่าหลายๆท่ียงัไม่ทราบแม้แต่กลยุทธ์ขัน้พืน้ฐานนาฬิกาสวอทจึงท าให้เกิดปัญหาเร่ืองการบริหาร
จดัการ  โดยทัง้นีผู้้วิจยัได้น าแนวคิดและทฤษฎี SMEs จากประเทศตา่งๆมาใช้ในการก าหนด ท าให้เห็นวา่ความแตกตา่งใน
เชิงภมูิภาคประเทศวฒันธรรมสง่ผลตอ่การพฒันาของ SMEs ในประเทศสวีเดน 
กลยทุธ์ทางธุรกิจขนาดเลก็เพื่อผลก าไร ของบริษัท และความมัน่คง 
(usa) Denise L. Gandy 2015 
วิจยัได้มีการรวบรวมแล้วท าการทดสอบท าให้เห็นปัจจยัในการสร้างรายได้ในระยะเวลา 5 ปี ของผู้ประกอบการเคยมีกล
ยทุธ์ในการบริหารจดัการได้แก่ 

1. ความเข้าใจในช่วงฤดกูาลของธุรกิจ   
2. ความกระตือรือร้นและความทุม่เทในการท าธุรกิจของผู้ประกอบการ   
3. การจ้างพนกังานที่เหมาะสมสง่ผลต่อความส าเร็จและผลก าไร ซึ่งท าให้ธุรกิจขนาดเล็กสามารถด ารงอยูไ่ด้

นานกวา่ 5 ปี  
การวิเคราะห์การวางแผนการตลาดของผู้ผลิตสินค้า SMEs เพื่อเข้าถึงผู้บริโภคที่สง่ผลต่อการค้าในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล  
           วางแผนในเชิงกลยุทธ์ทางด้านการตลาดของ SMEs ไทยโดยกลุ่มเป้าหมายที่มาจากคนในกรุงเทพฯและ
ปริมณฑลพบว่า หากท าการเข้าถึงผู้บริโภคได้ต้องใช้กลยุทธ์ที่ต้องผ่านการวิเคราะห์ทางการตลาดซึ่งจะท าให้สินค้า
สามารถอยู่รอดได้อย่างน้อยก็ใช้หลกัการของ SWOT ในการพฒันาแผนธุรกิจ ในการเข้าถึงผู้บริโภคที่นิยมใช้ของสินค้า 
SMEs ที่อยูใ่นระดบั 3 ดาวถึง 5 ดาวมกัจะใช้เร่ืองของการเข้าถึงผู้บริโภคโดยตรงจากกิจกรรม จากคนกลางหรือหนว่ยงาน
ที่สามารถกระจายสนิค้าภายในพืน้ท่ีตา่งๆ ซึง่เป็นหนว่ยงานราชการทีส่นบัสนนุเร่ืองนีโ้ดยตรง    
          แต่สิ่งหนึ่งที่ผู้ประกอบการให้ความสนใจส าหรับการเข้าถึงผู้บริโภคก็คือกลยทุธ์การประชาสมัพนัธ์   การโฆษณา  
โดยผู้ประกอบการมีความเช่ือว่าจะสามารถสร้างฐานลกูค้าที่มากขึน้และสง่ผลต่อยอดขายที่เติบโตได้   ดงันัน้โครงสร้าง
เชิงกลยทุธ์ทางการตลาดจึงเป็นสว่นส าคญัที่ท าให้สนิค้าสามารถอยูร่อดได้ 

สว่นผสมการสือ่สารการตลาด 
การตลาดสมยัใหม่นัน้ นกัการตลาดจะไม่เพียงแตก่ารพฒันาผลิตภณัฑ์ เพื่อให้ได้ผลิตภณัฑ์ที่ดี ก าหนดราคาที่

เหมาะสม และวางจดัจ าหน่ายที่ลกูค้าเป้าหมายสามารถซือ้ได้โดยสะดวกเท่านัน้ แต่นกัการตลาดจ าเป็นจะต้องจดัระบบ
การสื่อสารที่ดีด้วย เพื่อนให้สามารถน าไปติดต่อสื่อสารกบับุคคลหลายฝ่ายที่เก่ียวข้อง เช่น ลกูค้าทัง้ในปัจจุบนัและใน
อนาคต คนกลาง ผู้ ถือหุ้น ผู้ จ าหน่ายปัจจัยการผลิต และสาธารณชนโดยทั่วไป เป็นต้น รวมทัง้เพื่อนเป็นการส่ งเสริม
การตลาด เพื่อให้บรรลวุตัถปุระสงค์ตา่ง ๆ ดงักลา่วมาแล้วด้วย 
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การติดต่อสื่อสารเพื่อให้เกิดผลดีมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้บรรลวุตัถุประสงค์ตามต้องการจ าเป็นจะต้องใช้เคร่ืองมือ
สื่อสารหลาย ๆ อย่างร่วมกนั ซึ่งเรียกว่า สว่นประสมการสื่อสารการตลาด (marketing communications mix) หรือ เรียก
อีกอย่างหนึ่งวา่ สว่นประสมการสง่เสริมการตลาด (promotion mix) ซึ่งประกอบด้วยเคร่ืองมือสื่อสารหลกัส าคญั 5 อยา่ง 
คือ (Kotler.1997:604)  

1. การโฆษณา (advertising)  
2. การสง่เสริมการขาย (sales promotion)  
3. การประชาสมัพนัธ์และการเผยแพร่ขา่ว (public relations and publicity)  
4. การขายโดยบคุคล (personal selling)  
5. การตลาดเจาะตรง (direct marketing) 

 
 
ระเบียบวิธีวิจัย 
การวิเคราะห์การวางแผนการกลยุทธ์การตลาดของสินค้า  SMEs ของธุรกิจกลุ่มต่างๆ และช่องทางในการสื่อสารทาง
การตลาดที่สง่ผลถึงผู้บริโภค โดยท าการวิจยักบัเจ้าของสินค้า OTOP ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เป็นการวิจยั
เชิงคณุภาพ (Quantitative research) โดยศกึษาข้อมลูจากการสมัภาษณ์เชิงลกึ (In-depth Interview)  ดงันี ้
 
การด าเนินการวิจัย    
        1. การก าหนดกลุม่ตวัอยา่ง 
ท าการรวบรวมข้อมลูแหล่งข้อมลูเข้าถึงผู้ประกอบการ OTOP โดยได้ข้อมลูจากเวฟ http://www.thaitambon.com/otop 
เพื่อค้นหา เจ้าของสินค้าที่เหมาะสม และน าข้อมูลทางโทรศัพท์จนติดต่อเพื่อขอสัมภาษณ์ เจ้าของสินค้าที่มีความ
หลากหลายจ านวน 5 สถานที่ประกอบไปด้วย กล้วยกรอบบางกรวย, มาเรียมติ่มซ า, กระดกูหมทูอด วรรณา, เคร่ืองหนงั
นนทบุรี และขนมดอกทานตะวัน เขตดุสิตซึ่งสินค้าทัง้หมดอยู่ในสินค้า  OTOP ระดับ 3-5 ดาว โดยทัง้หมดต้องอยู่ใน
กรุงเทพและปริมณฑล 
         2. วิธีการเก็บข้อมลู 
               2.1 ออกแบบเคร่ืองมือวิจยัด้วยค าถามวิจยั แบ่งเป็น3สว่น ได้แก่ ข้อมลูสินค้า  ช่องทางในการสื่อสารการตลาด 
กลยุทธ์ุทางการตลาด Marketing mix 
              2.2 การทดสอบความตรงของเนื อ้หา (Content Validity)  ผู้ วิจัยได้น าแบบสัมภาษณ์ผู้ เ ช่ียวชาญไปให้
ผู้ทรงคณุวฒุิ พิจารณาคา่สอดคล้องระหวา่งข้อค าถาม  
             2.3 สมัภาษณ์ เจ้าของสนิค้าทัง้การลงพืน้ท่ีตามบริษัทและหนว่ยงานจน โดยได้มีการนดัสมัภาษณ์ตามวนัเวลาที่
เจ้าของสนิค้าสะดวกข้อมลูจากการสมัภาษณ์เชิงลกึ (In-depth Interview)   

3.  การวิเคราะห์ข้อมลู 
สรุปข้อมลูจากแบบสมัภาษณ์ โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Description Statistics)  โดยมีขัน้ตอนคือ 
        3.1 เตรียมข้อมลูเบือ้งต้น ส าหรับการวิเคราะห์ 
         3.2 การท าความ คุ้นเคยและก าหนดกรอบแนวคิดที่ท าการศกึษา 
          3.3 ตรวจสอบความถกูต้องของข้อมลูและเนือ้หาทางการสมัภาษณ์ 
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        3.4 ท าการวิเคราะห์ข้อมลูและสรุปผล 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1  กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 

สรุปผลการวิจัย 
      5.1.1 ด้านข้อมูลทั่วไปสินค้า  

จากการวิจัยพบว่า ผู้ ตอบแบบสอบถามซึ่งเป็นผู้ประกอบการในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล สินค้าเป็น
ประเภท อาหารจ านวนมากถึง80%ของสินค้าทัง้หมดเร่ิมต้นจากการการเข้าโครงการ OTOP ตัง้แต่ 3 ดาวถึง ดาว5  
เจ้าของสนิค้าจะมีอายตุัง้แต ่ 50-80  ปี เป็นคณุปา้จ านวนมาก โดยระยะด าเนินการมีตัง้แตม่ีตัง้แต่ ปี10  ถึง ปี37  

โดยกลุม่ผู้บริโภคสว่นใหญ่จะเป็นผู้ใหญ่ตัง้แต่ 35-ปี โดยช่องทางการเข้าถึงลกูค้ามีตัง้แตกิ่จกรรม ปากตอ่ปาก60
และโฆษณา โดยเวลาที่เข้าถึงจะเป็นช่วงการออกกิจกรรมสง่เสริมการตลาด เป็นสว่นใหญ่ 

          
  กลยุทธ์การสื่อสารทางตราสินค้า 5.1.2การสื่อสารการตลาด 
            จากการวิจยัพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามซึง่เป็นผู้ประกอบการในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ช่องทางในการ
สื่อสารการตลาดที่ผู้ประกอบการใช้ จะเป็นการโฆษณาทางออนไลน์และตามมาด้วยการสื่อสารทางตรงกับกิจกรรม
ส่งเสริมการขายและการแนะน าแบบปากต่อปาก  กิจกรรมสื่อสารการตลาดที่ประสบความส าเร็จที่สุดคือการสื่อสาร
การตลาดด้วยการจดักิจกรรมเพราะสามารถสร้างการรู้จกัและการเพิ่มยอดขายไปพร้อมกนั 

ในส่วนการเพิ่มประสิทธิภาพช่องทางการสื่อสารการตลาด เจ้าของสินค้าให้ความส าคญักับการโฆษณาด้าน
ออนไลน์เป็นสิง่ส าคญัที่สดุ 

 
กลยุทธ์การวางแผนทางการตลาดของสินค้า 5.1.3      SWOT Marketing mix 4P ที่ท าให้เกิดยอดขาย 
      จากการวิจยัที่ได้แบ่งออกเป็นส่วนSWOTและ Marketing mix 4P พบว่าในด้านของSWOTของเจ้าของธุรกิจ
ประกอบด้วย 

         จุดอ่อนของสินค้า  ที่พบอนัดบัแรกมาจากรูปแบบ รูปทรง การเก็บรักษา ตามด้วยการสื่อสารการตลาด และ
ความเช่ือในภาพลกัษณ์ตราสนิค้า 
       จุดแข็ง ของสินค้า เป็นสินค้าที่มีมาตตราฐานทางวสัดทุี่มีคณุภาพจนถึงรสชาติและความเฉพาะตวั และมีความ
เป็นธรรมชาติ และหากเป็นสนิค้าที่ไมใ่ช้อาหารจะให้ความส าคญักบัความทนทาน 
        โอกาสของสินค้า  สินค้าสามารถเพิ่มช่องทางทางการตลาดตัง้แต่ช่องทาง การตลาดในระดบัประเทศและนอก
ประเทศ 

ตวัแปรอิสระ 

รูปแบบของการตลาด SMEs                                                       
กลยทุธ์ในการการสือ่สารตลาด SMEs                                
ผู้บริโภคสนิค้า SMEs                                                            

   
 

 

              ตวัแปรตาม                                         
ความรู้และความเข้าใจ 

   การวางแผนการตลาดในงาน SMEs ที่มี  ประสทิธิภาพ 
   การเข้าถงึความต้องการในการบริโภค 
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      อปุสรรค เร่ืองวตัถดุบัตามฤดกูาล การเก็บรักษาได้นาน การท าการตลาดอยา่งมืออาชีพหากต้องท าการแก้ไขใน
สว่น SWOT ของเจ้าของสินค้าพบว่า สิ่งที่แก้ไขคือด้านจุดอ่อน ด้านรูปทรงการเก็บรักษาและการสื่อสารทางการตลาดที่
ต้องเพิ่มขึน้ และใสส่ว่น  อปุสรรคที่พบสว่นมากเป็นปัจจยัตวัแปลด้านฤดกูาล รูปแบบการตลาด และการเปลีย่นแปลงของ
สงัคมที่ผลตอ่ผลติภณัฑ์ จึงต้องมีการวางแผนในทกุสว่นท่ีเป็นปัจจยั 
      ในด้านของ Marketing mix 4P เจ้าของสินค้าให้ความส าคญั กบัสินค้าเป็นอนัดบัแรก  การสง่เสริมการขายและ
ตามด้วยช่องทางและราคาและหากต้องวางแผนเพิ่มก็จะให้ความส าคญักบัด้านการสง่เสริมการขาย และตามด้วยช่องทาง
และราคาในการขาย หากถามว่าที่สินค้าเกิดความส าเร็จได้เกิดจากประสบการณ์ จนถึงเร่ืองคณุภาพที่มีการปรับตวัจน
เป็นท่ีรู้จกัแบบปากตอ่ปาก 
   
อภปิรายผล 

ที่มาสนิค้าในการสรุปข้อมลูพบวา่เจ้าของสว่นมากเป็นผู้สงูอายหุญิงหรือเป็นครอบครัว กลุม่คนและท ากิจการมา
นานอย่างน้อย หารที่พฒันามาจากสินค้าปีโดยสว่นมากเป็นผลิตภณัฑ์ด้านอา10  OTOP  โดยรูปแบบเป็นสินค้าและขนม
และอาหารโดยสว่นมากผู้บริโภคเป็นผู้ ใหญ่โดยสว่นมากการซือ้จะเกิดได้ในช่วงการสง่เสริมการขายและการขายสง่ตาม
พืน้ท่ี ทัง้นีก้ารซือ้ขายตามวตัถปุระสงค์ที่พบนัน้คือการขายจาการสง่เสริมการขายด้านการออกกิจกรรมร้านค้าเป็นจ านวน
มากและสง่ผลกบัรายของสนิค้าเป็นส าคญั 

ในด้านช่องทางการสือ่สารการตลาด พบวา่การสือ่สารท่ีมีบทบาทในการรับรู้กบักลุม่ลกูค้าใหม่ๆ และจ านวนมาก
ผู้ประกอบการยงัให้ความส าคญักบัสื่อโฆษณาทัง้นีส้นค้าที่มีไม่ใช้ขนาดใหญ่จึงมุง่เจ้าประเด็นไปที่สื่อออนไลน์ที่ประกอบ
ไปด้วยเฟสบุ๊ค ไลน์ เป็นส าคญั แต่หากถามว่าส่วนการส่งเสริมการขายที่ท าให้คนเช่ือถือในสินค้า ก็จะเป็นการส่งเสริม
การตลาดทางตรงจากการบอกกลา่ว การซือ้ฝากการพดูคยุและการทดลองในกิจกรรมลดแลกแจกแถม ทัง้นีด้้วยสินค้ามี
คณุภาพก็จะสง่ผลตอ่การซือ้ซ า้ โดยที่เจ้าของสนิค้าหากต้องเพิ่มช่องทางมากขึน้ก็ยงัคงให้ความส าคญักบัโฆษณาเชน่เดมิ 
เพราะท าให้เกิดการรู้จกัมากขึน้  

ส่วนในด้านการวางแผนการตลาดจุดอ่อนจุดแข็งโอกาสและอุปสรรค เราจะพบว่า การเก็บรักษาและวสัดตุา
ฤดูกาลส่งผลต่อการรูปแบบการผลิตสินค้าและการขายระยะยาว โดยที่จุดแข็งของสินค้า ก็ยงัคงเป็นด้านคณุภาพ จาก
ประสบการณ์ที่ยาวนานของสินค้า สว่นโอกาสก็เป็นเร่ืองการขายตวัการตลาดทัง้ในและนอกประเทศโดยการพฒันาสินค้า 
รูปแบบการขายและช่องทางทางการตลาดเพราะจะสง่ผลถึงรายได้ของสนิค้าได้เพิ่มมากขึน้ ในด้านอปุสรรค ก็จ าเป็นต้อง
มีการวางแผนเพื่อแก้ไขปัญหาจากจดุออ่นและปัจจยัตา่งได้และจะสง่ผลตอ่การเจริญเติบโตของสนิค้าได้ 

โดยในด้าน สินค้า ราคา การสง่เสริมการขาย สินค้าคือหวัใจส าคญั เป็นอย่างยิ่งแตท่ัง้นีส้ิน้ค้าที่มีหลายตวัเป็นท่ี
รู้จักแต่อาจต้องเพิ่มเติมเร่ืองรูปแบบที่หลากหลายและความทนัสมยั มากขึน้ แต่สิ่งที่ ส าคญัคือต้นทุนมกัส่งผลต่อราคา 
การขนสง่มกัสง่ผลต่อราคา  แต่เจ้าของสินค้ามกัให้ความส าคญักบักิจกรรมการสง่เสริมการขายเพื่อเพิ่มจ านวนการขาย 
หากเป็นไปได้ควรพิจารณาทัง้ 4 สว่นเพราะมีความส าคญัทัง้สิน้กบัการขายสนิค้า  ทัง้นีใ้นความส าเร็จที่ผา่นมามกัมาจาก
การพฒันาสินค้า  การลองผิดลองถูกจนเกิดการขายและขยายตวัอย่างต่อเนื่อง จนท าให้สินค้าอยู่ได้นานและคงอยู่ถึง
ปัจจบุนั 
       หากมองเร่ืองมิติความสมัพนัธ์ จะพบวา่เจ้าของสว่นมากเป็นผู้สงูอายเุพศหญิง และสว่นมากสินค้าที่ขายจะเป็น

ประเภทอาหารขนมซึง่จากที่ได้ท าการส ารวจพบวา่สนิค้าหลายตวัที่ประสบความส าเร็จก็กลบัหยดุหรือปิดกิจการไปเพราะ
ความสงูวยั   
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      อีกทัง้ขนมและอาหารที่ผลิตคือการทดลองและสูตรที่เป็นภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่นและผ่านการเวลแต่สิ่งที่
ผู้ประกอบการยงัขาดคือการพฒันารูปแบบสินค้าที่มีความทนัสมยัมกขึน้ทัง้ รูปแบบและการขาย จนถึงเร่ืองความรู้ความ
เข้าใจในด้านการตลาดมีน้อยและไมท่ าการจดบนัทกึจนน ามาสร้างการตอ่ยอดให้มากขึน้ได้ 
        จากงานวิจยัที่ได้แสดงให้ให้เห็นวา่ลกูค้ามีสว่นส าคญัมากกบัเจ้าของสินค้าซึ่งต้องอาศยัการสื่อสารหลากหลาย
รูปแบบ โดยเฉพาะตา  แนวคิดทฤษฎีการสื่อสารที่กลา่วถึงวา่การสื่อสารต้องประกอบไปด้วยผู้สง่สาร สาร ช่องทาง และ
ผู้ รับสารสว่นท่ีมีความส าคญัในการสือ่สารคือช่องทางจะเป็นตวัที่ท าให้ข้อมลูขา่วสารถึงลกูค้าได้   
       โดยกระบวนการสือ่สารการตลาดที่ลกูคา่ใช้ก็เป็นโฆษณาและกิจกรรมสง่เสริมการตลาดแตท่ัง้นีห้วัใจส าคญัของ
การสื่อสารการตลาดแบบบรูณาการ คือความหลากหลายและกลมกลนื กบัการสื่อสาร โดยที่ผ่านมาเจ้าของสินค้าใช้การ
สง่เสริมการตลาดที่ครบทกุสว่น แตก็่ต้องปรับกระบวนการสว่นผสมให้เหมาะสมกบัการค้าของแตล่ะคนมากขึน้โดยเฉพาะ
ด้านการสง่เสริมการขายที่มีความหลากหลาย ทัง้โฆษณา กิจกรรม  ประชาสมัพนัธ์และอื่นที่สามารถใช้หลกัการสื่อสาร
การตลาดมาใช้ได้  ต้องเข้าในส่วนผู้บริโภคกบัพฤติกรรมแรงจูงใจที่เป็นส่วนส าคญัต่อผลการขายที่ตรงกับแนวคิดและ
ทฤษฎีแรงจงูใจในสว่น พฤติกรรมของบคุคลในแตล่ะสถานการณ์ 

แรงจูงใจจะท าให้แต่ละบุคคลเลือกพฤติกรรมเพื่อตอบสนองต่อสิ่งเร้าที่เหมาะสมที่สดุในแต่ละสถานการณ์ที่
แตกตา่งกนัออกไป ถ้าบคุคลมีความสนใจในสิง่ใดก็จะเลอืกแสดงพฤติกรรม และมีความพอใจที่จะท ากิจกรรมนัน้ๆ รวมทัง้
พยายามท าให้เกิดผลเร็วที่สดุ  ความต้องการจะเป็นแรงกระตุ้นที่ท าให้ท ากิจกรรมต่างๆเพื่อตอบสนองความต้องการนัน้  
ซึง่สนิค้าที่ได้ท าการวิจยัได้ใช้การสือ่สารการตลาดทางตรงกบักบักิจกรรมออกตลาดสง่ผลตอ่การจงูใจเป็นอยา่งมากในการ
บริโภค 

ในด้านทศันคติที่ดี ซึ่งความเก่าแก่และรสชาติของสินค้าส่งผลต่อความคิดเชิงทศันคติทัง้  3ด้านกบัการบริโภค
สินค้าเป็นอย่างมาก  ที่ตรงกบัแนวคิดทฤษฎีด้านทศันคติ ของสว่นประกอบ 3ด้าน 1. องค์ประกอบทางด้านความเข้าใจ 
(Cognitive Component) 2. องค์ประกอบทางด้านความรูสึก (Affective Component)3.องค์ประกอบด้านพฤติกรรม
(Behavior Component) ที่สง่ผลตอ่การมียอดขายที่ดีของสนิค้าที่กลา่วมา 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. จากข้อค้นพบวา่ควรมีการพฒันาวิจยัของทางในการสื่อสารการตลาดด้านสินค้าขนาดเลก็ที่จากผู้สงูอายมุาก
ขึน้ 

2. สถาบนัการศึกษาโดยเฉพาะสาขาวิชาที่เก่ียวข้องสามารถน าองค์ความรู้จากงานวิจยัชิน้นีม้าเป็นแนวทางใน
การจดัการเรียนการสอนในวิชาที่เก่ียวข้องกบัขา่วให้สอดคล้องกบัช่องทางการสื่อสารและผู้บริโภคในอนาคต 
 3. จากข้อค้นพบที่ว่าในอนาคตข้างหน้าจะมีผู้สงูอายุมากขึน้ภาครัฐความท าการวิจัยและท าการพฒันาช่อง
ทางการท ามากินกบัผู้สงูอายมุากขึน้ 
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ปัจจัยแห่งความส าเร็จของกลุ่มผ้าบาตกิเมืองยอน  
ต าบลลุโบะยไิร อ าเภอมายอ จังหวัดปัตตานี 

Factors of success of batik cloth group Lubo yiri subdistrict, 
Mayo district, Pattani province 

 
ราเดีย  ณ สงขลา, อัลฟาตีฮะห์  โต๊ะสะ, ซูไลดา  เจ๊ะหลง,1 

ซาวียา  เจะมิง และ นุอาซีกนี อุ 
 
บทคดัย่อ 

ปัจจยัแห่งความส าเร็จของกลุม่ผ้าบาติกเมืองยอน ต าบลลโุบะยิไร อ าเภอมายอ จงัหวดัปัตตานี มีวตัถปุระสงค์ 
1) เพื่อศกึษาข้อมลูทัว่ไปของกลุม่ผ้าบาติกเมืองยอน ต าบลลโุบะยิไร อ าเภอมายอ จงัหวดัปัตตานี  2) เพื่อศกึษาปัจจยัแหง่
ความส าเร็จของกลุม่ผ้าบาติกเมืองยอน ต าบลลโุบะยิไร อ าเภอมายอ จงัหวดัปัตตานี ได้ท าการรวบร่วมข้อมลูจากกลุม่ผ้า
บาติก จ านวน 20 คน ใช้แบบสมัภาษณ์และแบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการศึกษา น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ ข้อมูล
ทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ข้อมูลส่วนตัวผู้ ตอบแบบสอบถามตามเพศผู้ตอบแบบสอบถามเพศหญิงร้อยละ 100 ผู้ ตอบ
แบบสอบถาม อาย ุ36-55 ปี ร้อยละ 35 ผู้ตอบแบบสอบถามสถานภาพสมรส อยู่ด้วยกนั ร้อยละ 63 ผู้ตอบแบบสอบถาม
จากการศึกษาระดบัมธัยมต้น ร้อยละ 50 ผู้ตอบแบบสอบถามมีรายได้ต่อเดือนจากการขายผ้าบาติก 3001 -4000 บาท 
ร้อยละ 50 วิเคราะห์ข้อมลูปัจจยัแห่งความส าเร็จของกลุม่ผ้าบาติก ปานกลาง (x ̅=2.40) มากที่สดุ ภาวะผู้น า (x ̅=2.81) 
ปานกลาง การมีสว่นร่วม (x ̅=2.35)ค าส าคญั :  ปัจจยัแหง่ความส าเร็จ กลุม่ผ้าบาติก เมืองยอน 
 

ค าส าคญั :  ปัจจยัแหง่ความส าเร็จ กลุม่ผ้าบาติก เมืองยอน 

 
Abstract 

Factors of success of batik cloth group Lubo yiri subdistrict, Mayo district, Pattani province The 
objective of this research 1) to study general information of the Batik town of Yeon Lubo Yiri Subdistrict, Mayo 
District, Pattani Province 2) to find the factors of success of the Yoni Batik Group Lubo Yiri Subdistrict, Mayo 
District, Pattani Province Collected data from 20 batik groups using interviews and questionnaires as 
educational tools the data obtained were analyzed. General information of the sample group Personal 
information The respondents, according to gender, 100% female respondents, respondents aged 36-55 years, 
35% of respondents, married marriages were 63%, respondents from primary school education 50%. 

                                                           
1 นกัศึกษาสาขาการจดัการ คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยั ราชภฏัยะลา E-mail : Radia.na@yru.ac.th 
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Respondents had a monthly income from selling batik 3001-4000 baht 50 percent. Analysis of the factors of 
success of the medium batik group (x̅= 2.40) The most leadership (x̅= 2.8 1) Moderate participation (x̅=2.35) 
Keywords : Factors of success  batik cloth group  yontown 
 
บทน า 

 วิสำหกิจชุมชน คือ กำรประกอบกำรขนำดเล็กและขนำดจ๋ิว เพื่อจัดกำรทุนของชุมชนอย่ำงสร้ำงสรรค์ เพื่อกำร

พึง่พำตนเองและควำมเพียงพอของครอบครัวและชมุชน ทนุ ในท่ีนีไ้มไ่ด้หมำยถึงแตเ่พียงเงิน แตร่วมถึงทรัพยำกร ผลผลิต 

ควำมรู้ ภมูิปัญญำ ทนุทำงวฒันธรรม และทนุทำงสงัคม (กฎเกณฑ์ทำงสงัคมที่ร้อยรัดผู้คนให้อยูร่่วมกนัเป็นชมุชน เป็นพี่

น้องไว้ใจกัน) ให้เกิดประสิทธิภำพและยัง่ยืน ยงัประโยชน์ให้ชุมชนผู้ เป็นเจ้ำของวิสำหกิจนัน้เป็นหลกั  ส ำนกังำนเกษตร

อ ำเภอลำนสกำ (2562) โดยในแต่ละพืน้ที่ได้ท ำผลิตภณัฑ์ออกมำแตกต่ำงกนัออกไปขึน้อยู่กบัทรัพยำกรในพืน้ที่  วิถีชีวิต

ของสตรีภำคใต้สว่นใหญ่ต้องตื่นแต่เช้ำเพื่อไปกรีดยำงพำรำและท ำนำ แต่ถ้ำนอกเหนือฤดกูำล ก็จะว่ำงท ำให้มีรำยได้ไม่

เพียงพอตอ่กำรเลีย้งชีพ ด้วยคำ่ครองชีพท่ีสงูขึน้แตร่ำยได้ยงัเทำ่เดิม เร่ืองนีม้ีผลกระทบเป็นอยำ่งมำกตอ่ระบบกำรวำงแผน

ทำงกำรเงินเหตผุลหลกัที่ต้องหำอำชีพเสริมเพื่อมำเพิ่มรำยได้และมีเงินใช้จ่ำยอยำ่งเพียงพอ กำรสร้ำงรำยได้และอำชีพท่ี

ยัง่ยืน ควำมคำดหวงัชมุชน คือ คนในชุมชนมองเห็นค่ำในทรัพยำกรที่ชมุชนมีอยู่ สำมำรถท ำให้มีมลูคำ่เพิ่มขึน้ไปอีกและ

น ำมำเป็นปัจจยัสร้ำงรำยได้ให้กบัคนในชมุชน ชุมชนทกุชมุชนมีควำมรู้ ภมูิปัญญำท้องถ่ิน วฒันธรรม ทกัษะฝีมือ วิถีชีวิต 

วสัดตุำมธรรมชำติของชมุชน พืชผลกำรเกษตร สิง่เหลำ่นีเ้ป็นทนุทำงสงัคมของชมุชน เพรำะเป็นสิง่ที่ได้ สร้ำงสะสมและสบื

ทอดตอ่ๆกนัมำเป็นสมบตัิของคนในชมุชนทกุคน เพื่อสนบัสนนุเศรษฐกิจชมุชนซึง่เป็น พืน้ฐำนของกำรพฒันำเศรษฐกิจ ให้

ได้รับกำรสง่เสริมควำมรู้และภมูิปัญญำท้องถ่ิน กำรสร้ำงรำยได้ กำรช่วยเหลือซึ่งกนัและกนั กำรพฒันำควำมสำมำรถใน

กำรจดักำร และพฒันำรูปแบบของวิสำหกิจ ชุมชน เพื่อให้ระบบเศรษฐกิจชุมชนมีควำมเข้มแข็ง สำมำรถพฒันำไปสูก่ำร

เป็นผู้ประกอบกำร   

ซึ่งหมู่บ้ำนเมืองยอนได้มีกำรรวมกลุม่ของกลุม่สตรีแม่บ้ำนท ำผ้ำบำติก ด้วยผ้ำบำติกเป็นเอกลกัษณ์ของภำคใต้

ตอนลำ่งท ำให้หมูบ้่ำนเมืองยอนได้คิดกำรเขียนลวดลำยลงบนผืนผ้ำด้วยตนเองไม่ได้พิมพ์เหมือนชมุชนอื่นๆ เดิมมีสมำชิก 

20 คน ท ำผ้ำบำติกเป็นอำชีพเสริมสร้ำงรำยได้ให้แก่ตนเองโดยกำรรวมกลุม่คนท่ีมีควำมสนใจท ำผ้ำบำติก มีกำรฝึกอบรม

ในด้ำนกำรแสดงวฒันธรรมของชมุชนผำ่นกำรท ำผ้ำบำติก มีกำรท ำเสือ้ผ้ำบำติก กระเป๋ำ เบำะที่นอนของเด็ก ผ้ำคลมุไหล ่

ผ้ำเช็ดหน้ำ ในระยะแรกมีกำรรวมตวักนัและแยกย้ำยกนัไปมีครอบครัวและเหตกุำรณ์ควำมไม่สงบในพืน้ท่ีท ำให้ต้องยบุไป

5ปี ต่อมำมีกำรรวมกลุม่กนัเป็นครัง้ที่สอง โดยแรกเร่ิมด้วยกำรระดมทุนของสมำชิกในกลุม่คนละนิดคนละน้อย ต่อมำมี

หนว่ยงำนภำครัฐเข้ำมำช่วยเหลอื และด ำเนินกำรมำแล้ว 5 ปี ด้วยควำมร่วมมือร่วมใจกำรท ำงำน จนปัจจบุนักลุม่ผ้ำบำตกิ

ได้รับรำงวลัชมุชนต้นแบบสบืสำนมรดกภมูิปัญญำทำงวฒันธรรมสูเ่ศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ ประจ ำปี พ.ศ. 2558 ระดบัดีเดน่ 

ดงันัน้ กำรด ำเนินงำนของกลุม่วิสำหกิจชุมชนบ้ำนเมืองยอน ต ำบลลโุบะยิไร อ ำเภอมำยอ จงัหวดัปัตตำนี เป็น

กำรสร้ำงรำยได้และมีประโยชน์ที่ส ำคญัต่อคนในชุมชน จึงอำจกล่ำวว่ำ วิสำหกิจชุมชนบ้ำนเมืองยอน ต ำบลลโุบะยิไร 

อ ำเภอมำยอ จงัหวดัปัตตำนี เป็นควำมส ำเร็จของกลุม่สตรีแม่บ้ำนเมืองยอน ท ำให้คนในชุมชนมีรำยได้จำกกำรท ำผ้ำบำ

ติก 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศกึษาข้อมลูทัว่ไปของกลุม่ผ้าบาติกเมืองยอน ต าบลลโุบะยิไร อ าเภอมายอ จงัหวดัปัตตานี  

2. เพื่อศกึษาปัจจยัแหง่ความส าเร็จของกลุม่ผ้าบาติกเมืองยอน ต าบลลโุบะยิไร อ าเภอมายอ จงัหวดัปัตตานี  
แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

 แนวคิดปัจจยัแหง่ความส าเร็จ 

 สนธยา พลศรี. (2555) .ปัจจยัแห่งความส าเร็จของวิสาหกิจในจงัหวดัยะลา. สรุปปัจจยัก าหนดความส าเร็จ ของ

วิสาหกิจชมุชนไว้ดงันี ้ 

 1.ปัจจัยด้านการผลิต การที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจะต้องประสบความส าเร็จได้นัน้ปัจจัยด้านการผลิตการคิดค้น

รูปแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความแปลกใหม่และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ก็อาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท าให้วิสาหกิจชุมชนประสบ

ความส าเร็จ    

 2.ปัจจัยด้านการตลาด เป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อความส าเร็จของวิสาหกิจชุมชนเนื่องจากจะต้องมีการ

วางแผนทางด้านการตลาดไว้อยา่งชดัเจนมีการก าหนดราคาของสินค้าไว้เป็นมาตรฐานมีการสง่เสริมการตลาดในรูปแบบ

ตา่งๆเพื่อให้สนิค้าออกสูต่ลาดได้อยา่งตอ่เนื่อง    

  3.ปัจจัยด้านการเงิน วิสาหกิจชุมชนที่ประสบความส าเร็จนัน้ โดยส่วนมากจะเป็นการระดมทุนจากสมาชิกเอง 

เนื่องจากปลอดดอกเบีย้และจะต้องมีการวางแผนเก่ียวกบัการเงินของกลุม่ร่วมกนัระหวา่งผู้น าคณะกรรมการและสมาชิก    

 4.ปัจจยัด้านการจดัการ วิสาหกิจชุมชนที่ประสบความส าเร็จโดยสว่นใหญ่จะต้องมีการก าหนดเป้าหมายการจัด

โครงสร้างการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจนท าให้การด าเนินงานมีความชัดเจนและโปร่งใสซึ่ง ส่งผลต่อ

ความส าเร็จของวิสาหกิจชมุชนในระยะยาว    

 5.ปัจจยัด้านการมีสว่นร่วม การท่ีวิสาหกิจชมุชนจะประสบความส าเร็จนัน้จะต้องอาศยัความร่วมมือร่วมคดิร่วมกนั

ตดัสนิใจและร่วมกนัรับผิดชอบของสมาชิกในกลุม่ จะ สง่ผลให้กลุม่มีความเจริญก้าวหน้า    

 6.ปัจจัยด้านผู้น า โดยส่วนใหญ่ผู้น าจะเป็นคนที่ถกูเลือก โดยสมาชิกเองและเป็นที่ยอมรับในความสามารถจาก

สมาชิกในกลุ่มสามารถเป็นตวัแทนไปติดต่อประสานงานกับบุคคลภายนอกได้อีกทัง้ผู้น าที่ดีจะต้องเป็นผู้มีวิสยัทศัน์ที่

กว้างไกลสามารถน าพาวิสาหกิจชมุชนประสบความส าเร็จได้    

 แนวคิดเก่ียวกบัวิสาหกิจชมุชน 

ส านกังานเกษตรอ าเภอลานสกา (2562)   วิสาหกิจชมุชน คือ การประกอบการโดยชมุชนท่ีมสีมาชิกในชมุชนเป็น

เจ้าของปัจจยัการผลติทัง้ด้านการผลติ การค้า และการเงิน และต้องการใช้ปัจจยัการผลตินีใ้ห้เกิดดอกผลทัง้ทางเศรษฐกิจ

และสงัคม ด้านเศรษฐกิจ คือ การสร้างรายได้และอาชีพ ด้านสงัคม คือ การยดึโยงร้อยรัดความเป็นครอบครัวและชมุชนให้

ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมรับผิดชอบ แบง่ทกุข์แบง่สขุซึง่กนัและกนั โดยผา่นการประกอบกระบวนการของชมุชน   
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กรอบแนวคิดวิจัย  
 
 
v  
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิด  
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 
 
 
 
 
ผู้ให้ข้อมูลและผู้มีส่วนร่วมในการวิจัย  
 สมาชิกที่ให้ข้อมลูมีทัง้หมด 20 คนในกลุม่ผ้าบาติกเมืองยอน ต าบล ลโุบะยิไร อ าเภอมายอ จงัหวดัปัตตานี  
 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล  

1. แบบสอบถามข้อมลูทัว่ไปประกอบด้วย เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศกึษาและรายได้จากการขายผ้าบาติก    
2. แบบสมัภาษณ์ประกอบด้วย ด้านการผลติ ด้านการตลาด ด้านการเงิน ด้านการมีสว่นร่วม ด้านแรงงานและด้าน

ภาวะผู้น า 
 
การสร้างเคร่ืองมือ  

ศกึษาทฤษฎีหลกัการและงานวิจยัที่เก่ียวข้อง เพื่อก าหนดขอบเขตของการวิจยัและสร้างเคร่ืองมือวิจยั มีดงันี ้ 
1. รวบรวมข้อมลูจากสมาชิกผ้าบาติก มาวิเคราะห์ประเด็นที่ส าคญั    
2. สร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการสอบถามและการสมัภาษณ์ตามประเด็นท่ีได้เลอืกไว้   

ข้อมูลทั่วไป 
- เพศ 
- อาย ุ
- สถานภาพ 
- ระดบัการศกึษา 
- รายได้เฉลีย่ตอ่เดือน 

ปัจจยัที่สง่ผลกบัการจดัการกลุม่ผ้าบา
ติก 

- ด้านการผลติ 

- ด้านการตลาด 

- ด้านการเงิน 

- ด้านการมีสว่นร่วม 

- ด้านแรงงาน 

- ด้านภาวะผู้น า 
 

 

ปัจจยัแหง่ความส าเร็จของกลุม่ผ้าบาตกิ 

เมืองยอน ต าบลลโุบะยิไร อ าเภอมายอ 

จงัหวดัปัตตาน ี
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3. น าแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ที่สร้างขึน้ให้ผู้ เช่ียวชาญทางด้านเนือ้หาจ านวน 3 ท่าน เพื่อพิจารณา
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หา (Content Validity) ด้วยพิจารณาให้คะแนนและเสนอแนะเพิ่มเติมตามเกณฑ์  

4. น าแบบสอบถามและแบบสมัภาษณ์ที่ได้จากการตรวจสอบมาแก้ไขให้ถกูต้อง   
5. น าแบบสอบถามและแบบสมัภาษณ์ไปทดสอบกบักลุม่ที่ไมใ่ช่กลุม่ตวัอยา่งของงานวิจยัจ านวน 30 คน   
6. น าแบบสอบถามที่ได้แก้ไขปรับปรุงคณุภาพของเคร่ืองมืออีกครัง้เพื่อสมบรูณ์จากข้อบกพร่องที่พบจากการตอบของ

กลุม่ตวัอยา่ง 
7. น าแบบสอบถามและแบบสมัภาษณ์น ามาแก้ไขให้สมบรูณ์และน าไปทดสอบกบักลุม่ตวัอยา่ง 

 
การเก็บรวบรวมข้อมูล  

คณะวิจยัติดตอ่ไปยงัสมาชิกกลุม่ผ้าบาติก เมืองยอน ต าบล ลโุบะยิไร อ าเภอมายอ จงัหวดัปัตตานี เพื่ออนเุคราะห์
ข้อมลูและร่วมกนัด าเนินการวิจยัโดยได้รับข้อมลูจากสมาชิก 20 คน มีระยะเวลาในการเข้าเก็บข้อมลูเดือนละ 1 ครัง้ เป็น
ระยะเวลา 4 เดือน เพื่อให้ได้ข้อมลูในการเรียนรู้ปัจจยัแหง่ความส าเร็จของกลุม่ผ้าบาติก เมืองยอน ต าบล ลโุบะยิไร อ าเภอ
มายอ จงัหวดัปัตตานี ให้ครบถ้วนมากที่สดุ  
 
การวิเคราะห์ข้อมูล  

ข้อมลูที่ได้จากการเก็บรวบรวมเป็นข้อมลูปฐมภมูิคือ ได้มาจากการเก็บข้อมลูโดยแบบสอบถามและแบบสมัภาษณ์ 
จากนัน้ผู้ วิจยัได้ท าการวิเคราะห์ผลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปทางสถิติ เพื่อศึกษาหาปัจจยัแห่งความส าเร็จ
กลุม่ผ้าบาติกเมืองยอน ต าบล ลโุบะยิไร อ าเภอมายอ จงัหวดัปัตตานี  
 
สถติิที่ใช้ในงานวิจัย     
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลูได้แก่ จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D 
และสถิติทดสอบคา่เอฟ (F-test) ส าหรับวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) 
สรุปผลการวิจัย 

ผลการวิเคราะห์ข้อมลูทัว่ไป พบว่ากลุม่ตวัอย่างเป็นผู้หญิงจ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 100.0 มีอายสุว่นใหญ่ 
36-45 ปี จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 35.0 ส่วนใหญ่สถานภาพสมรส/อยู่ด้วยกนั จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 60.0 
ระดบัการศกึษาสว่นใหญ่มีระดบัการศกึษามธัยมศกึษาตอนต้น จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 50.0 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความคิดเห็นจากแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยแห่งความส าเร็จของกลุ่มผ้า
บาติกเมืองยอน ต าบลลุโบะยิไร อ าเภอมายอ จังหวัดปัตตานี  พบว่ากลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยในล าดับมากที่สดุ 

(X̅=2.40) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ผลการวิจยัพบว่าเห็นด้วยในล าดบัมากที่สดุ คือ ด้านภาวะผู้น า (X̅=2.81) ตามมา

ด้วย ด้านการผลิต (X̅=2.43) เห็นด้วยในระดบัปานกลาง คือ ด้านการมีส่วนร่วม (X̅=2.35) ด้านการตลาด (X̅=2.32) 

ด้านการเงิน (X̅=2.31) และด้านแรงงาน (X̅=2.22) ตามล าดบั     

ปัจจยัด้านการตลาด พบวา่กลุม่ตวัอยา่งด้านการตลาดผลรวมมคีา่ (X̅=2.32)  อยูใ่นระดบัปานกลาง เมื่อพิจารณา

ในรายข้อ ผลการวิจยัพบวา่เห็นด้วยในระดบัปานกลางคือ มีผลติภณัฑ์ตรงตามความต้องการตลาด/ลกูค้า (X̅=2.40)    

 ปัจจยัด้านการเงิน พบวา่กลุม่ตวัอยา่งด้านการเงินผลรวมมคีา่(X̅=2.31) อยูใ่นระดบัปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็น

รายข้อ ผลการวิจยัพบวา่ เห็นด้วยในระดบัปานกลาง มีการท าบญัชีรายรับ-รายจ่ายที่ชดัเจนและโปร่งใส (X̅=2.45)  
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ปัจจยัด้านการมีสว่นร่วม พบว่ากลุม่ตวัอย่างด้านการมีสว่นร่วมผลรวมมีคา่ (X̅=2.35) อยู่ในระดบัปานกลาง เมื่อ

พิจารณารายข้อ เห็นด้วยระดบัปานกลาง คือ มีการร่วมมือการปฏิบตัิ (X̅=2.50) 

 ปัจจยัด้านแรงงาน พบว่ากลุม่ตวัอย่างด้านแรงงานผลรวมมีค่า (X̅=2.22) อยู่ในระดบัปานกลาง เมื่อพิจารณา

รายข้อ เห็นด้วยระดบัปานกลาง คือ มีคา่ตอบแทนเหมาะสมกบังาน (X̅=2.40) 

ปัจจยัด้านภาวะผู้น า พบวา่กลุม่ตวัอยา่งด้านภาวะผู้น าผลรวมมีคา่ (X̅=2.81)  อยูใ่นล าดบัมากที่สดุ เมื่อพิจารณา

รายข้อ เห็นด้วยระดบัมากที่สดุ ล าดบัแรกคือ มีผู้น าที่มีการคิดค้นสิง่ใหม่ๆ อยูต่ลอดเวลา (X̅=2.90)   
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ ปัจจัยแห่งความส าเร็จของกลุ่มผ้าบาติกเมืองยอน ต าบลลุโบะยิไร 
อ าเภอมายอ จังหวัดปัตตานี 
 ด้านการผลติ   
การผลิตมีความส าคญัต่อการประสบความส าเร็จหรือล้มเหลวของกลุม่ การผลิตที่มีประสิทธิภาพนัน้ต้องค านึงถึงปัจจัย
ด้านปริมาณ คณุภาพและต้นทนุที่เหมาะสม การผลิตที่ดีเป็นการผลิตตรงตามเป้าหมายที่วางไว้ เช่น การหาวตัถดุิบท่ีหา
ได้ในท้องถ่ิน การคิดค้นรูปแบบลวดลายใหม่ๆ  การผลติตรงตามความต้องการของลกูค้า 
 ด้านการตลาด   
การท าธุรกิจการจดัหาตลาดนัน้มิได้เป็นหน้าที่ของคนใดคนหนึ่งสมาชิกทุกคนต้องช่วยเหลือกนัในการแสวงหาช่องทาง 
ทางการตลาดให้มากที่สดุควรมีการพฒันาผลติภณัฑ์ให้ได้มาตรฐานและเหมาะสมสอดคล้องกบัความต้องการของตลาด
เปา้หมาย เช่น การออกบทู ขายตามเทศกาลตา่งๆ 
 ด้านการเงิน  
กลุม่จะประสบความส าเร็จนัน้ โดยสว่นมากจะเป็นการร่วมระดมทนุของสมาชิกเองเพราะจะช่วยผลกัดนัให้ด าเนินกิจกรรม
ประสบความส าเร็จเร็วขึน้และตอ่มาก็มีหน่วยงานภาครัฐเข้ามาช่วยเหลือและยงัช่วยให้เป็นที่รู้จกัมากยิ่งขึน้และมีการท า
บญัชีที่ชดัเจนโปร่งใส 
 ด้านการมีสว่นร่วม  
การที่กลุม่จะประสบความส าเร็จนัน้จะต้องอาศยัความร่วมมือ ร่วมคิด ร่วมกนัตดัสินใจ ที่ เป็นประโยชน์ตอ่การด าเนินงาน
และมีความรับผิดชอบร่วมกนัของสมาชิก จะสง่ผลให้กลุม่มีความเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึน้ 
 ด้านแรงงาน  
การมีความพร้อมในด้านแรงงานเป็นปัจจยัหนึ่งท าให้กลุม่ประสบความส าเร็จได้ เนื่องจากมีแรงงานเป็นคนในท้องถ่ิน ท า
ให้ลดต้นทนุจากการจ้างแรงงานคนนอกท้องถ่ิน  
 ด้านภาวะผู้น า  
โดยสว่นใหญ่ผู้น า จะต้องเป็นคนที่ถกูเลือกโดยสมาชิกเองและเป็นที่ยอมรับในความสามารถจากสมาชิกในกลุม่และผู้น า
สามารถเป็นตวัแทนเพื่อไปติดตอ่ประสานงานกบับคุคลภายนอกได้ ผู้น าจะต้องเป็นผู้ที่มีวิสยัทศัน์ที่กว้างไกลและสามารถ
รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของสมาชิกได้  
 
อภปิรายผล  
 การวิจัยเร่ือง ปัจจัยแห่งความส าเร็จของกลุ่มผ้าบาติกเมืองยอน ต าบลลโุบะยิไร อ าเภอมายอ จังหวดัปัตตานี 
สามารถอภิปรายผลได้ ดงันี ้  
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 ปัจจัยแห่งความส าเร็จของกลุ่มผ้าบาติกเมืองยอน ต าบลลโุบะยิไร อ าเภอมายอ จังหวดัปัตตานี ประกอบด้วย 
ปัจจัยด้านการผลิต การตลาด การเงิน การมีส่วนร่วม แรงงานและภาวะผู้น าโดยภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านผลการวิจยัพบว่าเห็นด้วยในล าดบัมากที่สดุ คือ ด้านภาวะผู้น าตามมาด้วย เห็นด้วยในระดบัปาน
กลาง คือ ด้านการผลติ ด้านการมีสว่นร่วม ด้านการตลาด ด้านการเงิน และด้านแรงงาน ซึง่สอดคล้องกบั วิทยา จนัทะวงค์
ศรี (2557) ท าการวิจัยเร่ืองศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัด
มหาสารคาม ด้านการผลติ การตลาด การสะสมทนุ การบริหารจดัการองค์การ การบริหารการเงิน  และเพื่อศกึษาถึงปัจจยั
ที่มีผลตอ่ความส าเร็จของวิสาหกิจชมุชน จากการน าแนวทางเลอืกวิสาหกิจชมุชนไปปรับใช้ในการสร้างกระบวนการเรียนรู้
และการด าเนินกิจกรรมในชมุชนโดยเปรียบเทียบจากกรณีตวัอยา่งกลุม่วิสาหกิจชุมชน 2 กลุม่ พบว่ากลุม่วิสาหกิจชมุชน 
ทัง้ 2 กลุ่มมีรูปแบบการด าเนินงานภายใต้การบริหารงานและกิจกรรมต่างๆ ซึ่งได้ก าหนดโครงสร้างและรูปแบบการ
บริหารงานได้อยา่งชดัเจน เพื่อน าไปสูเ่ปา้หมายที่แตล่ะกลุม่ได้วางเอาไว้โดยมีปัจจยัหลกัที่ส าคญัที่มีผลตอ่ความส าเร็จใน
การด าเนินกิจกรรมวิสาหกิจชุมชน ได้แก่ กระบวนการด าเนินกิจกรรมวิสาหกิจชุมชน ความเป็นผู้น า การมีส่วนร่วมของ
ชมุชน การมีปฏิสมัพนัธ์ภายนอก ตวัสมาชิก การบริหารจดัการและข้อมลูขา่วสาร ซึง่สิง่ส าคญัที่สดุของแนวคิดการด าเนิน
กิจกรรมวิสาหกิจชมุชนนัน้ก็คือ หลกัแห่งการพึ่งตนเองของชาวบ้านนอกจากนีใ้นการเข้าร่วมด าเนินกิจกรรมยงัต้องได้รับ
ความร่วมมือ ร่วมใจและความเป็นหนึ่งใจเดียวกนัจากชาวบ้านเป็นส าคญัอีกด้วย สอดคล้องกบั เรืองศิลป์ สวุิทย์ (2558)  
ท าการวิจัยเร่ืองศึกษาการด าเนินของวิสาหกิจชุมชน กลุ่มผลิตภัณฑ์จักสานในจังหวัดเชียงใหม่ ทัง้ 4 ด้านคือ ด้าน
การตลาด  ด้านการผลิต ด้านการเงิน และด้านการจดัการ  ผลการศึกษาพบว่าระดบัความส าเร็จในภาพรวมอยูใ่นระดบั
ปานกลางและทางกลุ่มยงัประสบปัญหาในด้านการจัดการ การตลาดและการผลิต และสอดคล้องกับอรวรรณ กมล 
พะยอม ตอบประโคน มานพ ทองไทยและสพุาพร ลอยวฒันกุล (2558) ปัจจัยแห่งความส าเร็จของวิสาหกิจชุมชนใน
จงัหวดัยะลา พบวา่โดยรวมของกลม่ตวัอยา่งเห็นด้วยในระดบัมากที่สดุ คือ ด้านผู้น า รองลงมา ด้านการผลติและเห็นด้วย
ในระดบัมาก คือ ด้านการจดักร ด้านการมีสว่นร่วม ด้านการเงินและด้านการตลาด ตามล าดบั เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
ด้านการผลติ พบวา่เห็นด้วยในระดบัมากที่สดุ คือการก าหนดคณุภาพของวตัถดุิบท่ีน ามาผลติสนิค้า ด้านการตลาด พบวา่
เห็นด้วยในระดบัมาก คือ การติดตามข้อมลูความต้องการของลกูค้าและตลาดอยา่งสม ่าเสมอ ด้านการเงิน พบวา่เห็นด้วย
มากที่สุด คือการท าบัญชีการเงินที่ชัดเจนโปร่งใส ด้านการจัดการ พบว่าเห็นด้วยมากที่สุดคือการเปิดโอกาสให้
คณะกรรมการและสมาชิกมีสว่นร่วมในการแสดงความคิดเห็น ด้านการมีสว่นร่วม พบวา่เห็นด้วยในระดบัมากที่สดุ คือการ
มีสว่นร่วมด้านการจดัการ เช่น การก าหนดกฎระเบียบข้อบงัคบัของกลุม่ การแสดงความคิดเห็นชีป้ระเด็นปัญหาและการ
แก้ปัญหาของกลุม่และด้านผู้น าเก่ียวกบับคุลิกภาพ พบว่าเห็นด้วยในระดบัมากที่สดุ คือมีความพร้อมในการช่วยเหลือ
สมาชิกที่เผชิญกับปัญหาต่างๆ ส าหรับด้านผู้น า เก่ียวกับทักษะการปฏิบัติงาน พบว่าเห็นด้วยในระดับมากที่สุด คือ
ความสามารถในการน าข้อดี ข้อจ ากดั โอกาส อปุสรรค และวิธีการท่ีเหมาะสมใช้เพื่อพฒันากิจการของกลุม่ 
 
 
 
ข้อเสนอแนะ   

การวิจัยเร่ือง ปัจจัยแห่งความส าเร็จของกลุ่มผ้าบาติกเมืองยอน ต าบลลโุบะยิไร อ าเภอมายอ จังหวดัปัตตานี 
คณะวิจยัมีข้อเสนอแนะ ดงันี ้ 

1. ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัครัง้ตอ่ไป   
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ควรท าการวิจยัเพื่อศกึษาแนวทางการพฒันาวิสาหกิจชมุชนสูค่วามยัง่ยืนตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
2. ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ประโยชน์   
มีการแปรรูปผลติภณัฑ์ผ้าบาติกให้มีผลติภณัฑ์ที่หลากหลายรูปแบบ เช่น การท ารองเท้าผ้าใบ เบาะรถ  
ควรมีสถานท่ีประกอบที่สะดวกสบายมากขึน้และควรมีอปุกรณ์ที่ครบตอ่การใช้งาน เช่น กรอบไม้บาติก ปากกาเดนิ

เทียน )จนัติง้(   
 

บรรณานุกรม 
อรวรรณ กมล พะยอม ตอบประโคน มานพ ทองไทย และสพุาพร ลอยวฒันกลุ (2558) สรุปปัจจยัก าหนดความส าเร็จของ
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ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความต้องการซือ้สินค้าออนไลน์ของ
ผู้บริโภคในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 

 
 

ญาลดา พรประเสริฐ1 
บรรพต พรประเสริฐ2 

 
บทคดัย่อ 

การวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์เพื่อศกึษาศกึษาปัจจยัที่มีอิทธิพลตอ่ความต้องการซือ้สนิค้าออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตดสุติ 
กรุงเทพมหานคร ประชากรที่ใช้ในการวจิยัครัง้นี ้ผู้บริโภคสนิค้าออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตดสุติ กรุงเทพมหานคร 400 คน 
โดยการเลอืกกลุม่ตวัอยา่งจากผู้บริโภค  ที่อยูใ่นเขตดสุติกรุงเทพมหานครที่จะท าการเก็บรวบรวมข้อมลู ผลการวิจยัพบวา่  
ลกัษณะของผู้บริโภค ด้านการตดัสนิใจซือ้สนิค้าออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตดสุติ กรุงเทพมหานคร มีดงันี ้ ผู้บริโภคสว่น
ใหญ่มีอายรุะหวา่ง 19 – 30 ปี เป็นเพศหญิง มีสถานภาพโสด มกีารศกึษาระดบัปริญญาตรี มีรายได้ช่วงระหวา่ง 10,001– 
20,000 บาท และมีอาชีพพนกังานบริษัท   ปัจจยัตา่ง ๆ ที่มีอิทธิพลตอ่มีความสมัพนัธ์ตอ่การตดัสนิใจซือ้ของผู้บริโภค 
สนิค้าออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตดสุติ กรุงเทพมหานคร มีดงันี ้ผู้บริโภคสว่นใหญ่มีพฤตกิรรมการใช้อินเตอร์เน็ตจากที่พกั
และจ านวนการใช้อินเตอร์เน็ตครัง้ละมากกวา่ 4 ชัว่โมง การซือ้สนิค้าและบริการ ประเภทอปุกรณ์ สว่นใหญ่ซือ้ของใช้
เบ็ดเตลด็ คิดเป็นร้อยละ 33.80 ประเภทบนัเทิงโดยซือ้ของขวญัของช าร่วยคิดเป็นร้อยละ 43.80 ประเภทเสือ้ผ้ายาและ
เวชภณัฑ์ โดยซือ้เสือ้ผ้าและเคร่ืองแตง่กาย คิดเป็นร้อยละ 51.30  ประเภทดอกไม้อาหารและเฟอร์นิเจอร์ โดยซือ้อาหารคิด
เป็นร้อยละ 52.80 ประเภทข้อมลูขา่วสารสว่นใหญ่ซือ้ข้อมลูขา่วสารทัว่ไปคิดเป็นร้อยละ 57.00 จ านวนผู้บริโภคสว่นใหญ่ 
ซือ้สนิค้าออนไลน์ประมาณเฉลีย่ครัง้ละน้อยกวา่ 1,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 52.00  สว่นช่องทางการช าระเงินช าระผา่น
บญัชีธนาคาร คิดเป็นร้อยละ 37.00 พฤติกรรมผู้บริโภคภายหลงัการซือ้สนิค้าในระบบออนไลน์ ชอบแตอ่ยากเพิ่มรูปแบบ
สนิค้า คิดเป็นร้อยละ 44.00 ชอบ สว่นสนิค้าออนไลน์ควรปรับปรุงแก้ไขในด้านคณุภาพสนิค้า คดิเป็นร้อยละ 46.50 
ตามล าดบั   

 สนิค้าออนไลน์ตามความคดิเห็นเก่ียวกบักลยทุธ์การตลาดของสนิค้าที่ตอบสนองตอ่การตดัสนิใจซือ้ ทัง้ 10 ราย

ข้อ อยูใ่นระดบัมาก มคีา่เฉลีย่ ( x )  ระหวา่ง 3.59– 4.31 ความคิดเหน็โดยรวมทัง้หมดของผู้บริโภคอยูใ่นระดบัมาก 

คา่เฉลีย่ ( x ) มีคา่เทา่กบั 3.92  โดยมีคา่เฉลีย่กลยทุธ์ทางการตลาดมีผลตอ่การตดัสนิใจซือ้ด้านราคาโดยรวมอยูใ่นระดบั

มาก คา่เฉลีย่ ( x ) มีคา่เทา่กบั 3.88  ด้านความคิดเก่ียวกบัผลติภณัฑ์โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก คา่เฉลีย่ ( x ) มีคา่เทา่กบั 

3.91  และด้านช่องทางการจดัจ าหนา่ยสนิค้าโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก คา่เฉลีย่ ( x ) มีคา่เทา่กบั  3.80 ตลอดจนมคีา่เฉลีย่

ด้านการสง่เสริมการตลาดโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก คา่เฉลีย่ ( x ) มีคา่เทา่กบั 4.10 

 
ค าส าคัญ   : ปัจจยัที่มีอิทธิพลตอ่ความต้องการซือ้  สนิค้าออนไลน์  

                                                           
1 คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา กรุงเทพมหานคร   yalada.p@gmail.com 
2 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา  กรุงเทพมหานคร  banpote.jo@gmail.com 
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Abstract 
  This research is aim for ascertain a mechanism of the customer behavior how to decided  to Purchase 
product online and what is the factors are involved in the decision to buy product via online platform 
(Ecommerce). This analysis is based on questionnaire with a  sample  of  consumers  selecting  in  Dusit  Bangkok  area  
for  400 persons. The tools that were used in this study : The mean score ( x ), The standard deviations (S.D.), 
percentage   ) %  (   
The key finding of research in this area has been to demonstrate that : 

1. The most proportion in customer gender is Female which is the majority ,status single ,age between 
19-30 , work as as employee ,bachelor’s degree education  income per month is around 10,001 - 20,000 THB.  
           2. Base on this analysis the factors that influenced customer decisions for online shopping are consists 
of several factors. Most of the customer shopping online when the use internet in residence and spend around 
4 hour per day. The customer are mostly buy gadget online, which is around 33.8 % , following by computer 
accessary 29.3%, mobile phone and accessary 13.5%, Electronical product 11%, equipment 6.5% and office 
supply 4.5%. For entertainment goods, Mostly spend on gift around 43.8% , Song and CD 31% , Toy 15.5%, 
Sports goods around 8.8% and the last is music instructor 1%. For apparel and medical goods, the first rank is 
apparel, which consume 51.30%, following by cosmetics 36.3% medical product 8.50%. For Flower, foods and 
furniture, the top rank is foods which is 52.8%, and the second is furniture and home decoration 23.8%. For 
News and information, information and data is the first rank 57%, and Magazine 21.3%. In term of online service, 
hotel booking service is the majority, the second is traveling booking service 23.5%. The most rate the customer 
spend is less then 1,000 THB, 52%, 1,000-3,000 THB is around 38%, and 3,000-5,000 THB is 4.8%.  The 
customer mostly paid via bank account 37% ,and online payment 30.5% ,and use cash on delivery around 
17.3%. From This analysis show that 44% of customer require to have more variety product, and they need 
product quality to be improved 46.5%.     
 3. According to the strategy and marketing of product, all 10 factors that influence to customer decision 
for online Shopping in Dusit Bangkok is show high value in the mean score (x), which between 3.94 - 4.31 by 
the customer opinion value is high in the mean score (x) which show 3.92, and in term of the strategy and 
marketing of price, the mean score (x) show 3.88. The mean score of product opinion, the mean score (x) show 
3.91. For distribution channel the mean score (x) show 3.80, and the mean score (x) of marketing support 
around 4.10%.  

1. The online product should set the affordable price with the quality of product, due to customer 
consideration, and the retailer should emphasize the term of value in order to get customer retention.  

2. The online shopping (e-commerce) should offer more variety of product, in term of innovation and 
technology.   
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3. To provide more convince to customer, the retailer or seller should offer the tester of product by 
show product in store or show room, then customer can see the real product before buy (online), which merge 
online and offline together (Omni Chanel), and maximize the benefits to customer. 

4. For online market, the seller should provide the advertising which match with customer’s demand, 
develop and finding the new market.  
5. To improve online market ,and ensure that customer will get the benefit and product quality, government 
should set an organization who control digital marketing and online advertising, and also support to develop 
online distribution and channel. 
 
บทน า 
       ในยุคปัจจุบันก าลังเปลี่ยนผ่านไปสู่สังคมอินเทอร์เน็ตออนไลน์ผ่านการใช้สมาร์ทโฟน  รวมทัง้การเข้าถึง
เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เก่ียวข้องท าให้เกิดกลุม่ผู้บริโภคใหม่ๆ กลุม่นีจ้ึงเป็นกลุม่เป้าหมายใหม่ของนกัการตลาดที่ต้องการจะ
เข้าไปเจาะก าลงัซือ้ จากรูปแบบพฤติกรรมการบริโภคที่เร่ิมเปลีย่นไปจากเดิมผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครเป็นกลุม่ที่ได้
ใช้งานคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตค่อนข้างสงู จากความส าคญัของระบบเครือข่ายเว็บไซต์ในระบบอินเตอร์เน็ตที่มีต่อ
ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่ท าให้ผู้บริโภคสามารถเลือกซือ้สินค้าผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ดงันัน้ผู้ วิจยัจึงมีความสนใจ
เลอืกท าการศกึษาปัจจยัที่มีอิทธิพลตอ่ความต้องการซือ้สนิค้าออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  
 
เคร่ืองที่ใช้ในการวิจยั  

แบบสอบถามปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อความต้องการซือ้สินค้าออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตดสุิต กรุงเทพมหานครา 

การวิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้คา่เฉลีย่ ) x ) สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  ร้อยละ )%( 

 
ผลการวิจัยพบว่า  

1.  ลกัษณะของผู้บริโภค ด้านการตดัสนิใจซือ้สนิค้าออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตดสุิต กรุงเทพมหานคร มีดงันี ้
 ผู้บริโภคสว่นใหญ่มีอายรุะหวา่ง 19 – 30 ปี ร้อยละ 42.50 เป็นเพศหญิง ร้อยละ 71.80 มีสถานภาพโสด ร้อยละ 
71.30 มีการศกึษาระดบัปริญญาตรี ร้อยละ 31.00  มีรายได้ชว่งระหวา่ง 10,001– 20,000 บาท ร้อยละ 28.50 และมี
อาชีพพนกังานบริษัท ร้อยละ 65.50  

2. ปัจจยัตา่ง ๆ ที่มีอิทธิพลตอ่มีความสมัพนัธ์ตอ่การตดัสนิใจซือ้ของผู้บริโภค สนิค้าออนไลน์ของผู้บริโภคในเขต
ดสุติ กรุงเทพมหานคร มีดงันี ้ผู้บริโภคสว่นใหญ่มีพฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ตจากที่พกัและจ านวนการใช้อินเตอร์เน็ต 
ร้อยละ 82.00 สว่นใหญ่บริโภคสนิค้าและบริการออนไลน์โดยซือ้สนิค้าและบริการ ประเภทอปุกรณ์ ซือ้ของใช้เบด็เตลด็ 
ร้อยละ 33.80 สว่นการซือ้ประเภทบนัเทิงโดยซือ้ของขวญัของช าร่วยร้อยละ 43.80 สว่นการประเภทเสือ้ผ้ายาและ
เวชภณัฑ์ โดยซือ้เสือ้ผ้าและเคร่ืองแตง่กายร้อยละ51.30 ประเภทข้อมลูขา่วสารโดยซือ้ข้อมลูขา่วสารทัว่ไปร้อยละ 57.00  
สว่นประเภทงานบริการตา่งๆ โดยซือ้บริการจองโรงแรม ร้อยละ 26.50   จ านวนผู้บริโภคซือ้สนิค้าออนไลน์ประมาณเฉลีย่
ครัง้ละน้อยกวา่ 1,000 บาท ร้อยละ 52.00 สว่นช่องทางการช าระเงินช าระผา่นบญัชีธนาคารร้อยละ37.00 พฤติกรรม
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ผู้บริโภคภายหลงัการซือ้สนิค้าในระบบออนไลน์ ชอบแตอ่ยากเพิ่มรูปแบบสนิค้าร้อยละ44.00 สว่นสนิค้าออนไลน์ควร
ปรับปรุงแก้ไขในด้านคณุภาพสนิค้า ร้อยละ 46.50 

 3. สนิค้าออนไลน์ตามความคดิเห็นเก่ียวกบักลยทุธ์การตลาดของสนิค้าที่ตอบสนองตอ่การตดัสนิใจซือ้ ทัง้ 10 

รายข้อ อยูใ่นระดบัมาก มีคา่เฉลีย่ ( x )  ระหวา่ง 3.59– 4.31 ความคิดเห็นโดยรวมทัง้หมดของผู้บริโภคอยูใ่นระดบัมาก 

คา่เฉลีย่ ( x ) มีคา่เทา่กบั 3.92  โดยมีคา่เฉลีย่กลยทุธ์ทางการตลาดมีผลตอ่การตดัสนิใจซือ้ด้านราคาโดยรวมอยูใ่นระดบั

มาก คา่เฉลีย่ ( x ) มีคา่เทา่กบั 3.88  ด้านความคิดเก่ียวกบัผลติภณัฑ์โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก คา่เฉลีย่ ( x ) มีคา่เทา่กบั 

3.91  และด้านช่องทางการจดัจ าหนา่ยสนิค้าโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก คา่เฉลีย่ ( x ) มีคา่เทา่กบั  3.80 ตลอดจนมคีา่เฉลีย่

ด้านการสง่เสริมการตลาดโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก คา่เฉลีย่ ( x ) มีคา่เทา่กบั 4.10 

      
 ข้อเสนอแนะ  

11. สินค้าออนไลน์ ควรมีการตัง้ราคาให้น่าสนใจ มีราคาสินค้าเหมาะสมกับคุณภาพ เพราะผู้บริโภคค านึงถึง
ความเหมาะสมของราคา เพื่อให้ผู้บริโภคเห็นถึงประโยชน์ความแตกตา่ง และมีคณุค่าเพิ่มขึน้ให้กบัสินค้าออนไลน์ให้มาก
ขึน้ซึง่วิธีนีจ้ะช่วยเพิ่มปริมาณการบริโภคของลกูค้าปัจจบุนั และดงึผู้ไมบ่ริโภคให้กลบัมาบริโภคได้อีกด้วย  

2. สนิค้าออนไลน์ ควรมีการพฒันารูปแบบสนิค้าใหม ่ๆ เป็นสนิค้าประเภทเดยีวกนั ผลติภณัฑ์ที่ซือ้ขึน้อยูก่บั
ความสวยงามและรูปแบบของสนิค้าที่ขาย มีบรรจภุณัฑ์สนิค้าที่สวยงามและคงทน การน าข้อมลูที่ได้จากการจ าหนา่ยใน
ตลาดอื่นๆ มาปรับปรุงสนิค้า สนิค้าที่มคีวามหลากหลายรูปแบบและประเภทสนิค้า มีการใช้วตัถดุบิและเทคนิคการผลติ
ให้ทนัสมยั เป็นต้น   

3. ผู้บริโภคสนิค้าออนไลน์ความต้องการให้ผู้ผลติจ าหนา่ยสนิค้าในสถานท่ีที่สะดวกสามารถเห็นสนิค้า
ก่อนการตดัสนิใจซือ้ การน าสนิค้าไปวางจ าหนา่ยในตลาดอื่น ๆควรมีการวางแผนในการจ าหนา่ยในพืน้ท่ีขายอยา่งเป็น
ระบบ และค านงึถงึคา่ใช้จา่ยในการเดินทาง เป็นต้น   

4.  สนิค้าออนไลน์ควรมีการโฆษณาสนิค้าที่ตอบสนองตอ่ความต้องการของผู้บริโภค มีการตดิตามและวิเคราะห์
ผลจากตลาดที่รองรับสนิค้าใหม ่ควรประชาสมัพนัธ์ให้ผู้บริโภครับทราบอยา่งตอ่เนื่อง เป็นต้น 

5.  ควรมีหนว่ยงานท่ีดแูลและสนบัสนนุเทคนิคการผลติสนิค้าได้แก่ หนว่ยงานท่ีควบคมุสือ่ออนไลน์และความ
รับผิดชอบของผู้ขาย หนว่ยงานท่ีมีการค้นคว้าวจิยัในด้านรูปแบบและเทคนิคการผลติเพื่อหาช่องทางในการผลติ จดั
จ าหนา่ย และโอกาสในการแขง่ขนัด้านการตลาดอื่น ๆ  
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การโดดเด่นมไิด้ท าให้ขัดแย้งในตนเอง: 
แฟนหลงตวัเองของวงเมย์เดย์พาเรด 

Being Unique does not make an Identity Conflict: 
A Narcissistic Fan of Mayday Parade 

 
พราว อรุณรังสีเวช1 

พัชราภรณ์ เลขยนัต์2 
 
บทคดัย่อ 

วตัถปุระสงค์ของบทความนีค้ือ เพื่ออธิบายการสือ่สารภายในตนเองที่เกิดขึน้เมื่อผู้วิจยัเข้าชมการแสดงดนตรีสด 
หรือ คอนเสิร์ตของวงเมย์เดย์พาเรดที่ไต้หวนั  ผู้ วิจัยมีความตัง้ใจที่จะตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมลูที่ได้จากผลการวิจยั
เก่ียวกบักลุ่มวฒันธรรมย่อยอีโมซึ่งเก็บข้อมูลที่ประเทศแคนาดา แต่ด้วยวฒันธรรมที่แตกต่างและกลุ่มแฟน ๆ ที่มีความ
แตกต่างกนัในสองประเทศนี ้ท าให้ผลของการสงัเกตการณ์น าไปสูก่ารอธิบายกระบวนการการสื่อสารที่แตกตา่งจากครัง้
ก่อน  ด้วยเหตทุี่วา่แฟน ๆ ที่แท้จริงที่รออยูห่น้าเวทีนัน้มีจ านวนน้อย และผู้วิจยัเป็นหนึง่ในพวกเขา ผู้วิจยัจึงรับรู้วา่ตนเองมี
แปลกแยกจากคนสว่นใหญ่  ผู้วิจยัมิได้รู้สกึกงัวลที่ตนเองแตกต่าง แต่กลบัรู้สกึภาคภมูิใจหรือหลงตนเอง และมัน่ใจที่จะ
แสดงออกว่าตนเองเป็นแฟนเพลงของวงดนตรีนี ้ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะความแปลกแยกดงักล่าวไม่ใช่ความแปลกแยกที่
ก่อให้เกิดผลเสีย หากแต่ท าให้เกิดความโดดเดน่ในด้านดี  ส าหรับงานวิจยัในอนาคต ควรมีการทดสอบความสมัพนัธ์ของ
การสือ่สารภายในตนเองที่ค้นพบในงานวิจยันี ้ด้วยเชิงปริมาณ 

 
ค าส าคญั :  กลุม่วฒันธรรมยอ่ยอีโม; ความเป็นตวัตน; ความหลงตวัเอง; เมย์เดย์พาเรด; ความไมแ่นน่อนไมแ่นใ่จ 
 
Abstract 

The current article aims to describe the intrapersonal communication process being occurred when the 
first researcher attended the live show of Mayday Parade in Taiwan . In fact, the researchers needed to 
triangulate the previous emo-subculture study conducted in Canada, but with different cultures and fan base, 
the on-site observation could describe a different communication process .Because there were few die-hard 
fans waiting in front of the stage, the first researcher  - as one of these fans- perceived her uniqueness .Instead 
of having uncertainty, she gained her fan-esteem or proud of being a true fan .The alienation does not cause 
the uncertainty because this alienation does not harm the researcher, but instead cause the positive 
uniqueness .Future studies should test the relationship of traits and feelings appeared in the aforementioned 
intrapersonal communication process by using quantitative approach. 
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บทน า 

งานวิจยันีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อตรวจสอบสามเส้ากบังานการศึกษาวฒันธรรมและเพลงแนวอีโม  ที่ผู้ วิจัยช่ือแรกได้
เก็บข้อมูลในปี 2017 โดยผลการวิจัยที่ได้มาในปี 2017 นัน้คือการอธิบายการสื่อสารภายในตนเองของผู้ วิจัย
(Intrapersonal Communication) ในระหว่างชมการแสดงคอนเสิร์ตของวงดนตรีช่ือ Mayday Parade และผลการ
สงัเกตการณ์การแตง่กาย การแสดงออกของกลุม่แฟน และแนวเพลงของศิลปิน  ซึ่งการเก็บข้อมลูวิจยัในครัง้ปัจจุบนันีจ้ะ
มุ่งอภิปรายตามหลกัการและทฤษฎีดงัตอ่ไปนี ้คือ ความเป็นตวัตน ( Identification) ความหลงตวัเอง (Narcissism) และ 
ความไมแ่น่นอนไมแ่นใ่จ (Uncertainty and Anxiety) โดยจะมีการทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกบัหลกัการและทฤษฎีข้างต้น 
ก่อนเข้าสูก่ารอภิปรายประสบการณ์ร่วมกบัวรรณกรรมนัน้ ๆ 

 
ความไม่แน่นอนไม่แน่ใจ และความเป็นตวัตน 
“ความไมแ่นน่อนไมแ่นใ่จ” คือ ความรู้สกึกลวั พะวง และกงัวลใจ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในสถานการณ์ที่ยากจะรับมือ 

ซึ่งสามารถก่อให้เกิดความเครียดและมีผลเสียต่อสุขภาพจิต (Poor Psychological Well-Being) (Brand, Gibson, & 
Benson, 2015; Morandini, Blaszczynski, Ross, Costa, & Dar-Nimrod, 2015; Mostafaie, Mirzaian, & Zakariaiei, 
2015) สาเหตุของความไม่แน่นอนไม่แน่ใจ คือ การมีข้อมูลไม่เพียงพอ (Berger & Calabrese, 1975) เช่น ไปประเทศ
ญ่ีปุ่ นโดยไมม่ีความรู้ภาษาญ่ีปุ่ น จะท าให้เกิดความกงัวลในการใช้ชีวิต เป็นต้น ความไมแ่นน่อนไมแ่นใ่จอาจลดลงได้แม้วา่
บุคคลผู้นัน้ยงัไม่สามารถพูดภาษาญ่ีปุ่ นได้ เพราะบุคคลผู้นัน้อาจใช้วิธีอื่นในการหาทางออก เช่น กรณีที่มีเพื่อน ก็อาจ
ขอให้เพื่อนช่วย หรือถ้าเพื่อนช่วยไม่ได้และไม่สามารถพดูภาษาญ่ีปุ่ นเช่นกนั ความไม่แน่นอนไม่แน่ใจก็ยงัสามารถลงลด
เมื่อบุคคลผู้นัน่ทราบว่าเพื่อน ๆ ต่างติดปัญหาเดียวกบัตน ถือเป็นกระบวนการรับรู้ถึงการมีตวัตนร่วมกัน (Identify with 
one another) หรือกลา่วโดยใช้ภาษาพดูคือ “ฉนัไมใ่ช่คนเดียวที่แปลก มีคนที่เป็นแบบฉนัอีกตัง้หลายคน” 
ความไมแ่นน่อนไมแ่นใ่จยงัสามารถลดลงด้วยวิธีอื่น ๆ ได้อีก นอกเหนือจากการหาข้อมลูเพิ่มเตมิ หรือ หาคนท่ีประสบ
ปัญหาเดยีวกนั เชน่  (1) หากความไมแ่นน่อนไมแ่นใ่จเกิดขึน้จากการสญูเสยี บคุคลผู้นัน้สามารถหาสิง่อื่นมาทดแทน ไม่
วา่จะเป็นการทดแทนด้วยวตัถทุีค่ล้ายคลงึของเดิม หรือด้วยสิง่ทีแ่ตกตา่งออกไป (2) หากความไมแ่นน่อนก าลงัเกิดอยูน่ัน้ 
บคุคลผู้นัน้สามารถใช้เวลาดงักลา่วเตรียมความพร้อมมิให้เกิดปัญหาเดมิขึน้อีกในอนาคต การเตรียมความพร้อมอาจ
สามารถลดความรู้สกึไมแ่นน่อนในปัจจบุนัลงได้ (3) พยายามเข้าใจถึงแก่นแท้ของปัญหา โดยอาจใช้หลกัศาสนาเข้ามา
ช่วย (4) คาดเดาสิง่ที่อาจเกิดขึน้ในอนาคต เพราะการคาดเดาถือเป็นการเตรียมรับมืออยา่งหนึง่ (5) ให้คนรู้จกัให้ก าลงัใจ 
และ (6) หาแนวทางเพิ่มความมัน่คงปลอดภยัและความแนน่อนในชีวิตให้กบัตนเอง (Arunrangsiwed, 2017) กลยทุธ์ที่
กลา่วมาทัง้หมดในยอ่หน้านี ้จะถกูสรุปไว้ในตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 ทฤษฎีการลดความไม่แน่นอนไม่แน่ใจ (Uncertainty Reduction Theory) 

 Original Uncertainty Reduction Theory 
by Berger and Calabrese (1975) 

Extended Uncertainty Reduction Theory 
by Arunrangsiwed (2017) 
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1. ข้อมลูไมเ่พียงพอ 
(Insufficient information) 

1. ข้อมลูไมเ่พียงพอ 
(Insufficient information) 

2. สญูเสยีสิง่ที่มีควำมหมำยและควำมส ำคญั 
(Losing meaningful objects including both 
tangible and idealistic objects, such as identity, 
and also beloved people or pets) 

3. รับรู้ถึงควำมไมป่ลอดภยัของตน 
(Perceived insecurity which can be caused by 
first two given factors, and alienation) 
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1. หำข้อมลู 
(Information seeking) 

2. คำดเดำพฤตกิรรมของผู้อื่น 
(Behavioral prediction) 

3. กำรรับรู้วำ่มีควำมเป็นตวัตนเหมือนกบัคนอื่น ๆ 
(Similarity Identification) 

4. กำรพึง่พำอำศยักนั 
(Reciprocity) 

5. ทกุข้อข้ำงต้น สำมำรถลลุว่งด้วยกำรสือ่สำร 
(All could be done by communicating with 
others and oneself) 

1. หำข้อมลู 
(Information seeking) 

2. กระบวนกำรรับรู้ถึงกำรมีตวัตนร่วมกนั 
(Identify with others) 

3. กำรทดแทนด้วยสิง่ทีเ่ทียบเคียงได้กบัสิง่ที่สญูเสยีไป 
(Replacing, both directly and alternatively) 

4. เตรียมกำรณ์ส ำหรับอนำคต 
(Preparing for future) 

5. เพิ่มควำมรู้สกึปลอดภยัให้ตนเอง 
(Heighten the level of secureness) 

6. เข้ำใจถงึแก่นแท้ของปัญหำ 
(Understand the actual problem of the event) 

7. ให้คนรู้จกัให้ก ำลงัใจ หรือให้ก ำลงัใจตนเอง 
(Getting encouraged by oneself or others) 

 
 

มิใชเ่พียงเพราะการขาดแคลนข้อมลูเทา่นัน้ท่ีท าให้เกิดความไมแ่นน่อนไมแ่นใ่จ แต่การท่ีตนเองมีความแตกตา่ง
จากผู้อื่นในสงัคม หรือตกอยูใ่นสถานท่ีใหม ่ๆ ก็สามารถก่อให้เกิดความไมแ่นน่อนไมแ่นใ่จได้เช่นกนั (Arunrangsiwed, 
Komolsevin, & Beck, 2017) Szabo (2015) ยงัพบสิง่ทีค่ล้ายคลงึกนัคือ นกัศกึษาที่ไปเรียนตา่งประเทศมิเพยีงเกิดความ
ไมแ่นน่อนไมแ่นใ่จ แตย่งัเกิดความขดัแย้งในความเป็นตวัตนของตนเอง (Identity Crisis) ได้อีกด้วย ซึง่เหตกุารณ์เหลา่นี ้
สามารถอธิบายได้โดยใช้ทฤษฎีความเป็นตวัตนทางสงัคม (Social Identity Theory) ซึง่ได้อธิบายเหตกุารณ์ที่คล้ายกนั
ในทางกลบักนัไว้ คือ เมื่อบคุคลหนึง่ ๆ สือ่สารกบัคนท่ีมีความเป็นตวัตนคล้ายคลงึกบัตนเอง จะรู้สกึสบายใจ เกิดความ
ภาคภมูิใจในกลุม่ และเกิดความภาคภมูิใจในตนเองมากขึน้ (Donze, 2011) ตวัอยา่งเช่น นายศศรักษ์เป็นคนบรีุรัมย์ที่มา
ท างานในกรุงเทพ โดยตลอด 4 ปีที่ท างาน ไมเ่คยพบคนบรีุรัมย์เลย แตเ่มื่อได้พบเพื่อนใหมท่ี่มาจากบรีุรัมย์ที่ท างานใน
กรุงเทพเช่นกนั เขาจะรู้สกึอุ่นใจ ต้องการสนทนา และความเป็นตวัตนของความเป็นชาวบรีุรัมย์จะถกูกระตุ้นขึน้ ความ
ภาคภมูิใจในบ้านเกิดก็จะมากขึน้ตามไปด้วย เหตกุารณ์ทีย่กตวัอยา่งนี ้ถือเป็นกระบวนการรับรู้ถงึการมีตวัตนร่วมกนั
เช่นกนั  การสร้างตวัตนร่วมกนันี ้สามารถเกิดจากหลายสาเหต ุเชน่ การรู้สกึไมแ่นน่อนไมแ่นใ่จร่วมกนั ดัง่ที่กลา่วไวใันยอ่
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หน้าก่อนหน้านี ้ความเป็นตวัตนที่เกิดขึน้เพราะมีบ้านเกิดเดียวกนั เรียนหรือจบจากสถาบนัเดียวกนั เป็นแฟน ๆ ของสือ่
บนัเทิงเดียวกนั มีกิจกรรมที่ชอบท าในยามวา่งเดียวกนั (Antheunis, Valkenberg, & Peter, 2010; Arunrangsiwed, 
Komolsevin, & Beck, 2017) เป็นต้น 

 
วัฒนธรรมอีโม (Emo Subculture) 
อีโม (Emo) เป็นได้ทัง้แนวดนตรี (Genre) รสนิยมการฟังเพลง การแต่งกาย การใช้ชีวิต (Lifestyle) พฤติกรรม 

และจิตลกัษณะ (Phillipov, 2010; Strauss, 2012) ภาพรวมมีความเก่ียวข้องกบัอารมณ์ที่ออ่นไหวและสดุโตง่ เช่น เพลงที่
สร้างความหดหู ่ศิลปินท่ีวาดภาพแสดงอารมณ์ บคุคลที่แตง่กายในลกัษณะของกลุม่วฒันธรรมยอ่ยนี ้เป็นต้น งานวิชาการ
ที่ศึกษาวฒันธรรมอีโมมกัถกูเขียนในช่วงที่กระแสวฒันธรรมนีม้ีแพร่หลายในโลกออนไลน์ แต่มีเพียงงานของผู้ วิจยัของ
งานวิจยันีเ้ท่านัน้ที่เขียนในยคุหลงัจากนัน้ วฒันธรรมอีโมมกัถกูมองในแง่ลบจากบคุคลภายนอก เช่น เด็ก ๆ ที่ผู้ปกครอง
คิดว่าจะปลอดภยัเพราะไม่ออกไปเที่ยวเตร่กบัเพื่อน ก็ยงัได้รับอนัตรายจากวฒันธรรมทางอินเตอร์เน็ตได้ โดยการท าร้าย
ตน เอง  (Self-Multilation, Self-harm, or Self- Injury)  (Arunrangsiwed, Utapao, Bunyapukkna, Cheachainart, & 
Ounpipat, 2018) นอกจากนี ้ความเป็นตวัตนของชาวอีโม (Emo Identity) ยงัถกูเช่ือมโยงกบัการมีปัญหาด้านสขุภาพจิต 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อีโมเพศชาย ที่มีความอ่อนไหวทางอารมณ์ (Emotional Vulnerability) ทางกาย มีการแต่งกายและ
แตง่หน้าคล้ายผู้หญิง จนได้รับการดถูกูเปรียบเทียบในเชิงลบวา่เป็นเกย์ (Schmitt, 2011; Strauss, 2012) โดยเฉพาะอยา่ง
ยิ่งจาก แฟน ๆ ท่ีชอบแนวเพลงเมทลั (Heavy Metal Fans) (Hill, 2011) ในทางกลบักนั นกัวิชาการบางทา่นมีความเหน็วา่ 
การแสดงออกของอารมณ์ที่อ่อนไหวเป็นเร่ืองที่ดี เพราะ ตามบรรทดัฐานของสงัคม (Social Norm) ผู้ชายมกัถกูสอนให้ไม่
แสดงความรู้สึกทางจิตใจ ท าให้ครูและเจ้าหน้าที่ในสถาบนัการศึกษายากที่จะเข้าใจและไม่สามารถแก้ไขปัญหาให้กบั
นกัเรียนชายได้ (Bailey, 2005) 

ในมุมมองของนกัสตรีนิยม (Feminists) งานด้านสตรีนิยมมกักล่าวถึงการให้ความเท่าเทียมแก่เพศหญิงที่จะ
ท างานและมีสทิธ์ิในสงัคมตา่ง ๆ เทียบเทา่เพศชาย ซึง่เหมือนกนัในทางกลบักนักบัวฒันธรรมอีโม ท่ีให้สทิธ์ิผู้ชายท่ีจะแต่ง
กายและแสดงออกทางอารมณ์ได้เช่นเดียวกบัเพศหญิงโดยที่ไม่จ าเป็นท่ีจะต้องรักร่วมเพศ  แต่ทัง้นี ้มิได้หมายความวา่ใน
วฒันธรรมอีโมจะไมม่ีเพศที่สาม  จึงแสดงให้เห็นวา่การเข้าวฒันธรรมอีโมในยคุ Emo Boom หรือ 2006 – 2008 นัน้มิควร
ถกูมองในด้านลบเสมอไป 

ความหลงตัวเอง 
ความหลงตัวเองเป็นจิตลักษณะที่คนทั่วไปสามารถมีได้ โดยที่ไม่ถือว่ามีปัญหาทางจิต  (Brunell, Staats, 

Barden, & Hupp, 2011) การวดัระดบัความหลงตวัเองในคนทัว่ไป มีอยู ่3 ถึง 7 มิติด้วยกนั ขึน้อยูก่บัการแบง่ของนกัวิจยั
แตล่ะคน ดงัตอ่ไปนี ้(1) Vanity คือ ช่ืนชมตนเอง (2) Exhibitionism คือ แสดงออกอยา่งใดอยา่งหนึง่หรือทัง้หมด อาทิ กาย 
วาจา และผลงาน (3) Exploitativeness คือ เอาเปรียบผู้อื่น (4) Authority คือ ต้องการอ านาจควบคมุ (5) Superiority คือ 
ต้องการเป็นผู้น า ต้องการเป็นใหญ่ (6) Entitlement คือ สิทธ์ิครอบครอง และ (7) Self-sufficiency คือ อยู่ได้ด้วยตนเอง 
วางใจตนเอง (Konrath, Meier, & Bushman, 2014) แต่ในขณะเดียวกนั  ส าหรับศิลปิน ความหลงตนเองมีอยู่ 2 มิติ คือ 
Grandiosity-Exhibitionism แปลว่าการโอ้อวดและแสดงออก และ Entitlement-Exploitativeness แปลว่าความต้องการ
เหนือกว่าผู้อื่น (Arunrangsiwed, 2015) ความหลงตนเองสามารถท าให้ผู้บริโภคซือ้ของราคาแพง และสินค้าแบรนด์เนม 
เพราะต้องการโดดเด่นจากผู้คนรอบข้าง (พราว อรุณรังสีเวช และ สายฝน เกตกุล้า, 2562) จะเห็นได้ว่าการรู้สกึโดดเด่น 
หรือความต้องการท าให้ตนเองมีความแตกต่างจากผู้อื่นมิได้ท าให้ผู้หลงตนเองรู้สึกในเชิงลบ หรือเกิดความขดัแย้งใน
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ตนเอง  แตก่ลบัท าให้พวกเขารู้สกึพอใจ ซึง่แตกตา่งจากในหวัข้อ ความไมแ่นน่อนไมแ่นใ่จ และ ทฤษฎีความเป็นตวัตนทาง
สงัคม  ที่วา่ความไมแ่นน่อนไมแ่นใ่จและความกงัวลสามารถเกิดขึน้เพราะตนเองมีความแตกตา่งจากผู้อื่นในสงัคม 

 
วิธีการเก็บข้อมูล 
สบืเนื่องจากงานวิจยัเร่ือง ตวัตนที่ถกูปลกุในการเกิดใหมข่องอีโม: การศกึษาเคร่ืองแตง่กาย เพลง และความเป็น

ตัวตนของกลุ่มวฒันธรรมอีโม ปี 2560 (พราว อรุณรังสีเวช และ ธนิต พฤกธรา , 2560) ท่ีผู้ วิจัยได้เขียนหลงัจากไปชม
คอนเสิร์ตวง Mayday Parade ที่เมืองแวนคูเวอร์ (Vancouver) ประเทศแคนาดา (Canada) ผู้ วิจัยได้บนัทึกภาคสนาม 
โดยการวาดภาพการแต่งกาย เพื่อศึกษาว่าแฟนเพลงอีโมมีการแตง่กายเปลี่ยนไปมากเทา่ไร และยงักลา่วถึงความรู้สกึไม่
แน่นอนไม่แน่ใจและความเป็นตวัตนของชาวอีโมที่ถูกกระตุ้นในระหว่างชมการแสดงดนตรี  ทัง้นี ้เพื่อเป็นการยืนยนั
ผลการวิจยัเชิงคณุภาพ หรือ การตรวจสอบสามเส้า ผู้วิจยัจึงเดินทางมารับชมการแสดงของวงดนตรีเดิมอีกครัง้ โดยครัง้นี ้
จะบนัทกึทัง้ด้านการแตง่กาย พฤติกรรมของกลุม่แฟน และเน้นอภิปรายการสือ่สารภายในตนเองของผู้วิจยั 

การแสดงของวง Mayday Parade ดงักล่าวเกิดขึน้ในประเทศไต้หวนั ซึ่งวฒันธรรมการแสดงออกและการแต่ง
กายของแฟนเพลงอาจมีความแตกต่างจากชาวแคนาดา นอกจากนี ้ในการชมการแสดงที่ประเทศแคนาดา มีวงดนตรีที่
ร่วมแสดงในงานเดยีวกนั 4 วง แตใ่นครัง้นี ้มีวงดนตรีที่ร่วมแสดงมากกวา่ 20 วงเพราะเป็นเทศกาลดนตรี (Music Festival) 
คล้ายคลึงกับงานออซเฟส (Ozzfest) ที่มีช่ือเสียง อีกทัง้ประเทศไต้หวนัมิได้มีภาษาองักฤษเป็นภาษาพืน้เมือง และวง 
Mayday Parade ยงัเดินทางมาแสดงที่ประเทศนีเ้ป็นครัง้แรก สิง่เหลา่นีอ้าจสง่ผลกระทบตอ่ความตัง้ใจที่จะตรวจสอบสาม
เส้าผลการวิจัยที่ค้นพบที่แคนาดา ในปี 2017 ซึ่งผู้ วิจัยได้ใช้วิธีการเก็บข้อมูลวิธีเดิมคือ การสงัเกตุแบบมีส่วนร่วม  และ
วิเคราะห์ด้วยอตัชาติพนัธุ์วรรณา ดงันัน้ผลการวิจยัจึงใช้สรรพนามแทนผู้วิจยัช่ือแรกวา่ “ข้าพเจ้า” 

เพื่อให้บทความวิจยันีส้ามารถตรวจสอบสามเส้ากบัผลของงานวิจยัเร่ือง “ตวัตนที่ถกูปลกุในการเกิดใหม่ของอี
โม: การศึกษาเคร่ืองแต่งกาย เพลง และความเป็นตวัตนของกลุม่วฒันธรรมอีโม ปี 2560” ได้ ผู้วิจยัจึงรักษาหวัข้อเดิมไว้
เป็นหลกั คือ แนวเพลง การแตง่กาย พฤติกรรมการชมดนตรี และความเป็นตวัตน (พราว อรุณรังสเีวช และ ธนิต พฤกธรา, 
2560) รวมถึงอภิปรายเพิ่มในหวัข้อ ความหลงตวัเอง และ ความไมแ่นน่อนไมแ่นใ่จ ตามวตัถปุระสงค์ของงานวิจยันีท้ี่ระบุ
ในบทน า 

ผลการวิจัย 
แนวเพลง 
เพลงที่วง Mayday Parade เลอืกมาแสดงเป็นเพลงที่มีช่ือเสยีงของพวกเขา อาจเป็นเพราะเขาเดินทางมาแสดงที่

ประเทศไต้หวนัเป็นครัง้แรก ท าให้เขาอาจคาดวา่แฟนเพลงที่ประเทศนีอ้าจรู้จกัเฉพาะเพลงที่มีช่ือเสยีงเทา่นัน้ เพลงเหลา่นี ้
ไม่หนกั ไม่รุนแรง ไม่มีค าหยาบ และไม่มีเพลงในอลับมัที่ช่ือว่า Black Lines (2015) ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะวา่กระแสตอบรับ
ของอลับมัดงักล่าวไม่ดี และแฟน ๆ มีความคิดเห็นว่าเป็นแนวเพลงที่มีความแตกต่างจากอลับมัอื่น ๆ ทุกอลับมัของวง
ดนตรีนี ้สาเหตดุงักลา่วยงัท าให้วงดนตรีหนัมาท าเพลงแนวเดิม และออกอลับมั Sunnyland ในกลางปี 2018 

ถึงแม้ว่า Shteamer (2015) นกัข่าวจากเว็บไซต์และนิตยสาร Rolling Stone ได้พิจารณาว่าอลับลั Black Lines 
เป็นดนตรีแนวอีโม และผู้ ฟังในโลกออนไลน์เช่ือวา่เพลงในอัลบมัอื่น ๆ เป็นแนวป็อปพงัก์ (Pop Punk) หรือ ออลเทอร์นาทิ
ฟร็อก (Alternative Rock) แต่ด้วยเพลงสว่นใหญ่ของวงดนตรีนีส้ามารถแสดงออกทางอารมณ์ และมีความอ่อนไหวของ
เพศชาย (Schmitt, 2011) จึงสามารถตีความวา่เพลงเหลา่นีเ้ป็นดนตรีแนวอีโมเช่นกนั (Hill, 2011) ดัง่ที่วงดนตรีได้ขายเสือ้
ที่เขียนวา่ "Mayday Parade is an emotion." แปลวา่ เมย์เดย์พาเหลดคืออารมณ์หนึง่ 
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การแต่งกาย 
ผู้ ชมส่วนใหญ่ใส่เสือ้ยืดสีด า ทัง้ที่มีลวดลายทั่วไป และลวดลายที่เก่ียวกับเพลง ร็อก (Rock) มีแฟนเพลงที่

แตง่หน้าด้วยเคร่ืองส าอางสดี าแบบกอท (Goth) น้อยมาก เทา่ที่ข้าพเจ้าเห็น ปรากฏเพียง 2 คนเทา่นัน้ สว่นคนท่ีสวมเสือ้ที่
มีลายวงดนตรี Mayday Parade มีเพียง 3 คนเท่านัน้ ไม่นบัรวมข้าพเจ้า  และไม่มีผู้ที่แต่งกายเป็นอีโมเลยแม้แตค่นเดียว 
การแต่งกายเป็นอีโมคือมีลกัษณะดงัต่อไปนีร่้วมกนั ผมตรง บางส่วนปิดหน้า อาจท าสีผมบ้าง ใส่กางเกงรัด ผู้ชายและ
ผู้หญิงใสก่างเกงขาลบี (Skinny Jeans) เหมือนกนั ผู้ชายนิยมใสเ่สือ้คอวี (V-neck t-shirt) หรือเสือ้ฮดูมีซิบด้านหน้า (Zip-
up Hoodie) หรือลายสกอตตาใหญ่ (Plaid) สีแดงหรือน า้เงิน (พราว อรุณรังสีเวช และ ธนิต พฤกธรา, 2560; Ashaalan, 
Alsukah, & Algadheeb, 2013; Schmitt, 2011) 

พฤติกรรมการชมดนตรี 
เนื่องจากวง Mayday Parade แสดงเป็นวงสดุท้ายของเทศกาลดนตรี ท าให้มีแฟนเพลงของหลายวงดนตรีมาปน

กนัอย่างแยกไม่ออก จากที่กลา่วมาแล้วข้างต้นว่ามีเพียง 3 คนเท่านัน้ที่ใสชุ่ดของวงดนตรี Mayday Parade และมีไม่ถึง 
10 คนที่นัง่รอการแสดงที่หน้าเวที สว่นคนอื่น ๆ ได้กระจายตวัไปในเวทีอื่น ๆ ในบริเวณใกล้เคียง เพราะมีอีก 2 วงดนตรี
ก าลงัแสดงในช่วงนัน้ จึงกลา่วได้วา่ พฤติกรรมการชมดนตรี ที่ข้าพเจ้าได้สงัเกตกุารณ์อาจมิใช้พฤติกรรมของแฟนเพลงอโีม 
หรือของวง Mayday Parade หากแตเ่ป็นพฤติกรรมของแฟนเพลงวงร็อกทัว่ไปในไต้หวนั 

คราวด์ เซิฟฟิง (Crowd Surfing) หรือการที่คนคนหนึ่งขึน้ไปอยู่เหนือกลุ่มแฟน ๆ และให้กลุ่มแฟน ๆ ส่งต่อกนั
ด้วยมือนัน้ ยงัคงพบเหมือนในงานวิจยัก่อนหน้านี ้และเช่นเดียวกนัคือ ไม่มี มอชชิง (Moshing) หรือการเต้นกระแทกใด ๆ 
แฟน ๆ ส่วนใหญ่จะโยกตวั แต่ข้าพเจ้าสงัเกตไุด้ว่าพวกเขาโยกตวัเร็วและแรงกว่าเพลง ซึ่งอาจเกิดขึน้เพราะพวกเขาพึ่ง
รับชมการแสดงของวงดนตรีแนวเมทลั (Metal) หรือเพลงร็อกที่มีเพลงที่หนกักว่าวง Mayday Parade และพฤติกรรมที่
แสดงออก เป็นพฤติกรรมที่ติดหรือเคยชินมาจากวงดนตรีก่อนหน้านี ้

ความเป็นตัวตน ความไม่แน่นอนไม่แน่ใจ และความหลงตัวเอง 
จากที่กลา่วไว้ในหวัข้อข้างต้นว่ามีจ านวนแฟน ๆ มารอหน้าเวทีและสวมเสือ้ของวง Mayday Parade น้อยเมื่อ

เทียบกบัการแสดงของพวกเขาในแคนาดาและอเมริกา  ท าให้ข้าพเจ้าทราบวา่ตนเองเป็นหนึ่งในคนไม่ก่ีคนนี ้และคนไมก่ี่
คนนีเ้ป็นส่วนน้อยเมื่อเทียบกับคนทัง้หมดในเทศกาลดนตรี  เนื่องจากมีความเป็นส่วนน้อย แทนที่ข้าพเจ้าจะรู้สึกไม่
แน่นอนไม่แน่ใจหรือกงัวลวา่ตนเองไม่เหมือนคนสว่นมาก  ข้าพเจ้ากลบัรู้สกึภาคภมูิใจ หลงตนเองขึน้มาว่าตนเองมีความ
โดดเดน่ ตนเองสามารถร้องเพลงของวงดนตรีนีไ้ด้ และตนเองสวมเสือ้ของวงดนตรีนี  ้

กระบวนการดงักล่าวอาจอธิบายตามสิ่งที่ค้นพบในงานวิจยัต้นฉบบั (พราว อรุณรังสีเวช และ ธนิต พฤกธรา, 
2560) ว่า เมื่อบุคคลหนึ่ง ๆ รู้ตวัอย่างมัน่ใจแล้วว่าตนเองคือใคร (Self-concept Clarity) ความไม่แน่นอนไม่แน่ใจก็จะ
ลดลง  และทัง้สองสิ่งนีจ้ะท าให้บคุคลผู้นัน้มีความมัน่ใจที่จะแสดงออก เช่น ร้องเพลงตาม หรือ ร่วมกิจกรรมในงานแสดง
ดนตรี  ณ เวลานัน้ ข้าพเจ้ารู้และมัน่ใจในตนเองวา่ตนเองคือใคร ข้าพเจ้าคือแฟนของวงดนตรีนีจ้ริง ๆ กระบวนการท่ีกลา่ว
มานีไ้ด้ถกูแสดงเป็นโมเดลตามภาพท่ี 1 ซึง่ควรได้รับการทดสอบเชิงปริมาณในอนาคต  การแสดงออกอยา่งหนึง่ที่ข้าพเจ้า
ได้ท าคือข้าพเจ้าได้เป็นคนแรกที่น าโทรศพัท์มือถือขึน้มาและเปิดไฟฉายเพื่อโบกตามท านองเพลงช้าเพลงหนึ่ง (Mobile 
Flashlight Waving) สมยัก่อนท่ีคนทัว่ไปจะพกพาโทรศพัท์มือถือ พวกเขาได้ใช้ไฟแช็ค (Lighter) และแทง่เรืองแสง (Glow 
Stick) และหลงัจากนัน้ผู้ชมดนตรีคนอื่น ๆ ได้น ามือถือขึน้มาโบกตามข้าพเจ้า และไมน่านตอ่มา ศิลปินได้ขอความร่วมมือ
ให้ทุก ๆ คนท า เหตุการณ์นีย้ิ่งท าให้ข้าพเจ้ารู้สึกหลงตวัเองมากขึน้ว่าตนเองมีความเป็นผู้น าในการปฏิบตัิ ทัง้นีค้วาม
ต้องการเป็นผู้น าเป็นหนึง่ในมิติยอ่ยของความหลงตวัเอง 
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ภาพที่  1 โมเดลสมมติฐาน (Arunrangsiwed’s Research Hypothesis Model) ส าหรับใช้ในการทดสอบใน

อนาคต 
อีกสาเหตทุี่ความไมแ่นน่อนไมแ่นใ่จ ไมไ่ด้เกิดขึน้ หากแตเ่ป็นความหลงตวัเองแทนนัน้ เกิดมาจาก ข้าพเจ้าทราบ

ดีว่า การที่ตนเองไม่เหมือนคนอื่น ๆ ไม่ได้ท าให้ตนเองดแูย่ลง หากแต่ท าให้ตนเองดดูีขึน้ และการไม่เหมือนคนอื่น ๆ ใน
สถานการณ์เช่นในคอนเสร์ิตนี ้ไมไ่ด้ก่อผลเสยีในด้านใด ๆ เลย ไมม่ีความเก่ียวข้องกบัช่ือเสยีง การงาน และชีวิตประจ าวนั 
จึงสามารถสรุปเป็นค าพดูได้วา่ ความแปลกแยกจะก่อให้เกิดความไมแ่นน่อนไมแ่นใ่จเมื่อบคุคลคนนัน้รู้สกึไมป่ลอดภยั แต่
ในขณะเดียวกัน ความแปลกแยกจะท าให้รู้สึกมัน่ใจในตนเองหรือเกิดความหลงตวัเองเมื่อบุคคลคนนัน้รู้สึกปลอดภัย 
ข้าพเจ้าจึงสร้างโมเดลเมทริกซ์ขึน้มา (ตารางที่ 2) เพื่อให้งานวิจยัในอนาคตสามารถน าไปทดสอบเชิงปริมาณ 
 
ตารางที่ 2 โมเดลเมทริกซ์ (Arunrangsiwed’s Research Hypothesis Matrix) ส าหรับใช้ในการทดสอบในอนาคต 
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o ความภาคภมูิใจ (Self-esteem) 
o ความหลงตวัเอง (Narcissism) 
o ความรู้สกึโดดเดน่ 
(Perceived Uniqueness) 
o การแสดงออกทางตวัตนของตนเอง 
(Self-identity expression) 

o การแสดงออกทางตวัตนของกลุม่ 
(Group-Identity Expression) 

ต ่า
 (l

ow
) 

o ความไมแ่นน่อนไมแ่นใ่จ (Uncertainty) 
o ความซมึเศร้า (Depression) 
o ความต้องการอิงกบัผู้อื่น 
(Need to identify with others) 
o หนี (Escape) 

o แรงจงูใจหรือการขบัเคลือ่นแบบกลุม่ 
(Group Motivation) 
o การสนบัสนนุทางสงัคม 
(Social Support) 
o ให้ก าลงัใจซึง่กนัและกนั 
(Encourage one another) 

 

 ต ่า (low) สูง (high) 

 

 ความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่ม (Group Identification) 
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นอกจากโมเดลสมมติฐานที่ได้สร้างขึน้เพื่อแนะน าให้งานวิจัยในอนาคตน าไปทดสอบด้วยการเก็บ ข้อมูลเชิง
ปริมาณนีแ้ล้ว ข้าพเจ้ายงัพบว่าตนเองมีความเป็นตวัตนของแฟน คล้ายคลงึกบั 1 ในมิติย่อย 5 มิติในแบบวดัความเป็น
ตวัตนของแฟน (5-dimensional fan identification: 5FI) (Arunrangsiwed, 2018) ในด้านความเป็นตวัตนที่สร้างขึน้เพื่อ
แสดงตอ่ผู้ที่มีอ านาจเหนือกวา่ (Identity Constructed Toward Hegemony) เมื่อน ามิติยอ่ยนีม้าอธิบายร่วมกบัความหลง
ตวัเองและการท่ีข้าพเจ้ามีสว่นร่วมในคอนเสร์ิต สามารถบรรยายได้คือ ข้าพเจ้าคาดเดาเองวา่ศิลปินบนเวทีมองเห็นตนเอง 
เพราะข้าพเจ้าร้องเพลงตามทกุเพลง และศิลปินกลา่วขอบคณุแฟน ๆ ที่ช่วยร้องเพลงตาม ข้าพเจ้าคาดเดาวา่ศิลปินพดูถึง
ตนเองเพราะแทบไมม่ีใครร้องเพลงตามเลย หากแต่ผู้ชมคนอื่น ๆ นิยมโยกตวัแรงกว่าเพลง นอกจากนีข้้าพเจ้ายงัคาดเดา
เองอีกว่าศิลปินรู้ว่าตนเป็นคนแรกที่ยกโทรศพัท์มือถือขึน้และโบกตามเพลงช้า นอกจาก 2 เหตกุารณ์นี ้ข้าพเจ้ายงัคิดวา่
ศิลปินอ่านความคิดเห็น (Comments) ของตนในยูทบู (YouTube) และเฟสบุค (Facebook) ว่าข้าพเจ้าผิดหวงักับเพลง
ในอัลบัม Black Lines ดังนัน้การแสดงคอนเสิร์ตในช่วงหลงัจึงไม่มีเพลงในอัลบัม Black Lines เลย และศิลปินยังให้
สมัภาษณ์กบันกัข่าวอีกว่า Black Lines มีแนวเพลงที่แฟน ๆ ไม่ชอบ  นอกเหนือจากการแสดงความคิดเห็นดงักลา่วแล้ว 
ยังมีอีกความคิดเห็นหนึ่งที่ข้าพเจ้าคาดเดาเองว่าศิลปินได้อ่านคือ ครัง้ที่ข้าพเจ้าพบว่าวงดนตรีนีจ้ะไปแสดงที่ไต้หวนั 
ข้าพเจ้าได้เขียนวา่ “ขอบคณุที่ไมม่าประเทศไทย อยา่มาแสดงคอนเสร์ิตที่นี่ เว้นแตจ่ะมาเป็นนกัทอ่งเที่ยว” (February 13, 
2019) ข้าพเจ้าซือ้ตัว๋ไปไต้หวนัส าเร็จใน 2 วนัถัดมา (February 15, 2019) และต่อมา 10 วนั (February 23, 2019) วง
ดนตรีได้ประกาศวา่จะมาประเทศไทยหลงัจากเสร็จการแสดงที่ไต้หวนัวนัหนึง่ และหลงัการทวัร์ (Tour) ศิลปินยงัโพสวิดีโอ
ในเฟสบคุว่าพวกเขาได้ท่องเที่ยวในประเทศไทย (May 14, 2019) การเขียนแสดงความคิดเห็นดงักลา่วคล้ายการประชด
ประชัน แต่ข้าพเจ้าไม่ได้ประชดเพราะข้าพเจ้าเข้าใจว่ามีคนไทยจ านวนน้อยที่รู้จักวงดนตรีนีห้ากเทียบกบัประเทศด้าน
ยโุรป อเมริกา และฟิลิปปินส์ ผู้ที่ช่ืนชอบวงดนตรีนีม้กัเป็นคนไทยที่เคยเรียนต่างประเทศ หรือชอบดนตรี Punk ในช่วงปี 
2006 – 2010 หรืออาจเป็นนกัศกึษาไทยที่ข้าพเจ้าเคยน าเพลงมาให้ฟังชัน้เรียนวิชาภาษาองักฤษ 

 
สรุป 
จากการที่ผู้ วิจยัตัง้ใจจะตรวจสอบสามเส้า การตรวจสอบสามเส้าท าได้ยากเพราะความแตกต่างของผู้ชมการ

แสดงดนตรีในสถานท่ีจดัแสดงปี 2017 ประเทศแคนาดา และ 2019 ประเทศไต้หวนั แต่สิ่งที่ค้นพบเพิ่มเติมและน ามาเป็น
หวัข้อหลกัของงานวิจยัเร่ืองปัจจบุนันีค้ือ ความหลงตวัเอง เพราะเมื่อผู้วิจยัไปถึงที่จดัการแสดง ก็ได้พบว่ามีแฟนเพลงของ
หลายวงดนตรีคละกนัมารับชมการแสดง เนื่องจากงานดงักลา่วเป็นเทศกาลดนตรีที่มีวงดนตรีจากหลายประเทศมาแสดง
เรียงต่อ ๆ กนั ผู้วิจยัจึงกลายเป็นหนึ่งในแฟนตวัจริงของวง Mayday Parade เพียงไม่ก่ีคน ณ ที่นัน้ ผู้วิจยัรู้สกึได้วา่ตนเอง
แปลกแยกจากผู้อื่น แต่แทนที่จะรู้สึกไม่แน่นอนไม่แน่ใจหรือกังวล ผู้ วิจัยกลบัรู้สึกหลงตวัเอง ภาคภูมิใจในตนเอง และ
แสดงออกถึงความเป็นแฟนของตนเอง ทัง้นีส้ามารถอธิบายได้คือ ความแปลกแยกที่เกิดขึน้ ไม่ใช่ความแปลกแยกที่
ก่อให้เกิดอนัตรายหรือความเสียหาย ความแปลกแยกนีจ้ึงไม่สง่ผลเสียทางสขุภาพจิตตอ่ผู้วิจยั   โมเดลและความสมัพนัธ์
ระหวา่งตวัแปรตา่ง ๆ ที่ปรากฏในผลการวิจยั ควรได้รับการทดสอบโดยใช้การเก็บข้อมลูเชิงปริมาณเพื่อตรวจสอบสามเส้า
อีกครัง้ 
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การใช้เทคนิคการบญัชีบริหารอุตสาหกรรมการผลติของบริษัท
จ ากัดในเขตพืน้ที่จตุจักร กรุงเทพมหานคร 

The use of management accounting techniques in the 
manufacturing industry of  limited company in Chatuchak 

Bangkok. 
 

รุ่งลักษมี รอดข า1 
 
บทคดัย่อ 

การวิจยัครัง้นีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อศกึษาการใช้เทคนิคการบญัชีบริหารอตุสาหกรรมการผลิต ปัญหาและอปุสรรค
ในการน าเทคนิคการบญัชีบริหารมาใช้ในอตุสาหกรรมการผลติ ประโยชน์ที่กิจการได้รับจากการน าเทคนิคการบญัชีบริหาร
มาใช้ในการบริหารธุรกิจ และปัญหาและอปุสรรคการใช้เทคนิคการบญัชีในอตุสาหกรรมการผลิตของบริษัทจ ากดัในเขต
พืน้ที่จตจุกัร  การวิจยันีเ้ป็นการวิจยัเชิงส าเร็จ กลุม่ตวัอย่างในการศึกษาครัง้คือผู้ประกอบการ ผู้บริหารอตุสาหกรรมการ
ผลิตของบริษัทจ ากัดในเขตพืน้ที่จตุจักร  รวมจ านวนทัง้สิน้ 41ชุด เมื่อตรวจสอบแบบสอบถามแล้ว จึงน ามาวิเคราะห์ 
ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายอุยู่ระหว่าง 41 - 50 ปี   ระดบัการศึกษาอยู่ในระดบั
ปริญญาตรีทัง้หมด  มีช่วงอายขุองการกิจการที่ประกอบธุรกิจมากกว่า 30 ปี  ส าหรับลกัษณะการบริหารเป็นกิจการใน
เครือของบริษัทแม่   และมีจ านวนพนกังานมากกว่า 50 คน  และธุรกิจอตุสาหกรรมการผลิตส่วนใหญ่ได้น าเทคนิคการ
บัญชีบริหารมาใช้ในด้านการตดัสินใจมากที่สุด ได้รับประโยชน์จากการที่ใช้เทคนิคการบัญชีบริหารอันดบั1ด้านการ
ตดัสินใจ ประกอบด้วยการวิเคราะห์ต้นทนุ ปริมาณ ก าไร และการวิเคราะห์จุดคมุทนุ  สว่นปัญหาและอปุสรรคในการใช้
เทคนิคการบัญชีบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตมีปัญหาและอุปสรรคในการใช้เทคนิคการบัญ ชีบริหาร  อันดับ 1
เก่ียวกบัด้านองค์กรโดยมีปัญหาและอปุสรรคในเร่ืองของจ านวนบคุลากรในด้านบญัชีมีไม่เพียงพอ  กิจการไม่ได้ก าหนด
สว่นงานที่รับผิดชอบในการจดัท าบญัชีบริหาร  และขาดการประสานงานของฝ่ายตา่งๆที่เก่ียวข้องกบัข้อมลูทางการบญัชี
บริหาร     

 
ค าส าคัญ  :  เทคนคิการบญัชีบริหาร, อตุสาหกรรมการผลติ  
 
ABSTRACT 

This research aims to investigate  the use of accounting techniques in the management of the 
manufacturing industry. Problems and obstacles in applying management accounting techniques in the 
manufacturing industry, Benefits that the company receives from applying accounting management techniques 

                                                           
1 สาขาวิชาการบญัชี  คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทาBranch of Accounting  Faculty of Management Suan Sunanha Rajabhat UniversityE-
mail:runglaksamee.ro@ssru.ac,th 
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in business management And problems and obstacles in the use of accounting techniques in the manufacturing 
industry of limited companies in Chatuchak Bangkok. This research was survey research. The sample group in 
the study was entrepreneur, executive of the manufacturing industry of a limited company in Chatuchak 
Bangkok  total of 41 sets 

The study found that Most respondents are female. Age between 41 - 50 years old. All education levels 
are at the bachelor's level. There are over 30 years of business life in the business of the parent company. And 
the number of employees is more than 50 people and most of the manufacturing industry has applied the 
accounting management techniques to make the most decisions. Benefit from using the No. 1 accounting 
management technique in decision making Consisting of cost volume profit analysis and break-even analysis. 
For problems and obstacles in the use of accounting techniques, business administration, manufacturing 
industry, there are problems and obstacles in using administrative accounting techniques. No. 1 about the 
organization with problems and obstacles in the amount of personnel in accounting is not enough. The business 
does not define the work that is responsible for the management of accounting. And lack of coordination of 
various departments related to management accounting information 
 
Key work  :  management accounting techniques ,  Manufacturing industry 
 
บทน า 

จากสถานการณ์โลกที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การแข่งขนัด้านเศรษฐกิจจะเข้มข้นมากขึน้ รวมทัง้
สงัคมโลกจะมีความเช่ือมโยงใกล้ชิดกันมากขึน้ไม่ว่าจะเป็นประเทศร ่ารวยหรือยากจนเป็นสภาพไร้พรมแดน และการ
พฒันาเทคโนโลยีจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและจะกระทบชีวิตความเป็นอยู่ในสงัคมและการด าเนินกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจอยา่งมาก(แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติฉบบัท่ี12(พ.ศ.2560-2564) ทัง้ยงัก่อให้เกิดการค้าแบบเสรีท า
ให้เกิดการค้าแบบเสรี (Free Trade) ระหวา่งประเทศมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านการบริหารธุรกิจมากขึน้ด้วย สธุรรม รัตน
โชติ (2560) 

ส าหรับการพัฒนาประเทศไทยไปสู่ความมั่นคง  มั่งคั่ง และยั่งยืนในระยะยาวได้นัน้ ประเทศต้องเร่งพัฒนา
ปัจจัยพืน้ฐานเชิงยุทธศาสตร์ในทุกด้าน โดยเฉพาะการพัฒนาต้องมุ่งเน้นการพัฒนาเชิงพืน้ที่และเพิ่มศักยภาพทาง
เศรษฐกิจของเมืองตา่งๆ ให้สงูขึน้ภายใต้การใช้มาตรฐานด้านสิง่แวดล้อม ลกัษณะการใช้ที่ดิน การจดัระเบียบผงัเมืองและ
ความปลอดภยัตามเกณฑ์เมืองน่าอยู่ที่เหมาะสมเพื่อกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจและสงัคมให้ทัว่ถึงและเป็นการสร้าง
ฐานเศรษฐกิจและรายได้จากพืน้ที่เศรษฐกิจใหม่มากขึน้ (แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติฉบบัที่12(พ.ศ.2560-
2564) ในขณะที่การแข่งขนัในระดบันานาชาติมีความเข้มข้นมากขึน้ซึ่งแตกต่างจากในอดีตท าให้บริษัทต้องใช้กลยทุธ์ที่
หลากหลาย เพื่อที่จะประสบความส าเร็จในตลาดสินค้าของตวัเอง และเพื่อมีสว่นแบ่งทางการตลาดที่เพิ่มมากขึน้ ธุรกิจ
ต่างๆจ าเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนมุมมองการท างานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ นวพร บุศยสนุทรและคณะ (2555) 
ดงันัน้การบญัชีบริหารในปัจจุบนัจึงมีบทบาทที่ส าคญัมากขึน้เพื่อให้สามารถบริหารจดัการธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และสามารถแข่งขนัได้ในสภาวะการณ์ปัจจุบนั จากสถานการณ์ดงักลา่วนัน้  ผู้วิจยัในฐานะที่เป็นผู้สอนในคณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา จึงมีความสนใจที่จะท าการศึกษาการใช้เทคนิคการบญัชีบริหารที่มีผลต่อการ
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ด าเนินงานอุตสาหกรรมการผลิตของบริษัทจ ากัดในเขตจตุจักร เพื่อส ารวจว่าผู้ประกอบการมีการใช้เทคนิคการบัญชี
บริหารในด้านใดบ้าง และมีปัญหาและอปุสรรคในการน าเทคนิคการบญัชีบริหารมาใช้ในธุรกิจอย่างไรบ้าง และเมื่อน า
เทคนิคการบญัชีบริหารมาใช้แล้วการบริหารธุรกิจได้รับประโยชน์อยา่งไรบ้าง เพื่อน ามาเป็นข้อมลูการบญัชีบริหารส าหรับ
การสอนของอาจารย์ในรายวิชาบัญชีบริหาร หรือในรายวิชาที่เก่ียวข้อง และเพื่อ เป็นแนวทางให้ผู้ประกอบการเพิ่ม
ศกัยภาพในการบริหารธุรกิจให้ประสิทธิภาพมากขึน้และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับธุรกิจได้ประสบความส าเร็จตาม
เปา้หมายที่ก าหนดไว้   

เพื่อน าไปสูก่ารเร่ิมต้นในฐานความรู้เก่ียวกบัระบบการจดัการและระบบการจดัท าบญัชีทีจ่ะขออธิบายตาม
รายละเอียดของแตล่ะประเด็นดงัตอ่ไปนี ้

ก. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวการบัญชีบริหาร วนัฤดี สขุสงวนและคณะ (2551) ได้กลา่วไว้ว่า การคิดต้นทุน
ผลิต (Product costing) และการบญัชีบริหารที่ใช้ในศตวรรษที่ 20 ส่วนใหญ่พฒันาขึน้ในปี ค.ศ. 1880 ถึงปี ค.ศ. 1925 
การพัฒนาเร่ิมแรก (ปี ค.ศ. 1914) จะเร่ิมจากการคิดค านวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ เพื่อติดตามก าไรของผลิตภัณฑ์แต่ละ
รายการและใช้มลูนีเ้ป็นการตดัสนิใจเชิงกลยทุธ์ในปี ค.ศ. 1925 ต้นทนุการผลติภณัฑ์ลดความส าคญัลงไป แตห่นัไปสนใจ
ต้นทุนสินค้าคงเหลือ ( Inventory Costing) โดยการคิดต้นทุนการผลิตเข้าไปในผลิตภัณฑ์เพื่อเสนอรายงานต่อ
บคุคลภายนอก ความพยายามในการใช้ประโยชน์ของระบบต้นทนุดัง้เดิมเร่ิมต้นในปี ค.ศ. 1950 ถึง 1960 โดยพยายาม
ปรัปบรุงระบบเพื่อให้ข้อมูลทางการบญัชีการเงินมากกว่าการจดัท าข้อมลูชุดใหม่ซึ่งแยกต่างหากจากระบบการรายงาน
ภายนอก  ในปี ค.ศ. 1980 ถึง 1990 คนสว่นใหญ่ตระหนกัดีวา่การบญัชีบริหารดัง้เดิมไมส่ามารถตอบสนองความต้องการ
ของฝ่ายบริหารได้ บางคนกล่าวว่าการบัญชีบริหารที่เป็นอยู่ล้าสมัยและไร้ประโยชน์ ต้นทุนผลิตภัณฑ์และข้อมูลที่มี
รายละเอียดและประโยชน์มากขึน้จะช่วยให้ผู้บริหารปรับปรุงคุณภาพ  ความสามารถในการผลิต และลดต้นทุน การ
พฒันาระบบการบญัชีบริหารเกิดจากความต้องการของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจปัจจบุนัท่ีเปลีย่นแปลงไป 

ความหมายการบญัชีบริหาร  
การบัญชีบริหารหมายถึง กระบวนการทางบัญชีจัดท าขึน้เพื่อรวบรวมข้อมูลเสนอต่อผู้ ใช้ข้อมูลที่เป็นบุคคล

ภายในกิจการซึ่งเป็นกระบวนการเก่ียวกับการจดัหา การรวบรวม วดัค่า วิเคราะห์และแปลความหมาย รวมถึงรายงาน
ข้อมลูเก่ียวกบักิจกรรมต่างๆภายในองค์กรเพื่อเสนอตอ่ผู้บริหารส าหรับใช้ในการ ตดัสินใจ ด้านการจดัการ วางแผน และ
การควบคมุการด าเนินงาน 

ข.แนวคิดเกี่ยวกับเทคนิคการบัญชีบริหาร พรรณนิภา  รอดวรรณะ (2560)  ได้กลา่วถึง ชนิดของต้นทนุ ซึ่ง
สามารถแบง่ออกเป็น 3 ประเภท 1) ระบบต้นทนุจริง  เป็นระบบการรวบรวมต้นทนุทัง้หมดตามที่เกิดขึน้จริง   เกิดขึน้แล้ว รู้
จ านวน  ราคาต้นทุนแน่นอนจึงบนัทึกบญัชี  วิธีนีม้ีข้อดีคือ  มีหลกัฐานถูกต้อง น่าเช่ือถือและสามารถตรวจสอบไ ด้ แต่
ระบบต้นทนุจริงมีข้อจ ากดัคือ ไมท่นัเวลาในการตดัสนิใจ เพราะต้องรอให้ได้ข้อมลูครบจึงสามารถทราบต้นทนุรวมที่แท้จริง
ได้  2)  ระบบต้นทุนปกติ  จากข้อจ ากัดของระบบต้นทุนจริง โดยการค านวณอตัราจัดสรรนกับญัชีจึงแก้ปัญหาโดยใช้
วิธีการประมาณต้นทนุโดยเฉพาะเพื่อการจดัสรรคา่ใช้จ่ายการผลติคา่ใช้จ่ายการผลติไว้ลว่งหน้า 3) ระบบต้นทนุท่ีก าหนด
ไว้ลว่งหน้า มีการก าหนดต้นทนุไว้ลว่งหน้า ทัง้วตัถดุิบ คา่แรง และคา่ใช้จ่าย การผลติระบบนีเ้หมาะส าหรับการผลติที่มีการ
เปลี่ยนแปลงในราคาวตัถุดิบ ค่าแรงงาน และค่าใช้จ่ายการผลิตตลอดเวลา ได้แก่ระบบต้นทุนโดยประมาณ และระบบ
ต้นทนุมาตรฐาน ซึง่ระบบต้นทนุมาตรฐาน เป็นระบบบญัชีต้นทนุท่ีค านวณตอ่หนว่ยลว่งหน้าเพื่อประโยชน์ในการตดัสินใจ 
เช่นการก าหนดราคาขาย  การวางแผนทางการผลติและการตลาด  งบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทนุ    ส าหรับ ด้านการ
ตดัสินใจลงทนุ ต้องจดัท างบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทนุ เป็นกระบวนการในการวางแผนและการจดัสรรเงินลงทนุใน
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โครงการตา่งๆ ตลอดจน ติดตามและประเมินผลการลงทนุนัน้วา่ ประสบผลส าเร็จเป็นไปตามที่ได้ประมาณการไว้เพียงใด 
มีปัญหาและอปุสรรคใดเกิดขึน้ ท าให้แผนงานไมป่ระสบความส าเร็จบ้าง ในการจดัท างบลงทนุจะจัดท าในรูปของโครงการ
ลงทนุ โดยต้องมีการศกึษาความเป็นไปได้ของโครงการท่ีจะลงทนุ โดยเคร่ืองมือในการประเมินโครงการซึง่แบง่เป็น 2 กรณี 
คือ เคร่ืองมือที่มิได้พิจารณาค่าของเงินตามเวลาและเคร่ืองมือที่พิจารณาค่าของเงินตามเวลา ซึ่งมีรายละเอียดในการ
ค านวณแตกตา่งกนัดงันี ้

1) วิธีหาระยะเวลาคืนทุน(Payback period:PP)  เป็นการศึกษาว่าระยะเวลานานเท่าใด  จึงจะได้เงินที่ลงทุน
กลบัคืนมา โครงการที่ได้รับเงินคืนทุนเร็วก็จะมีความเสี่ยงต ่ากว่าโครงการที่คืนทุนช้ากว่า วิธีนีช้่วยให้กิจการที่มีฐานะ
การเงินไม่มัน่คงได้ทราบถึงกระแสเงินสดที่จะรับกลบัคืนมาใช้จ่ายหมนุเวียนในการด าเนินงานต่อไป กิจการอาจยอมรับ
โครงการท่ีคืนทนุเร็วกวา่ แม้วา่จะมีอตัราผลตอบแทนต ่ากวา่โครงการท่ีคืนทนุช้า ข้อดีส าหรับวิธีนีค้ือ เป็นวิธีที่ค านวณง่าย  
ช่วยในการประเมินโครงการท่ีมีสภาพคลอ่งสงูในการสร้างกระแสเงินสดกลบัคืน  ส่วนข้อเสยี ส าหรับวิธีนีค้ือ ไมค่ านงึถึงคา่
ของเงินตามเวลา  ไม่มีการพิจารณากระแสเงินสดที่เกิดขึน้ภายหลงัระยะเวลาคืนทุน  2) วิธีอตัราผลตอบแทนทางบญัชี
(Accounting rate of return)  ใช้วดัความสามารถในการท าก าไรของโครงการลงทนุต่างๆ เทียบกบัเงินลงทนุและเป็นวิธี
เดียวที่มิได้พิจารณาถึงกระแสเงินสด แต่จะใช้ข้อมลูทางบญัชี คือก าไรสทุธิ และเป็นวิธีที่มิได้พิจารณาถึงค่าของเงินตาม
เวลา ซึ่งข้อดี ส าหรับวิธีคือ ค านึงถึงก าไรตลอดอายโุครงการ   ใช้เป็นเคร่ืองมือในการวดัความคุ้มค่าในการลงทุน  ส่วน
ข้อเสีย  ส าหรับวิธีนีค้ือ ไม่ค านึงถึงค่าของเงินตามเวลา  มิได้พิจารณากระแสเงินสด แต่พิจารณาที่ผลก าไร  ซึ่งก าไรทาง
บญัชีอาจไมส่ามารถน ามาใช้จา่ยได้จริง 3)  วิธีมลูคา่ปัจจบุนัสทุธิ(Net Present Value) เป็นวิธีประเมินโครงการท่ีพิจารณา
ถึงคา่ของเงินตามเวลา  โดยใช้อตัราผลตอบแทนที่ต้องการ  หรือใช้ต้นทนุของเงินลงทนุเป็นอตัราคิดลดคา่เงินสดรับให้เป็น
ค่าปัจจุบนัแล้วงึน ามาเปรียบเทียบกบัเงินลงทนุเร่ิมแรก หรือเงินสดจ่ายซึง่มีคา่เป็นปัจจุบนัอยูแ่ล้ว  วิธีนีจ้ะช่วยให้ค าตอบ
ว่าในการลงทนุจะท าให้ได้เงินสดเพิ่มขึน้เป็นจ านวนเท่าไร  ยิ่งมีเงินสดเพิ่มขึน้เท่าไรยิ่งช่วยสร้างความมัง่คัง่ให้แก่เจ้าของ
มากเท่านัน้ และสามารถใช้ตดัสินใจเลือกโครงการได้ดีหากแต่ละโครงการมีขนาดเงินทนุท่ีเทา่กนัหรือใกล้เคียงกนั  4)  วิธี
อัตราผลตอบแทนคิดลด(Internal Rate of Retum)  เป็นอัตราผลตอบแทนที่ได้รับจากการเลือกลงทุนในโครงการ โดย
พิจารณาคา่ของเงินท่ีได้รับแตล่ะปีด้วย  ซึง่อตัราผลตอบแทนนีจ้ะค านวณโดยหาอตัราลดคา่ที่ท าให้มลูคา่ปัจจบุนัสทุธิของ
กระแสเงินสดรับเท่ากับเงินลงทุนพอดีหรือการหาอัตราลดค่าที่ท าให้ NPV=0 5)  วิธีดัชนีก าไร(Profit Index) เป็นวิธีที่
พิจารณาถึงคา่ปัจจบุนัของเงินสดรับเทียบกนัเงินลงทนุ ซึ่งเป็นการวดัคา่ของเงินลงทนุวา่  สามารถท าก าไรท่ีเป็นเงินสดได้
ก่ีเท่า เนื่องจากโครงการที่มีเงินลงทนุไม่เท่ากนัย่อมสร้างกระแสเงินสดรับต่างกนั หากใช้วิธี NPV มาพิจารณาแล้วได้ค่า 
NPV เท่ากัน การตดัสินใจควรใช้ดชันีก าไร ซึ่งวิธีนีม้กัใช้ในการจดัล าดบัโครงกาต่างๆ  ส าหรับข้อดีของวิธีดชันีก าไร  ใช้
วิเคราะห์ความสามารถในการท าก าไร  โดยพิจารณาคา่ของเงินตามเวลาและขนาดโครงการ หรือมลูคา่เงินลงทนุด้วย และ
ใช้เป็นเคร่ืองมือในการตดัสนิใจเลอืกรับโครงการ กรณีมีเงินทนุจ ากดั และกรณีขนาดของโครงการตา่งกนั  ส าหรับเร่ืองของ
ระบบงบประมาณนัน้ ในการจัดท างบประมาณ ธุรกิจอาจเลือกใช้ระบบงบประมาณแตกต่างกันไปตามลกัษณะและ
ประเภทของธุรกิจ  กิจการผลติอาจเลอืกใช้รูแปบบและวิธีการจดัท างบประมาณแตกตา่งกนัจากกิจการบริการหรือแม้ว่าจ
เป็นธุรกิจประเภทเดียวกนัรัตนา  วงรัศมีเดือน (2551)  งบประมารยืดหยุน่ (Flexible Budgets)   เป็นเคร่ืองที่ใช้ควบคมุคา่
ใช้จายในการผลติซึง่ไมไ่ด้ขึน้กบักิจกรรมเพียงระดบัเดียว กิจการด าเนินการก าหนดงบประมาณคา่ใช้จ่ายในการผลิตแบบ
ยืดหยุน่ (flexible overhead budget) ซึง่ก าหนดให้เป็นแผนงานท่ีเป็นรายละเอียดส าหรับควบคมุคา่ใช้จ่ายในการผลติ ณ 
หลายๆ ระดบั ข้อดีวิธีงบประมาณยืดหยุน่จะเป็นวิธีการท่ีดีกวา่ในการเปรียบเทียบถึงคา่ใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริงกบัคา่ใช้จ่ายที่
คาดไว้ นัน้คือ ให้ระดับกิจกรรมที่แท้จริง กรกช เฉลิมกาญจนา (2552)    ด้านการวิเคราะห์ต้นทุน ปริมาณ ก าไร การ
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วิเคราะห์ต้นทนุ ปริมาณ ก าไร  เป็นการวิเคราะห์ต้นทนุ ปริมาณ ก าไร เป็นการวิเคราะห์ข้อมลูเก่ียวกบัพฤติกรรมต้นทุน
และผลจากการวิเคราะห์ท าให้ผู้บริหารสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการวางแผน การควบคุมและการด าเนินงานของ
กิจการได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงในก าไร การเปลี่ยนแปลงในต้นทุน และการเปลี่ยนแปลงในปริมาณ  
นอกจากนัน้ยงัท าให้ผู้บริหารสามารถน าไปใช้ในการตดัสินใจ เก่ียวกบัการก าหนดราคาขาย ปริมาณการขายและก าไรที่
ต้องการ สว่นการการวิเคราะห์จดุคุ้มทนุ การวิเคราะห์จดุคุ้มทนุ  (break - even analysis)  หมายถึง  การหาปริมาณขาย
ที่ท าให้รายได้รวมเท่ากับต้นทุนรวมหรือการหาปริมาณขายที่ท าให้ก าไรสทุธิเท่ากับศนูย์  เรียกว่า  จุดคุ้มทุน  (break - 
even point)  ซึง่ฝ่ายบริหารจะน าข้อมลูดงักลา่วมาวิเคราะห์เพื่อใช้เป็นข้อมลูประกอบการตดัสนิใจของกิจการ  ส าหรับการ
วิเคราะห์อตัราสว่นทางการเงินนัน้การด าเนินธุรกิจในปัจจุบนักิจการบางแห่งประสบความส าเร็จ บางแห่งก็ยงัไม่ประสบ
ความส าเร็จ หรืออาจกลา่วได้วา่กิจการท่ียงัไมป่ระสบความส าเร็จนัน้ก็เนื่องมาจากการบริหารงานยงัล้มเหลวอยู ่สว่นหนึง่
ก็อาจเป็นไปเพราะวา่มีการประเมินผลการด าเนินงานและฐานะการเงินท่ีผิดพลาด อนัความผิดพลาดนัน้มาจากข้อมลูทาง
การเงินนัน่เอง ดงันัน้ผู้บริหารจึงควรจะต้องมีการแก้ไขข้อผิดพลาดทางการเงิน โดยจะต้องมีการวิเคราะห์งบการเงินเพื่อ
ช่วยให้ข้อมลูทางการเงินที่ได้นัน้เป็นประโยชน์ต่อการตดัสินใจทางการบริหารงานของกิจการในด้านต่างๆ การวิเคราะห์
ตราสว่นทางการเงิน (Financial Ratio Analysis) เป็นเคร่ืองมือส าคญัที่ใช้ในการวิเคราะห์ฐานะการเงิน ประสิทธิภาพใน
การด าเนินงาน และความสามารถในการหาก าไรของธุรกิจ โดยการน าเอารายการเงินตา่งๆ ในงบแสดงฐานะการเงินและ
งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ มาเทียบให้อยู่ในรูปของอตัราสว่น เพื่อหาความสมัพนัธ์ของรายการในงบการเงินที่สนใจ ค้นหา
ข้อเท็จจริงต่างๆ ของรายการว่ามีความสมัพันธ์และเหมาะสมหรือไม่ อันจะเป็นประโยชน์ในการตีความหมายและใช้
เปรียบเทียบกบัข้อมลูอื่นๆ ซึ่งสามารถแบ่งเป็น 4 ด้าน ประกอบด้วย 1)  อตัราสว่นวดัสภาพคลอ่ง (Liquidity Ratios) 2)
อัตราส่วนวัดความสามารถในการใ ช้สิ นทรัพย์  (Activity Ratios or Asset Management Ratios)  3 )อัตราส่วน
ความสามารถในการก่อหนี ้(Debt or Leverage Ratios) 4)อตัราสว่นความสามารถในการท าก าไร (Profitability Ratios) 
ประทีป วจีทองรัตนาและคณะ(2560)  ด้านการวางแผนและการควบคมุสินค้าคงคลงั   สินค้าคงคลงัถือว่าเป็นสิ่งที่ท าให้
การด าเนินงานของกิจการเป็นไปอย่างสม ่าเสมอ ในขณะที่ความต้องของสินค้า และปริมาณสินค้าที่จะน ามาจ าหน่ายมี
ความแตกต่างกันไปในช่วงเวลา และสถานที่ ดงันัน้วตัถุประสงค์ในการวางแผนและควบคุมสินค้าคงคลงั จึงเป็นเร่ือง
เก่ียวกบัการก าหนดระดบัปริมาณสินค้าคงคลงัที่เหมาะสมที่สดุที่จะท าให้กิจการมีต้นทนุต ่าที่สดุ สว่นปริมาณการสัง่ซือ้ที่
ประหยดั (Economic Order Quantity=EOQ) เป็นเทคนิคที่ใช้ในการก าหนดปริมาณการสัง่ซือ้สินค้าในแต่ละครัง้ เพื่อท า
ให้กิจการมีต้นทนุท่ีเกิดขึน้ต ่าที่สดุ  โดยต้นทนุที่จะน ามาพิจารณาก็คือ ต้นทนุในการสัง่ซือ้และต้นทนุในการเก็บรักษาโดย
ในการค านวณหา EOQ จะมีข้อสมมติที่ว่า ความต้องการในสินค้าของลกูค้าจะต้องมีลกัษณะสม ่าเสมอในอตัราที่คงที่
ตลอดทัง้ปี  และต้นทนุในการสัง่ซือ้มีลกัษณะคงที่ต่อครัง้ในการสัง่ซือ้ ขณะที่ต้นทนุในการเก็บรักษาจะมีอตัราผนัแปรตอ่
หนว่ยของสนิค้าในอตัราคงที่ สมนกึ  เอือ้จิระพงษ์พนัธ์(2009)  

ส าหรับการวิเคราะห์ผลแตกตา่ง (Varance Analysis) การก าหนดต้นทนุมาตรฐานและการวิเคราะห์ผลแตกต่าง
เก่ียวกบัต้นทนุการผลิตตลอดจนการบนัทึกบนัชีเพื่อน ามาใช้ในการวดัและประเมินผลการด าเนินงานเก่ียวกบัการบริหาร 
แผนกบญัชีของกิจการที่มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการจดบนัทึกบญัชีเก่ียวกบัต้นทนุไว้ในลกัษณะต้นทนุมาตรฐาน
และท าการวิเคราะห์ได้ในลกัษณะของการเปรียบเทียบต้นทุนการผลิตมาตรฐาน (standard costs)กับต้นทุนการผลิตที่
เกิดขึน้จริง (actual costs) วา่จะมีผลตา่ง (variances) ออกมาในลกัษณะอยา่งไร โดยที่ความส าคญัในการด าเนินงานของ
หน่วยงานผลิตต่างๆ ได้  แต่ถ้ามองในแง่รายได้ ผลต่างที่เกิดขึน้จะเป็นไปในทางตรงกันข้ามกับต้นทุน คือ ถ้ารายได้ที่
เกิดขึน้จริงน้อยกวา่รายได้มาตรฐานที่ตัง้ไว้เกิดผลตา่งที่ไม่น่าพอใจ แต่ถ้ารายได้ที่เกิดขึน้จริงมากกวา่รายได้ตามาตรฐาน
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ที่ตัง้ไว้เกิดผลต่างที่น่าพอใจ   ในสว่นของผลต่างของต้นทนุมาตฐาน คือผลต่างของต้นทนุการผลิตที่เกิดขึน้จริงกบัต้นทนุ
การผลติมาตรฐานท่ีตัง้ไว้ ณ ระดบัการผลติหนึง่ เมื่อกิจการน าต้นทนุการผลติมาตรฐานมาใช้ จึงอาจมีผลตา่ง (variance) 
เกิดขึน้ ผลต่างนีค้ านวณออกมาเป็นจ านวนเงินได้ โดยการเปรียบเทียบปริมาณการใช้และอตัราที่เกิดขึน้จริงกบัมาตรฐาน
ที่ตัง้ไว้ นกับญัชีจะช่วยค านวณหาผลต่างเหล่านีข้องแต่ละหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนเหลา่นัน้ 
แล้วท าการวิเคราะห์แยกประเภทของผลต่างตามชนิดของต้นทุนนัน้  กรกช เฉลิมกาญจนา (2552) บัญชีตามความ
รับผิดชอบ การบญัชีตามความรับผิดชอบ หมายถึง กระบวนการในการรวบรวม จดัประเภทจดบนัทกึ วิเคราะห์และสรุปผล
ข้อมลูให้อยูใ่นรูปแบบของรายงานผลการด าเนินงานท่ีสอดคล้องกบัหนว่ยงานตามความรับผิดชอบเพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือใน
การวางแผนและปันส่วนทรัพยากรให้แก่หน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพอีกทัง้ยังเป็นเคร่ืองมือในการควบคุมและ
ประเมินผลการปฏิบตัิงานของผู้บริหารและหน่วยงานที่ผู้บริหารนัน้รับผิดชอบ โดยหน่วยงานที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบ
ของผู้บริหาร เรียกวา่ ศนูย์ความรับผิดชอบ (Responsibility centers)  ดงันัน้การประเมินผลการปฏิบตัิงาน ของสว่นงานท่ี
ดูจากก าไรขาดทุนในรายงานจ าแนกตามส่วนงานนัน้ต้องพิจารณาแยกจากกัน หากกิจการต้องการทราบผลการ
ด าเนินงานของส่วนงานว่ามีประสิทธิภาพเพียงใดควรพิจารณาจากก าไรขาดทุนของส่วนงานซึ่งเกิดจากรายได้หกัด้วย
ต้นทนุผนัแปรและต้นทนุคงที่ที่ควบคมุได้และควบคมุไมไ่ด้ แต่หากกิจการต้องการประเมินผลการปฏิบตัิงานของผู้บริหาร
ของศนูย์ความรับผิดชอบควรพิจารณาจากก าไรของสว่นงานที่ควบคมุได้โดยผู้บริหารของศนูย์นัน้ นัน่คือ รายได้หกัด้วย
ต้นทนุผนัแปรและต้นทนุคงที่ท่ีควบคมุได้เท่านัน้ซึ่งในแตล่ะศนูย์ความรับผิดชอบจะใช้ข้อมลูทางการบญัชีเพื่อประเมินผล
การปฏิบตัิงาน สว่นการการประเมินผลการปฏิบตัิงานของศนูย์การลงทนุ ซึ่งประกอบไปด้วย 3 วิธี 1)  อตัราผลตอบแทน
จากการลงทุน (Return on Investment: ROI), 2)  ก าไรส่วนที่เหลือ (Residual Income: RI)และ 3)  มูลค่าเพิ่มเชิง
เศรษฐกิจ (Economic Value Added: EVA) ประทีป วจีทองรัตนาและคณะ(2560)  ราคาโอน (Transfer Pricing) เป็น
ราคาที่สว่นงานหนึ่งคิดส าหรับค่าสินค้าหรืองานบริการของต้นเมื่อโอนให้อีกสว่นงานหนึ่งภายในกิจการเดียวกนั  ซึ่งไม่มี
กระทบกบัก าไรโดยรวมของบริษัทถือเหมือนวา่เอาเงินจากกระเป๋าหนึง่ไปใสอ่ีกกระเป๋าหนึง่ ผู้บริหารสว่นมากสนใจวิธีการ
ตัง้ราคาโอนเพราะมีผลกระทบต่อผลก าไรประจ าแผนกของเขาเอง กรกช เฉลิมกาญจนา (2552)   ส าหรับต้นทุนตาม
กิจกรรม  ต้นทนุกิจกรรม (Activity-Based Costing: ABC) เร่ิมน ามาใช้ครัง้แรกในปี ค.ศ. 1988 โดย Kaplan และ Cooper 
นักวิชาการทางบัญชีบริหารที่มี ช่ือเสียงของสหรัฐอเมริกา ได้เผยแพร่แนวคิดในนิตยสาร The Journal of Cost 
Management และ Harvard Business Review หลงัจากนัน้ไมน่านได้มีบทความเชิงสนบัสนนุแนวคิดต้นทนุตามกิจกรรม 
และได้ตีพิมพ์ในนิตยสารชัน้น าทางด้านการบญัชีของประเทศสหรัฐอเมริกาและสหราชอาราจักรอย่างแพร่หลายและ
แนวคิดนีไ้ด้รับความนิยมอยา่งแพร่หลายไปทัว่โลกในปัจจบุนั  ระบบต้นทนุตามกิจกรรมมีแนวคิดที่ส าคญัคือ กิจกรรมเป็น
สิ่งที่ท าให้เกิดต้นทนุจึงปันสว่นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้เข้าสูกิ่จกรรมที่เก่ียวข้องโดยอาศยัตวัผลกัดนัต้นทนุที่มีความสมัพนัธ์กบั
กิจกรรมที่เกิดขึน้ แล้วจึงคิดต้นทนุเข้าสูต่วัผลิตภณัฑ์ ส าหรับการค านวณต้นทนุ (cost dimension) เป็นการคิดต้นทนุใน
การใช้ทรัพยากรต่างๆ เข้าไปในกิจกรรม แล้วป่ันส่วนต้นทุนกิจกรรมสู่ผลิตภัณฑ์ หรือสิ่งที่ต้องการคิด ต้นทุน เพื่อให้
ผู้บริหารได้น าต้นทุนของผลิตภณัฑ์ไปใช้ในการวางแผนและตดัสินใจเชิงกลยทุธ์เก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ของกิจการ เช่นการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ เลือกช่องทางการจัดจ าหน่ายให้กับผลิตภัณฑ์ การก าหนดราคาเป็นต้น   ส่วนการควบคุมต้นทุน 
(control dimension) เป็นการบริหารโดยแสดงรายละเอียดของการปฏิบตัิงานในกิจกรรมตา่งๆโดยระบใุห้ทราบถึงสาเหตุ
ที่ก่อให้เกิดการปฏิบตัิงาน (cost driver) การวิเคราะห์กิจกรรมที่เพิ่มค่า กิจกรรมที่ไม่เพิ่มค่า และความสามารถในการ
ปฏิบตัิงานเพื่อระบุสาเหตุ และปรับปรุงการปฏิบตัิงานในกิจกรรมต่างๆ อนัจะน าไปสู่การพฒันาคุณภาพโดยรวมของ
องค์การ  ประโยชน์ของต้นทุนตามกิจกรรม เมื่อบริษัทน าระบบบญัชีต้นทุนตามกิจกรรมมาใช้จะท าให้บริษัทนัน้ได้รับ
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ผลประโยชน์ขัน้ต้นดงันีค้ือ1)ช่วยให้การค านวณต้นทนุผลิตภณัฑ์/บริการมีความถกูต้องใกล้เคียงความเป็นจริงมากขึน้  2) 
ช่วยในการวดัผลปฏิบตัิงานของกิจการ 3) ช่วยในการลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายของกิจการ 4) ช่วยในการสนบัสนุนการ
ตดัสนิใจ 5) ช่วยในการพฒันากิจกรรมทัง้หมดอยา่งตอ่เนื่อง  ต้นทนุคณุภาพ  (Cost of Quality :COQ )เป็นต้นทนุท่ีใช้การ
ควบคุมคุณภาพและแก้ไขเพื่อควบคมุคณุภาพ ต้นทุนในการควบคุมคณุภาพจะเก่ียวข้องกบัตวับ่งชีข้องปัญหาฉุกเฉิน
ทางด้านคณุภาพและต้นทนุในการแก้ไขปัญหาจะเป็นตวัน าบ่งชีข้องการขายที่จะลดลงในอนาคต  นอกจากนีย้งัใช้บอก
ปริมาณของปัญหาทางด้านคณุภาพ ถ้าต้นทนุด้านคณุภาพน้อยหมายถึงองค์กรนัน้เสียค่าใช้จ่ายในการควบคมุคณุภาพ
มากกว่าค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพแต่ถ้าต้นทุนด้านคุณภาพมากก็จะหมายความว่าองค์กรนัน้เสีย
ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาด้านคณุภาพมากกว่า กรกช เฉลิมกาญจนา (2552)  และการวดัผลแบบสมดลุ (Balanced 
Scorecard : BSC) เป็นแนวคิดในการวดัผลการปฏิบตัิงานขององค์การวา่สอดคล้องกบัวิสยัทศัน์และกลยทุธ์ขององค์การ
หรือไม่เพียงไร โดยให้ภาพรวมที่ครอบคลมุเก่ียวกบัผลการด าเนินงานขององค์การ ซึ่งประกอบด้วย 4 มมุมอง คือ มมุมอง
ด้านการเงิน  มมุมองด้านลกูค้า มมุมองด้านกระบวนการภายใน  และมมุมองด้านการเรียนรู้และการเติบโต เพื่อให้เกิด
ความสมดลุระหว่างตวัชีว้ดัด้านการเงินและที่ไม่ใช่ด้านการเงิน ระหว่างตวัชีว้ดัที่มุ่งตอบสนองวตัถปุระสงค์ระยะสัน้และ
ระยะยาว ระหว่างตวัชีว้ดัที่ยงัล้าหลงัและตวัชีว้ดัที่องค์การท าได้ดี และระหว่างตวัชีว้ดัที่เป็นผลการด าเนินงานท่ีเก่ียวข้อง
กบัภายนอกและภายใน  ส าหรับองค์การภาครัฐของไทยในปัจจุบนั Balanced Scorecard ได้มีการก าหนดให้แต่ละสว่น
ราชการต้องด าเนินการทุกปีตามค ารับรองราชการ โดยมีการปรับเปลี่ยนช่ือมิติบางด้าน เช่น มิติด้านประสิทธิผลตาม
แผนปฏิบตัิราชการ มิติดานคุณภาพการให้บริการ มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบตัิราชการ และมิติด้านการพฒันา
องค์กร  ข้อดีของ Balanced Scorecard คือ เป็นการประเมินในองค์รวมที่ครอบคลมุมิติต่างๆ ทัง้ด้านการเงินและไม่ใช่
การเงินเพื่อให้เกิดความสมดลุ นอกจากนีย้งัเช่ือมโยงระหวา่งการประเมินผลกบักลยทุธ์ขององค์การอยา่งเป็นระบบ ท าให้
การประเมินผลมีจดุมุง่หมายที่ชดัเจนและใช้เป็นเคร่ืองมอืในการผลกัดนักลยทุธ์ขององค์การได้และเป็นการวดัตามมมุมอง
แบบเหตแุละผล มีกาพฒันาแนวคิดอยา่งตอ่เนื่องโดยน าผลจากประสบการณ์ในการปฏิบตัิมาใช้ท าให้สามารถน าไปใช้ได้
จริงกบัองค์การ ข้อจ ากดัของ Balanced Scorecard คือเหมาะกบัองค์การท่ีมีการจดัท าแผนกลยทุธ์เพื่อใช้เป็นแนวทางใน
การด าเนินงานขององค์การ การประเมินผลแบบนีต้้องมีความสมดลุในมิติต่างๆ มิฉะนนั BSC จะไม่สามารถใช้ได้อย่าง
เต็มที่ นอกจากนีห้ากมีตวัชีว้ดัหรือตวัเลขมากเกินไปจะท าให้ประสิทธิผลของเคร่ืองมือลดลงและ BSC ต้องมีการทบทวน
อยา่งตอ่เนื่อง 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1.  เพื่อส ารวจการใช้เทคนิคการบญัชีบริหารธุรกิจการผลติของบริษัทจ ากดัในเขตจตจุกัร 
2.  เพื่อศกึษาปัญหาและอปุสรรคในการน าเทคนิคการบญัชีบริหารมาใช้ในธุรกิจการผลติของบริษัทจ ากดั 
3.  เพื่อศกึษาถงึประโยชน์ที่ได้รับจากการน าเทคนคิการบญัชีบริหารมาใช้ในการบริหารธุรกิจของบริษัทจ ากดัใน

เขตพืน้ท่ีจตจุกัร 
 
ระเบียบวิธีวิจัย 
    การวิจัยครัง้นี ้ได้ก าหนดที่จะส ารวจกลุ่มประชากรคือ อุตสาหกรรมการผลิตของบริษัทจ ากดัในเขตจตจุกัร 

จ านวน 521 ราย อยา่งไรก็ตาม เมื่อลงท าการเก็บรวบรวมข้อมลูจริงปรากฎวา่ ผู้วิจยัได้กลุม่ตวัอยา่งที่มีความพร้อมในการ
ให้ข้อมลูเป็นจ านวน 41 ราย โดยอาศยัเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยัคือ แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมลูซึง่
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ได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือทางด้านความเที่ยงตรงของเนือ้หาและความเหมาะสมของภาษา รวมถึง
โครงสร้างของแบบสอบถามก่อนน าไปใช้และมีการทดสอบกบักลุม่ตวัอย่าง 30 คน น ามาทดสอบความน่าเช่ือถือในทาง
สถิติ ซึ่งผลการตรวจสอบปรากฏวา่ แบบสอบถามทัง้ฉบบัมีคณุภาพอยู่ในระดบัที่ยอมรับได้ (Cronbach’s Alpha =.925) 
ก่อนน าไปใช้จริงตอ่ไป 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิยัเป็นแบบสอบถามแบง่เป็น 4 สว่นคือ 
ส่วนที่ 1 เป็นแบบตรวจสอบรายการเก่ียวกบัข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย 
เพศ อาย ุ ระดบัการศกึษา  รูแปบบธุรกิจ การบริหารธุรกิจ  อายกุารประกอบธุรกิจ และจ านวนพนกังาน 
ส่วนที่  2 เป็นแบบส ารวจเพื่อศึกษาการใช้เทคนิคการบญัชีบริหารของอุตสาหกรรมการผลิตของบริษัทจ ากดั 

รวมถึงระบบประโยชน์ที่ได้รับ โดยแบ่งเป็นการใช้เทคนิคการบญัชีบริหารและระดบัประโยชน์ที่ได้รับโดยแบ่งเป็น 8  ด้าน 
ดงันี ้ ด้านการค านวณต้นทนุผลิตภณัฑ์  ด้านรูปแบบของการวดัต้นทนุ  ด้านการวางแผนและควบคมุ  ด้านการตดัสนิใจ  
งบประมาณการลงทนุ การวิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน ด้านการวดัผลการปฏิบตัิงาน ด้และานเทคนิคทางการบญัชี
บริหารอื่นท่ี 

ส่วนที่ 3 เป็นแบบส ารวจศกึษาปัญหาในการใช้เทคนคิการบญัชีบริหารอตุสาหกรรมการผลติของบริษัทจ ากดั 
ส่วนที่ 4 เป็นแบบสอบถามปลายเปิดส าหรับข้อเสนอแนะจากผู้ตอบแบบสอบถามจากปัจจยัอื่นๆ 
 ส าหรับการวเิคราะห์ข้อมลูในงานวิจยัครัง้นี ้เป็นการวเิคราะห์เชิงพรรณา(Descriptive Method) เป็น

การน าเอาข้อมลูที่ได้รับจากการส ารวจมาท าการจดัระเบยีบ และวิเคราะห์ข้อมลูเบือ้งต้น   เพื่อให้ทราบถึงลกัษณะทัว่ไป
ของกลุม่ตวัอยา่ง  และขบวนการวิธีการจดัท าบญัชี   โดยอาศยัสถิติพืน้ฐาน ได้แก่  คา่ร้อยละ คา่เฉลีย่ และสว่นเบี่ยงเบน
มาตรฐาน โดยได้ท าการก าหนดคะแนนตามระดบัความส าคญั ตามวธีิการของLikert Scale ดงัตอ่ไปนี ้

   1. ระดบัประโยชน์ที่ได้รับและปัญหาและอปุสรรคในการใช้เทคนิคการบญัชีบริหารน้อยที่สดุ  มีคะแนน = 1  
   2. ระดบัประโยชน์ที่ได้รับและปัญหาและอปุสรรคในการใช้เทคนิคการบญัชีบริหารน้อย         มีคะแนน = 2 
   3. ระดบัประโยชน์ที่ได้รับและปัญหาและอปุสรรคในการใช้เทคนิคการบญัชีบริหาร                มีคะแนน = 3  
  4. ระดบัประโยชน์ที่ได้รับและปัญหาและอปุสรรคในการใช้เทคนคิการบญัชีบริหารมาก           มีคะแนน = 4  
  5. ระดบัประโยชน์ที่ได้รับและปัญหาและอปุสรรคในการใช้เทคนคิการบญัชีบริหารมากที่สดุ    มีคะแนน = 5  
 ส าหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจัยครัง้นี ้ใช้สถิติในการ

วิเคราะห์ข้อมลู ได้แก่ คา่ความถ่ี คา่ร้อยละ ส าหรับข้อมลูสว่นที่1 และใช้คา่เฉลีย่ และคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานส าหรับข้อมลู
สว่นท่ี2และ3 โดยมีเกณฑ์การแปลคา่คะแนนเฉลีย่ ดงันี ้คา่เฉลีย่ระหวา่ง 1.00-1.50 หมายถึง ระดบัความคิดเห็นน้อยทีส่ดุ 
คา่เฉลีย่ระหวา่ง 1.51-2.50หมายถึง ระดบัความคิดเห็นน้อย คา่เฉลีย่ระหวา่ง 2.51-3.50 หมายถึง ระดบัความคิดเห็นปาน
กลาง คา่เฉลีย่ระหวา่ง3.51-4.50 หมายถึง ระดบัความคิดเห็นมาก และ คา่เฉลีย่ระหวา่ง 4.51-5.00 หมายถึง ระดบัความ
คิดเห็นมากที่สดุ 

 
 
ผลการวิจัย 
1. ลักษณะทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
การใช้เทคนคิการบญัชีบริหารอตุสาหกรรมการผลติของบริษัท จ ากดั ในเขตพืน้ท่ีสวนจตจุกัร   
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กรุงเทพมหานคร  ซึ่งส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง อายุอยู่ระหว่าง 41  - 50 ปี มากที่สดุ  ระดบั
การศึกษาทัง้หมดอยู่ในระดับปริญญาตรี  มีช่วงอายุของกิจการที่ประกอบธุรกิจมากกว่า 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 68.3  
ส าหรับลกัษณะการบริหารเป็นกิจการในเครือของบริษัทแม ่ 68.3  ลกัษณะธุรกิจสว่นใหญ่เป็นแบบธุรกิจผลติสินค้าและมี
จ านวนพนกังานมากกวา่ 50 คน คิดเป็นร้อยละ 80.5 

 
2.  การใช้เทคนิคการบัญชบีริหาร 
 
ตารางที่ 1  การใช้เทคนิคการบัญชีบริหาร  

เทคนิคการบัญชีบริหาร ร้อยละ 
ด้านการค านวณต้นทุนผลิตภัณฑ์  

ใช้ 72.9% 
ไมใ่ช้ 27.1% 
รวม 100.0% 

ด้านรูปแบบของการวัดต้นทุน  
ใช้ 87.0% 
ไมใ่ช้ 13.0% 
รวม 100.0% 

ด้านการวางแผนและควบคุม  
ใช้ 61.0% 
ไมใ่ช้ 39.0% 
รวม 100.0% 

ด้านการตัดสินใจ  
ใช้ 95.1% 
ไมใ่ช้ 4.9% 
รวม 100.0% 

งบประมาณการลงทุน  
ใช้ 72.7% 

ไมใ่ช้ 27.3% 
รวม 100.0% 

เทคนิคการบัญชีบริหาร ร้อยละ 
การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงนิ  

ใช้ 65.2% 

ไมใ่ช้ 34.8% 
รวม 100.0% 

ด้านการวัดผลการปฏิบัติงาน  
ใช้ 71.4% 
ไมใ่ช้ 28.6% 
รวม 100.0% 

ด้านเทคนิคทางการบัญชีบริหารอื่นๆที่น ามาใช้  
ใช้ 69.2% 
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จากตาราง 1 ผลการวิเคราะห์พบว่า ให้ความส าคญัในการใช้เทคนิคการบญัชีบริหาร ผู้ตอบแบบสอบถามสว่น

ใหญ่มีการใช้เทคนิคการบญัชีบริหารใน ด้านการตดัสนิใจ คิดเป็นร้อยละ 95.1 รองลงมาด้านรูปแบบของการวดัต้นทนุ คิด
เป็นร้อยละ 87 ด้านการค านวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 72.9  ด้านงบประมาณการลงทุน คิดเป็นร้อยละ 72.7  
ด้านการวดัผลการปฏิบตัิงาน คิดเป็นร้อยละ 71.4 ด้านเทคนิคทางการบญัชีบริหารอื่นๆ ที่น ามาใช้ คิดเป็นร้อยละ69.2 
ด้านการวิเคราะห์อตัราสว่นทางการเงิน คิดเป็นร้อยละ 65.2 ด้านการวางแผนและควบคมุ คิดเป็นร้อยละ 61 

  
ตารางที่ 2  ระดับประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้เทคนิคการบญัชีบริหาร 
 

เทคนิคการบัญชีบริหาร X SD แปลผล 
ด้านการค านวณต้นทุนผลิตภณัฑ์    

วิธีต้นทนุเต็ม (absorption costing) 3.22 1.83 ปำนกลำง 
วิธีต้นทนุผนัแปร (variable costing) 3.90 1.51 มำก 
วิธีต้นทนุฐำนกิจกรรม (ABC) 3.34 1.78 ปำนกลำง 

รวม 3.48 1.42 ปานกลาง 
ด้านรูปแบบของการวัดต้นทุน    

ต้นทนุจริง 3.90 1.22 มำก 
ต้นทนุปกต ิ 4.10 1.30 มำก 
ต้นทนุมำตรฐำน 3.61 1.49 มำก 

 3.86 1.12 มาก 
ด้านการวางแผนและควบคุม    

งบประมำณระยะสัน้ 3.90 1.51 มำก 
งบประมำณระยะยำว 3.61 1.74 มำก 
งบประมำณยืดหยุน่ 1.63 .94 น้อย 

 3.04 .85 ปานกลาง 
ด้านการตดัสินใจ    

กำรวเิครำะห์ต้นทนุ ปริมำณ ก ำไร 4.80 .40 มำกที่สดุ 
กำรวเิครำะห์จดุคุ้มทนุ 4.12 1.30 มำก 

รวม 4.46 .76 มาก 
งบประมาณการลงทุน    

  ระยะเวลำคืนทนุ 4.10 1.30 มำก 
  มลูคำ่ปัจจบุนัสทุธิ 1.76 1.15 น้อย 

ไมใ่ช้ 30.8% 
รวม 100.0% 
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เทคนิคการบัญชีบริหาร X SD แปลผล 
  อตัรำผลตอบแทนจำกกำรลงทนุ 4.49 .81 มำก 
  ดชันีในกำรท ำก ำไร 4.00 1.26 มำก 
  อตัรำผลตอบแทนเฉลีย่ 4.00 1.26 มำก 

 3.66 .77 มาก 
การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงนิ    

   ด้ำนกำรวดัสภำพคลอ่งทำงกำรเงิน 4.39 .80 มำก 
   ด้ำนกำรวดัควำมสำมำรถในกำรใช้สนิทรัพย์ 4.49 .81 มำก 
   ด้ำนกำรวดัควำมสำมำรถในกำรก่อหนี ้ 4.00 1.26 มำก 
   ด้ำนกำรวดัควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไร 4.20 1.16 มำก 
  โครงสร้ำงของเงินทนุ 1.76 1.15 น้อย 
กำรสัง่ซือ้ที่ประหยดัที่สดุ 3.73 1.11 มำก 
กำรวำงแผนควำมต้องกำรวสัด ุ 1.88 1.41 น้อย 

 3.49 .55 ปานกลาง 
ด้านการวดัผลการปฏิบัตงิาน    

วิเครำะห์ผลตำ่งต้นทนุมำตรฐำน 3.61 1.74 มำก 
กำรวดัผลปฏิบตัิงำนจริงเปรียบเทียบกบังบประมำณ 3.71 .46 มำก 
กำรบญัชีตำมควำมรับผิดชอบ 3.61 1.74 มำก 
อตัรำผลตอบแทนจำกกำรลงทนุ 3.32 1.61 ปำนกลำง 
รำยได้สว่นท่ีเหลอื 3.32 1.55 ปำนกลำง 
มลูคำ่เพิม่ทำงเศรษฐกิจ 2.98 1.49 ปำนกลำง 
รำคำโอน 2.88 1.45 ปำนกลำง 

 3.34 1.34 ปานกลาง 
ด้านเทคนิคทางการบัญชีบริหารอื่นๆที่น ามาใช้    

กำรบริหำรต้นทนุกิจกรรม 3.61 1.43 มำก 
กำรวดัผลดลุยภำพ 3.80 1.47 มำก 
กำรบริหำรคณุภำพโดยรวม 4.00 1.26 มำก 
กำรเทียบสมรรถนะ 4.00 1.26 มำก 
หว่งโซอ่ปุทำน 1.20 .40 น้อยที่สดุ 
กำรบริหำรต้นทนุคณุภำพ 3.90 1.51 มำก 
กำรผลติแบบทนัเวลำ 4.00 1.26 มำก 
ต้นทนุฐำนกิจกรรม 3.49 1.43 ปำนกลำง 
ต้นทนุเปำ้หมำย 3.41 .92 ปำนกลำง 
กำรปรับปรุงอยำ่งตอ่เนื่อง 3.39 1.43 ปำนกลำง 
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เทคนิคการบัญชีบริหาร X SD แปลผล 
กำรปรับรือ้ระบบ 2.76 1.20 ปำนกลำง 
 3.41 1.12 ปานกลาง 

 
จากตาราง 2 ผลการวิเคราะห์พบวา่ ผู้ตอบแบบสอบได้รับประโยชน์จากการที่ใช้เทคนิคการบญัชีบริหารในด้าน

การตดัสินใจเป็นอนัดบั 1 ค่าความส าคญัอยูใ่นระดบัมากที่ระดบัคา่เฉลี่ย 4.46  โดยได้รับประโยชน์จากการน าเทคนิคการ
บญัชีบริหารมาใช้ในเร่ืองของการวิเคราะห์ต้นทนุ ปริมาณ ก าไร คา่ความส าคญัอยูใ่นระดบัมากที่สดุที่ระดบัคา่เฉลีย่ 4.80 
และการวิเคราะห์จดุคมุทนุ คา่ความส าคญัอยูใ่นระดบัมากที่ระดบัคา่เฉลีย่ 4.12 ด้านรูปแบบของการวดัต้นทนุเป็นอนัดบั 
2 คา่ความส าคญัอยู่ในระดบัมากที่ระดบัคา่เฉลีย่ 3.86 โดยได้รับประโยชน์จากการน าเทคนิคการบญัชีบริหารมาใช้ในเร่ือง
ของต้นทนุปกติค่าความส าคญัอยู่ในระดบัมากที่ระดบัค่าเฉลี่ย 4.10  ต้นทนุจริงค่าความส าคญัอยู่ในระดบัมากที่ระดบั
ค่าเฉลี่ย 3.90  ต้นทุนมาตรฐานค่าความส าคญัอยู่ในระดบัมากที่สดุที่ระดบัค่าเฉลี่ย 3.61   งบประมาณการลงทุนเป็น
อนัดบั 3 คา่ความส าคญัอยูใ่นระดบัปานกลางที่ระดบัคา่เฉลีย่ 3.66 โดยได้รับประโยชน์จากการน าเทคนิคการบญัชีบริหาร
มาใช้ในเร่ืองของอตัราผลตอบแทนจากการลงทนุ ค่าความส าคญัอยูใ่นระดบัมากที่ระดบัคา่เฉลี่ย 4.49 ระยะเวลาคืนทนุ 
ค่าความส าคญัอยู่ในระดบัมากที่ระดบัค่าเฉลี่ย 4.10 ดชันีการท าก าไรและอตัรผลตอบแทนเฉลี่ย ค่าความส าคญัอยู่ใน
ระดบัมากที่ระดบัค่าเฉลี่ย 4.00 และมลูค่าปัจจบุนัสทุธิ ค่าความส าคญัอยูใ่นระดบัน้อยที่ระดบัค่าเฉลี่ย 1.76      ด้านการ
วิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินเป็นอันดับ 4  ค่าความส าคัญอยู่ในระดับปานกลางที่ระดับค่าเฉลี่ย 3.49   โดยได้รับ
ประโยชน์จากการน าเทคนิคการบญัชีบริหารมาใช้ในเร่ืองของการวดัความสามารถในการใช้สนิทรัพย์คา่ความส าคญัอยูใ่น
ระดบัมากที่ระดบัคา่เฉลีย่ 4.49   การวดัสภาพคลอ่งทางการเงินคา่ความส าคญัอยูใ่นระดับมากที่ระดบัคา่เฉลีย่ 4.39  การ
วดัความสามารถในการท าก าไร ค่าความส าคญัอยูใ่นระดบัมากที่ระดบัคา่เฉลี่ย 4.20  การวดัความสามารถในการก่อหนี ้
ค่าความส าคญัอยู่ในระดบัมากที่ระดบัค่าเฉลี่ย 4.00  การสัง่ซือ้ที่ประหยดัที่สดุ  ค่าความส าคญัอยู่ในระดบัมากที่ระดบั
ค่าเฉลี่ย 3.75 การวางแผนความต้องการวสัด ุค่าความส าคญัอยู่ในระดบัน้อยที่ระดบัค่าเฉลี่ย 1.88 และโครงสร้างของ
เงินทุน ค่าความส าคัญอยู่ในระดับน้อยที่ระดับค่าเฉลี่ย 1.76    ด้านการค านวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ เป็นอันดับ 5 ค่า
ความส าคญัอยู่ในระดบัปานกลางที่ระดบัค่าเฉลี่ย 3.48  โดยได้รับประโยชน์จากการน าเทคนิคการบญัชีบริหารมาใช้ใน
เร่ืองของการใช้วิธีต้นทุนผันแปร ค่าความส าคัญอยู่ในระดับมากที่ระดับค่าเฉลี่ย 3.90   วิธีต้นทุนฐานกิจกรรม ค่า
ความส าคญัอยู่ในระดบัปลางกลางที่ระดบัค่าเฉลี่ย 3.34  วิธีต้นทุนเต็ม ค่าความส าคญัอยู่ในระดบัปลางกลางที่ ระดบั
ค่าเฉลี่ย 3.22   ด้านเทคนิคการบญัชีบริหารอื่นๆเป็นอนัดบั 6 ค่าความส าคญัอยู่ในระดบัมากที่ระดบัค่าเฉลี่ย 3.41  โดย
ได้รับประโยชน์จากการน าเทคนิคการบญัชีบริหารมาใช้ในเร่ืองของการบริหารคณุภาพโดยรวม  การเทียบสมรรถนะและ
การผลิตแบบทนัเวลาคา่ความส าคญัอยูใ่นระดบัมากที่ระดบัคา่เฉลี่ย 4.00  การบริหารต้นทนุคณุภาพ ค่าความส าคญัอยู่
ในระดบัมากที่ระดบัคา่เฉลี่ย 3.90 การวดัผลดลุยภาพ ค่าความส าคญัอยู่ในระดบัมากที่ระดบัค่าเฉลี่ย 3.80   การบริหาร
ต้นทนุกิจกรรม ค่าความส าคญัอยู่ในระดบัมากที่ระดบัคา่เฉลี่ย 3.61 ต้นทนุฐานกิจกรรม ค่าความส าคญัอยู่ในระดบัปาน
กลางที่ระดบัคา่เฉลีย่ 3.49 ต้นทนุเปา้หมายคา่ความส าคญัอยูใ่นระดบัปานกลางที่ระดบัคา่เฉลีย่ 3.41  การปรับปรุงอยา่ง
ตอ่เนื่องคา่ความส าคญัอยูใ่นระดบัปานกลางที่ระดบัคา่เฉลีย่ 3.39  การปรับรือ้ระบบคา่ความส าคญัอยูใ่นระดบัปานกลาง
ที่ระดับค่าเฉลี่ย 2.78  ห่วงโซ่อุปทานค่าความส าคัญอยู่ในระดับน้อยที่สุดที่ระดับค่าเฉลี่ย 1.20  ด้านการวัดผลการ
ปฏิบตัิงานเป็นอนัดบั 7 ค่าความส าคญัอยูใ่นระดบัปานกลางที่ระดบัคา่เฉลี่ย 3.34 โดยได้รับประโยชน์จากการน าเทคนิค
การบญัชีบริหารมาใช้ในเร่ืองของการวดัผลปฏิบตัิงานจริงเปรียบเทียบกบังบประมาณ ค่าความส าคญัอยู่ในระดบัมากที่
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ระดบัค่าเฉลี่ย 3.71 การวิเคราะห์ผลต่างต้นทนุมาตรฐานและการบญัชีตามความรับผิดชอบ ค่าความส าคญัอยู่ในระดบั
มากที่ระดบัคา่เฉลีย่ 3.61  อตัราผลตอบแทนจากการลงทนุและรายได้สว่นท่ีเหลือ คา่ความส าคญัอยูใ่นระดบัปานกลางที่
ระดบัค่าเฉลี่ย 3.32 มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและราคาโอน ค่าความส าคญัอยู่ในระดบัปานกลางที่ระดบัค่าเฉลี่ย 2.98   
ด้านการวางแผนและควบคมุเป็นอนัดบั 8 คา่ความส าคญัอยูใ่นระดบัปานกลางที่ระดบัคา่เฉลีย่ 3.04   โดยได้รับประโยชน์
จากการน าเทคนิคการบญัชีบริหารมาใช้ในเร่ืองของการงบประมาณระยะสัน้ ค่าความส าคญัอยู่ในระดบัมากที่ระดับ
ค่าเฉลี่ย 3.90   งบประมาณระยะยาว ค่าความส าคญัอยู่ในระดบัมากที่ระดบัค่าเฉลี่ย 3.61 งบประมาณยืดหยุ่น ค่า
ความส าคญัอยูใ่นระดบัน้อยที่ระดบัคา่เฉลีย่ 1.63 

 
ตาราง 3  ปัญหาและอุปสรรคในการใช้เทคนิคการบัญชีบริหาร 
 

ปัญหาและอุปสรรคในการใช้เทคนิคการบัญชีบริหาร �̅� SD แปลผล 

ด้านนโยบาย    

ผู้บริหารไมเ่ห็นความส าคญัของข้อมลูการบญัชีบริหาร 3.59 .92 มาก 
แนวทางการปฏิบตัิเก่ียวกบัการบญัชีบริหารไมช่ดัเจน 4.10 1.30 มาก 
ผู้บริหารต้องการประหยดัคา่ใช้จา่ยในการจดัเตรียมข้อมลูเก่ียวกบัการบญัชี
บริหาร 

2.88 .84 ปานกลาง 

 3.52 .90 มาก 
ด้านองค์กร    
กิจการไมไ่ด้ก าหนดสว่นงานที่รับผิดชอบในการจดัท าบญัชีบริหาร 3.98 1.35 มาก 
จ านวนบคุลากรในด้านบญัชีมีไมเ่พียงพอ 4.49 .67 มาก 
ขาดการประสานงานของฝ่ายตา่งๆ ที่เก่ียวข้องกบัข้อมลูทางการบญัชี
บริหาร 

2.61 .80 ปานกลาง 

 3.69 .50 มาก 
ด้านความรู้ความสามารถ    
นกับญัชีขาดความรู้ความเข้าใจการบญัชีบริหาร 2.63 .94 ปานกลาง 
ผู้บริหารไมมี่ความรู้ความเข้าใจในการน าข้อมลูจากบญัชีบริหารไปใช้
ประโยชน์ในการบริหารกิจการ 

4.39 .91 มาก 

บคุลากรที่เก่ียวข้อง เชน่ ฝ่ายผลติ ฝ่ายขาย ฝ่ายจดัซือ้ไมส่ามารถให้ข้อมลู
ทางการบญัชีบริหารเพื่อจะน ามาประยกุต์ใช้ในกิจการได้ 

2.32 .47 น้อย 

 3.11 .48 ปานกลาง 

 
จากตาราง 3 ผลการวิเคราะห์พบวา่ ผู้ตอบแบบสอบมีปัญหาและอปุสรรคในการใช้เทคนิคการบญัชีบริหารเก่ียว

ด้านองค์กรเป็นอนัดบั 1 คา่ความส าคญัอยูใ่นระดบัมากที่ระดบัคา่เฉลีย่ 4.69 โดยมีปัญหาและอปุสรรคในเร่ืองของจ านวน
บคุลากรในด้านบญัชีมีไม่เพียงพอ ค่าความส าคญัอยูใ่นระดบัมากที่ระดบัคา่เฉลี่ย 4.49   กิจการไม่ได้ก าหนดสว่นงานท่ี
รับผิดชอบในการจดัท าบญัชีบริหาร คา่ความส าคญัอยูใ่นระดบัมากที่ระดับคา่เฉลีย่ 3.98 และขาดการประสานงนของฝ่าย
ต่างๆที่เก่ียวข้องกบัข้อมลูทางการบญัชีบริหาร ค่าความส าคญัอยู่ในระดบัปานกลางที่ระดบัคา่เฉลี่ย 2.61   ด้านนโยบาย
เป็นอนัดบั 2 ค่าความส าคญัอยู่ในระดบัมากที่ระดบัค่าเฉลี่ย 3.52 โดยมีปัญหาและอปุสรรคในเร่ืองของแนวทางปฏิบตัิ
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เก่ียวกบัการบญัชีบริหารไม่ชดัเจน ค่าความส าคญัอยู่ในระดบัมากที่ระดบัค่าเฉลีย่ 4.10  ผู้บริหารไม่เห็นความส าคญัของ
ข้อมลูการบญัชีบริหาร ค่าความส าคญัอยู่ในระดบัมากที่ระดบัค่าเฉลี่ย 3.59  ผู้บริหารต้องการประหยดัค่าใช้จ่ายในการ
จัดเตรียมข้อมูลเก่ียวกับการบัญชีบริหารค่าความส าคัญอยู่ในระดับปานกลางที่ระดับค่าเฉลี่ย 2.88 ด้านความรู้
ความสามารถเป็นอนัดบั3  โดยมีปัญหาและอปุสรรคในเร่ืองของผู้บริหารไมม่ีความรู้ความเข้าใจในการน าข้อมลูจากบญัชี
บริหารไปใช้ประโยชน์ในการบริหารกิจการ ค่าความส าคญัอยู่ในระดบัมากที่ระดบัค่าเฉลี่ย 4.39   นกับญัชีขาดความรู้
ความเข้าใจการบญัชีบริหาร คา่ความส าคญัอยูใ่นระดบัปานกลางที่ระดบัคา่เฉลีย่ 2.63  บคุลากรท่ีเก่ียวข้อง เช่นฝ่ายผลติ  
ฝ่ายขาย ฝ่ายจัดซือ้ไม่สามารถให้ข้อมูลทางการบญัชีบริหารเพื่อจะน ามาประยกุต์ใช้ในกิจการได้ค่าความส าคญัอยู่ใน
ระดบัน้อยที่ระดบัคา่เฉลีย่ 2.32 

สรุปและอภปิลายผล 
การใช้เทคนิคการบญัชีบริหารอุตสาหกรรมการผลิตของผู้ประกอบการบริษัท จ ากัด ในเขตพืน้ที่สวนจตุจักร  

กรุงเทพมหานคร  ซึ่งส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย อายุอยู่ระหว่าง 41  - 50 ปี ระดับ
การศึกษาอยู่ในระดบัปริญญาตรีทัง้หมด  มีช่วงอายขุองการกิจการที่ประกอบธุรกิจมากกว่า 30 ปี ส าหรับลกัษณะการ
บริหารเป็นกิจการในเครือของบริษัทแม ่ และมีจ านวนพนกังานมากกวา่ 50 คน  

ด้านการใช้เทคนิคการบญัชีบริหารและระดบัประโยชน์ที่ได้รับจากการน าเทคนิคการบัญชีบริหารมาใช้ ของ
อตุสาหกรรมการผลติในเขตพืน้ท่ีสวนจตจุกัร  กรุงเทพมหานคร  พบวา่  ธุรกิจสว่นใหญ่ได้น าเทคนิคการบญัชีบริหาร ด้าน
การตดัสนิใจ รองลงมาด้านรูปแบบของการวดัต้นทนุ ด้านการค านวณต้นทนุผลติภณัฑ์   ด้านงบประมาณการลงทนุ ด้าน
การวดัผลการปฏิบตัิงาน   ด้านเทคนิคทางการบญัชีบริหารอื่นๆ ท่ีน ามาใช้  ด้านการวิเคราะห์อตัราส่วนทาง ด้านการ
วางแผนและควบคมุ ส าหรับระดบัประโยชน์ที่ได้รับจากการน าเทคนิคการบญัชีบริหารมาใช้ พบว่าธุรกิจได้รับประโยชน์
จากการที่ใช้เทคนิคการบญัชีบริหารอนัดบั1ด้านการตดัสินใจ ประกอบด้วยการวิเคราะห์ต้นทุน ปริมาณ ก าไร และการ
วิเคราะห์จุดคุมทุน  อันดับ 2ด้านรูปแบบของการวดัต้นทุนประกอบด้วยต้นทุนปกติ    ต้นทุนจริงและต้นทุนมาตรฐาน 
อนัดบั3 งบประมาณการลงทนุประกอบด้วยอตัราผลตอบแทนจากการลงทนุ   ระยะเวลาคืนทนุ ดชันีนารท าก าไรและอตัร
ผลตอบแทนเฉลี่ย  และมูลค่าปัจจุบันสุทธิ  อันดับ 4 ด้านการวิเคราะห์อัตราส่ วนทางการเงินประกอบด้วย การวัด
ความสามารถในใช้สนิทรัพย์   การวดัสภาพคลอ่งทางการเงิน  การวดัความสามารถในการท าก าไร  การวดัความสามารถ
ในการก่อหนี ้ การสัง่ซือ้ที่ประหยดัที่สดุ  การวางแผนความต้องการวสัดุ และโครงสร้างของเงินทนุ   อนัดบั 5 ด้านการ
ค านวณต้นทนุผลิตภณัฑ์ประกอบด้วย วิธีต้นทนุผนัแปร  วิธีต้นทนุฐานกิจกรรม วิธีต้นทนุเต็ม  อนัดบั 6 ด้านเทคนิคการ
บญัชีบริหารอื่นๆ ประกอบด้วยการบริหารคณุภาพโดยรวม  การเทียบสมรรถนะ  การผลติแบบทนัเวลา  การบริหารต้นทนุ
คณุภาพ  การวดัผลดลุยภาพ  การบริหารต้นทนุกิจกรรม  ต้นทนุฐานกิจกรรม ต้นทนุเปา้หมาย  การปรับปรุงอยา่งตอ่เนื่อง  
การปรับรือ้ระบบ  ห่วงโซ่อุปทาน  อันดับ 7 ด้านการวัดผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วยการวัดผลปฏิบัติงานจริง
เปรียบเทียบกบังบประมาณ การวิเคราะห์ผลต่างต้นทนุมาตรฐานและการบญัชีตามความรับผิดชอบ  อตัราผลตอบแทน
จากการลงทุนและรายได้ส่วนที่เหลือ มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและราคาโอน   อันดับ 8ด้านการวางแผนและควบคุม 
ประกอบด้วยงบประมาณระยะสัน้  งบประมาณระยะยาว และงบประมาณยืดหยุน่  

จากผลการวิเคราะห์ด้านปัญหาและอปุสรรคในการใช้เทคนิคการบญัชีบริหารพบวา่ ธุรกิจมีปัญหาและอปุสรรค
ในการใช้เทคนิคการบญัชีบริหาร  อนัดบั 1เก่ียวกบัด้านองค์กร  โดยมีปัญหาและอปุสรรคในเร่ืองของจ านวนบคุลากรใน
ด้านบญัชีมีไม่เพียงพอ  กิจการไมไ่ด้ก าหนดสว่นงานที่รับผิดชอบในการจดัท าบญัชีบริหาร  และขาดการประสานงานของ
ฝ่ายต่างๆที่เก่ียวข้องกับข้อมูลทางการบัญชีบริหาร  อันดับ 2ด้านนโยบายเป็น โดยมีปัญหาและอุปสรรคในเร่ืองของ
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แนวทางปฏิบตัิเก่ียวกบัการบญัชีบริหารไม่ชดัเจน  ผู้บริหารไม่เห็นความส าคญัของข้อมูลการบญัชีบริหาร และผู้บริหาร
ต้องการประหยดัคา่ใช้จ่ายในการจดัเตรียมข้อมลูเก่ียวกบัการบญัชีบริหาร อนัดบั 3ด้านความรู้ความสามารถ โดยมีปัญหา
และอุปสรรคในเร่ืองของผู้บริหารไม่มีความรู้ความเข้าใจในการน าข้อมูลจากบญัชีบริหารไปใช้ประโยชน์ในการบริหาร
กิจการ  นักบัญชีขาดความรู้ความเข้าใจการบัญชีบริหาร  บุคลากรที่เก่ียวข้อง เช่นฝ่ายผลิต  ฝ่ายขาย ฝ่ายจัดซือ้ไม่
สามารถให้ข้อมูลทางการบัญชีบริหารเพื่อจะน ามาประยุกต์ใช้ในกิจการได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย พรนภา ธีระกุล 
(2550)และสมหวงั สีหะ (2557)  พบว่าปัญหาและอปุสรรคต่อการใช้ข้อมลูบญัชีบริหาร คือ การที่ผู้บริหารระดบัสงูขาด
ความเข้าใจในวิธีการวิเคราะห์ข้อมลู การขาดระบบบญัชีที่เหมาะสม และการขาดแคลนบคุลากรที่มีความรู้ความเข้าใจ
ด้านบญัชีบริหาร  ด้านนโยบายขององค์กร และด้านโครงสร้างการประสานงานในองค์กรโดยปัญหาที่พบมากที่สดุ ได้แก่ 
การพฒันาบุคลากรทางบญัชี การใช้นโยบายประหยดัค่าใช้จ่ายในการเตรียมข้อมูลเก่ียวกับบญัชีบริหาร และจานวน
บคุลากรในด้านบญัชีมีไมเ่พียงพอ 

 
ข้อเสนอแนะ 
1. น าผลวิจยัไปใช้ในการพฒันานกับญัชีและนกัศึกษาสาขาการบริหารธุรกิจ ให้มีความรู้ ความสามารถ และมี

ความเช่ียวชาญในด้านการน าเทคนิคการบัญชีในรูปแบบต่างๆมาใช้ควบคู่กับการบริหารธุรกิจ และสามารถน าไป
ประยกุต์ใช้ประโยชน์ด้านการบริหารองค์การ  การบริหารธุรกิจสว่นตวั ธุรกิจครอบครัว   

 
2.  งานวจิยัในอนาคต 
     การวิจยัครัง้นี ้ เป็นการศกึษาการใช้เทคนคิการบญัชีบริหารอตุสาหกรรมการผลติของผู้ประกอบการบริษัท

จ ากดัในเขตพืน้ท่ีจตจุกัร กรุงเทพมหานครการ  เทา่นัน้ ซึง่เป็นกลุม่ประชากร ดงันัน้ผู้สนใจอาจท าการศกึษาการใช้เทคนิค
การบญัชีบริหารอตุสาหกรรมการผลติของผู้ประกอบการบริษัทจ ากดัในเขตพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร  เพื่อศกึษาวา่กลุม่
ประชากรได้น าเทคนคิการบญัชีบริหารมาประยกุต์ใช้กบัธุรกิจมากน้อยแคไ่หน และได้น าไปพฒันาผู้ประกอบการรายยอ่ย
หรือผู้ประกอบการระดบัรากหญ้า เพื่อเพิม่ประสทิธิภาพในการแขง่ขนัในยคุแหง่เสรีทางการค้า  
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การพฒันาตราผลิตภณัฑ์ชุมชน  
กรณีศึกษา: บ้านแก่งจูงนาง อ าเภอวังทอง จังหวัดพษิณุโลก 

 
ดุษฎี  นิลด า1 

 
บทคดัย่อ 

 งานวิจัย เร่ือง การพฒันาตราผลิตภณัฑ์ชุมชน กรณีศึกษา : บ้านแก่งจูงนาง อ าเภอวงัทอง จังหวดัพิษณุโลก             
มีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษากระบวนการพฒันาตราผลิตภณัฑ์ชุมชนของบ้านแก่งจูงนาง อ าเภอวงัทอง จังหวดัพิษณโุลก  
โดยใช้การสมัภาษณ์เชิงลึก ผู้ ให้ข้อมูลหลกั จ านวน 2 ท่าน ได้แก่ พฒันากร และผู้ ใหญ่บ้าน  บ้านแก่งจูงนาง  และการ
สนทนากลุม่   2 ครัง้ กบัตวัแทนชาวบ้าน  จ านวน 15 คน 

ผลการวิจยั พบวา่ ตราผลติภณัฑ์ต้องมีความแตกตา่ง โดยใช้การสือ่สารเพื่อวางต าแหนง่ผลติภณัฑ์ ด้วยการเลา่
เร่ือง และการออกแบบ รวมถึงชมุชนควรมีความรู้ความเข้าใจในเร่ืองการสร้างตราผลติภณัฑ์    

 
ค าส าคัญ :  ตราผลติภณัฑ์ , บ้านแก่งจงูนาง 
 
Abstract 
 This research aims to study the process of  Ban Kaeng Jung Nang brand (in Wang Thong district, 
Phitsanulok) by using 2 key informant Interviews and  2 times community group discussion (15 persons).  The 
result shows that brand must be different by brand positioning, storytelling and design, community should have 
a better understanding of brand knowledge. 
Keywords :  Brand , Ban Kaeng Jung Nang 
 
1.  บทน า  
       ปัจจุบนั รัฐบาลมีนโยบายลดความเหลื่อมล า้ของสงัคมที่มุ่งเน้นสร้างรายได้และความเจริญ ความเข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจ โดยให้ภาคเอกชนและภาคประชาชนเข้ามามีสว่นร่วมด าเนินการร่วมกบัภาครัฐ เพื่อให้บรรลวุิสยัทศัน์ มัน่คง มัง่
คัง่ ยัง่ยืน ซึ่งสอดคล้องกับการด าเนินงานโครงการหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภณัฑ์ (OTOP) ที่เร่ิมตัง้แต่ปี พ.ศ. 2544 ในทุก
ภมูิภาคทัว่ประเทศ โดยมีการแตง่ตัง้คณะกรรมการระดบัประเทศ คือ คณะกรรมการอ านวยการ หนึง่ต าบล หนึง่ผลติภณัฑ์
แหง่ชาติ (กอ.นตผ.) เป็นผู้ขบัเคลือ่น และมอบหมายให้กรมการพฒันาชุมชน เป็นผู้ รับผิดชอบหลกัสง่เสริมการด าเนินงาน 
OTOP จนถึงปัจจุบนั อย่างไรก็ตาม ผลิตภณัฑ์ของคนในชุมชนส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ยงัไม่สามารถแข่งขันได้ นอกจากนี ้
รายได้จากการด าเนินการ ยงัไมก่ระจายถึงประชาชนกลุม่ใหญ่ในชมุชนอยา่งแท้จริง ท าให้การพฒันาเศรษฐกิจชมุชนฐาน
รากไม่ประสบผลสมัฤทธ์ิเท่าท่ีควร ดงันัน้ จ าเป็นต้องมีการเปลี่ยนผ่านยุคการผลกัดนัขายผลิตภัณฑ์ OTOP ออกจาก
ชมุชนเพียงด้านเดียว สูก่ารเพิ่มช่องทางสร้างรายได้ตามความต้องการ (Demand Driven Local Economy) โดยการขาย
ผลติภณัฑ์อยูใ่นชมุชนท่ีมาจากการทอ่งเทียว โดยใช้เสนห์่ ภมูิปัญญา วิถีชีวิตวฒันธรรม และความคิดสร้างสรรค์แปลงเป็น

                                                           
1 นายดษุฎี นิลด า  อาจารย์ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา  E-mail : dusadee.ssru.ac.th 
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รายได้ ทัง้นีค้รอบครัวและลกูหลานยงัอยู่ร่วมกัน ไม่ต้องแข่งขนัน าผลิตภณัฑ์ออกไปขายนอกชมุชน เป็นชุมชนท่องเที่ยวที่
เป็นเจ้าบ้านที่ดี ชวนกนัคิด ชวนกนัท า ผลิตผลิตภณัฑ์และบริการ รวมทัง้มีการเช่ือมโยงเส้นทางท่องเที่ยวระดบัชุมชนท่ีมี
เสน่ห์ดึงดูด และมีคุณค่าเพียงพอให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมเยือนและใช้จ่ายในทุกกิจกรรมของชุมชน ซึ่งรายได้จะ
กระจายอยู่กับคนในชุมชน ทุกคนมีความสุข เป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน (Strength with in) และเป็นการ
พฒันาเศรษฐกิจฐานรากอยา่งแท้จริง 
การพฒันาผลิตภณัฑ์ชุมชน (OTOP) จึงจ าเป็นต้องสร้างตราผลิตภณัฑ์เพื่อให้เกิดการยอมรับจากกลุม่ผู้ บริโภค โดยการ
วิจยัเพื่อศึกษาและพฒันาผลิตภณัฑ์ชุมชนที่เป็นเจ้าของผลิตภณัฑ์ ทัง้นี ้จากการที่ผู้วิจยัได้มีโอกาสเป็นวิทยากรบรรยาย
ในพืน้ท่ีหมูบ้่านแก่งจงูนาง อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพิษณโุลก ได้พบวา่หมูบ้่านดงักลา่วมกีารรวมกลุม่เพื่อผลกัดนัผลผลติเป็น
ผลิตภณัฑ์ชุมชน และพฒันาหมู่บ้านให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวส าหรับนกัท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ ผู้ วิจัยจึงเกิด
ความสนใจศึกษากระบวนการพัฒนาตราผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านแก่งจูงนาง อ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยมี
วตัถปุระสงค์ เพื่อศกึษากระบวนการพฒันาตราผลติภณัฑ์ชมุชนของบ้านแก่งจงูนาง อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพิษณโุลก  โดย
ใช้การสมัภาษณ์พฒันากรและผู้น าชุมชน (Depth Interview) และการสนทนากลุ่มกบัตวัแทนชาวบ้าน (Focus Group) 
จ านวน 2 ครัง้ กบัผู้ ให้ข้อมลูหลกัที่เก่ียวข้องในชุมชนหมู่บ้านแก่งจูงนาง จากนัน้จึงน าข้อมลูที่ได้มาใช้พฒันาผลิตภณัฑ์
ชุมชน (ต้นแบบ) ในช่วงระหวา่งเดือนตลุาคม 2561 ถึงเมษายน 2562  ซึ่งผลงานดงักลา่วจะได้มีการน าเสนอเพื่อปรึกษา 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับฟังข้อเสนอแนะต่าง ๆ กับบริษัทตวัแทนโฆษณาที่ดแูลรับผิดชอบการด าเนินงานในการ
น าเสนองานและปรับปรุงเป็นผลงานโครงการหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ที่สมบูรณ์ของอ าเภอวงัทอง จังหวดั
พิษณโุลก ตอ่ไป 
 
2.  แนวคดิ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง  

แนวคดิเกี่ยวกบัตราผลิตภณัฑ์ 
เป็นท่ีทรำบกนัดีอยูแ่ล้ววำ่ กำรขำยผลติภณัฑ์หรือกำรให้บริกำรในปัจจบุนั ตรำผลติภณัฑ์ (Brand) คือ 

องค์ประกอบที่มคีวำมส ำคญัเป็นอยำ่งมำก ดงัทีซ่ีแมนและมิลเลอร์ (2000) กลำ่ววำ่ กำรสร้ำงควำมแข็งแกร่งให้กบัตรำ

ผลติภณัฑ์ เป็นสิง่ที่มีคำ่มำกที่สดุ เทำ่ที่คณุเคยสร้ำงมำในบริษัท ไมม่ีสิง่ใดจะมคีำ่เทำ่นีอ้ีกแล้ว  

ทัง้นี ้ตรำผลิตภณัฑ์ (Brand) คือ  ช่ือ ถ้อยค ำ สญัลกัษณ์ หรือกำรออกแบบ หรือ ทกุสิ่งโดยรวม เพื่อบ่งบอกถึง

ควำมโดดเด่นของผลิตภณัฑ์หรือบริกำรที่แตกต่ำงจำกคู่แข่งขนัรำยอื่น  ๆ (American  Marketing  Association [AMA] 

อ้ำงถึงใน ดุษฎี  นิลด ำ, 2560) หรืออำจกล่ำวได้ว่ำ ตรำผลิตภัณฑ์ คือ ข้อมูลข่ำวสำรเก่ียวกับบริษัทและผลิตภัณฑ์ที่

แตกต่ำงจำกคู่แข่งทำงกำรตลำด รวมถึงกำรสร้ำงพนัธสญัญำกบักลุม่ผู้บริโภค (Duncan, 2008 อ้ำงถึงใน ดษุฎี  นิลด ำ, 

2560) 

บริษัทท่ีมีตรำผลติภณัฑ์ที่แข็งแกร่งนัน้มีคำ่ไมต่ำ่งจำกทรัพย์สนิอนัมีคำ่ของผลติภณัฑ์ หรือของบริษัท เพรำะช่วย

ให้ผู้บริโภคสำมำรถตดัสินใจเลือกผลิตภณัฑ์/บริกำรจำกช่ือตรำผลิตภณัฑ์ อย่ำงง่ำยดำย จำกกำรรับรู้ประสิทธิภำพของ

ผลติภณัฑ์ และช่วยสร้ำงควำมภกัดีตอ่ผลติภณัฑ์หรือบริกำรนัน้ ๆ (Keller, 2008 อ้ำงถึงใน ดษุฎี  นิลด ำ, 2560) 

ศรีกัญญำ มงคลศิริ (2547) ได้อธิบำยถึง กระบวนกำรสร้ำงตรำผลิตภณัฑ์ว่ำ ประกอบด้วย 6 ขัน้ตอน ได้แก่              

1. กำรศกึษำกลุม่เปำ้หมำย (Target Consumer Identification)  โดยใช้กำรวิเครำะห์จดุแข็ง-จดุออ่น  โอกำส- 
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อุปสรรค (SWOT analysis) กำรวิเครำะห์คู่แข่ง (Competitor analysis)  รวมถึงกำรวิเครำะห์ผู้ บริโภค (Consumer 

analysis)     

2. กำรออกแบบตรำผลิตภณัฑ์ (Brand Design) โดยกำรออกแบบเนือ้หำสำระ โดยให้ควำมส ำคญักับแก่นแท้

ของตรำผลิตภณัฑ์  (Brand Essence)  กำรก ำหนดพนัธสญัญำ (Promise) ที่ตรำผลิตภณัฑ์จะมอบให้แก่ผู้บริโภค กำร

ก ำหนดบคุลกิลกัษณะของตรำผลติภณัฑ์ (Personality) เป็นต้น 

3. กำรสร้ำงเอกลกัษณ์ตรำผลิตภณัฑ์ (Brand Identity Creation) โดยกำรสื่อสำรตวัตนของตรำผลิตภณัฑ์ไปสู่

ผู้บริโภคเปำ้หมำย 

 4. กำรสร้ำงตรำผลิตภณัฑ์ (Brand Building Implementation) โดยสร้ำงกำรรับรู้ (Awareness) กำรเข้ำถึงตรำ

ผลติภณัฑ์ (Accessibility) ไปสูผู่้บริโภคเปำ้หมำย กำรเช่ือมตอ่เชิงอำรมณ์ (Emotional Connection) เป็นต้น 

5. กำรใช้ประโยชน์จำกตรำผลิตภัณฑ์ (Leveraging the Brand)  ขัน้ตอนนี ้คือ กำรขยำยผลกำรสร้ำงตรำ

ผลิตภณัฑ์โดยกำรขยำยตรำผลิตภณัฑ์ (Brand Extension) หรือผลกัดนัไปสู่กำรเป็นตรำผลิตภณัฑ์ระดบัโลก (Global 

Brand) 

6. กำรบริหำรคณุคำ่ตรำผลติภณัฑ์  (Brand Equity Management) คือ กำรบริหำรคณุคำ่ตรำผลติภณัฑ์  เพื่อให้

ผู้บริโภคระลกึถึงตรำผลติภณัฑ์   

 
แนวคดิกระบวนการวิจัยและพัฒนา 
วำโร เพ็งสวสัดิ์ (2552) อธิบำย กำรวิจยัและพฒันำวำ่เป็นกระบวนกำรในกำรพฒันำและตรวจสอบคณุภำพของ 

ผลติภณัฑ์ โดยกำรทดสอบในสภำพจริงและปรับปรุงผลติภณัฑ์ จนมีคณุภำพ ประกอบด้วย 

1. กำรส ำรวจ สงัเครำะห์สภำพปัญหำและควำมต้องกำร เป็นกำรด ำเนินกำรวิจัยเชิงส ำรวจ เพื่อหำค ำตอบ
เก่ียวกบัสภำพปัญหำควำมต้องกำรเก่ียวกบัผลติภณัฑ์ รวมทัง้ลกัษณะที่เหมำะสมของผลติภณัฑ์ที่ต้องกำรให้พฒันำ  

2. กำรออกแบบพฒันำผลิตภณัฑ์ เป็นกำรด ำเนินกำรโดยกำรน ำควำมรู้และผลกำรวิจยัที่ได้จำกขัน้ตอนที่ 1 มำ
พัฒนำผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะเร่ิมจำกกำรวำงแผนพัฒนำผลิตภัณฑ์โดยกำรก ำหนดวัตถุประสงค์เฉพำะของกำรพัฒนำ
ผลิตภณัฑ์ กำรก ำหนดวิธีที่จะพฒันำผลิตภณัฑ์ และทรัพยำกรที่ต้องกำรเพื่อกำรพฒันำผลิตภณัฑ์ ทัง้ในด้ำนก ำลงัคน 
งบประมำณ วสัด ุครุภณัฑ์ และระยะเวลำ หลงัจำกนัน้จึงด ำเนินกำรพฒันำผลิตภณัฑ์ให้มีรูปแบบตำมควำมต้องกำรของ
กลุม่เปำ้หมำย  

3. กำรทดลองใช้ผลติภณัฑ์ เมื่อสร้ำงผลติภณัฑ์เสร็จตำมขัน้ตอนท่ี 2 แล้วจะต้องน ำไปตรวจสอบควำมเหมำะสม
และประสิทธิภำพของผลิตภณัฑ์ หำกผลกำรตรวจสอบยงัไม่เป็นที่พึงพอใจหรือมีบำงส่วนที่จะต้องด ำเนินกำรปรับปรุง
แก้ไขจนกระทัง่ผลติภณัฑ์มีควำมเหมำะสมและมีประสทิธิภำพตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด 

4. กำรเผยแพร่ผลิตภณัฑ์ เป็นกำรน ำผลกำรวิจยัและผลิตภณัฑ์ไปเผยแพร่ เช่น กำรน ำเสนอในท่ีประชมุสมัมนำ
ทำงวิชำกำรหรือวิชำชีพ กำรตีพิมพ์เผยแพร่ในวำรสำรทำงวิชำกำร  กำรติดต่อกับหน่วยงำนทำงกำรศึกษำเพื่อจัดท ำ
ผลติภณัฑ์ทำงกำรศกึษำเผยแพร่ไปในโรงเรียนตำ่ง ๆ หรือติดตอ่กบับริษัทเพื่อผลติ จ ำหนำ่ยและเผยแพร่ในวงกว้ำงตอ่ไป 
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3.  กรอบแนวคดิและกระบวนการในการวจิัย  
จำกแนวคิดเก่ียวกับตรำผลิตภณัฑ์ และแนวคิดกระบวนกำรวิจัยและพฒันำ ผู้วิจัยได้น ำมำพฒันำเป็นกรอบ

แนวคิดและเอกสำรกำรสมัภำษณ์แบบมีโครงสร้ำงเพื่อใช้ในกำรสมัภำษณ์เชิงลกึผู้ให้ข้อมลูหลกั จ ำนวน 2 ทำ่น ที่มีอ ำนำจ

ในกำรพิจำรณำกำรพฒันำตรำผลติภณัฑ์ชมุชน และกำรสนทนำกลุม่กบัตวัแทนชำวบ้ำน จ ำนวน 15 คน 

 
       การทบทวนวรรณกรรม         การสัมภาษณ์เชิงลกึและการสนทนากลุ่ม (ครัง้ที่ 1) 
      การวางกรอบและกระบวนการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
        การสัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนากลุ่ม (ครัง้ที่ 2) 
 
 
 
 
4   .ผลการวิจัย  
  จากการสมัภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูหลกั จ านวน 2 ทา่น ซึง่ปฏิบตัิหน้าที่ในต าแหนง่ผู้ใหญ่บ้าน และพฒันากร บ้านแก่ง
จงูนาง ท่ีวา่การอ าเภอวงัทอง จงัหวดัพิษณโุลก ได้อธิบายวา่   ชุมชนแก่งจูงนาง อ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 
พืน้ที่สว่นใหญ่เป็นที่ราบสงูเขียวชอุ่ม มีแหลง่น า้เข็กไหลผ่าน   ซึ่งสมยัก่อน ทัง้หญิงชายสญัจรไปมา ต้องใช้การเดินจงูกนั
ข้ามน า้แก่งผ่านค่ายทหารสฤษดิ์เสนา จึงเป็นท่ีมาของช่ือหมู่บ้าน  ประชากรสว่นใหญ่ยึดอาชีพ เกษตรกร ท าไร่  ท าสวน
และหาของป่าขาย โดยยึดหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการด ารงชีพ  ด้วยความอุดมสมบูรณ์ ประกอบกับมีแหล่ง
ธรรมชาติที่สวยงาม จึงมีนกัทอ่งเที่ยวทัง้ชาวไทยและชาวตา่งชาติเร่ิมให้ความสนใจมาเที่ยว โดยเฉพาะการมาถ่ายรูปดอก
ศิลาวารี ซึ่งเป็นดอกไม้หินที่หาชมได้ยาก ทางอ าเภอและชุมชนจึงได้มีแนวคิดที่จะผลกัดนัให้บ้านแก่งจูงนาง ได้รับการ
พฒันาเป็นแหลง่ทอ่งเที่ยวเชิงนิเวศน์  รวมถึงการพฒันาตราผลติภณัฑ์จากผลผลิตของชาวชมุชน ที่ปัจจบุนั กลุม่ชาวบ้าน
ได้มีการรวมกลุม่กนัเพื่อท าพฒันาผลติภณัฑ์ โดยใช้วตัถดุิบที่มีอยูใ่นชมุชนเป็นหลกั (OTOP) อยา่งเช่น กลุม่จกัสาน  กลุม่
นวดแผนไทย และสมนุไพร  กลุม่เลีย้งแกะ  กลุม่อาหาร เป็นต้น  รวมถึงได้รับการสนบัสนนุจากทางภาครัฐ ในการจดัอบรม 
ให้ความรู้ รวมถึงการพฒันาผลติภณัฑ์และจดัหาตลาดเพื่อให้เป็นหมูบ้่านพฒันาทอ่งเที่ยว 
  กลุม่ชาวบ้านสว่นใหญ่ เขาด ารงชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยู่แล้ว ดงันัน้การพฒันาผลิตภณัฑ์
ต่าง ๆ ทางอ าเภอไม่ได้ไปด าเนินการให้  เราท าหน้าที่เพียงให้การสนบัสนนุเพื่อให้ชาวบ้านสามารถที่จะน าความรู้ที่ได้รับ
มาประยุกต์ใช้และต่อยอดให้ผลิตภณัฑ์จากภูมิปัญญาของเขาได้รับการยอมรับ โดยไม่ต้องลงทุนหรือใช้งบประมาณ
มากมาย  วัตถุดิบส่วนใหญ่ก็จัดหาได้ภายในชุมชนของเขา  คือ สิ่งที่มันมีอยู่แล้วในพืน้ถ่ิน เขาคุ้นเคยและรู้จักดี จน
สามารถที่จะมาน ามาใช้ประโยชน์ ได้  อยา่งวตัถดุิบในบางฤดกูาล ไมส่ามารถหาได้หรือมีต้นทนุเขาก็สามารถแสวงหาสิง่ที่

กระบวนการสร้างตรา
ผลิตภัณฑ์ 

การศึกษา
กลุ่มเป้าหมาย 

การส ารวจ สงัเคราะห์สภาพปัญหา
และความต้องการ 

การออกแบบและสร้างเอกลักษณ์
ตราผลิตภัณฑ์ 

การออกแบบพฒันาผลติภณัฑ์ 
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ทดแทนกันได้ ยกตวัอย่าง เช่น พอถึงหน้าแล้ง  มะนาวแพง  เขาก็ไม่ใช้มะนาว แต่ ใช้สบัปะรดทดแทนกนัได้ หรือถ้าหา
สบัปะรดไมไ่ด้  เขาก็อาจจะใช้มะดนัแทนก็ได้  

สิ่งที่ชาวบ้านในชุมชนส่วนใหญ่ขาดจริง ๆ คือ การขาดความรู้ ความเข้าใจในเร่ืองของการพฒันาผลิตภณัฑ์  

บรรจุภณัฑ์ หรือแนวคิดเร่ืองการตลาด  ไม่ใช่การขาดภูมิปัญญา เนื่องจากชาวบ้านเหล่านีอ้ยู่กับภูมิปัญญาเหล่านีม้า

ตลอดชีวิต    แต่สว่นใหญ่ก็จะเป็นผู้สงูอาย ุดงันัน้ทางอ าเภอจึงต้องมีการลงไปช่วยเหลือ สร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการ

สร้างองค์ความรู้เก่ียวกับผลิตภณัฑ์ การออกแบบบรรจุภณัฑ์ เนื่องจากบางพืน้ที่ไม่ได้มีร้านค้าเข้าถึงเหมือนในกรุงเทพ 

ชาวบ้านจึงไมค่อ่ยได้เห็นบรรจภุณัฑ์ที่แปลกใหม ่และไมท่ราบถึงความส าคญัของการสร้างตราผลติภณัฑ์   

นอกจากนี ้เมื่อผู้ วิจัยและคณะได้ด าเนินการสนทนากลุ่ม (Focus Group) กับตวัแทนชาวบ้าน  จ านวน 15 คน

เพื่อสอบถามถึงผลติภณัฑ์ที่ชาวบ้านเห็นถึงศกัยภาพในการพฒันาเป็นผลติภณัฑ์ชมุชนของบ้านแกง่จงูนาง โดยใช้เอกสาร

การสมัภาษณ์ จนได้ข้อสรุปในการพฒันาตราผลติภณัฑ์ชมุชน จ านวน 10 รายการ ได้แก่ 1  .ชาดอกอญัชนั  2  .น า้มนันวด

สมนุไพร 3  .สบูส่มนุไพร 4  .บปะรดกวนสั  5  .ไวน์สบัปะรด 6  .น า้พริกมะส ้ัง  7  .ไก่ด าแช่แข็ง 8  .น า้ปรุงผดัไท 9  .เคร่ืองจกั

สาน และ 10  .เนือ้แกะ   ทัง้นี ้ผู้ วิจัยขอแสดงตวัอย่างของข้อมูลที่ได้จากการสมัภาษณ์เชิงลึกและการสนทนากลุ่มเพียง

บางสว่น ดงัตวัอยา่งการพฒันาตราผลติภณัฑ์ไวน์สบัปะรด แก่งจงูนาง   

 
 ผลิตภณัฑ์ ไวน์สับปะรด แก่งจูงนาง 
  หาได้จากในชมุชน        สัง่ซือ้มาจากที่อื่น 
๑. ข้อมลูผลติภณัฑ์ 
ด้านคณุภาพและมาตรฐานผลติภณัฑ์ เป็นผลติภณัฑ์ที่ยงัไมไ่ด้รับรองมาตรฐานผลติภณัฑ์ 
ด้านศกัยภาพการผลติ เป็นผลติภณัฑ์ที่มีศกัยภาพการผลติปานกลาง สามารถผลิต

ซ า้ในปริมาณและคณุภาพใกล้เคยีงเดิม 
ด้านกระบวนการผลติและเทคโนโลยีที่ใช้ในการผลติ เป็นผลติภณัฑ์ที่มีกระบวนการผลติที่ไมยุ่ง่ยากซบัซ้อน 
ด้านการพฒันาผลติภณัฑ์   เป็นผลติภณัฑ์ที่ยงัขาดการออกแบบและพฒันารูปแบบบรรจุ

ภณัฑ์ ผู้ประกอบการต้องการเรียนรู้เพิ่มเตมิเร่ืองการผลติไวน์
จากการหมกัผลไม้ 

ด้านตลาดการจ าหนา่ยของผลติภณัฑ์ เป็นผลติภณัฑ์ที่ยงัไมม่กีารวางจ าหนา่ย 
๒. ลกูค้ากลุม่เปา้หมาย 
กลุม่เปา้หมายหลกั คือ นกัทอ่งเที่ยว  
๓. ตลาดหรือช่องทางการจดัจ าหนา่ย 
ยงัไมม่กีารด าเนินกิจกรรมทางการตลาด 
๔. กิจกรรมการสือ่สารการตลาด 
ยงัไมม่กีารวางแผนกิจกรรมสือ่สารการตลาดอยา่งจริงจงั เนื่องจากผลติภณัฑ์ยงัไมไ่ด้จดัจ าหนา่ย 
๕. คูแ่ขง่ขนั 
คูแ่ขง่ทางตรงคือ ไวน์องุ่น  
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คูแ่ขง่ทางอ้อมคือ ไวน์คลูเลอร์ ผลติภณัฑ์RTD 
๖. พฤติกรรมการซือ้และการใช้สนิค้าของกลุม่เปา้หมาย 
ยงัไมเ่คยจ าหนา่ยผลติภณัฑ์ 
๗. ความต้องการของชมุชน 
ปัจจบุนัสนิค้าจดัท าขึน้มาเพื่อจ าหนา่ยนกัทอ่งเที่ยว ซึง่ยงัไมเ่ป็นท่ีรู้จกัในวงกว้าง จงึต้องการพฒันาผลติภณัฑ์ให้
กลายเป็นจดุเดน่ และเข้าถึงผู้คนได้มากยิ่งขึน้ 
๘. เร่ืองราวหรือต านานของผลติภณัฑ์/ชมุชน 
เร่ืองเลา่ของแก่งจงูนาง ท่ีกลา่วถงึชายหนุม่หญิงสาวเดินจบัมือกนัข้ามแกง่ โดยให้ไวน์สบัปะรดสือ่แทน พยานรัก เพื่อเป็น
การยืนยนัวา่จะผา่นเร่ืองราวตา่ง ๆ ไปด้วยกนั 

๙. การวิเคราะห์ผลติภณัฑ์ 
ปัจจยัภายใน 

จดุออ่น 
-ผลผลติที่น ามาใช้ในการแปรรูป อยูใ่นระหวา่งเวลาของ
ช่วงฤดทูี่จ ากดั 
-การผลติไมส่ามารถผลติให้ได้มาตรฐานของ อย. เพราะ
ขาดความรู้ในกระบวนการผลติ ซึง่สง่ผลให้ ผลติภณัฑ์มี
อายกุารเก็บรักษาในระยะสัน้ 
-ผู้ผลติยงัไมส่ามารถสร้างผลผลติที่มีความแตกตา่ง 
เนื่องจากขาดองค์ความรู้ในด้านที่เก่ียวข้อง 

จดุแขง็ 
-ผลติภณัฑ์สามารถน ามาเป็นเคร่ืองดื่มประจ าของหมูบ้่านได้
เนื่องจากในสถานท่ีใกล้เคียงยงัไมม่ีผู้ผลติ 

ปัจจยัภายนอก 
โอกาส 
-ที่หมูบ้่าน “แก่งจงูนาง” มีดอกไม้ช่ือลลีาวดี ซึง่เป็น
ดอกไม้ใกล้สญูพนัธ์มีอยูท่ี่เดียวในประเทศไทย และมี
ต้นไม้รูปหวัใจที่นกัทอ่งเที่ยวนิยมแวะมาถา่ยรูป จึงเป็น
โอกาสที่ดีในการน าผลติภณัฑ์มาจ าหนา่ยบอกถงึเร่ืองราว
ความเป็นมาของหมูบ้่านท่ีฉากของผลติภณัฑ์น ามาซึง่ให้
ช่ือวา่ “ไวน์คูรั่ก” 
-มีสถานท่ีทอ่งเทีย่วเป็นน า้ตกอยูใ่นพืน้ท่ีเดยีวกนัใน
อ าเภอแกง่จงูนาง ยงัคงรักษาความเป็นธรรมชาติแบบ
ดัง้เดิมเหมาะส าหรับสง่เสริมให้เป็นแหลง่ทอ่งเที่ยวและมี
การจ าหนา่ยผลติภณัฑ์ของชมุชนเพื่อเป็นของฝาก 
-ได้รับงบประมาณสนบัสนนุจากรัฐบาล สง่เสริม
ผลติภณัฑ์และบรรจภุณัฑ์ของหมูบ้่าน 

อปุสรรค 
-ผลติภณัฑ์ไมส่ามารถผลติได้มากตามความต้องการของ
ตลาดเนื่องจากผลผลติออกตามฤดกูาล 
-การขาดความนิยมในการบริโภคไวน์ของผู้ผลติรายยอ่ยใน
ประเทศไทย  
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ตารางที่ 1  แสดงการสรุปสภาพปัญหา ความต้องการและกลุม่เปา้หมาย ของผลติภณัฑ์ ไวน์สบัปะรดแก่งจงูนาง 
จากข้อมูลที่ได้ ผู้ วิจัยและคณะจึงได้น าข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการพัฒนาตราผลิตภัณฑ์ และได้ด าเนินการ

สนทนากลุ่มกับตัวแทนชาวบ้านกลุ่มเดิม เป็นครัง้ที่ 2  เพื่อให้ชาวบ้านได้มีส่วนร่วมในการวิจัยและการพัฒนาตรา
ผลติภณัฑ์ชมุชน 
 ดงัตวัอยา่งการพฒันาตราผลติภณัฑ์ไวน์สบัปะรด แก่งจงูนาง   

   ช่ือผลติภณัฑ์:   ไวน์สบัปะรด แก่งจงูนาง   
   ข้อความที่บอกเล่าเร่ืองราวของผลิตภณัฑ์:  สองมือประคองข้ามแก่ง เฉลิมฉลองความรัก ด้วยไวน์สบัปะรด          

รสละมนุท่ีผา่นการคดัสรรอยา่งพิถีพิถนัจากไร่สบัปะรดพนัธุ์น า้ผึง้ของหมูบ้่านแก่งจงูนาง  

 
ภาพท่ี 1  แสดงตราผลติภณัฑ์ ฉลากและเร่ืองราวของ ไวน์สบัปะรด แก่งจงูนาง 

 

 
ภาพท่ี 2  แสดงการสนทนากลุม่ เพื่อศกึษาสภาพปัญหาและความต้องการกบักลุม่ตวัแทนชาวบ้าน 
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ล าดับ ตราผลิตภณัฑ์ 
ผลิตภณัฑ์ที่ได้รับ 

การพัฒนา 
คุณสมบัต ิ เร่ืองราว 

1 ชาดอกอญัชนัแก่ง
จงูนาง 
 

ชาดอกอญัชนั กลิน่ใบเตย  

 
 

เป็นชาจากดอกอญัชนัและมี
กลิน่หอมออ่น ๆ ของใบเตย 
บรรจใุนถงุกรองชา 

รสชาติและกลิน่หอม
ออ่นละมนุ บรรจใุน
ถงุชาสมนุไพรพร้อม
ชง สตูรผสมที่ลงตวั
ระหวา่งดอกอญัชญั
และใบเตย  
ที่พร้อมรับทกุเช้าวนั
ใหม ่ 
หรือเปลีย่นยามบา่ย
ที่เคร่งเครียด เตมิเตม็
ความสดใสด้วยชา
อญัชนัแก่งจงูนาง 

2 น า้มนันวดสมนุไพร 
แก่งจงูนาง 
 

น า้มนันวด
สมนุไพร
หอม 
 

น า้มนันวดสมนุไพร กลิน่
หอม เย็น ชว่ยผอ่นคลาย
กล้ามเนือ้ ปอ้งกนัแมลง 
บรรจใุนขวดสเปรย์ 

สเปรย์สมนุไพรสกดั
จากน า้มนัสมนุไพร
ธรรมชาตินานาชนิด  
ใช้นวดบรรเทาอาการ
ปวดเมื่อย หรือฉีด
ตามผิวหนงั เพื่อ
ปอ้งกนัแมลงรบกวน 
ปราศจากสารเคมี  
ปลอดภยั  ใช้ได้ทัง้
ครอบครัว 

3 สบูแ่ก่งจงูนาง สบูส่บัปะรด  

 

เป็นสบูส่มนุไพรที่ปราศจาก
สารเคมี อดุมด้วยสารจาก
ธรรมชาติที่ช่วยถนอม
ผิวพรรณ 

สบูธ่รรมชาติ 100% 
รวมคณุคา่ของสาร
สกดัจากสบัปะรด 
อดุมไปด้วยวิตามิน
ปรับสผิีวให้ขาว
กระจ่างใส เรียบเนียน 
คืนความชุม่ช่ืนให้แก่
ผิวของคณุ  
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ล าดับ ตราผลิตภณัฑ์ 
ผลิตภณัฑ์ที่ได้รับ 

การพัฒนา 
คุณสมบัต ิ เร่ืองราว 

4 สบัปะรดกวน 
แก่งจงูนาง 

สบัปะรดกวน  

 

เนือ้สมัผสัสบัปะรดเนียน
ละเอียด ทานง่ายขึน้ 
 
 

เต็มค ากบัสบัปะรด
กวนจากธรรมชาติ 
100%  
รสชาติเปรีย้วอม
หวาน  
เต็มค ากบัสบัปะรด
แท้ ๆ ปราศจากสาร
กนับดู และสารเคมี  

5 ไวน์สบัปะรด 
แก่งจงูนาง 

ไวน์สบัปะรด  

 

ไวน์สบัปะรดสตูรที่เป็น
เอกลกัษณ์เฉพาะของ
หมูบ้่าน  

สองมือประคองข้าม
แก่ง 
เฉลมิฉลองความรัก 
ด้วยไวน์สบัปะรด รส
ละมนุท่ีผา่น 
การคดัสรรอยา่ง
พิถีพิถนัจาก 
ไร่สบัปะรดพนัธุ์น า้ผึง้
ของหมูบ้่านแก่งจงู
นาง  

6 น า้พริกส าเร็จรูป
แก่งจงูนาง 
สตูรตะไคร้ 
 

น า้พริกส าเร็จรูป  เป็นน า้พริกตะไคร้  
สตูรดัง้เดิม  
จึงได้พฒันาให้เหมาะสมกบั
ความต้องการของ
กลุม่เปา้หมาย 

น า้พริกส าเร็จรูป ปรุง
รส สดใหม ่จาก
ตะไคร้ธรรมชาติ 
100% พร้อมสรรพ
คณุ บ ารุงสมอง  
ขบัลมในล าไส้ แก้
ท้องผกู 
เพิ่มรสชาติ ความ
อร่อยให้ทกุมือ้อาหาร  
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ล าดับ ตราผลิตภณัฑ์ 
ผลิตภณัฑ์ที่ได้รับ 

การพัฒนา 
คุณสมบัต ิ เร่ืองราว 

7 ไก่ด าแชแ่ข็ง 
แก่งจงูนาง 

ไก่ด าแชแ่ข็ง  

 

เนื่องจากเนือ้ไก่ด าอยูไ่ด้ไม่
นานนกั จึงพฒันาโดยการแช่
แข็งเพื่อยืดอาย ุและแบง่สว่น
ในการจ าหนา่ย เพื่อให้
เหมาะสมกบัความต้องการ
ของผู้บริโภค 

ไก่ด าสายพนัธุ์ภพูาน 
เป็นไก่กระดกูด าจาก
ศนูย์พฒันาสตัว์ 
จงัหวดัสกลนคร 
ได้รับการเลีย้งดอูยา่ง
ดีและมีคณุภาพ เป็น
ไก่ที่เลีย้งงา่ย โตเร็ว 
ปลอ่ยให้หากินอิสระ
ได้ ฟักไขแ่ละเลีย้งลกู
ได้เอง มกัน าไปต้ม
ประกอบอาหาร  
เนือ้แนน่ รสชาติ
อร่อยและ 
มีประโยชน์ตอ่
ร่างกาย  
มีสารสเีมลานิน ชว่ย
ลดอตัราการเกิด
โรคมะเร็ง โรคหวัใจ  
ลดคอเลสเตอรอล ลด
โอกาส 
การเกิดไขมนัอดุตนั
ในเส้นเลอืด บ ารุง
เลอืดส าหรับสตรีได้
อยา่งดี อดุมไปด้วย
โภชนาการเหมาะ
ส าหรับทกุครัวเรือน 
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ล าดับ ตราผลิตภณัฑ์ 
ผลิตภณัฑ์ที่ได้รับ 

การพัฒนา 
คุณสมบัต ิ เร่ืองราว 

8 น า้ปรุงผดัไทย
มะดนั แก่งจงูนาง 

น า้ปรุงผดัไทยมะดนั  

 

น า้ปรุงผดัไทยตามสตูรดัง่
เดิม บรรจซุองพร้อมราด เพื่อ
รับประทานในหนึง่มือ้ 
 
 
 

น า้ปรุงผดัไท สตูร
มะดนั เปรีย้วหวาน
กลมกลอ่ม ชว่ยเพิม่
รสชาติให้ทกุมือ้ผดั
ไทยจานโปรด อร่อย 
ง่าย ๆ แคฉี่กซอง  
 

 
9 

จกัสาน 
แก่งจงูนาง 

จกัสาน  

 

พฒันาจกัสานให้เพิ่มมลูคา่
ในรูปแบบเป็น        โคมไฟ
จกัสาน เพื่อใช้ตกแตง่
สถานท่ี 

ตกแตง่บ้านด้วยไอ
เดีย ดีไซน์สวย เก๋ ท่ีมี
กลิน่อายสไตล์โม
เดิร์น เพิ่มเสนห์่ด้วย
งานหตัถกรรมและ
งานจกัสาน   
ใช้วสัดจุากวสัดุ
ธรรมชาติ 100%  
ยงัคงเอกลกัษณ์
ผสมผสานเข้ากบั
บ้านในยคุสมยัใหม่
ได้อยา่งลงตวั 

10 เนือ้แกะแช่แข็งแก่ง
จงูนาง 

เนือ้แกะแช่แข็ง  

 

เนือ้แกะชิน้ขนาดคร่ึงกิโลกรัม 
ซึง่สามารถหาซือ้และ
รับประทานได้เฉพาะที ่
หมูบ้่านแกง่จงูนางเทา่นัน้ 

จากแกะเนือ้สายพนัธุ์
ดีจากตา่งประเทศ ที่
เลีย้งดอูยา่งใสใ่จทกุ
ขัน้ตอน คดัสรรเนือ้
สว่นตา่งๆ คณุภาพ
ระดบัพรีเมี่ยมเพื่อ
สมัผสัความนุม่ละมนุ
ลิน้ 
และรสชาติที่ดเียี่ยม  

ตารางที่ 2  แสดงข้อมลูสรุปตราผลติภณัฑ์ชมุชนทัง้หมดของบ้านแก่งจงูนาง 
    
 
4.  การอภปิรายผล และข้อเสนอแนะของการวิจัย 



ICMSIT 2019: 6th International Conference on Management Science, Innovation, and Technology 2019 

Faculty of Management Science, Suan Sunandha Rajabhat University (http://www.icmsit.ssru.ac.th) 

 

 
570 

 

งำนวิจยัเร่ืองกำรพฒันำตรำผลติภณัฑ์ชมุชน  กรณีศึกษำ: บ้ำนแก่งจงูนำง อ ำเภอวงัทอง จงัหวดัพิษณโุลก   ซึ่ง

เป็นงำนวิจยัประยกุต์เพื่อศึกษำกระบวนกำรพฒันำตรำผลิตภณัฑ์ชมุชนของบ้ำนแก่งจงูนำง  ในโครงกำรหนึ่งต ำบล หนึ่ง

ผลิตภณัฑ์ครัง้นี ้ ได้ใช้กำรวิจยัเชิงคณุภำพ โดยแบ่งกำรด ำเนินงำนเป็น 2 สว่น ได้แก่ กำรสมัภำษณ์เชิงลกึผู้ให้ข้อมลูหลกั 

ได้แก่ ผู้ ใหญ่บ้ำน และพฒันำกร บ้ำนแก่งจงูนำง ที่ว่ำกำรอ ำเภอวงัทอง จงัหวดัพิษณโุลก และกำรสนทนำกลุม่กบัตวัแทน

ชำวบ้ำน (Focus Group) จ ำนวนรำว 15 คน  จ ำนวน  2  ค รั ง้  เพื่อพัฒนำตรำผลิตภัณฑ์ โดยใช้แนวคิดเ ร่ือง

กระบวนกำรพฒันำตรำผลติภณัฑ์  จ ำนวน 10 รำยกำร  ได้แก่ 1. ชำดอกอญัชนั  2. น ำ้มนันวดสมนุไพร 3. สบูส่มนุไพร 4. 

สบัปะรดกวน  5. ไวน์สบัปะรด 6. น ำ้พริกมะสงั  7. ไก่ด ำแช่แข็ง 8. น ำ้ปรุงผดัไท 9. เคร่ืองจกัรสำน และ 10. เนือ้แกะ  

ผลกำรวิจยัในเร่ืองกำรพฒันำตรำผลิตภณัฑ์ชุมชนครัง้นี ้สอดคล้องกบัแนวคิดเร่ืองกำรสร้ำงตรำผลิตภณัฑ์เพื่อ

ประยุกต์ใช้ในกำรออกแบบ โดย Healey  (2008) ที่อธิบำยว่ำ กำรสร้ำงตรำผลิตภณัฑ์ ต้องอำศยัองค์ประกอบของกำร

สร้ำงตรำผลิตภัณฑ์  ได้แก่  กำรวำงต ำแหน่งผลิตภัณฑ์ (Positioning) กำรเล่ำเร่ือง (Storytelling)  และกำรออกแบบ 

(Design)    โดยในกำรวิจยัเพื่อพฒันำตรำผลิตภณัฑ์ครัง้นี ้ไม่ได้ด ำเนินกำรตัง้รำคำ (Price) และกำรสร้ำงควำมสมัพนัธ์

กบัลกูค้ำ (Customer relationship) เนื่องจำกเป็นกำรพฒันำผลติภณัฑ์ต้นแบบ โดยผลติภณัฑ์ยงัไมไ่ด้จ ำหนำ่ยในตลำด 

นอกจำกนี ้ ผลกำรวิจยัเป็นไปในลกัษณะเดียวกบัรำยงำนกำรวิจยัเร่ืองกำรสร้ำงตรำสินค้ำสมุทรสงครำม โดย         

ชุติกำญจน์  ศรีวิบลูย์,  ชลภสัสรณ์ สิทธิวรงค์ชยั, ภฤศญำ ปิยนสุรณ์, และวรรณี สทุธใจดี (2554) ที่สรุปแนวทำงในกำร

พฒันำตรำผลิตภณัฑ์ของจงัหวดัสมุทรสงครำมให้ประสบควำมส ำเร็จว่ำ ต้องสร้ำงควำมแตกต่ำงจำกตรำผลิตภณัฑ์อื่น 

และเน้นจดุขำยที่มีควำมแตกตำ่ง เป็นเอกลกัษณ์เฉพำะ  โดยบ้ำนแก่งจงูนำงได้ใช้ควำมแตกตำ่งด้ำนต้นทนุทำงธรรมชำติ

ที่มีอยู่ รวมถึงกำรพฒันำศนูย์กำรเรียนรู้ไก่ด ำ และฟำร์มแกะเพียงแห่งเดียวในจงัหวดัพิษณโุลกมำใช้ เป็นจุดหลกัในกำร

พฒันำตรำผลติภณัฑ์   

ประเด็นส ำคญัอีกประกำร คือ ข้อเสนอแนะให้ผู้ที่มีสว่นร่วมกบักำรพฒันำตรำผลิตภณัฑ์จะต้องให้ควำมส ำคญั

กบัเร่ืองนีอ้ยำ่งจริงจงั โดยต้องเรียนรู้และท ำควำมเข้ำใจกบัเร่ืองตรำผลติภณัฑ์  กำรพฒันำผลติภณัฑ์ และกำรตลำดเชิงกล

ยุทธ์นอกเหนือจำก ข้อเสนอในเร่ืองกำรให้กำรสนบัสนุนโครงกำรหนึ่งต ำบลหนึ่งผลิตภณัฑ์จำกหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง (ชู

ชำติ เผำ่หนอง, 2548; ชตุิกำญจน์  ศรีวิบลูย์ และคณะ, 2554)  

อยำ่งไรก็ตำม งำนวิจยัเพื่อพฒันำตรำผลติภณัฑ์ชมุชนครัง้นี ้มีจดุออ่นท่ีส ำคญั เนื่องจำกอยูใ่นช่วงเร่ิมต้น โดยที่

ผลิตภณัฑ์ดงักลำ่วยงัไม่ได้ด ำเนินกำรจดัจ ำหน่ำยจริง  ดงันัน้ หำกพิจำรณำตำมแนวคิดกระบวนกำรสร้ำงตรำผลิตภณัฑ์  

ผู้วิจยัจึง ด ำเนินกำรได้เพียง  3 ขัน้ตอนแรก  คือ 1. กำรศึกษำกลุม่เป้ำหมำย 2. กำรออกแบบตรำผลิตภณัฑ์ และ 3. กำร

สร้ำงเอกลกัษณ์ตรำผลติภณัฑ์  ขณะที่ หำกพิจำรณำตำมแนวคิดกระบวนกำรวิจยัและพฒันำ  ผู้วิจยัได้ด ำเนินกำรเพียง  2 

ขัน้ตอน  คือ 1. กำรส ำรวจ สงัเครำะห์สภำพปัญหำและควำมต้องกำร และ 2. กำรออกแบบพฒันำผลติภณัฑ์ โดยที่ยงัขำด

กำรศึกษำถึงควำมต้องกำรของผู้บริโภค  ซึ่งน ำไปสูข้่อเสนอแนะของงำนวิจยัในครัง้ต่อไป ที่ผู้วิจยัต้องศึกษำทศันคติและ

พฤติกรรมของผู้บริโภค หำกมีกำรทดสอบตรำผลติภณัฑ์  จะท ำให้ทรำบถึงมมุมองของผู้บริโภคเปำ้หมำยวำ่ตรำผลติภณัฑ์
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ที่ถกูพฒันำขึน้มี ควำมสอดคล้องกบัควำมต้องกำรของตลำดในปัจจุบนัหรือไม่ และผู้วิจยัควรจะวำงกลยทุธ์กำรสื่อสำร

ทำงกำรตลำดอยำ่งไรเพื่อให้ตรำผลติภณัฑ์เป็นท่ียอมรับของตลำดเปำ้หมำย 

 นอกจำกนี ้ กำรพฒันำตรำผลติภณัฑ์โครงกำรหนึง่ต ำบล หนึง่ผลติภณัฑ์ (OTOP) ที่ถกูพฒันำขึน้ใหม ่ควรน้อม

น ำแนวคิดเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงมำประยกุต์ใช้ เพื่อให้เหมำะสมกบัสภำพบริบททำงเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศไทย 
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ความตัง้ใจใช้น า้ประปาของการประปาส่วนภมูภิาค  
กรณีศึกษา ลูกค้าในอนาคตในพืน้ที่ภาคใต้ตอนล่าง 

Factors Influencing the Intention to Use Tap Water from the 
Provincial Waterworks Authority:Case Study The Prospect who 

Living in the Lower-Southern Provinces of Thailand. 
 

ณัฐภทัร นิระภยั1 
วรพจน์ ปานรอด2 

  

บทคดัย่อ 

 การวิจัยนีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อ  1.) เพื่อศึกษาการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงที่มีอิทธิพลต่อความตัง้ใจใช้บริการ

น า้ประปาของการประปาสว่นภมูิภาค 2.) เพื่อศึกษาการรับรู้ความสามารถในการควบคมุพฤติกรรมที่มีอิทธิพลต่อความ

ตัง้ใจใช้บริการน า้ประปาของการประปาส่วนภูมิภาค ตามกรอบทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน การวิจัยนีเ้ป็นการวิจัยเชิง

ปริมาณ ใช้แบบสอบถามแบบเลือกตอบและมาตรวดัแบบประเมินคา่ 5 ระดบั ในการเก็บข้อมลู สุม่กลุม่ตวัอยา่งลกูค้าใน

อนาคต )Prospect) ที่อยู่อาศยัใน 7 จงัหวดัภาคใต้ตอนลา่ง ได้แก่ ตรัง พทัลงุ สงขลา สตลู ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส 

รวมทัง้สิน้ 400 ราย โดยก าหนดให้ผู้ตอบแบบสอบถาม 1 ราย เทา่กบั 1 ครัวเรือน วิเคราะห์ข้อมลูโดยการใช้สถิติวิเคราะห์ 

Linear Regression ผลการวิเคราะห์ข้อมลูทางสถิติ พบวา่ ปัจจยัด้านการรับรู้ความสามารถในการควบคมุพฤติกรรม (sig 

0.02) มีอิทธิพลตอ่ความตัง้ใจใช้น า้ประปาของการประปาสว่นภมูิภาค ที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติที่ 0.05 และเมื่อวิเคราะห์

สมการถดถอย พบว่าการรับรู้ความสามารถในการควบคมุพฤติกรรม มีอิทธิพลตอ่ความตัง้ใจใช้น า้ประปาของการประปา

ส่วนภูมิภาคของกลุ่มลูกค้าในอนาคตในพืน้ที่ภาคใต้ตอนล่าง และแปรผันตรง ในเชิงบวกกับปัจจัยด้านการรับรู้

ความสามารถในการควบคมุพฤติกรรม 

ค าส าคัญ : การคล้อยตามกลุม่อ้างองิ การรับรู้ความสามารถในการควบคมุพฤติกรรม ความตัง้ใจ 

Abstract 
 The aim of this research was to study the factors influencing the intention for the use of water supply 
from the Provincial Waterworks Authority for the prospect who living in the lower southern provinces of Thailand. 
Focusing on Subjective Norm and Perceived Behavioral Control factor. This quantitative research used 
questionnaires to collect data by quota sampling at first and random sampling prospective customers. In this 
case the prospective customers are residents from seven provinces in the lower parts of southern Thailand. 
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The seven provinces which were chosen are Trang, Phatthalung, Songkhla, Satun, Yala, Phattani and 
Narathiwat. A total of 400 respondents were chosen, mainly focusing on respondents who are representatives 
of households and have the ability to decide important issues within their family. And also requires only one 
person to represent their household. According to the statistical analysis, it was discovered that the perceived 
behavioral control efficacy factors influencing the significance level of 0.05. After analyzing the regression it 
was found that the direction of the relationship towards the intention to use tap water from the Provincial 
Waterworks Authority for future customers in the lower southern region of Thailand varies with the perceived 
behavior control factors.  
Key word : Subjective Norm, Perceived Behavioral Control, Intention 
 
บทน า 
 การประปาส่วนภูมิภาค หรือ กปภ. เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ก่อตัง้ตาม
พระราชบญัญตัิ การประปาสว่นภมูิภาค พ.ศ. 25221 มีหน้าที่ส ารวจ จดัหา ผลติ และสง่จ่ายน า้ประปาให้แก่ประชาชนใน 
74 จงัหวดัทัว่ประเทศ ยกเว้น กรุงเทพมหานคร นนทบรีุ และสมทุรปราการ (การประปาสว่นภมูิภาค,2560) กปภ. มกัถกู
จดัให้เป็นธุรกิจที่มีการผกูขาด เนื่องจากเป็นธุรกิจที่ใช้เงินลงทนุสงู ให้ผลตอนแทนต ่า และใช้ระยะเวลาคืนทนุช้า (สถาบนั
พระปกเกล้า, 2016) ท าให้ไม่ได้รับความสนใจจากภาคเอกชน รัฐจึงต้องเข้ามาด าเนินการ ในรูปแบบของรัฐวิสาหกิจ เพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและถูกสุขลักษณะมากขึน้  โดยมีรายได้หลักจากการจ าหน่าย
น า้ประปาเพียงทางเดียว อย่างไรก็ตาม ประชาชนยงันิยมอปุโภคบริโภคน า้จากแหลง่อื่นๆ เช่น ระบบประปาท้องถ่ิน บ่อ
บาดาล แมน่ า้ ล าคลอง โดยมีสดัสว่นการบริโภคน า้จากระบบประปาท้องถ่ิน ร้อยละ 57.2 การประปาสว่นภมูิภาค ร้อยละ 
16.7 ขดุบอ่บาดาลและเก็บน า้ไว้ใช้ ร้อยละ 17 (การประปาสว่นภมูิภาค, 2561) 

ต่อมาเมื่อรัฐบาลประกาศนโยบายให้ทุกพืน้ที่ในประเทศไทย มีน า้ประปาใช้ ภายในปี 2560 กปภ. ในฐานะ
หน่วยงานภาครัฐที่ให้บริการประชาชน จึงเร่งจดัสรรงบประมาณวางท่อขยายเขตจ าหนา่ยน า้ออกไปให้ครอบคลมุมากขึน้ 
โดยเฉพาะพืน้ที่ในจงัหวดัในภาคใต้ตอนลา่ง ซึ่งเป็นที่ตัง้ของพืน้ที่เศรษฐกิจพิเศษ ด่านพรมแดนระหว่างประเทศไทยและ
ประเทศมาเลเซีย รวมถึงเป็นศนูย์กลางทางเศรษฐกิจ การทอ่งเที่ยว และการคมนาคมที่ส าคญัทางภาคใต้ โดยในปี 2558-
2560 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5 ซึ่งก ากบัดแูละและให้บริการน า้ประปาในพืน้ที่ 7 จังหวดัภาคใต้ตอนลา่ง ได้จัดสรร
งบประมาณส าหรับวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้กว่า 150 โครงการ ท าให้ กปภ. ยิ่งมีแนวโน้มใช้เวลาในการคืนทุนนาน
ยิ่งขึน้ และเมื่อศึกษาแผนที่แนวท่อ ของ กปภ.สาขา ทัง้ 20 สาขาในพืน้ที่ภาคใต้ตอนลา่ง พบว่า ยงัมีครัวเรือนอีกจ านวน
มากที่ไมไ่ด้ใช้น า้ประปาของ กปภ. ท าให้โครงการตา่งๆ ยงัไมเ่กิดความคุ้มคา่เทา่ที่ควร อยา่งไรก็ตาม หาก กปภ. สามารถ
เปลีย่นให้ประชาชนที่อยูใ่นบริเวณแนวท่อ ซึง่เปรียบเสมือน ลกูค้าในอนาคต กลายเป็น ลกูค้าของ กปภ. ได้ทัง้หมด จะท า
ให้ กปภ.มีรายได้เพิ่มขึน้ ช่วยย่นระยะเวลาคืนทนุ และเกิดความคุ้มคา่จากการใช้งบประมาณมากยิ่งขึน้ ผู้วิจยัจึงสนใจที่
จะศึกษาถึงปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อความตัง้ใจใช้น า้ประปาของการประปาส่วนภูมิภาค โดยเลือกศึกษาจากกลุ่มลกูค้าใน
อนาคตในพืน้ที่ภาคใต้ตอนล่าง เพื่อศึกษาตวัแปรและแนวโน้มที่จะท าให้ประชาชนในพืน้ที่ดงักล่าว กลายเป็นลกูค้าใน
อนาคต ของ กปภ. ภายใต้ตวัแปรในกรอบทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Theory of Planed Behavior) 
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วัตถุประสงค์งานวิจัย 

1. เพื่อศกึษาการคล้อยตามกลุม่อ้างอิงที่มีอิทธิพลตอ่ความตัง้ใจใช้บริการน า้ประปาของการประปาสว่นภมูิภาค 
2. เพื่อศึกษาการรับรู้ความสามารถในการควบคมุพฤติกรรมที่มีอิทธิพลต่อความตัง้ใจใช้บริการน า้ประปาของ

การประปาสว่นภมูิภาค  
 
การทบทวนวรรณกรรม 
 ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Theory of Planned Behavior) 

 เป็นทฤษฎีที่พฒันามาจากทฤษฎีการกระท าด้วยเหตผุล โดย Fishbein และ Ajzen ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน 

มีความเช่ือวา่ การกระท าของมนษุย์เกิดจากปัจจยัชีน้ า 3 ประการ ได้แก่ 

 1. ทศันคติตอ่พฤติกรรม (Attitude toward Behavior) เป็นการประเมินผลของบคุคลวา่หากกระท ากิจกรรมนัน้ๆ  

จะได้รับผลทางบวกหรือทางลบ หากได้รับผลทางบวก ก็มกัจะเลือกท าพฤติกรรมนัน้ๆ หรือท าซ า้อีก แต่หากได้รับผลทาง

ลบ ก็มีแนวโน้มที่จะไมท่ าพฤติกรรมนัน้ 

 2. การคล้อยตามกลุม่อ้างอิง (Subjective Norm) เป็นการรับรู้ของบคุคล ว่าบคุคลแวดล้อมที่มีความส าคญัตอ่

เรา ต้องการ เห็นด้วย หรือสนบัสนนุให้เราท าพฤติกรรมต่างๆหรือไม่ หรือหากเรารับรู้ว่าบคุคลที่มีความส าคญักบัเราท า

พฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง ก็มีแนวโน้มที่เราจะกระท าพฤติกรรมนัน้ด้วย ซึ่งกลุ่มอ้างอิงอาจเป็นพ่อ แม่ สมาชิกใน

ครอบครัว เพื่อน ผู้น าชมุชน หรือสมาชิกในชมุชน ก็ได้ 

 3. การรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม (Perceived Behavioral Control) คือการที่บุคคลประเมิน

ความสามารถของตัวเอง ว่าจะสามารถท าพฤติกรรมได้หรือไม่ หากประเมินแล้วว่ามีก าลงั มีความสามารถ มีโอกาส  

มีทรัพยากรเพียงพอ ก็มีแนวโน้มที่จะแสดงพฤติกรรม แต่หากพิจารณาแล้วไม่ตนไม่มีความสามารถ หรือขาดโอกาส ทนุ

ทรัพย์ ทรัพยากร ก็อาจหลกีเลีย่งการท าพฤติกรรม  
 แนวคิดเกี่ยวกับความตัง้ใจซือ้ (Purchase Intention)  

ความตัง้ใจซือ้ เป็นการแสดงถึงการเลอืกใช้บริการใดบริการหนึง่เป็นตวัเลอืกแรก ซึง่สามารถสะท้อนถึงพฤตกิรรม
การซือ้ของผู้บริโภคได้ ซึ่ง Fishbein (1975) กล่าวไว้ว่า ความตัง้ใจซือ้ หมายถึง ความตัง้ใจของประชาชนที่จะซือ้สินค้า
หรือบริการเป็นตวัเลือกแรก ซึ่งสามารถสะท้อนถึงพฤติกรรมการซือ้ของผู้บริโภค พฤติกรรมการซือ้อาจจะท านายได้จาก
ความตัง้ใจซือ้และการท่ีบคุคลประเมินความเป็นไปได้ในการซือ้ 

ความตัง้ใจซือ้ เกิดจากอิทธิพลของพฤติกรรมตามแผน ซึ่งประกอบด้วย ทศันคติ การคล้อยตามกลุม่อ้างอิง และ 

การรับรู้ความสามารถในการควบคมุพฤติกรรม ซึง่คา่น า้หนกัของปัจจยัแตล่ะตวัจะเก่ียวข้องกบัพฤตกิรรมการของผู้บริโภค  

การวดัความตัง้ใจซือ้ จึงมีผลตอ่การท านายพฤติกรรมการซือ้ของบคุคลวา่จะทาพฤติกรรมนัน้หรือไม่ ดงันัน้ ความตัง้ใจซือ้  

จึงมกัถกูน ามาใช้เป็นตวัแปรในการก าหนดกรอบงานวิจยั (พวงเพชร ศิริโอด, 2558) 

Alessandro Di Fiore (2013) ได้น าเสนอบทความเร่ือง นวตักรรมที่มีผลต่อผู้บริโภค ส าหรับกลุ่มที่ไม่ใช่ลกูค้า  
ในวารสาร Harvard Business Review โดยหนึ่งในเหตผุลหลกัที่ลกูค้าไม่ซือ้สินค้าหรือผลิตภณัฑ์ เป็นประเด็นด้านสงัคม  
ซึ่งสอดคล้องปัจจัยด้านการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง ในทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน  ที่ระบุว่า หากสินค้าหรือบริการนัน้ๆ  
ไม่สอดคล้องกบัศาสนาหรือบรรทดัฐานของสงัคม อาจท าให้ผู้บริโภคปฏิเสธการซือ้สินค้าหรือบริการ รวมถึงหากบคุคลท่ี
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นบัถือ ไมเ่ห็นด้วยหรือเห็นวา่การใช้สนิค้าหรือบริการนัน้ๆ ขดักบัความนิยมของสงัคม ยอ่มมีแนวโน้มที่บคุคลจะปฏิเสธการ
บริโภคสนิค้าหรือบริการนัน้ๆ เช่นกนั  
 Borith Long (2010) ได้ศึกษาทศันคติและปัจจยัด้านจิตวิทยาที่สง่ผลกระทบตอ่ความตัง้ใจของผู้ เดินทางในการ

ใช้การขนส่งทางรางในเขตเมืองในอนาคต โดยการประยุกต์ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน เพื่อศึกษาถึงความตัง้ใจของผู้

เดินทางในการใช้รถไฟฟ้าในอนาคตในกรุงพนมเปญ เมืองหลวงของประเทศกมัพชูา ใช้แบบสอบถามเก็บข้อมลูจากผู้ใช้

รถจักรยานยนต์ จ านวน 398 คน ที่เดินทางระหว่างถนน Kampuchea Krom และ Russian Boulervards ซึ่งอยู่ในแนว

รถไฟฟา้เช่ือมโยงจากจดุศนูย์กลางทางธุรกิจในกลางเมือง ไปยงัทา่อากาศยาน ผลการวิเคราะห์ด้วยแบบจ าลองสมการเชิง

โครงสร้างพบว่า ตวัแปรด้านทศันคติ บรรทดัฐานของบคุคล และการรับรู้การควบคมุพฤติกรรม มีอิทธิพลต่อความตัง้ใจ

ของผู้ เดินทางในการใช้รถไฟฟา้ในอนาคต 

พลเอก สงัฆคณุ และอจัฉราวรรณ งามญาณ (2560) ศกึษาเร่ืองปัจจยัที่สง่ผลกบัความตัง้ใจซือ้บ้านของกลุม่คน

ที่มีครอบครัว ตามกรอบทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน และศึกษามิติย่อยของกลุม่อ้างอิง โดยแบ่งกลุม่อ้างอิงออกเป็น 4 มิติ 

ได้แก่ คู่ครอง ลกู บิดามารดา และเพื่อน เก็บตวัอยา่ง จ านวน 180 ตวัอย่าง จากผู้มีครอบครัวในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล วิเคราะห์ผลด้วยสมการถดถอย พบว่า ทศันคติต่อพฤติกรรม มีอิทธิพลสงูสดุ รองลงมา คือ อิทธิพลของกลุม่

อ้างอิง โดยในกลุม่อ้างอิง ลกู มีอิทธิพลสงูสดุ สว่นการรับรู้ความสามารถในการควบคมุพฤติกรรมมีอิทธิพลต ่าสดุ 

สมุาลี วิจกัษณ์กุล (2556) ศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัด้านทศันคติและพฤติกรรมที่มีผลตอ่ความตัง้ใจซือ้แบรนด์ไอศกรีม: 

บทบาทประเทศต้นก าเนิดของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร บ่งชีว้่าปัจจยัด้านการคล้อยตามกลุม่อ้างอิงไม่มีอิทธิพลตอ่

ความตัง้ใจซือ้ไอศกรีม เนื่องจากกลุม่ตวัอย่างให้ความเห็นว่า การบริโภคไอศกรีมไม่ได้เกิดจากค่านิยมคล้อยตามบคุคล

อ้างอิง 
 
ระเบียบวิธีการวิจัย 

 ประชากร ประชาชนที่อยู่ในพืน้ที่ให้บริการของ กปภ.สาขา ทัง้ 20 สาขา ใน 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง  

และมีที่อยูอ่าศยัอยูบ่ริเวณแนวทอ่ประปา แตย่งัไมไ่ด้เป็นลกูค้าของ กปภ. 

 กลุ่มตัวอย่างและการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง เนื่องจากเขตพืน้ที่ให้บริการของ กปภ. ยงัไม่ครอบคลมุทุกพืน้ที่  7 

จังหวดัภาคใต้ตอนล่าง ท าให้ไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน จึงใช้สตูรค านวณของ W.G. Cochran (กัลยา วานิช

บญัชา, 2549) เก็บตวัอย่าง จ านวน 400 ราย โดยก าหนดให้ 1 ราย เท่ากบั 1 ครัวเรือน ใช้วิธีการสุม่ตวัอย่างแบบหลาย

ขัน้ตอน โดยขัน้ตอนแรกใช้การสุม่แบบโควตา (Quota Sampling) แบง่ประชากรออกเป็น 7 จงัหวดั จากนัน้ใช้การสุม่แบบ

ไม่อาศยัความน่าจะเป็น (Non-probability sampling) แบบการสุม่แบบบงัเอิญ (Random Sampling) เก็บตวัอย่างให้ได้

จ านวนตามที่ก าหนด 

 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 

 งานวิจยันี ้เก็บข้อมลูด้วยแบบสอบถาม ซึง่แบง่ออกเป็น 4 ตอน ดงันี ้

ตอนที่ 1 ข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นค าถามแบบเลือกตอบ มีทัง้หมด 6 ข้อ  
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ตอนที่ 2 ข้อมลูแหลง่น า้ที่ใช้ในปัจจบุนั เป็นค าถามแบบเลอืกตอบ มีทัง้หมด 1 ข้อ 

ตอนที่ 3 ข้อค าถามวดัระดบัความคิดเห็นที่มีตอ่ตวัแปรด้านการคล้อยตามกลุม่อ้างอิง จ านวน 5 ข้อ ข้อ
ค าถามวดัระดบัความคิดเห็นที่มีตอ่ตวัแปรด้านการรับรู้ความสามารถในการควบคมุพฤติกรรม จ านวน 5 ข้อ แต่ละข้อใช้
มาตรวดัแบบมาตราสว่นประมาณคา่ 5 ระดบั (Likert Scale) 

ตอนที่ 4 ข้อค าถามวดัระดบัความคิดเห็นที่มีตอ่ตวัแปรด้านความตัง้ใจใช้น า้ประปาของ กปภ .จ านวน 3 
ข้อ แตล่ะข้อใช้มาตรวดัแบบมาตราสว่นประมาณคา่ 5 ระดบั (Likert Scale) 

จากการทบทวนวรรณกรรมและทฤษฎีต่างๆ ผู้ วิจัยจึงก าหนดกรอบงานวิจยัเร่ือง ความตัง้ใจใช้น า้ประปาของ  
การประปาสว่นภมูิภาค กรณีศกึษาลกูค้าในอนาคตในพืน้ท่ีภาคใต้ตอนลา่ง โดยมีกรอบงานวิจยัดงันี  ้

 
 

 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคดิในการวจิยั 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล  
งานวจิยันีใ้ช้การวเิคราะห์ข้อมลู ดงันี ้  
1. การวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา )Descriptive Statistic) ส าหรับอธิบายข้อมลูทัว่ไปของกลุม่ตวัอยา่ง อาทิ 

เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ ระดบัรายได้ครัวเรือนเฉลี่ยต่อเดือน และจ านวนสมาชิกในครัวเรือน  รวมถึงแหลง่น า้ที่
กลุม่ตวัอยา่งเลือกใช้ในปัจจบุนั โดยแสดงคา่ร้อยละ คา่เฉลีย่ สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อบรรยาย
ลกัษณะทัว่ไปทางประชากรของกลุม่ตวัอยา่ง 

2. วิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงอนมุาน )Linear Regression( ส าหรับอธิบายผลการศึกษาตวัแปรด้านการคล้อยตาม

กลุ่มอ้างอิง และการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม ที่มีอิทธิพลต่อความตัง้ใจในการใช้น า้ประปาของการ

ประปาสว่นภมูิภาค โดยทดสอบสมมติฐานท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติที่ 0.05 และทดสอบทิศทางความสมัพนัธ์ของตวัแปร

ต้นท่ีมีตอ่ตวัแปรตาม เพื่อท านายแนวโน้มความตัง้ใจใช้บริการน า้ประปาของการประปาส่วนภมูิภาค 

 
สรุปผลการวิจัย 

 จากกลุ่มตวัอย่างทัง้หมด 400 คน เป็นเพศชาย จ านวน 208 คน เพศหญิง มี 192 คน ส่วนใหญ่ อยู่ในช่วงอายุ 

25-34 ปี ระดบัการศึกษา มธัยมศึกษาตอนปลาย มีรายได้ครัวเรือนเฉลี่ยต่อเดือน 15,001 – 20,000 บาท มีสมาชิกใน

ครัวเรือน 3-4 คน ปัจจุบนักลุม่ตวัอย่างนิยมใช้น า้จากแหลง่น า้ผิวดิน และใช้น า้ฝน เป็นหลกั รองลงมาคือ น า้ประปาจาก

องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินหรือระบบประปาหมูบ้่าน และน า้ใต้ดิน ตามล าดบั 

 

การคล้อยตามกลุม่อ้างอิง 

(Subjective Norm) 
ความตัง้ใจใช้น า้ประปาของ กปภ. 

)Intention to Use Tap Water from PWA( 
การรับรู้ความสามารถในการควบคมุพฤตกิรรม 

(Perceived Behavioral Control) 
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ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นตามทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน 

 ผลการวิเคราะห์ตวัแปรด้านการคล้อยตามกลุม่อ้างอิง (Subjective Norm) 
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ตวัแปรด้านการคล้อยตามกลุม่อ้างอิง 

การคล้อยตามกลุ่มอ้างองิ X  S.D. ความหมาย 

1.  สมาชิกในครอบครัวของทา่นเหน็ว่าน า้ประปาของ กปภ  .จะท าให้สะดวกสบายขึน้  3.83 0.80 เหน็ด้วยมาก 
2.  เพ่ือนของทา่นสนบัสนนุให้ทา่นใช้น า้ประปาของ กปภ. 3.70 1.02 เหน็ด้วยมาก 
3.  เพ่ือนบ้านของทา่นเหน็ว่าการใช้น า้ประปาของ กปภ  .เป็นสิง่ที่ดี  3.57 1.00 เหน็ด้วยมาก 
4.  บคุคลท่ีทา่นให้ความเคารพ อาท ิผู้น าในชมุชน ผู้น าศาสนา แนะน า สนบัสนนุให้
ทา่นใช้น า้ประปาของ กปภ. 

3.59 1.11 เหน็ด้วยมาก 

5.  สมาชิกในชมุชนของทา่นเหน็ว่าการใช้น า้ประปา ของ กปภ  .เป็นสิง่ที่ดี  3.59 0.99 เหน็ด้วยมาก 
รวม 3.66 0.99 เหน็ด้วยมาก 

 
จากการวิเคราะห์ทางสถิติพบวา่ กลุม่ตวัอยา่งมีความคิดเห็นตอ่การคล้อยตามกลุม่อ้างอิงภาพรวมในระดบั เห็น

ด้วยมาก ( X = 3.66, S.D. = 0.99) โดยประเด็นที่ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็น เห็นด้วยมาก มากที่สดุ คือ 
สมาชิกในครอบครัวของทา่นเห็นวา่น า้ประปาของ กปภ. จะท าให้สะดวกสบายขึน้ รองลงมาคือ เพื่อนของทา่นสนบัสนนุให้
ท่านใช้น า้ประปาของ กปภ. และบคุคลที่ท่านให้ความเคารพ อาทิ ผู้น าในชุมชน ผู้น าศาสนา แนะน า สนบัสนนุให้ท่านใช้
น า้ประปาของ กปภ. และสมาชิกในชมุชนของทา่นเห็นวา่การใช้น า้ประปาของ กปภ. เป็นสิง่ที่ดี ตามล าดบั 

 
ผลการวิเคราะห์ตวัแปรด้านการรับรู้ความสามารถในการควบคมุพฤติกรรม (Perceived Behavioral Control) 

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ตวัแปรด้านการรับรู้ความสามารถในการควบคมุพฤติกรรม 

การรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม X  S.D. ความหมาย 

1. ทา่นรับรู้วา่ขัน้ตอนการขอใช้บริการน า้ประปาของ กปภ  .เป็นเร่ืองงา่ย ไม่
ยุง่ยาก 

3.76 0.90 เห็นด้วยมาก 

2. ทา่นรับรู้วา่ทา่นไมมี่อปุสรรคด้านคา่ใช้จา่ยในการขอ ติดตัง้ระบบประปา
ของ กปภ. 

3.55 0.92 เห็นด้วยมาก 

3. ทา่นรับรู้วา่ทา่นมีความสามารถในการช าระคา่น า้ประปาเป็นประจ าทกุ
เดือน 

3.75 0.93 เห็นด้วยมาก 

4. ทา่นรับรู้วา่ทา่นไมมี่อปุสรรคด้านการเดินทางไปติดตอ่ กปภ. 3.88 0.89 เห็นด้วยมาก 

5. ทา่นรับรู้วา่ทา่นสามารถค้นหาข้อมลูข่าวสารของ กปภได้งา่ย ไมยุ่ง่ยาก . 3.57 0.91 เห็นด้วยมาก 

รวม 
3.70 0.91 เหน็ด้วยมาก 

 
 จากการวิเคราะห์ทางสถิติพบวา่ กลุม่ตวัอยา่งมีความคิดเห็นตอ่ความสามารถในการควบคมุพฤติกรรมภาพรวมใน

ระดับ เห็นด้วยมาก ( X  = 3.70, S.D. = 0.91)  โดยประเด็นที่ผู้ ตอบแบบสอบถาม เห็นด้วยมาก มากที่สุด คือ  
ท่านรับรู้ว่าท่านไม่มีอุปสรรคด้านการเดินทางไปติดต่อ รองลงมาคือ ท่านรับรู้ว่าขัน้ตอนการขอใช้บริการน า้ประปาของ 
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กปภ. เป็นเร่ืองง่าย ไม่ยุ่งยาก และ ท่านรับรู้ว่าท่านมีความสามารถในการช าระค่าน า้ประปาเป็นประจ าทุกเดือน 
ตามล าดบั 
 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านความตัง้ใจใช้บริการน า้ประปาของการประปาส่วนภูมิภาค  (Intention to use tap 
water from Provincial Waterworks Authority) 
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ปัจจยัด้านความตัง้ใจใช้บริการน า้ประปาของการประปาสว่นภมูิภาค 

ปัจจัยด้านความตัง้ใจใช้น า้ประปาของ กปภ. X  S.D. ความหมาย 

1.  ทา่นวางแผนที่จะใช้น า้ประปาของ กปภ.  ภายใน 6 เดือนนี ้ 3.71 0.87 เห็นด้วยมาก 
2.  ทา่นคาดวา่จะใช้บริการน า้ประปาของ กปภ. ภายใน 6 เดือนนี ้ 3.65 0.87 เหน็ด้วยมาก 
3.  ทา่นตัง้ใจที่จะใช้น า้ประปาของ กปภ. ภายใน 6 เดือนนี ้ 3.67 0.91 เห็นด้วยมาก 

รวม 3.68 0.88 เหน็ด้วยมาก 

 
จากผลการส ารวจพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อความตัง้ใจใช้บริการน า้ประปาของการประปาส่วน

ภูมิภาคภาพรวมในระดบั เห็นด้วยมาก ( X  = 3.68, S.D. = 0.88) โดยประเด็นด้านความตัง้ใจใช้บริการน า้ประปาของการ
ประปาสว่นภมูิภาค ที่กลุม่ตวัอย่าง เห็นด้วยมาก มากที่สดุ คือ ท่านวางแผนที่จะใช้น า้ประปาของ กปภ . ภายใน 6 เดือนนี ้
รองลงมาคือ ท่านตัง้ใจที่จะใช้น า้ประปาของ กปภ. ภายใน 6 เดือนนี ้และประเด็น ท่านคาดวา่จะใช้บริการน า้ประปาของ 
กปภ. ภายใน 6 เดือนนี ้ตามล าดบั 

 
 การวิเคราะห์สมการถดถอยเชงิเส้น (Linear Regression)  
 
ตารางที่  4 ผลการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้น 

Factor  C  β R2 Adjusted R2  t  Sig. 
SN 3.44 0.06 0.004 0.002 1.32 0.19 
PCB 3.13 0.15 0.013 0.011 2.32 0.02* 

 จากการทดสอบนยัส าคญัทางสถิติของค่าสมัประสิทธ์ิของตวัแปรอิสระทุกตวั พบว่าปัจจัยด้านการรับรู้
ความสามารถในการควบคมุพฤติกรรม )sig = 0.02  (มีอิทธิพลต่อความตัง้ใจใช้น า้ประปาของการประปาส่ วนภูมิภาค ที่
ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ในขณะที่ตวัแปรด้านการคล้อยตามกลุม่อ้างอิงไม่มีอิทธิพลต่อความตัง้ใจใช้บริการน า้ประปา
ของ กปภ.  

เมื่อวิเคราะห์ทิศทางความสมัพันธ์ พบว่า ความตัง้ใจใช้น า้ประปาของการประปาส่วนภูมิภาคของลูกค้าใน
อนาคตในพืน้ที่ภาคใต้ตอนล่าง แปรผนัตรงกบัปัจจยัด้านการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม )R2 = 0.013) 
กลา่วคือ ปัจจยัด้านการรับรู้ความสามารถในการควบคมุพฤติกรรม มีอิทธิตอ่ความตัง้ใจใช้น า้ประปา ร้อยละ 1.30 สว่นที่
เหลอืร้อยละ 98.70 เกิดจากตวัแปรที่ไมไ่ด้น ามาศกึษา 
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อภปิรายและสรุปผลการวิจัย 

หลงัการวิเคราะห์ข้อมลูทางสถิติ พบว่า ปัจจยัด้านการคล้อยตามกลุม่อ้างอิง ไม่มีอิทธิพลต่อความตัง้ใจใช้บริการ

น า้ประปาของการประปาสว่นภมูิภาคของลกูค้าในอนาคตในพืน้ที่ภาคใต้ตอนลา่ง ทัง้นี ้เนื่องจากอิทธิพลของกลุม่อ้างอิง

อาจมีอิทธิพลแตกต่างกนัไปขึน้อยู่กบัประเด็นที่ศึกษา โดยงานวิจยัของสมุาลี วิจกัษณ์กุล  (2556) ที่ศึกษาเก่ียวกบัปัจจยั

ด้านทัศนคติและพฤติกรรมที่มีผลต่อความตัง้ใจซือ้แบรนด์ไอศกรีม : บทบาทประเทศต้นก าเนิดของผู้ บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร บง่ชีว้า่ปัจจยัด้านการคล้อยตามกลุม่อ้างอิงไมม่ีอิทธิพลตอ่ความตัง้ใจซือ้ไอศกรีม เนื่องจากกลุม่ตวัอยา่ง

ให้ความเห็นว่า การบริโภคไอศกรีมไม่ได้เกิดจากค่านิยมคล้อยตามบคุคลอ้างอิง ซึ่งส าหรับกลุม่ตวัอย่างที่ปัจจุบนัใช้น า้

จากแหล่งน า้อื่นๆ อาจมีความเช่ือมั่นถึงคุณภาพของแหล่งน า้ที่ใช้อยู่เดิม หรือเป็นกลุ่มผู้ที่อ่อนไหวต่อราคา (Price 

Sensitive) จึงไมค่ล้อยตามกลุม่อ้างอิงและหนัไปบริโภคสนิค้าตามกลุม่อ้างอิง  

ปัจจัยด้านการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม มีอิทธิพลต่อความตัง้ใจใช้บริการน า้ประปาของการ

ประปาสว่นภมูิภาคของลกูค้าในอนาคตในพืน้ที่ภาคใต้ตอนลา่ง ตรงกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ โดยกลุม่ตวัอยา่งได้พิจารณาแล้ว

ว่ามีความสามารถและมีศกัยภาพที่จะกระท าพฤติกรรมต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการใช้น า้ประปาของการประปาส่วนภูมิภาคได้ 

อาทิ ไม่มีอปุสรรคในการเดินทางไปติดต่อ กบั กปภ  .รวมถึงพิจารณาแล้ววา่ ขัน้ตอนการขอใช้บริการ น า้ประปาของ กปภ .

ส าหรับตน เป็นเร่ืองง่าย ไม่ยุ่งยาก ปัจจัยด้านการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม จึงมีอิทธิพลต่อความตัง้ใจใช้

น า้ประปาของการประปาสว่นภมูิภาค ซึง่เป็นการยืนยนัตามทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน รวมถึงสอดคล้องกบังานวิจยัของ Borith 

Long (2010) ที่ระบวุ่า ความสามารถในการควบคมุพฤติกรรม มีอิทธิพลตอ่ความตัง้ใจของผู้ เดินทางในการใช้รถไฟฟา้ใน

อนาคต  

 
ข้อเสนอแนะในกาวิจัยครัง้ต่อไป 

1. ผู้วิจัยอาจมีการศึกษาเชิงเปรียบเทียบความตัง้ใจใช้น า้ประปาของการประปาส่วนภูมิภาคกับพืน้ที่อื่นๆ  ที่
น่าสนใจ อาทิ เปรียบเทียบความแตกต่างในแตล่ะจงัหวดัของพืน้ที่ภาคใต้ตอนลา่ง การเปรียบเทียบผลการศกึษาระหวา่ง
พืน้ที่ภาคใต้ตอนบนกบัภาคใต้ตอนล่าง หรือเปรียบเทียบกบัภูมิภาคอื่นๆ เพื่อให้เห็นความเหมือนหรือแตกต่างในแต่ละ
พืน้ท่ีศกึษา  

2. ผู้วิจยัอาจตอ่ยอดการศกึษา โดยศกึษาตวัแปรอื่นๆ ที่อาจมีอิทธิพลตอ่ความตัง้ใจใช้น า้ประปาของการประปา
สว่นภมูิภาค นอกเหนือจากกรอบทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนเพิ่มเติม ซึ่งสืบเนื่องจากผลการวิจยั พบว่า ยงัมีตวัแปรอื่นอีก
ร้อยละ 98.7 ที่ยงัไมไ่ด้น ามาพิจารณาในงานวิจยัชิน้นี ้ 
 
ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 

 1. การประปาส่วนภูมิภาค อาจก าหนดรูปแบบการตลาดที่สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าในพืน้ที่ภาคใต้
ตอนล่าง เช่น การก าหนดแนวทางการตลาดที่ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับลกูค้าในอนาคต ให้สามารถเข้าถึงหรือ
ตดัสนิใจใช้น า้ประปาของ กปภ  .ได้ง่ายขึน้  เช่น การปรับลดราคาคา่ติดตัง้ หรือการผอ่นช าระคา่ติดตัง้ เพื่อ จงูใจให้ลกูค้าใน
อนาคต ตดัสนิใจเป็นลกูค้าของ กปภ  .ได้เร็วยิ่งขึน้ สง่ผลตอ่ความคุ้มคา่ในการใช้งบประมาณลงทนุมากขึน้ 
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 2. หน่วยงานด้านสาธารณสขุในพืน้ที่ภาคใต้ตอนลา่ง สามารถน าข้อมลูที่ได้จากการศกึษา ไปประยกุต์ใช้ในการ
ก าหนดแผนงานส่งเสริมสุขอนามยั และวิเคราะห์แนวโน้มความเสี่ยงด้านสุขภาพของประชาชนในพืน้ที่ เพื่อก าหนด
แนวทางปอ้งกนัและสง่เสริมสขุภาพแก่ประชาชนตอ่ไป 
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แนวทางการจัดการห่วงโซ่คุณค่าเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มมูลค่าผู้
ปลูกสับปะรดนางแลในจังหวัดเชียงราย 

The standardization of value chain activities to reduce cost and 
increase the value of Nang Lae pineapple plant 

 
 ดรัณภพ อุดแน่น1  

 

บทคัดย่อ 
 การยกระดบัมาตรฐานกิจกรรมหว่งโซค่ณุคา่เพื่อลดต้นทนุเพิ่มมลูคา่การปลกูสบัปะรดนางแล นัน้มีวตัถปุระสงค์
ด้วยกัน 3 ประการ 1.เพื่อศึกษาห่วงโซ่คุณค่าของสบัปรดนางแลในจงัหวดัเชียงราย 2.เพื่อศึกษาและหาแนวทางในการ
จดัการห่วงโซ่คณุค่าสบัปะรดนางแลในจงัหวดัเชียงรายให้มีประสิทธิภาพ 3.เพื่อเสนอแนวทางในการลดต้นทนุและเพิ่ม
มลูค่าให้กบัสบัปะรดนางแลจงัหวดัเชียงราย โดยเป็นงานวิจยัเชิงคณุภาพ ด าเนินการศึกษาโดยเข้าไปสงัเกตการณ์และ
เก็บข้อมูลจากการสมัภาษณ์ภาษเกษตรกรผู้ปลูกสบัปะรดนางแลในพืน้ที่ต าบลนางแล จังหวัดเชียงรายที่ได้รับตรา
สญัลกัษณ์สิ่งบ่งชีท้างภูมิศาสตร์(GI)จ านวน  51 ราย เพื่อให้ทราบปัญหาที่แท้จริงโดยใช้แบบสมัภาษณ์เชิงลึกเพื่อเก็บ
ข้อมลูกบัเกษตรกร ผลการศึกษาพบว่า ต้นกล้าสบัปะรดที่ใช้ในการเพาะปลกูสว่นใหญ่เพาะต้นกล้าขึน้มาเอง สว่นปุ๋ ยมี
การสัง่ซือ้จากสหกรณ์การเกษตรต าบลนางแล การด าเนินงาน ในสว่นของขัน้ตอนการปลกูสบัปะรดสว่นใหญ่ใช้ต้นกล้า
เดิมไม่มีการเพาะปลกูเพิ่มเติม เนื่องจากต้นสบัปะรดหนึง่ต้นสามารถให้ผลผลิตได้ถึง 4 ปี การใสปุ่๋ ยต้นสบัปะรดจะให้ปุ๋ ย
อยู่ 1 ครัง้โดยใช้ปุ๋ ยยเูรีย สตูร 46-0-0 การเก็บเก่ียว เกษตรกรจะเก็บเก่ียวผลผลิตในช่วงเดือนเมษายนไปจนถึงกรกฎาคม 
โดยใช้แรงงานคนในการเก็บเก่ียวทัง้หมด ช่องทางการจัดจ าหน่ายพบว่า มีอยู่ด้วยกัน 4 ช่องทาง 1.ขายปลีกให้กับ
นกัท่องเที่ยว 2.ขายสง่ให้กบัพ่อค้าคนกลาง 3.สง่ออกไปยงัต่างประเทศ 4.แปรรูป เกษตรกรสว่นใหญ่มีการพยากรณ์การ
เพาะปลกูและมีการวางแผนด้านแรงงานกอ่นทกุครัง้ ปัญหาที่พบคือ ไมม่ีการใช้เทคโนโลยีและอปุกรณ์ที่ทนัสมยัมาช่วยใน
การจดัการ โรคราขาว น า้ฝนไม่เพียงพอ สบัปะรดแตก ช่องทางการจดัจ าหน่าย ซึ่งสง่ผลโดยตรงต่อผลผลิตสบัปะรดและ
ต้นทุน ซึ่งวิธีการพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าของสบัปะรดนางแลในจังหวดัเชียงรายสามารถกระท าได้โดยเกษตรกรควรน า
เทคโนโลยีที่ทนัสมยัมากใช้ในการผลติให้มากขึน้เพื่อลดต้นทนุและระยะเวลาในการด าเนินงานลง อีกทัง่หนว่ยงานภาครัฐ
ควรมีการสนบัสนนุให้เกษตรกรหนักลบัมาปลกูสบัปะรดนางแลให้มาก และเกษตรกรเองควรงดจ าหนา่ยต้นกล้าสบัปะรด
นางแลให้กบัเกษตรกรนอกพืน้ท่ีต าบลนางแลที่น าไปเพาะปลกู เนื่องจากในฤดกูารเก็บเก่ียวมีผลผลติสบัปะรดนางแลที่มา
จากนอกพืน้ท่ีออกมาจ าหนา่ยเป็นจ านวนมากท าให้ราคาสบัปะรดนางแลตกต ่า 
 
Abstract 
 The standardization of value chain activities to reduce cost and increase the value of Nang Lae 
pineapple plant. The objectives of this study were the following 1) To study the value chain of Nang Lae 
pineapple in Chiang Rai province. 2) To study and find the ways for enhance value chain management of Nang 
                                                           
1 อาจารย์โปรแกรมวิชาการจดัการโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย 
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Lae pineapple in Chiang Rai province. 3) To guideline recommendations to reduce cost and increase the value 
of Nang Lae pineapple plant in Chiang Rai province. This research was designed as a qualitative research 
method which had gathered the primary data from interviews and observation from Nang Lae pineapple  51 
farmers  which received Geographical Indication (GI) emblems by using in-depth interviews to collect data with 
farmers. From the results, the farmers cultivate pineapple by their own seedlings, in term of fertilizers and 
hormones which ordered from shop in Nang Lae sub-district. In operation process, most farmers use the original 
seedlings without added cultivation because in one pineapple tree which can yield up to 4 years. They manure 
fertilizer on time per year using by Urea Formula 46-0-0. In term of harvest produce, farmers harvest their 
produce by workers during April to July. Distribution channels, they have 4 main channels including 1) retail to 
tourists 2) wholesale to middle man 3) export and 4) processing. Farmers have forecasting the cultivation and 
labor planning before every time. Researcher found the problem in this research, farmers do not use the modern 
technology and equipment to help in management, white mold disease, insufficient rainwater, cracked 
pineapples and distribution channels. From these problem are directly affected to pineapple production and 
cost. The way to develop the value chain of Nang Lae pineapple in Chiang Rai can be done by farmers should 
use more modern technology for more production to reduce the cost and operating time. The government 
should encourage farmers to turn back to grow Nang and pineapple and Farmers should refrain from selling 
Nang pineapple seedlings to farmers outside the Nang Lae sub-district. Because in the harvest season, there 
are a large number of Nang pineapple products that come from outside the area. Causing Nang Lae pineapple 
low. 
 
Keywords :Logistics activities, Phulae pineapple, Chiang Rai province 
 
 
บทน า   
 
1. ที่มาและความส าคัญของปัญหา 
 เกษตรกรรมเป็นอาชีพหลกัของคนไทยมาตัง้แต่สมยัโบราณและเกษตรกรไทยยงัยึดติดกบัการเพาะปลกูในรูปแบบเดิมๆ
โดยเป็นเกษตรเชิงเดี่ยวที่จะต้องเพิ่งพาปุ๋ ยเคมีและยาฆ่าแมลงโดยเน้นการผลิตในปริมาณมากๆไม่ค านึงถึงคุณภาพของผลผลิต
สง่ผลให้ต้นทนุในการเพาะปลกูสงูและยงัเกิดสารพิษตกค้างในระยะยาวสงูขึน้อีกทัง้ราคาผลผลติที่ตกต ่าท าให้เกษตรกรต้องประสบ
ปัญหาการกู้หนีย้ืมสนิ 

 จงัหวดัเชียงรายเป็นอีกจงัหวดัหนึง่ของประเทศไทยที่มีความอดุมสมบรูณ์สามารถเพาะปลกูพืชพนัธุ์ได้ตลอดทัง้ปีและยงั
มีรายได้สว่นหนึง่มาจากการเกษตรโดยมีมลูคา่ประมาณ 30,771 ล้านบาท ซึ่งมีสดัสว่นถึงร้อยละ 39.1 ของรายได้ทัง้หมดในจงัหวดั
เชียงราย (ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร,2559) สง่ผลให้ภาคการเกษตรเป็นปัจจยัหลกัที่ส าคญัต่อการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ
ภายในจังหวดั ดังนัน้จังหวัดเชียงรายจึงได้มีนโยบายในการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานสากลและเพิ่มขีด
ความสามารถทางการแขง่ขนัให้กบัภาคเกษตร 
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 สบัปะรดเป็นพืชเศรษฐกิจอีกชนิดหนึง่ของจงัหวดัเชียงรายโดยในปี 2559 มีเพาะปลกูสบัปะรดในจงัหวดัเชียงรายทัง้หมด 
19,392ไร่ ผลผลิตรวม 39,083 ตนั ซึ่งเพิ่มขึน้จากปี 2558 ถึงร้อยละ 4.95 (ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร,2559) และมีแนวโน้ม
เพิ่มขึน้เร่ือย  ๆแหลง่เพาะปลกูสบัปะรดหลกัๆนัน้ตัง้อยูใ่นอ าเภอเมืองและอ าเภอแมจ่นัสว่นสบัปะรดพนัธุ์นางและพนัธุ์นางแลยงัคง
เป็นที่นิยมของเกษตรภายในจงัหวดัเนื่องจากให้ผลผลิตที่แน่นอนและมีการเพาะปลกูดแูลรักษาง่ายอีกทัง้ยงัสามารถขายได้ราคา
ดีกวา่สบัปะรดพนัธ์อื่น  ๆ 
 ในช่วงกลางปี 2560 ที่ผ่านมาเกษตรกรผู้ปลูกสบัปะรดได้ประสบปัญหาราคาสบัปะรดตกต ่า สืบเนื่องมาจากในช่วง
ระหว่างปี 2557-2559 ประเทศไทยได้ประสบปัญหาภยัแล้งส่งผลให้ผลผลิตสบัปะรดลดลงและท าให้ราคาสบัปะรดสงูขึน้อย่าง
ตอ่เนื่อง จึงเป็นเหตจุงูใจให้เกษตรกรหนัมาปลกูสบัปะรดเพิ่มมากขึน้ ประกอบกบัปี 2560 ประเทศไทยไมไ่ด้ประสบกบัปัญหาภยัแล้ง
สง่ผลให้ให้ผลผลติสบัปะรดในปี 2560 มีจ านวนเพิ่มมากขึน้ดงันัน้จึงเกิดปัญหาผลผลติล้นตลาดท าให้ราคาสบัปะรดตกต า่(เดลนิวิส์
,2560) 
 จากปัญหาข้างต้นทางผู้ วิจยัจึงมีความประสงค์ที้่จะศึกษาและปรับปรุงห่วงโซ่คุณค่าของสบัปะรดนางแลใน
จงัหวดัเชียงรายเพื่อสร้างมลูค่าให้กบัสบัปะรดนางแลและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนั ตลอดจนได้รูปแบบในการ
จัดการห่วงโซ่คุณค่าและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรผู้ปลกูสบัปะรดนางแลในจังหวดัเชียงราย รวมไปถึง
วิธีการเพิ่มมลูคา่และลดต้นทนุให้กบัเกษตรกรผู้ เพาะปลกูสบัปะรดนางแล 
 
2. วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 ห่วงโซ่คณุคา่ (Value Chain) ตามแนวคิดของ Michael E. Porter 1985 ในหนงัสือช่ือ “Competitive Advantage: Creating 
and Sustaining Superior Perfomance” โดย Michael E. Porter เช่ือว่าองค์กรต่างๆที่ผลิตสินค้าหรือบริการจะต้องมีการก าหนด
กิจกรรมต่างๆอย่างเป็นระบบและผู้บริโภคยินดีที่จะจ่ายเงินส าหรับสินค้านัน้ซึ่งการเช่ือมโยงกิจกรรมต่างๆเข้าด้วยกนัส่งผลให้
องค์กรสามารถสร้างความได้เปรียบทางการแขง่ขนัในตลาดได้ 

 โดยแบบจ าลองโซ่คณุค่าจะมุ่งเน้นให้ความส าคญักบักิจกรรมในโซ่คณุค่า ตัง้แต่กิจกรรมการจดัหา แหลง่วตัถดุิบ การ
แปรรูป กิจกรรมการส่งมอบสินค้า การบริหารให้กับลกูค้า โดยมุ่งสร้างความสามารถการ แข่งขนัทางธุรกิจและองค์กร ด้วยการ
วิเคราะห์คณุคา่เพิ่มที่เกิดขึน้ในแตล่ะขัน้ตอน และกิจกรรมตา่ง  ๆเพื่อ เช่ือมโยงกิจกรรมตา่ง  ๆขององค์กร ดงันัน้โซค่ณุคา่จึงเป็นการ
เช่ือมโยงกิจกรรมตา่งๆ ขององค์กร เพื่อที่จะ สร้างคณุคา่ในกิจกรรมตา่งๆ (Value-Added Activities) ขององค์กร ซึ่งจะเช่ือมโยงกบัคู้
ค้าในโซ่อปุทานด้วย การเช่ือมโยงกิจกรรมที่เกิดขึน้ทัง้ภายในองค์กร และภายนอกองค์กร โดยทัว่ไปการด าเนินธุรกรรมขององค์กร 
ส่วนใหญ่ประกอบด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย ซึ่ง Porter ได้จ าแนกกิจกรรมโซ่คุณค่าเป็นกิจกรรมหลกั (Primary Activities) กับ
กิจกรรมสนบัสนนุ (Support Activities)โดยกิจกรรมหลกัได้เก่ียวข้องโดยตรงกบัการ สร้างคณุคา่เพิ่ม(Value-Added)ให้แก่ผลติภณัฑ์
การบริการที่ส่งมอบให้กับทางลกูค้า แบบจ าลองโซ่คณุค่าได้ กิจกรรมโซ่คุณค่าที่เป็นกิจกรรมหลกั (Primary Activities) สามารถ
จ าแนกได้ตามประเภท คือ  

1. โลจิสติกส์ขาเข้า (Inbound Logistics) เป็นกิจกรรมการรับวตัถุดิบ (Raw Materials) จาก Suppliers โดยรวมถึงการ
จดัเก็บเพื่อรอการเบิกจ่ายเพื่อใช้ในสายงานการผลติเพื่อด าเนินการ แปรรูป เป็นผลติภณัฑ์ 

2. การปฏิบตัิการ (Operations) เป็นกิจกรรมที่เก่ียวข้องกบักระบวนการแปรรูปวตัถดุิบ เป็นผลติภณัฑ์หรืออาจเรียกวา่การ
ผลติ (Production) เช่น การวางแผน และการรับวตัถดุิบ(Material Handling) การเก็บรักษา และเบิกจ่ายวตัถดุิบ (Warehousing and 
Storage) การควบคมุและดแูลยอด คงเหลอืของวตัถดุิบ (Inventory Control) การจดัตารางการรับวตัถดุิบ (Vehicle Scheduling) การ
สง่คืน วตัถดุิบให้แก่ซพัพลายเออร์ (Return Material to Suppliers) เป็นต้น การปฏิบตัิการ (Operations) เป็นกิจกรรมที่เก่ียวข้องกบั
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กระบวนการแปรรูปวตัถุดิบเป็นผลิตภัณฑ์ หรืออาจเรียกว่าการผลิต (Production) กิจกรรมเก่ียวกับการแปลง (Transforming) 
วัตถุดิบไปเป็นผลิตภัณฑ์ เช่น การบริหารจัดการเคร่ืองจักรท่ีใช้ในการผลิต (Machining) การบรรจุหีบห่อ (Packaging) การ
บ ารุงรักษา อปุกรณ์การผลติ (Equipment Maintenance) การทดสอบคณุภาพผลติภณัฑ์ (Testing) เป็นต้น  

3. โลจิสติกส์ขาออก (Outbound Logistics) เมื่อกระบวนการแปรรูปวตัถดุิบเป็นผลิตภณัฑ์เสร็จ เรียบร้อยแล้วก็มีขัน้ตอน
ของการสง่มอบสนิค้าไปยงัลกูค้าตา่ง  ๆในโซอ่ปุทาน ตัง้แตโ่รงงานผลติต้นน า้จนไปถึง ลกูค้าซึง่เป็นปลายน า้ รวมถึงกิจกรรมเก่ียวกบั
การรวบรวม (Collecting) เก็บรักษา (Storing) และส่งมอบ (Distributing) ผลิตภณัฑ์ให้แก่ลกูค้า เช่น การเก็บรักษาและเบิกจ่าย
ผลิตภณัฑ์ส าเร็จรูป (Finished Goods การจดัตารางการสง่สินค้า (Scheduling Transportation) การด าเนินการเก่ียวกบัการจดัสง่
สนิค้า (Delivery Operations) เป็นต้น  

4. การตลาดและการขาย (Marketing and Sales) เป็นการวิเคราะห์ความต้องการลกูค้าใช้เป็นข้อมลู การวางแผนกิจกรรม
เก่ียวกบัการขายผลิตภณัฑ์ให้แก่ลกูค้า เช่น การโฆษณา (Advertising) การส่งเสริมการ ขาย (Promotion) การขายการเสนอราคา 
(Quoting) การเลอืกผู้จดัจ าหนา่ย (Selecting Supplier) การ สร้างและรักษาความสมัพนัธ์กบัผู้จดัจ าหนา่ย (Channel Relations) การ
ตัง้ราคา (Pricing) เป็นต้น  

5. การบริการ (Service) การให้บริการลกูค้าไม่ใช้เป็นเพียงแค่กิจกรรมแต่เป็นผลกระทบต่อกิจกรรมอื่นๆ ของโลจิสติกส์ 
การตดัสนิใจทัง้หมดเก่ียวกบั โลจิสติกส์ มาจากความต้องที่จะให้บริการเพื่อลกูค้า รวมถึงการ บริการหลงัการขาย ถือเป็นเร่ืองส าคญั
เป็นอยา่งมาก  

กิจกรรมสนบัสนนุ (Support Activities) เป็นกิจกรรมที่สนบัสนนุการด าเนินกิจกรรมหลกัให้เกิด ประสทิธิภาพ ประกอบด้วย  
1. โครงสร้างพืน้ฐานขององค์กร (Firm Infrastructure) ประกอบด้วยปัจจัยและระบบสนับสนุน (Support System) การ

ด าเนินงานองค์กร เช่น การเลอืกท าเลที่ตัง้โรงงานและส านกังาน การเงิน ปัจจยั สนบัสนนุการผลิต  
2. การบริหารทรัพยากรบคุคล (Human Resource Management) ทรัพยากรมนษุย์เป็นสว่นที่ส าคญั มากสว่นหนึง่ เพราะ

ถือธุรกิจหรือองค์กร จะประสบความส าเร็จหรือไม่ขึน้อยู่กบัทรัพยากรมนษุย์ การบริหาร ทรัพยากรบคุคล ประกอบด้วยการสรรหา
บุคคล (Employee Recruiting) ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม การ ฝึกอบรม (Training) ให้กับพนักงาน การประเมินผลงานและจ่าย
คา่ตอบแทนคดัสรรพนกังานที่มีคณุภาพ  

3. การวิจยัและพฒันา (Research & Development) ซึ่งได้แก่การพฒันาเทคโนโลยี (Technology Management) โดยมุ่ง
การศกึษาค้นคว้าวิจยันวตักรรมใหม ่ๆ  เพื่อพฒันาองค์กรให้มคีวามสามารถแขง่ขนักบั คูแ่ขง่อื่นได้ เช่นSamsung จะให้ความส าคญั
กบัแผนก R&D (Research and Development) เป็นอย่างมา โดยมีการจดัตัง้สถาบนัวิจยัทัว่โลกเพื่อเป็นการพฒันาเทคโนโลยีอยา่ง
ตอ่เนื่องและสม ่าเสมอ  

4. การจดัหา /จดัซือ้(Procurement) ประกอบด้วยกิจกรรมที่เก่ียงข้องกบัการจดัหาปัจจยั ทรัพยากร ส าหรับการด าเนินงาน 
การจัดหา/จัดซือ้ วตัถุดิบเพื่อผลิต รวมถึงการเจรจากับคู่ค้าและสร้างความพนัธ์อนัดี กับ Suppliers เพื่อการจัดซือ้วตัถุดิบและ
เคร่ืองจกัร 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย   

1. เพื่อศกึษาหว่งโซค่ณุคา่ของสบัปะรดนางแลในจงัหวดัเชียงราย 
2. เพื่อศกึษาและหาแนวทางในการจดัการหว่งโซค่ณุคา่สบัปะรดนางแลในจงัหวดัเชียงรายให้มีประสทิธิภาพ  
3. เพื่อเสนอแนวทางในการลดต้นทนุและเพิ่มมลูคา่ให้กบัผู้ปลกูสบัปะรดนางแลในจงัหวดัเชียงราย 
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กรอบแนวคดิการวิจัย    
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ระเบียบวิธีการวิจัย 
1.ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 
 ประชากรที่ผู้วจิยัได้ก าหนดกลุม่ตวัอยา่งได้แก่เกษตรกรผู้ เพาะปลกูสบัปะรดนางแลในจงัหวดัเชียงรายที่ได้รับ
ตราสญัลกัษณ์สิง่บง่ชีท้างภมูศิาสตร์(GI) จ านวน 51 คน 
2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการศกึษา 

งานวจิยันีเ้ป็นงานวิจยัเชิงคณุภาพ (Qualitative Research) ผู้วิจยัเก็บข้อมลูโดยใช้แบบสมัภาษณ์เชิงลกึ ซึง่เก็บ
ข้อมลูเก่ียวกบั โลจิสติกส์ขาเข้า,การปฏิบตัิการ,โลจิสติกส์ขาออก,การตลาดและการขาย,การบริการ เพื่อเก็บข้อมลูกบั
เกษตรกรผู้ปลกูสบัปะรดนางแลที่ได้รับตราสญัลกัษณ์สิง่บง่ชีท้างภมูิศาสตร์(GI) โดยใช้วิธีเฉพาะเจาะจง (Purposing 
Sampling)และการสุม่ตวัอยา่งแบบลกูโซห่รือเชิงก้อนหิมะ (Snowball Sampling) ผู้วิจยัเก็บเก็บข้อมลูผู้ปลกูสบัปะรดนาง
แลที่ได้รับตราสญัลกัษณ์สิง่บง่ชีท้างภมูิศาสตร์(GI) ตัง้แตต้่นน า้ ไปจนถึงปลายน า้ จากนัน้น าข้อมลูที่ได้น ามาวิเคราะห์
ตามทฤษฎีหว่งโซค่ณุคา่ 
3.การเก็บรวบรวมข้อมลู 
 1.ข้อมลูปฐมภมูิ (Primary Data) ได้จากการสมัภาษณ์ผู้ เพาะปลกูสบัปะรดนางแลที่ได้รับตราสญัลกัษณ์สิง่บง่ชี ้
ทางภมูิศาสตร์(GI) ด้วยการใช้แบบสมัภาษณ์เชิงลกึ ได้แก่ โลจิสติกส์ขาเข้า,การปฏิบตัิการ,โลจิสติกส์ขาออก,การตลาด
และการขาย,การบริการ 
 2.ข้อมลูทตุิยภมูิ (Secondary Data) ได้จากกากรที่ผู้วิจยัเก็บรวบรวมและบนัทกึข้อมลูทีเ่ก่ียวข้องกบัการ
เพาะปลกูสบัปะรดนางแลในประเทศไทย ในจงัหวดัเชียงราย ในต าบลนางแล รวมถึงทฤษฎีที่เก่ียวข้องกบัหว่งโซค่ณุคา่
จากหนงัสอื วารสาร วิจยั บทความ และเว็ปไซต์ที่เก่ียวข้อง 
 
 
 

หว่งโซค่ณุคา่ผู้ปลกูสบัปะรดนางแล 
-Inbound Logistics 
-Operations 

-Outbound Logistics 
-Marketing and Sales 

-Services 

- Support Activities 

แนวทางการจดัการหว่งโซค่ณุคา่เพื่อลดต้นทนุและเพิม่มลูคา่ผู้ปลกูสบัปะรดนางแลในจงัหวดัเชียงราย 

วิเคราะห์และหาแนวทางใน

การแก้ไขปัญหาและอปุสรรค 

ของการจดัการหว่งโซค่ณุคา่ผู้

ปลกูสบัปะรดนางแล  
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ผลการวิจัย 
 โลจิสติกส์ขาเข้า(Inbound logistics) เกษตรกรสว่นใหญ่เพาะต้นกล้าเอง โดยใช้หนอ่ในไร่ของเกษตรกรเอง สว่น
เกษตรกรบางกลุม่ที่จะต้องจดัหาหนอ่สบัปะรดสามรถจดัหาหนอ่ ได้ง่ายในต าบลนางแล โดยมีราคาจ าหนา่ยอยูท่ี่ต้นละ 1 
บาท ปุ๋ ยยเูรียเกษตรกรหาซือ้จากร้านค้าในต าบลนางแล โดยสว่นใหญ่เกษตรกรจะซือ้ปุ๋ ยจากสหกรณ์ต าบลนางแลซึง่จะได้
ราคาถูกกว่าที่อื่น ขัน้ตอนการเตรียมดินส าหรับหรับเกษตรกรผู้ปลูกสบัปะรดนางแลรายใหม่จะต้องมีการเลือกพืน้ที่
เพาะปลกูที่เหมาะสมเสียก่อน  จากนัน้ใช้รถไถไถร่องเพื่อเตรียมลงต้นกล้าสบัปะรด ร่องสงูประมาณ 15 เซนติเมตร ระยะ
หว่งระหวา่งแปลง 1-1.5 เซนติเมตร โดยการเตรียมพืน้ท่ีปลกูควรเตรียมในฤดแูล้ง ขัน้ตอนการเตรียมดินส าหรับเกษตรกรผู้
ปลกูสบัปะนางแลอยูแ่ล้วให้ไถกลบต้นสบัปะรดเดิมจากนัน้ทิง้ไว้ประมาณ 1 เดือน แล้วใช้รถไถไถกลบอีกครัง้ จากนัน้จาก
ดินทิง้ไว้ 7-10 วนั เพื่อให้ใบและต้นของสบัปะรดเดิมยอ่ยสลาย จากนัน้ใช้รถไถไถร่องเพื่อเตรียมลงต้นกล้าสบัปะรด ร่องสงู
ประมาณ 15 เซนติเมตร ระยะหว่งระหวา่งแปลง 1-1.5 เซนติเมตร  
 การปฏิบตัิการ(Operation) การปลกูสบัปะรดนางแลนัน้จะใช้หน่อของสบัปะรดในการปลกู วิธีการคดัเลือกหนอ่
สบัปะรดควรคัดหน่อที่มีขนาดเดียวกันหรือใกล้เคียงกันในการปลูกแต่ละแปลง เนื่องจากจะท าให้สามารถเก็บเก่ียว
สบัปะรดได้พร้อมๆกนัทัง้แปลง และไม่ควรใช้หน่อที่หกัจากต้นแม่แล้วทิง้ไว้นานเกินไป โดยวิธีการเพาะปลกูจะนิยมปลกู
เป็นแถวคูร่ะยะปลกู 30X50 เซนติเมตร ระยะหา่งระหวา่งแถว 80-90 เซนติเมตร โดยปกติแล้ว ใน 1 ไร่ จะใช้หนอ่สบัปะรด
ทัง้หมดประมาณ 7,500-8,500 หนอ่ และฝังหนอ่สบัปะรดให้ลกึประมาณ 15-25 เซนติเมตร ในสว่นของแรงงานท่ีใช้ในการ
ปลกู เกษตรกรจะจ้างแรงงานคนภายในพืน้ท่ีและแรงงานตา่งด้าวโดยอตัราค่าจ้างจะมอียู ่2 รูปแบบ รูปแบบแรกเหมาจ่าย
เป็นรายวนั วนัละ 500 บาท รูปแบบท่ีสองคิดเป็นต้น โดยคิดต้นละ 30 สตางค์ การใสปุ่๋ ยนัน้เกษตรกรจะรอฤดฝูนในการใส่
ปุ๋ ยเนื่องจากปุ๋ ยจะละลายและซมึเข้าไปยงัดินและรากของต้นสบัปะรดได้อย่างทัว่ถึงโดยการใสปุ่๋ ยนัน้จะมีการใสปุ่๋ ยอยู ่3 
ระยะ ระยะแรกใสห่ลงัจากปลกูสบัปะรดไม่เกิน 3 เดือนโดยจะเป็นปุ๋ ยยเูรียเพื่อเร่งการเจริญเติบโตของต้นสบัปะรดสตูร 
46-0-0 10 กรัม ต่อสบัปะรด 1 ต้น วิธีการใสปุ่๋ ยระยะนีเ้กษตรกรจะใช้ช้อนที่มีขนาดในการตกั 7-10 กรัม ต่อการตกัหนึ่ง
ครัง้ ตกัปุ๋ ยจากถงัพลาสติกแล้วเทลงไปท่ีโคนต้นสบัปะรด การใสปุ่๋ ยระยะแรกนีไ้มม่ีการจ้างแรงงานในการใสเ่นื่องจากช่วง
นีเ้กษตรกรมีเวลาเพียงพอท่ีจ าท าการใสปุ่๋ ยด้วยตนเอง ระยะที่สองนิยมใสก่นัในฤดฝูนโดยปุ๋ ยที่ใช้จะเป็นปุ๋ ยสตูร 15-15-15 
ในอตัราสว่น 10 กรัม ต่อสบัปะรด 1 ต้น วิธีการใสปุ่๋ ยระยะนีเ้กษตรกรจะใช้ช้อนท่ีมีขนาดในการตกั 7-10 กรัม ต่อการตกั
หนึ่งครัง้ ตกัปุ๋ ยจากถงัพลาสติกแล้วเทลงไปที่กาบใบที่ 2 หรือ 3 นบัจากใบที่โผลพ้่นดินขึน้มาโคนต้นสบัปะรด การใสปุ่๋ ย
ระยะแรกนีไ้มม่ีการจ้างแรงงานในการใสเ่นื่องจากช่วงนีเ้กษตรกรมีเวลาเพียงพอที่จ าท าการใสปุ่๋ ยด้วยตนเอง ระยะที่สาม 
ใสปุ่๋ ยหลงัจากการใสปุ่๋ ยรอบที่สองได้ 3 เดือน โดยใช้สตูร 13-13-21 ในอตัราสว่น 10 กรัมต่อสบัปะรด 1 ต้น วิธีการใสปุ่๋ ย
ระยะนีเ้กษตรกรจะใช้ช้อนท่ีมีขนาดในการตกั 7-10 กรัม ตอ่การตกัหนึง่ครัง้ ตกัปุ๋ ยจากถงัพลาสติกแล้วเทลงไปท่ีกาบใบที่ 
2 หรือ 3 นบัจากใบท่ีโผลพ้่นดินขึน้มาโคนต้นสบัปะรด เนื่องจาก จะท าให้ต้นสบัปะรดสมบรูแข็งแรงเต็มที่ เพิ่มโพแทสเซยีม 
ท าให้ผลผลิตมีคณุภาพดี การใสปุ่๋ ยระยะแรกนีไ้มม่ีการจ้างแรงงานในการใสเ่นื่องจากช่วงนีเ้กษตรกรมีเวลาเพียงพอที่จะ
ท าการใสปุ่๋ ยด้วยตนเอง การก าจดัวชัพืชโดยปกติการปลกูสบัปะรดนางแลไมจ่ าเป็นต้องดแูลมากนกั 
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ตารางที่ 1 ราคาปุ๋ ยยเูรียและต้นทนุตอ่ต้น 
สตูร ราคา/50 กก. ต้นทนุตอ่ต้น 

ปุ๋ ยยเูรีย สตูร 46-0-0 590 บาท 0.118 บาท 

ปุ๋ ยยเูรีย สตูร 15-15-15 685 บาท 0.137 บาท 

ปุ๋ ยยเูรีย สตูร 13-13-21 595 บาท 0.119 บาท 

ที่มา : จากการส ารวจ ,2562  
  
 โลจิสติกส์ขาออก(Outbound logistics) การเก็บเก่ียวผลสบัปะรดนางแลนัน้จะต้องท าด้วยความระมดัระวงั
เนื่องจากสบัปะรดนางแลมีผิวบางท าให้บอบช า้ง่ายและจะต้องค านงึถึงการขนสง่ เช่น เลอืกเก็บเก่ียวผลที่ยงัไมแ่ก่จดัหาก
จะต้องขนสง่ในระยะทางไกล  สว่นขายปลีกหน้าร้านควรเลือกเก็บเก่ียวผลสบัปะรดที่มีความสกุพอดีไม่อ่อนหรือแก่มาก
จนเกินไป เกษตรกรจะใช้วิธีการสงัเกตจากสีผิวของสบัปะรด โดยจะต้องเป็นสีเหลืองประมาณ 1 ใน 3 ของผลสบัปะรด 
สว่นการเก็บเก่ียวเกษตรกรจะต้องระมดัระวงัเนื่องจากผลบอบช า้ได้ง่าย ปกติแล้วเกษตรกรจะไมใ่ช้เคร่ืองจกัรในการเก็บใช้
เพียงมีดตดัที่ก้านด้านลา่งของสบัปะรด ประมาณ 3-4 นิว้ และตดัจกุที่ด้านบนของสบัปะรดออกจากนัน้น าใสก่ระสอบปุ๋ ย
ขนาด 50 กิโลกรัม และขนขึน้รถบรรทกุน าผลสบัปะรดไปเก็บไว้ที่คลงัของตน ในสว่นของแรงงานท่ีใช้ในการเก็บสบัปะรด 
หากไร่สบัปะรดมีเนือ้ที่เพาะปลกูไมม่าก เกษตรกรเจ้าของสวนจะเป็นผู้ เก็บเก่ียวเอง แต่ถ้าหากไร่สบัปะรดมีพืน้ท่ีมากเกิน
กว่าจะเก็บเก่ียวเอง เจ้าของสวนจะจ้างแรงงานในพืน้ท่ีต าบลนางแลหรือแรงงานตา่งด้าวในอตัรา กิโลกรัมละ 1 บาท โดย
แรงงาน 1 คน สามารถตดัผลสบัปะรดได้ประมาณ 500-1,000 กิโลกรัม ตอ่คน ในหนึง่วนั ขึน้อยูก่บั สภาพพืน้ท่ีและสภาพ
ภมูิอากาศ 
 การตลาดและการจัดจ าหน่าย(Marketing and sales)ในด้านการตลาดและการขายผู้ วิจัยได้ข้อมูลจาก
สมัภาษณ์และได้แบ่งรูปแบบของการจดัจ าหนา่ยออกเป็น 3 แบบดงันี ้1.ขายปลีก การขายปลีกนี ้จะมี 2 รูปแบบ รูปแบบ
แรก ขายเป็นผลที่ยงัไม่ปลอก โดยน า้ 1 ขายกิโลกรัมละ 10 บาท น า้ 2 ขายกิโลกรัมละ 5 บาท หรือขายเป็นกองที่ไม่ได้มี
การแยกน า้ กองละ 7-8 บาท รูปแบบที่สอง ขายเป็นผลที่ปลอกแล้วบรรจุถงุ ขายในราคา 20 บาท ต่อถงุ 1 ถงุมีน า้หนกั
ประมาณ 300 กรัม  2.ขายสง่แบ่งยอ่ยได้เป็น 2 วิธี วิธีแรกขายให้กบัพ่อค้าคนกลาง โดยพ่อค้าคนกลางมารับซือ้สบัปะรด
นางแลถึงสวนของเกษตรกร ราคากิโลกรัมละ 5-6 บาท วิธีที่สอง เกษตรกรเป็นผู้สง่สบัปะรดที่ปลอกส าเร็จบรรจุใสก่ลอ่ง
โฟมขนาด กว้าง 298 มิลลิเมตร ยาว 390 มิลลิเมตร สงู 305 มิลลิเมตร ราคาขายปลีกของกลอ่งโฟมขนาดนีอ้ยูท่ี่กลอ่งละ 
90-95 บาท และบรรจุน า้แข็งลงในกล่องโฟมเพื่อรักษาความสดของสบัปะรดนางแลในระหว่างการขนส่ง วิธีการขนสง่ 
เกษตรกรใช้การขนสง่พสัดทุางอากาศ โดยสง่จากสนามบินแมฟ่า้หลวง จงัหวดัเชียงราย ไปยงัทา่อากาศยานปลายทางซึ่ง
อตัราคา่บริการนัน้อยูร่ะหวา่ง 8-15 บาท ขึน้อยูก่บัระยะทางและน า้หนกั อีกทัง้เกษตรกรรายใดได้ลงทะเบียนสบัปะรดนาง
แลเป็นสนิค้า OTOP ทางบริษัทและสายการบินได้มีสว่นลดให้กบัเกษตรกรอีกด้วย 3.แปรรูป ส าหรับการแปรรูปใช้ผลผลิต
ที่หรือจากการขายในรูปแบบตา่งๆข้างต้น น ามาแปรรูปโดยรูปแบบผลิตภณัฑ์แปรรูปสบัปะรดนางแลนัน้สามารถท าให้ได้
รูปแบบ แตก่ารแปรรูปหลกัๆของเกษตรกรคือ สบัปะรดนางแลอบแห้ง แยมสบัปะรด น า้สบัปะรด 
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ภาพท่ี 1 ช่องทางการจดัจ าหนา่ยสบัปะรดนางแล 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
ที่มา : จาการส ารวจ,2562 

 
กิจกรรมสนบัสนนุ(Support Activities) โครงสร้างทางพืน้ฐานท่ีส าคญัและจ าเป็นตอ่การปลกูสบัปะรดนางแลนัน้

หลกัๆคือถนนท่ีเช่ือมระหวา่งไร่สบัปะรดที่ตัง้อยูบ่นเนินเขาไปยงับ้านของเกษตรกรเองซึง่บางไร่ยงัไมม่ีการตดัถนนผา่น ท า
ให้การเข้าถึงเป็นไปอยา่งยากล าบอกสง่ผลตอ่ต้นทนุในการขนสง่และระยะเวลาที่ใช้ในการขนสง่ อีกประเด็นที่ส าคญัคือ
แหลง่น า้ที่จ าเป็นตอ่การให้น า้สบัปะรดในฤดแูล้งเนื่องจากบางปีมฝีนตกไมเ่พียงพอในฤดแูล้งอาจจะสง่ผลผลของสบัปะรด
นางแลที่ขาดน า้ปริแตกหรือไมไ่ด้คณุภาพ การบริหารทรัพย์ยากรมนษุย์ การปลกูสบัปะรดภแูลนัน้ปกติเป็นงานท่ีใช้
แรงงานน้อย จากการส ารวจพบวา่ด้านแรงงานท่ีใช้ในการด าเนินงานของแตล่ะไร่นัน้ เกษตรกรสว่นมากมีการวางแผนก่อน
ทกุครัง้ก่อนทีจ่ะท าการเพาะปลกูหรือเก็บเก่ียวโดยเกษตรกรจะลงพืน้ท่ีเพื่อค านวณแรงงานท่ีใช้ในการเพาะปลกู สว่นการ
เก็บเก่ียวจะขึน้อยูก่บัวา่ต้องการเก็บเก่ียวผลผลติมากน้อยเพยีงใด ช่วงเวลาไหนที่มคี าสัง่ซือ้จากลกูค้ามากจ าเป็นท่ีจะต้อง
เก็บเก่ียวผลผลติเป็นจ านวนมากนัน้จะมีการจ้างแรงงานท่ีมีทกัษะและประสบการณ์มาเก็บเก่ียวผลผลติ สว่นช่วงไหนที่มี
ค าสัง่ซือ้น้อยเกษตรกรเจ้าของไร่ก็จ าด าเนินการเก็บเก่ียวผลผลติด้วยตนเอง อปุกรณ์ที่ทนัสมยั โดยทัว่ไปแล้วการปลกู
สบัปะรดนางแลไมจ่ าเป็นต้องพึ่งเทคโนโลยีและอปุกรณ์ที่ทนัสมยัเนื่องจากสบัปะรดสามารถเติบโตได้เองได้ดีตาม
ธรรมชาติอยูแ่ล้ว นอกจากนีเ้กษตรบางกลุม่ที่มีทนุทรัพย์ก็จะสามารถจดัซือ้อปุกรณ์ทีจ่ าเป็นตอ่การเพาะปลกูและเก็บเก่ียว 
เช่น รถไถ เคร่ืองใสปุ่๋ ย เคร่ืองพน่ยาฆา่แมลง เคร่ืองตดัหญ้า และรถบรรทกุส าหรับบรรทกุผลผลติ นอกจากนีจ้ากการ
ส ารวจพบวา่เกษตรกรสว่นใหญ่ยงัคงต้องการอปุกรณ์ตา่งๆเป็นของตนเอง การจดัหาวตัถดุิบ จากการส ารวจพบวา่
เกษตรกรได้มีการจดัซือ้ต้นกลาสบัปะรดมากจากเกษตรกรรายอื่นในพืน้ท่ีต าบลนางแล สว่นเกษตรกรที่ปลกูสบัปะรดนาง
แลอยูก็่จะได้หนอ่ที่ได้มาจากต้นสบัปะรดในไร่ของเกษตรกรเอง ในสว่นของ ปุ๋ ย เกษตรกรเดินทางไปซือ้ด้วยตนเองจาก
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สหกรณ์การเกษตรต าบลนางแลเนื่องจากได้ราคาที่ต า่ ยาฆา่แมลง ยาฆา่หญ้าและฮอร์โมน เกษตรกรจะซือ้จากร้านขาย
สนิค้าการเกษตรในระแวกต าบลนางแล 

 ภาพท่ี 2 ภาพแผนผงัหว่งโซค่ณุคา่ของผู้ปลกูสบัปะรดนางแล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ที่มา : จาการส ารวจ,2562 
สรุปผลการศึกษา 
 โลจิสติกส์ขาเข้า(Inbound logistics) การจดัหาต้นกล้า ส าหรับหรับเกษตรกรผู้ปลกูสบัปะรดนางแลรายใหมจ่ะมี
การจดัซือ้หนอ่สบัปะรดนางแลจากไร่อื่นๆในพืน้ท่ีต าบลนางแล โดยราคาขายหนอ่สบัปะรดนางแลนัน้ราคาตามท้องตลาด
อยู่ที่หน่อละ 1 บาท ส าหรับเกษตรกรผู้ปลูกสบัปะนางแลอยู่แล้วไม่จ าเป็นต้องจัดซือ้หน่อสบัปะรดใหม่เนื่องจากการ
เพาะปลกูสบัปะรดนางแลในแต่ละครัง้ เกษตรกรสามารถเก็บเก่ียวผลผลิตได้ 4-5 ปี จึงจะท าการเคลียพืน้ที่เพื่อลงหน่อ
ใหม ่โดยสามารถน าหนอ่จากต้นกล้าเดิมมาใช้เพาะปลกูได้เลย 

การปฏิบตัิการ (Operations) การด าเนินภายในไร่ของเกษตรกร ได้ผลดงันี ้เกษตรกรสว่นใหญ่ใช้แรงงานในการ
ปลกูต้นกล้าเนื่องจากขนาดพืน้ที่ในการเพาะปลกูมีขนาดใหญ่เกษตรกรไมส่ารมารถเพาะปลกูด้วยตนเองได้จึงจ าเป็นต้อง
มีการจ้างแรงงาน ซึ่งเกษตรกรจะจ้างแรงงานเป็นคนภายในพืน้ที่และแรงงานต่างด้าวโดยอตัราค่าจ้างจะมีอยู่ 2 รูปแบบ 
รูปแบบแรกเหมาจ่ายเป็นรายวนั วนัละ 500 บาท รูปแบบท่ีสองคิดเป็นต้น โดยคิดต้นละ 30 สตางค์ โดยปกติแล้ว ใน 1 ไร่ 
จะใช้หน่อสบัปะรดทัง้หมดประมาณ 7,500-8,500 หน่อ และฝังหน่อสบัปะรดให้ลกึประมาณ 15-25 เซนติเมตร ในสว่น
ของการใสปุ่๋ ยนัน้เกษตรกรจะรอฤดฝูนในการใสปุ่๋ ยเนื่องจากปุ๋ ยจะละลายและซึมเข้าไปยงัดินและรากของต้นสบัปะรดได้
อย่างทัว่ถึงโดยการใส่ปุ๋ ยนัน้จะมีการใส่ปุ๋ ยอยู่ 3 ระยะ ระยะแรกใส่หลงัจากปลกูสบัปะรดไม่เกิน 3 เดือนโดยจะเป็นปุ๋ ย
ยเูรียเพื่อเร่งการเจริญเติบโตของต้นสบัปะรดสตูร 46-0-0 10 กรัม ตอ่สบัปะรด 1 คิดเป็นต้นทนุ 0.118บาท/ต้น ระยะที่สอง
นิยมใส่กนัในฤดฝูนโดยปุ๋ ยที่ใช้จะเป็นปุ๋ ยสตูร 15-15-15 ในอตัราส่วน 10 กรัม ต่อสบัปะรด 1 ต้น คิดเป็นต้นทนุ 0.137 
บาท/ต้น  ระยะที่สาม ใส่ปุ๋ ยหลงัจากการใส่ปุ๋ ยรอบที่สองได้ 3 เดือน โดยใช้สูตร 13-13-21 ในอัตราส่วน 10 กรัมต่อ
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สบัปะรด 1 ต้น คิดเป็นตนทุน 0.119 บาท/ต้น การใส่ฮอร์โมนสบัปะรดพนัธ์นางแลไม่จ าเป็นต้องใส่ฮอร์โมน การก าจดั
วชัพืชใช้เคร่ืองตดัหญ้าในการก าจดั การห่อผลสบัปะรดเนื่องจากสบัปะรดนางแลมีผิวค่อนข้างบางและอ่อนจึงไมส่ามารถ
ให้ผลสบัปะรดโดนแสงแดดโดยตรงได้  

โลจิสติกส์ขาออก (Outbound Logistics) การเก็บเก่ียวผลสบัปะรดนางแลจะใช้แรงงานคนในการเก็บเก่ียวท่า
นัน้เนื่องจากสบัปะรดนางแลมีผิวบางท าให้บอบช า้ง่าย อุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บเก่ียวคือมีดโดยตดัที่ก้านด้านล่างของ
สบัปะรด ประมาณ 3-4 นิว้ และตดัจุกที่ด้านบนของสบัปะรดออกจากนัน้ขนขึน้รถบรรทกุน าผลสบัปะรดไปเก็บไว้ที่คลงั
ของตน ในสว่นของแรงงานท่ีใช้ในการเก็บสบัปะรด หากไร่สบัปะรดมีเนือ้ที่เพาะปลกูไมม่าก เกษตรกรเจ้าของสวนจะเป็นผู้
เก็บเก่ียวเอง แตถ้่าหากไร่สบัปะรดมีพืน้ท่ีมากเกินกวา่จะเก็บเก่ียวเอง เจ้าของสวนจะจ้างแรงงานในพืน้ท่ีต าบลนางแลหรือ
แรงงานต่างด้าวในอตัรา กิโลกรัมละ 1 บาท โดยแรงงาน 1 คน สามารถตดัผลสบัปะรดได้ประมาณ 500 -1,000 กิโลกรัม 
ตอ่คน ในหนึง่วนั ขึน้อยูก่บั สภาพพืน้ท่ีและสภาพภมูิอากาศ 

การตลาดและการจดัจ าหน่าย(Marketing and sales) ในด้านการตลาดและการขายสามารถแบ่งช่องทางการ
จดัจ าหนา่ยออกเป็น 3 ช่องทางดงันี ้1.ขายปลกี การขายปลกีนี ้จะมี 2 รูปแบบ รูปแบบแรก ขายเป็นผลที่ยงัไมป่ลอก โดย
น า้ 1 ขายกิโลกรัมละ 10 บาท น า้ 2 ขายกิโลกรัมละ 5 บาท หรือขายเป็นกองที่ไมไ่ด้มีการแยกน า้ กองละ 7-8 บาท รูปแบบ
ที่สอง ขายเป็นผลที่ปลอกแล้วบรรจถุงุ ขายในราคา 20 บาท ตอ่ถงุ 1 ถงุมีน า้หนกัประมาณ 300 กรัม 2.ขายสง่ ส าหรับการ
ขายสง่นัน้สามารถแบ่งย่อยได้เป็น 2 วิธี วิธีแรกขายให้กบัพ่อค้าคนกลาง โดยพ่อค้าคนกลางมารับซือ้สบัปะรดนางแลถึง
สวนของเกษตรกร ราคากิโลกรัมละ 5-6 บาท วิธีที่สอง เกษตรกรเป็นผู้ส่งสบัปะรดให้กับลกูค้าตามต่างจังหวดัเอง โดย
ปลอกบรรจุใสก่ลอ่งโฟมขนาด กว้าง 298 มิลลิเมตร ยาว 390 มิลลิเมตร สงู 305 มิลลิเมตร ราคาขายปลีกของกลอ่งโฟม
ขนาดนีอ้ยู่ที่กลอ่งละ 90-95 บาท และบรรจุน า้แข็งลงในกลอ่งโฟมเพื่อรักษาความสดของสบัปะรดนางแลในระหว่างการ
ขนส่ง วิธีการขนส่ง เกษตรกรใช้การขนส่งพัสดุทางอากาศ ลูกค้าส่วนใหญ่อยู่ที่ กรุงเทพมหานครฯ ภูเก็ต กระบี่ และ
หาดใหญ่ ซึ่งอัตราค่าบริการนัน้อยู่ระหว่าง 8-15 บาท ขึน้อยู่กับระยะทางและน า้หนัก 3.แปรรูป ร้อยละ 18.42 ของ
เกษตรกรมีการแปรรูปสบัปะรดนางแล การแปรรูปหลกัๆของเกษตรกรคือ สบัปะรดนางแลอบแห้ง แยมสบัปะรด น า้
สบัปะรด 

การบริการ(Service) เกษตรกรผู้ปลกูสบัปะรดนางแลมีบริการคดัเกรดของสบัปะรดโดยจะคดัเฉพาะสบัปะรดน า้
หนึง่จากนัน้บรรจหุีบหอ่และสง่สนิค้าให้กบัผู้ซือ้ที่อยูต่า่งจงัหวดัโดยทางบกและทางเคร่ืองบินท าให้เพิ่มช่องทางในการขาย 
 กิจกรรมสนบัสนนุ(Support Activities) 1.โครงสร้างพืน้ฐานของไร่สบัปะรดนางแล พบว่าบางไร่ยงัไม่มีถนนตดั
ผ่าน สง่ผลต่อต้นทนุ 2.การบริหารทรัพย์ยากรมนษุย์ แรงงานที่ใช้ในการด าเนินงานของแต่ละไร่นัน้ เกษตรกรสว่นมากมี
การวางแผนก่อนทกุครัง้ก่อนที่จะท าการเพาะปลกูหรือเก็บเก่ียวโดยเกษตรกรจะลงพืน้ที่เพื่อค านวณแรงงานที่ใช้ในการ
เพาะปลกู สว่นการเก็บเก่ียวจะขึน้อยูก่บัวา่ต้องการเก็บเก่ียวผลผลติมากน้อยเพียงใด ช่วงเวลาไหนที่มีค าสัง่ซือ้จากลกูค้า
มากจ าเป็นที่จะต้องเก็บเก่ียวผลผลิตเป็นจ านวนมากนัน้จะมีการจ้างแรงงาน 3.ไม่ได้น าอปุกรณ์ทนัสมยัที่จ าเป็นต่อการ
ปลกูสบัปะรดนางแลได้แก่ รถไถ เคร่ืองตดัหญ้า เคร่ืองพน่ปุ๋ ย มาใช้ในการด าเนินการ เนื่องจากอปุกรณ์เหลา่นีส้ามารถลด
ต้นทนุและละระยะเวลาในการด าเนินงานได้ 4.การจดัหาวตัถดุิบ มีการจดัซือ้ต้นกล้าสบัปะรดมากจากเกษตรกรภายใน
ต าบลนางแล สว่นเกษตรกรที่ปลกูสบัปะรดนางแลอยูแ่ล้วไมจ่ าเป็นต้องซือ้หนอ่สบัปะรด ในสว่นของ ปุ๋ ย เกษตรกรเดินทาง
ไปซือ้ด้วยตนเองจากสหกรณ์การเกษตรต าบลนางแลเนื่องจากได้ราคาที่ถกู 
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ข้อเสนอแนะ 
1.มีการใสปุ่๋ ยถงึ 3 ครัง้ ดงันัน้ควรมีการปรับปรุงสตูรปุ๋ ยยเูรียให้มคีณุภาพและสามารถใสค่รัง้เดียวในตลอด

ระยะเวลาเพาะปลกูเพื่อลดขัน้ตอนการใสปุ่๋ ยต้นสบัปะรดเหลอืเพยีงครัง้เดยีว ชว่ยลดต้นทนุในการซือ้ปุ๋ ยพร้อมทัง้ยงัลด
ขัน้ตอนการใสปุ่๋ ยในรอบท่ีสองและสามอีกด้วย 

2.เกษตรกรบางกลุม่ยงัไมไ่ด้น าเทคโนโลยีที่ทนัสมยัมาใช้ในกระบวนการผลติ ดงันัน้เกษตรกรควนน าเทคโนโลยี
ที่ทนัสมยัมาใช้ในกระบวรการผลติมากขึน้ ในทกุๆขัน้ตอนเนื่องจากปัญหาแรงงานราคาสงูและการขาดแคลนแรงงานใน
บางชว่ง ซึง่การน าเทคโนโลยีที่ทนัสมยัมาช่วยนีส้ง่ผลให้ต้นทนุและระยะเวลาในการด าเนินงานลดลง 

3.ในฤดเูก็บเก่ียวมีผลผลติสบัปะรดนางแลออกมามากจนล้นตลาดท าให้ราคาผลผลติตกต ่า เกษตรกรเองควรงด
จ าหนา่ยต้นกล้าสบัปะรดนางแลให้กบัเกษตรกรนอกพืน้ท่ีต าบลนางแลที่น าไปเพาะปลกู 

4.พืน้ท่ีในการเพาะปลกูสบัปะรดนาแลในต าบลนางแลนัน้มีลดน้อยลงเป็นอยา่งมาก เกษตรอ าเภอหรือเกษตร
จงัหวดัควรมีการสนบัสนนุให้เกษตรกรหนักลบัมาปลกูสบัปะรดนางแลให้มากขึน้ 
 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครัง้ต่อไป 

1. ในการวิจยัครัง้ตอ่ไปควรศกึษาหว่งคณุคา่สบัปะรดนางแลในขอบเขตทัง้พืน้ท่ีจงัหวดัเชียงรายโดยจะท าให้
ยกระดบัและเพิม่มลูคา่ในระดบัจงัหวดั 

2. ในการท าวจิยัครัง้ตอ่ไปควรศกึษาเก่ียวกบัความเป็นไปได้ในการสง่ออกสบัปะรดนางแลไปจ าหนา่ย
ตา่งประเทศ 
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อทิธิพลของทศันคตแิละการคล้อยตามกลุ่มอ้างองิที่มีต่อความ
ตัง้ใจซือ้อาหารอินทรีย์ของผู้บริโภคกลุ่มวัยท างานในประเทศไทย 

ATTITUDE AND SUBJECT NORM INFLUENCING THE 
PURCHASE INTENTION OF ORGANIC FOODS AMONG 

WORKING-AGE CONSUMERS IN THAILAND  
 

มนตร์วิภา วัฒนศิริ1 
 วรพจน์ ปานรอด2 

บทคดัย่อ 

 งานวิจยันีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลของทศันคติและการคล้อยตามกลุม่อ้างอิงที่มีตอ่ความตัง้ใจซือ้อาหาร
อินทรีย์ของผู้บริโภคกลุ่มวยัท างานในประเทศไทย โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมลู
จากผู้บริโภคกลุ่มวยัท างานในประเทศไทยที่มีอายุระหว่าง 15-59 ปี และรู้จักอาหารอินทรีย์ จ านวน 385 คน วิเคราะห์
ข้อมลูด้วยค่าเฉลี่ย ค่าสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ถดถอยพหคุณู ผลการวิจยั พบว่า ผู้บริโภคมีทศันคติตอ่
การซือ้อาหารอินทรีย์อยูใ่นระดบัดี มีการคล้อยตามกลุม่อ้างอิงและระดบัความตัง้ใจซือ้อาหารอินทรีย์อยูใ่นระดบัมาก และ
พบว่าการคล้อยตามกลุม่อ้างอิง (Beta = 0.42) และทศันคติต่อการซือ้อาหารอินทรีย์ (Beta = 0.40) มีอิทธิพลต่อความ
ตัง้ใจซือ้อาหารอินทรีย์ของผู้บริโภคอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  
 
ค าส าคัญ :  ทศันคติ การคล้อยตามกลุม่อ้างอิง ความตัง้ใจซือ้ อาหารอินทรีย์ 
 
Abstract 
 The main objective of this research was to study the attitude and subject norm influencing the purchase 
intention of organic foods among working-age consumers in Thailand. An online questionnaire was used as an 
instrument for collecting data. The participants consisted of 385 consumers aged between 15-59 years and 
known organic foods. The data were analyzed by arithmetic mean, standard deviation, and multiple regression 
analysis. The research revealed that the attitude to purchase organic foods of consumers showed at a good 
level, while the subject norm and the purchase intention were at a high level. The subject norm (Beta = 0.42) 
and the consumers attitude (Beta = 0.40)  have a significant influence on the intention to purchase organic 
foods. 
 
Keywords: Attitude; Subject Norm; Purchase Intention; Organic Food  
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บทน า  
 ปัจจุบันผู้ บริโภคหันมาดูแลสุขภาพกันมากขึน้ จึงให้ความส าคัญกับการเลือกรับประทานอาหารที่มีความ
ปลอดภยั     ไร้สารเคมี เพื่อช่วยให้ร่างกายมีสขุภาพดี จากกระแสการรักสขุภาพของผู้บริโภคจึงมีอาหารทางเลือกเกิดขึน้ 
คือ “อาหารอินทรีย์ (Organic Food)” ซึ่งเป็นอาหารที่ผลิตจากกระบวนการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์  โดยทัว่ไปการผลิต
อาหารอินทรีย์จะไม่มีการใช้สารเคมีการเกษตรหรือวตัถุสงัเคราะห์ใด ๆ ที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพผู้บริโภค  เช่น 
ปุ๋ ยเคมี ยาฆ่าแมลง ยาฆ่าหญ้า หรือฮอร์โมนสงัเคราะห์ แต่เป็นการผลิตโดยใช้วิธีการทางธรรมชาติในทุกขัน้ตอนของ
กระบวนการผลิต เช่น การปลกูโดยใช้ปุ๋ ยคอกหรือปุ๋ ยหมกั มีการควบคมุวชัพืชด้วยวิธีทางกล เช่น การไถ การพรวน และ
การปลกูพืชหมนุเวียน เป็นต้น สว่นปศสุตัว์ก็เลีย้งโดยใช้อาหารอินทรีย์ และอาหารที่ปราศจากฮอร์โมนหรืออาหารที่ผ่าน
การตดัแต่งพนัธุกรรม ท าให้อาหารอินทรีย์มีความปลอดภยัในการบริโภคมากกว่าอาหารทัว่ไป นอกจากนีอ้าหารอินทรีย์ 
เช่น ผกัและผลไม้อินทรีย์ ยงัมีคณุคา่ทางโภชนาการที่ สงูกว่าอาหารทัว่ไป เนื่องจากการปลกูแบบเกษตรอินทรีย์ คณุภาพ
ดินจะดีกว่า มีสารอินทรีย์และสารอาหารทางธรรมชาติซึ่งพืชสามารถน าไปใช้ในสร้างสารอาหารได้มากกว่า สง่ผลให้ใน
ปัจจุบนัมีผู้ประกอบการหลายรายเร่ิมหนัมาด าเนินธุรกิจเก่ียวกบัการผลิตและจ าหน่ายอาหารอินทรีย์กนัมากขึน้ เพราะมี
แนวโน้มการตลาดที่ดี (Voicu & Iliescu, 2015) 
 ตลาดอาหารอินทรีย์ในประเทศไทยมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยปี พ.ศ. 2561 มีมูลค่าตลาด 800 ล้านบาท 
และมีแนวโน้มเติบโตมากขึน้ โดยได้รับปัจจยัสนบัสนนุจากพฤติกรรมผู้บริโภคที่หนัมาดแูลสขุภาพกนัมากขึน้ ประกอบกบั
การด าเนินตามยทุธศาสตร์การพฒันาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ พ.ศ. 2560-2564 ที่ประเทศไทยวางเป้าหมายปรับสดัสว่น
การท าตลาดอินทรีย์ในประเทศเพิ่มขึน้จากร้อยละ 30 เป็นร้อยละ 40 และลดสดัสว่นตลาดตา่งประเทศลงจากร้อยละ 70 
เหลือร้อยละ 60 ท าให้ผู้ประกอบการมีโอกาสทางการตลาดมากขึน้ อย่างไรก็ตามพบว่าอาหารอินทรีย์มกัมีราคาสงูกว่า
อาหารทัว่ไป ซึ่งเกิดจากหลายปัจจยั เช่น ฟาร์มเกษตรอินทรีย์มีขนาดเล็ก ใช้แรงงานต่อหน่วยในการผลิตมากกว่าฟาร์ม
ทัว่ไป ท าให้มีต้นทนุการผลิตสงู เป็นต้น ท าให้ตลาดอาหารอินทรีย์ยงัเป็นสินค้าที่มีผู้บริโภคเฉพาะกลุม่ (แนวหน้า , 2561; 
ศนูย์วิจยักสกิรไทย, 2561) 
 ตลาดอาหารอินทรีย์ยงัเป็นตลาดสินค้าเฉพาะกลุ่ม ซึ่งผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนที่มีความรู้ความตระหนกั
เร่ืองสขุภาพ และมีก าลงัซือ้สงู จากงานวิจยัที่ผ่านมา พบว่า ผู้บริโภคกลุม่วยัท างานเป็นกลุม่ที่มีการบริโภคอาหารอินทรีย์
มากที่สดุ ทัง้ที่อาหารอินทรีย์มีราคาแพง แตผู่้บริโภคกลุม่นีก็้ยินดีที่จะจ่าย โดยให้เหตผุลวา่การจ่ายที่แพงกวา่เป็นการแลก
กบัการได้มาซึง่สขุภาพท่ีดี (สายช่อ องัศพุานิช, 2559; สมเกียรติ วงศ์ประเสริฐ, 2560) ดงันัน้กลุม่เปา้หมายหลกัของตลาด
อาหารอินทรีย์ที่ผู้ประกอบการควรให้ความส าคญั คือ กลุม่วยัท างาน เนื่องจากวยัท างานเป็นกลุ่มประชากรท่ีมีจ านวนมาก
ที่สดุในสงัคมปัจจุบนั และมีความสามารถในการจ่ายเงินเพื่อดแูลสขุภาพของตนเอง ประกอบกบักลุม่วยัท างานอาย ุ15-
59 ปี เป็นกลุม่ที่มีปัญหาด้านสขุภาพมากที่สดุ เนื่องจากการท างานตลอดทัง้วนั ท าให้กลุม่วยัท างานเร่ิมหนัมาดแูลสขุภาพ
มากขึน้ (ส านกังานสถิติแห่งชาติ, 2561) จึงเป็นโอกาสของผู้ประกอบการอาหารอินทรีย์ที่จะสามารถเจาะตลาดผู้บริโภค
กลุม่นีไ้ด้ง่ายขึน้ 
 อย่างไรก็ตามการที่ผู้ประกอบการจะสามารถเจาะตลาดผู้บริโภคกลุ่มวยัท างานให้ประสบความส าเร็จได้นัน้ 
จ าเป็นต้องมีความเข้าใจถึงความตัง้ใจซือ้และปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อความตัง้ใจซือ้อาหารอินทรีย์ของคนกลุม่นี ้ เพื่อน าไป
วางแผนกลยทุธ์ทางการตลาดให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคกลุม่เปา้หมายได้อยา่งแมน่ย า จากงานวจิยั
ที่ผ่านมา พบว่า ปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อความตัง้ใจซือ้อาหารอินทรีย์ของผู้บริโภคมีหลายปัจจยั เช่น ทัศนคติและการคล้อย
ตามกลุม่อ้างอิง เป็นต้น โดยตามทฤษฎีการกระท าอยา่งมีเหตผุล ถ้าบคุคลมีความเช่ือวา่การท าพฤติกรรมใดแล้วจะได้รับ
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ผลทางบวก ก็มีแนวโน้มที่จะมีทศันคติที่ดีต่อพฤติกรรมนัน้ และจะเกิดความตัง้ใจท าพฤติกรรมนัน้มากขึน้ และถ้าบคุคล
เช่ือว่ากลุม่คนที่ส าคญัต่อตนเอง คิดว่าตนเองควรท าพฤติกรรมนัน้ บคุคลนัน้ก็จะมีแรงจูงใจที่จะท าพฤติกรรมนัน้มากขึน้ 
(Ajzen & Fishbein, 1980)  
 ดงันัน้ผู้วิจยัจึงสนใจศกึษาอิทธิพลของทศันคติและการคล้อยตามกลุม่อ้างอิงที่มีต่อความตัง้ใจซือ้อาหารอินทรีย์
ของผู้บริโภคกลุ่มวยัท างานในประเทศไทย ทัง้นีผู้้ประกอบการที่ด าเนินธุรกิจเก่ียวกับการผลิตและการจ าหน่ายอาหาร
อินทรีย์สามารถน าข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อกระตุ้นให้ผู้บริโภคมีความตัง้ใจซือ้อาหาร
อินทรีย์มากขึน้ 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศกึษาระดบัทศันคติที่มีตอ่การซือ้อาหารอินทรีย์ การคล้อยตามกลุม่อ้างอิง และความตัง้ใจซือ้อาหารอินทรีย์
ของผู้บริโภคกลุม่วยัท างานในประเทศไทย 
 2. เพื่อศึกษาอิทธิพลของทศันคติและการคล้อยตามกลุม่อ้างอิงที่มีต่อความตัง้ใจซือ้อาหารอินทรีย์ของผู้บริโภค
กลุม่วยัท างานในประเทศไทย 
  
การทบทวนวรรณกรรม  
 อาหารอินทรีย์ 
 อาหารอินทรีย์เป็นอาหารที่ผลิตจากกระบวนการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์  ซึ่งอาจมีการตรวจสอบรับรองมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์หรือไมก็่ได้ โดยทัว่ไปการผลติและแปรรูปอาหารอินทรีย์จะไมม่ีการใช้สารเคมีการเกษตร เช่น ปุ๋ ยเคมี ยาฆา่
แมลง ยาฆ่าหญ้า หรือฮอร์โมนสงัเคราะห์ ส่วนการแปรรูปก็มีการควบคุมในเร่ืองสารปรุงแต่ง  ที่อนุญาตให้ใช้ได้อย่าง
ค่อนข้างเข้มงวด ทัง้สารแต่งสี กลิ่น รส รวมไปถึงสารกนับดู นอกจากผลผลิตเกษตรอินทรีย์จะมีความปลอดภยัมากกว่า
ผลผลิตทั่วไปแล้ว ประโยชน์ที่ผู้บริโภคได้จากการบริโภคอาหารเกษตรอินทรีย์ก็คือ  คุณค่าทางโภชนาการ (Voicu & 
Iliescu, 2015)  
 การบริโภคอาหารอินทรีย์มีข้อดี ดังนี  ้(1) ปลอดภัยจากสารเคมีการเกษตร เนื่องจากกระบวนการผลิตเกษตร
อินทรีย์ ปฏิเสธการใช้สารเคมีการเกษตรที่อาจเป็นอนัตราย เช่น ยาฆ่าแมลง สารป้องกนัเชือ้รา และปุ๋ ยเคมี เป็นต้น ท า
ให้ผลผลติเกษตรอินทรีย์มีสารเคมีการเกษตรตกค้างปนเปือ้นต ่า (2) ปลอดภยัจากยาปฏิชีวนะและฮอร์โมน สตัว์ที่เลีย้งใน
ระบบเกษตรอินทรีย์จะไม่ใช้ยาปฏิชีวนะหรือฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโต ท าให้ผลผลิตต่าง ๆ ไม่มีสารสงัเคราะห์ที่เป็น
อนัตรายต่อการบริโภค (3) ปลอดภยัจากสารปรุงแต่งอาหาร เนื่องจากการผลิตอาหารแปรรูปอินทรีย์มีข้อก าหนดไม่ให้มี
การใช้สารเคมีสงัเคราะห์ต่าง ๆ รวมทัง้กรรมวิธีแปรรูปต้องไม่ใช้วิธีการที่อาจเป็นอนัตรายต่อผู้บริโภค เช่น การฉายรังสี 
การหมกัโดยใช้สารเร่ง และการฟอกสใีห้ขาว เป็นต้น (4) มีวิตามินและคณุคา่ทางโภชนาการสงู จากการเพาะปลกูและการ
เลีย้งสัตว์ที่เป็นธรรมชาติและเอาใจใส่ ท าให้ผลผลิตที่ได้มีคุณภาพดี มีวิตามินและสารต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ทาง
โภชนาการและต่อสขุภาพสงู เช่น สารโอมาก้า กรดอะมิโน และสารต่อต้านอนุมลูอิสระ เป็นต้น  (มูลนิธิสายใยแผ่นดิน, 
2559) 
 ความตัง้ใจซือ้ 
 ความตัง้ใจซือ้เป็นความพยายามในการซือ้สินค้าและบริการของผู้บริโภค โดยขึน้อยู่กบัปัจจยัหลายประการ เช่น 
คณุภาพของสินค้า และความภกัดีตอ่ตราสินค้า เป็นต้น ความตัง้ใจซือ้มีผลโดยตรงตอ่จ านวนในการซือ้สินค้าและการเข้า



ICMSIT 2019: 6th International Conference on Management Science, Innovation, and Technology 2019 

Faculty of Management Science, Suan Sunandha Rajabhat University (http://www.icmsit.ssru.ac.th) 

 

 
596 

 

ใช้บริการจากผู้จดัจ าหนา่ย เกิดขึน้หลงัจากที่ผู้บริโภคได้รับรู้ถึงประโยชน์ใช้สอยของสนิค้าและการบริการ และมีอิทธิพลตอ่
พฤติกรรมการซือ้ คือ การกลบัมาซือ้สนิค้าซ า้ในอนาคต รวมถึงการแนะน าบคุคลอื่นให้ซือ้ตามด้วย (Das, 2014)  
 ความตัง้ใจซือ้เป็นแนวโน้มในการซือ้สินค้าหรือบริการที่มีการแสดงออกใน 3 ลกัษณะ คือ ความสนใจ ความ
พยายาม และการวางแผนที่จะซือ้ ดงันี ้(1) ความสนใจ (Attention) เป็นจุดเร่ิมต้นของความตัง้ใจซือ้ เมื่อผู้บริโภคมีความ
สนใจเลือกซือ้ จะท าการค้นหาข้อมลูสินค้า สอบถามคนที่มีประสบการณ์ในการซือ้สินค้า และมีความเช่ือมัน่ในตวัสนิค้า  
(2) ความพยายาม (Try) เมื่อผู้บริโภคมีความสนใจเลือกซือ้ จะพยามเปรียบเทียบราคาสินค้า ศึกษาข้อมูล โปรโมชั่น 
ศึกษาข้อมลูคณุภาพสินค้าและประโยชน์ของสินค้า และ (3) การวางแผน (Plan) เมื่อผู้บริโภคมีความสนใจเลือกซือ้ จะ
ติดตอ่กบัผู้ขายสนิค้า ศกึษารูปแบบการช าระเงินค าสนิค้า และช าระเงินคา่สนิค้า (Shiffman & Kanuk, 2007) 
 ทัศนคติ  
 ทศันคติเป็นการประเมินความพึงพอใจหรือไม่พอใจของแตล่ะบคุคลที่มีตอ่บคุคล วตัถ ุสถานการณ์ และเร่ืองราว
ตา่ง ๆ ซึง่ทศันคติเป็นสิง่ที่เกิดขึน้แล้วจะคงอยูย่าวนาน และเปลีย่นแปลงยาก (Kotler & Keller, 2012) 
 ทัศนคติมีคุณลกัษณะที่ส าคัญ 5 ประการ ดังนี ้(1) ทัศนคติเกิดจากวัตถุหรือสิ่งที่ท าให้มีผลกระทบ (Attitude 
Object) เป็นทศันคติที่เกิดจากวตัถ ุจากบคุคล และจากพฤติกรรม ซึ่งสิ่งที่สง่ผลต่อทศันคติอาจเป็นเพียงแค่สิ่งเดียวหรือ
หลายสิ่งรวมกนั (2) ทศันคติเกิดจากการเรียนรู้ (Attitude are Learned) เป็นทศันคติที่เกิดขึน้จากประสบการณ์ที่ผ่านมา
ของผู้บริโภคและข้อมลูที่ได้รับ เช่น การทดลองใช้สินค้า สิ่งเหล่านีถ้กูสร้างขึน้และสามารถเปลี่ยนแปลงได้ (3) ทศันคติ
สามารถบ่งบอกถึงแนวโน้มในการตอบสนองต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งของผู้บริโภค (Attitude are Predispositions to Respond) 
ทศันคติสามารถน ามาใช้ในการอธิบายความรู้สกึและแนวโน้มของพฤติกรรมที่ผู้บริโภคจะกระท าในอนาคต (4) ทศันคติ
เป็นการแสดงออกถึงความรู้สกึในจิตใจ (Consistency Favorable or Unfavorable Response) ทศันคติท าหน้าที่ในการ
จดัระเบียบความคิดของแตล่ะบคุคล โดยจะแสดงผลลพัธ์ออกมาในรูปของความชอบหรือไมช่อบ ซึ่งสง่ผลตอ่พฤติกรรมที่
แสดงออก และ (5) ทศันคติเกิดจากสถานการณ์ตา่ง ๆ (Attitude Occur within a Situation) โดยจะมีการเปลีย่นแปลงไป
ตามสถานการณ์ตา่ง ๆ ที่เกิดขึน้ (Lutz, 1991)   
 การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง 
 การคล้อยตามกลุม่อ้างอิง เป็นพฤติกรรมที่ได้รับอิทธิพลจากบคุคลคนอื่นอย่างมีนยัส าคญั ซึ่งจะมีอิทธิพลอย่าง
มากตอ่ความตัง้ใจของบคุคล (Yadav & Pathak, 2016)  
 กลุม่อ้างอิง (Reference Group) หมายถึง กลุม่ที่มีอ านาจและมีความสามารถในการใช้อิทธิพลต่อพฤติกรรมของ
บคุคล สามารถแบง่ออกเป็น 3 ประเภท (Peter & Olson, 2008) ดงันี ้
 1. กลุ่มปฐมภูมิกับกลุ่มทุติยภูมิ กลุ่มปฐมภูมิ (Primary Groups) เป็นกลุ่มที่มีปฏิสมัพันธ์และการสื่อสารแบบ
เผชิญหน้าอยา่งสม ่าเสมอ มีการติดตอ่สมัพนัธ์กนัอยา่งใกล้ชิดมาก จนกระทัง่มีความเหนียวแนน่ผกูพนักนัสงู และสมาชิก
กลุ่มมีความเช่ือและพฤติกรรมที่คล้ายคลึงกันอย่างมาก จึงเป็นกลุ่มที่มีอิทธิพลต่อความคิดและพฤติกรรมของผู้บริโภค
มากที่สดุ สว่นกลุม่  ทตุิยภมูิ (Secondary Groups) เป็นกลุม่ที่ติดต่อสมัพนัธ์กนัเป็นครัง้คราว จึงมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
ของบคุคลคอ่นข้างน้อย 
 2. กลุม่ยอมรับการเข้าสงัคมกบักลุม่หนีสงัคม กลุม่ยอมรับการเข้าสงัคม (Aspirational Groups) เป็นกลุม่ที่สมาชิก
ได้มีการยอมรับและอยากที่จะเข้าร่วมกลุม่ด้วยบรรทดัฐาน คา่นิยม และพฤติกรรมของบคุคลหนึง่ ๆ ส าหรับกลุม่หนีสงัคม 
(Dissociative Groups) เป็นกลุม่ของบคุคลที่ไมต้่องการจะเข้าร่วมอยู่ในกลุม่และหลกีเลีย่งออกจากกลุม่นัน้ ๆ 
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 3. กลุม่ทางการกบักลุม่ไมเ่ป็นทางการ กลุม่ทางการ (Formal Groups) เป็นกลุม่ที่สมาชิกองค์กร โครงสร้างองค์กร 
ระบเุป็นลายลกัษณ์อกัษรชดัเจน เช่น องค์กร บริษัท ห้าง ร้าน ฯลฯ และกลุม่ไมเ่ป็นทางการ (Informal Groups) เป็นกลุม่ที่
รวมตวักันบนพืน้ฐานของความเป็นเพื่อน การร่วมงาน ความสนใจที่เหมือนกัน ไม่มีข้อก าหนดสมาชิกองค์กรเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร 
 อิทธิพลของทัศนคติและการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงที่มีต่อความตัง้ใจซือ้ 
 อิทธิพลของทัศนคติและการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงที่มีต่อความตัง้ใจซือ้ สามารถอธิบายโดยอาศัยทฤษฎีการ
กระท าอย่างมีเหตุผล  (Theory of Reasoned Action: TRA) น าเสนอโดย  Ajzen & Fishbein (1980) ทฤษฎีนีแ้สดง
ความสมัพันธ์ระหว่างความเช่ือ (Beliefs) ทัศนคติ (Attitude) การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง (Subject Norm) ความตัง้ใจ 
(Intention) และพฤติกรรม (Behavior) ตามแนวคิดที่ว่ามนษุย์โดยปกติแล้วเป็นผู้มีเหตผุล พฤติกรรมของแต่ละบคุคลจึง
ไมไ่ด้เกิดขึน้โดยขาดการพิจารณามาก่อน ดงันัน้การท่ีบคุคลจะมีหรือไมม่ีพฤติกรรมใดอยา่งหนึง่นัน้ จะเกิดความตัง้ใจและ
มีเหตผุล โดยโครงสร้างของทฤษฎีการกระท าอยา่งมีเหตผุล ดงัภาพท่ี 1 
 
 

    
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 1 โครงสร้างของทฤษฎีการกระท าอยา่งมเีหตผุล (Theory of Reasoned Action) 
ที่มา: Ajzen & Fishbein (1980) 

 
 จากภาพที ่1 จะเห็นวา่พฤติกรรมและความตัง้ใจของแตล่ะบคุคลนัน้เป็นผลมาจากความเช่ือ 2 ประการ ดงันี ้
 1. ทศันคติที่มีตอ่พฤติกรรม (Attitude toward Behavior) เป็นการประเมินทางบวกหรือลบตอ่การกระท า ถ้าบคุคล
มีความเช่ือวา่การท าพฤติกรรมใดแล้วจะได้รับผลทางบวก ก็จะมีแนวโน้มที่จะมีทศันคติที่ดีตอ่พฤติกรรมนัน้ แตใ่นทางตรง
ข้ามหากมีความเช่ือวา่การท าพฤติกรรมนัน้แล้วจะได้รับผลในทางลบ ก็จะมีแนวโน้มที่จะมีทศันคติที่ไม่ดีตอ่พฤติกรรมนัน้ 
กล่าวคือ เมื่อผู้บริโภคเช่ือว่าการซือ้อาหารอินทรีย์แล้วจะได้รับผลทางบวก เช่น การมีรสชาติที่ดีขึน้ สขุภาพที่ดีขึน้ และ
ความเป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม ก็จะท าให้ผู้บริโภคมีทศันคติที่ดีตอ่ซือ้อาหารอินทรีย์ และเมื่อผู้บริโภคมีทศันคติทางบวกก็จะ
เกิดเจตนาหรือตัง้ใจที่จะซือ้อาหารอินทรีย์นัน่เอง  
 2. การคล้อยตามกลุม่อ้างอิง (Subjective Norm) ถกูก าหนดโดยความเช่ือว่าบคุคลหรือกลุม่ที่ส าคญัส าหรับเขา 
คิดวา่เขาควรท า/ไมค่วรท าพฤติกรรมนัน้ และแรงจงูใจที่จะคล้อยตามบคุคลหรือกลุม่บคุคลวา่มีมากน้อยแคไ่หน ถ้าบคุคล
เช่ือว่าคนอื่นหรือกลุม่คนที่ส าคญัตอ่เขาเช่ือวา่เขาควรท าพฤติกรรมนัน้ และยิ่งถ้ามีแรงกดดนัจากสงัคมเพิ่มมากขึน้ เขาก็
จะยิ่งมีแรงจูงใจที่จะท าตามเพิ่มมากขึน้ ตรงกันข้ามถ้าบุคคลเช่ือว่าคนที่ส าคญักบัเขาไม่เห็นด้วยหรือคดัค้านไม่ให้ท า
พฤติกรรมและเขารับรู้ว่ามีแรงกดดนัทางสงัคมต่อต้านเพิ่มขึน้ เขาก็จะไมค่ล้อยตามและไมท่ าพฤติกรรมนัน้ กลา่วคือ เมื่อ
ผู้บริโภคเช่ือว่ากลุ่มคนที่ส าคญัต่อเขา เช่น เพื่อน เพื่อนร่วมงาน ผู้บงัคบับญัชา หรือคนในครอบครัว ต้องการให้เขาซือ้

ทศันคติตอ่พฤตกิรรม 
(Attitude toward Behavior) 

กำรคล้อยตำมกลุม่อ้ำงอิง 
(Subjective Norm) 

พฤตกิรรม 
(Behavior) 

ควำมตัง้ใจ 
(Intention) 

ควำมเช่ือ 
(Beliefs) 
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อาหารอินทรีย์เขาก็จะคล้อยตามและจะเกิดเจตนาหรือความตัง้ใจที่จะซือ้อาหารอินทรีย์ หรือถ้าผู้บริโภคได้รับรู้วา่คนรอบ
ข้างที่มีความส าคญัตอ่เขาได้ซือ้อาหารอินทรีย์ ก็มีแนวโน้มที่เขาจะซือ้อาหารอินทรีย์คล้อยตามกลุม่บคุคลนัน้ 
 
 กรอบแนวคิดของการวิจัย 
 
 

    
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 2 กรอบแนวคดิของการวจิยั 
 
ระเบียบวิธีการวิจัย  

การวิจยันีเ้ป็นการวิจยัเชิงส ารวจ ประชากรที่ศึกษา คือ ผู้บริโภคกลุม่วยัท างานในประเทศไทย ที่มีอายรุะหว่าง 
15-59 ปี มีจ านวนทัง้สิน้ 43,097,272 คน (ส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย , 2561) 
เนื่องจากงานวิจยันีใ้ช้มาตรวดัเป็นแบบช่วง (Interval Scale) 5 ระดบั คือ เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย 
และไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ก าหนดค่าคะแนนเป็น 5, 4, 3, 2 และ 1 ตามล าดับ ซึ่งถือเป็นตัวแปรต่อเนื่อง (Continuous 
Variable) รวมทัง้จ านวนประชากรมีขนาดใหญ่ จึงค านวณหาขนาดของกลุ่มตวัอย่างโดยใช้สตูรของ Cochran (1977) 
ก าหนดระดบัความเช่ือมัน่ที่ร้อยละ 95 ได้กลุม่ตวัอย่างจ านวน 385 คน การสุม่ตวัอยา่งในงานวิจยันีใ้ช้วิธีการสุม่ตวัอยา่ง
แบบเจาะจง (Purposive Sampling โดยมีเง่ือนไขในการเลอืกกลุม่ตวัอยา่ง คือ (1) เป็นผู้บริโภคกลุม่วยัท างานในประเทศ
ไทยที่มีอายุระหว่าง 15-59 ปี และ (2) เป็นผู้บริโภคที่รู้จักอาหารอินทรีย์ เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม
ออนไลน์ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ทศันคติที่มีต่อการซือ้อาหารอินทรีย์ การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง และความตัง้ใจซือ้
อาหารอินทรีย์ แบบสอบถามทุกส่วนมีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ ( Index of Item 
Objective Congruence: IOC) มากกวา่ 0.67 ทกุข้อ และมีคา่ความเช่ือมัน่ (Cronbach’s Alpha Coefficient) ของตวัแปร
ทศันคติที่มีตอ่การซือ้อาหารอินทรีย์ การคล้อยตามกลุม่อ้างอิง และความตัง้ใจซือ้อาหารอินทรีย์เทา่กบั 0.895, 0.749 และ 
0.925 ตามล าดบั สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู ประกอบด้วย คา่เฉลีย่ คา่สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์การ
ถดถอยพหคุณู ส าหรับการแปลความหมายจากคา่เฉลีย่ของระดบัทศันคติที่มีตอ่การซือ้อาหารอินทรีย์ การคล้อยตามกลุม่
อ้างอิง และความตัง้ใจซือ้อาหารอินทรีย์ ใช้เกณฑ์ของกลัยา วานิชย์บญัชา (2560) ดงันี ้(1) ระดบัทศันคติที่มีต่อการซือ้
อาหารอินทรีย์: ค่าเฉลี่ย 1.00-1.80 = แย่มาก ค่าเฉลี่ย 1.81-2.60 = แย่ ค่าเฉลี่ย 2.61-3.40 = ปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.41-
4.20 = ดี และคา่เฉลีย่ 4.21-5.00 = ดีมาก (2) ระดบัการคล้อยตามกลุม่อ้างอิง: คา่เฉลีย่ 1.00-1.80 = น้อยที่สดุ คา่เฉลีย่ 
1.81-2.60 = น้อย ค่าเฉลี่ย 2.61-3.40 = ปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.41-4.20 = มาก และค่าเฉลี่ย 4.21-5.00 = มากที่สดุ และ 
(3) ระดบัความตัง้ใจซือ้อาหารอินทรีย์: คา่เฉลีย่ 1.00-1.80 = น้อยที่สดุ คา่เฉลีย่ 1.81-2.60 = น้อย คา่เฉลีย่ 2.61-3.40 = 
ปานกลาง คา่เฉลีย่ 3.41-4.20 = มาก และคา่เฉลีย่ 4.21-5.00 = มากที่สดุ 

ทศันคติท่ีมีตอ่กำรซือ้อำหำรอินทรีย์ 
(Attitude to Purchase Organic Foods) 

กำรคล้อยตำมกลุม่อ้ำงอิง 
(Subjective Norm) 

ควำมตัง้ใจซือ้อำหำรอินทรีย์  
(Purchase Intention of Organic Foods) 
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ผลการวิจัย 
 ระดับทัศนคติที่มีต่อการซือ้อาหารอินทรีย์ การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง และความตัง้ใจซือ้อาหารอินทรีย์
ของผู้บริโภคกลุ่มวัยท างานในประเทศไทย 
 ทศันคติที่มีต่อการซือ้อาหารอินทรีย์ของผู้บริโภคอยู่ในระดบัดี (X ̅ = 4.02) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยของระดบัทศันคติสงูสดุ 
คือ การเช่ือวา่อาหารอินทรีย์มีประโยชน์ในด้านโภชนาการ (X ̅ = 4.32) สว่นการคล้อยตามกลุม่อ้างอิงอยูใ่นระดบัมาก (X ̅ = 
3.84) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยของระดบัการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงสูงสุด คือ หากครอบครัวของตนเองบริโภคอาหารอินทรีย์ มี
โอกาสที่ตนเองจะคล้อยตามหรือท าตามคนในครอบครัว (X ̅ = 4.08) และความตัง้ใจซือ้อาหารอินทรีย์อยู่ในระดบัมาก (X̅ 
= 3.50) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยของระดบัความตัง้ใจซือ้สงูสดุ คือ ในเร็ว ๆ นี ้ตนเองสนใจที่จะซือ้อาหารอินทรีย์ (X ̅ = 3.58) ดงั
ตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 ระดับทัศนคติที่มีต่อการซือ้อาหารอินทรีย์ การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง และความตัง้ใจซือ้อาหารอินทรีย์ของ
ผู้บริโภคกลุม่วยัท างานในประเทศไทย 

ตวัแปร X̅  S.D. ระดบั 

ทศันคติที่มีตอ่การซือ้อาหารอินทรีย์     
1. การเช่ือวา่อาหารอินทรีย์มีประโยชน์ในด้านโภชนาการ  4.32 0.65 ดีมาก 
2. การเชื่อวา่อาหารอินทรีย์เป็นอาหารที่ดีกวา่ส าหรับครอบครัว  4.20 0.74 ด ี
3. การเชื่อวา่การซือ้อาหารอินทรีย์เป็นความคิดที่ดี  4.08 0.78 ด ี
4. การซือ้อาหารอินทรีย์ท าให้มีความสบายใจ 4.02 0.81 ด ี
5. การเชื่อวา่การซือ้อาหารอินทรีย์เป็นการกระท าที่สมเหตสุมผล  4.01 0.76 ด ี
6. การเชื่อวา่การซือ้อาหารอินทรีย์เป็นทางเลือกที่ฉลาด  3.98 0.81 ด ี
7. การชอบซือ้อาหารอินทรีย์  3.56 0.93 ด ี
รวม 4.02 0.64 ด ี
การคล้อยตามกลุม่อ้างอิง    
1. หากครอบครัวของตนเองบริโภคอาหารอินทรีย์ มีโอกาสที่ตนเองจะคล้อยตาม
 หรือท าตามคนในครอบครัว 

4.08 0.79 มาก 

2. หากบคุคลที่มีความส าคญัตอ่ตนเอง คิดวา่การบริโภคอาหารอินทรีย์ท าให้มี สขุภาพที่ดี 
ตนเองจะเชื่อและคล้อยตามความคิดนัน้  

3.93 0.82 มาก 

3. หากบคุคลที่มีความส าคญัตอ่ตนเอง คิดวา่ตนเองควรซือ้อาหารอินทรีย์   
 ตนเองก็จะซือ้อาหารอินทรีย์ตามความคิดของคนเหลา่นัน้  

3.79 0.86 มาก 

4. หากเพ่ือนของตนเองบริโภคอาหารอินทรีย์ มีโอกาสที่ตนเองจะคล้อยตามหรือ 
 ท าตามเพ่ือน 

3.76 0.88 มาก 

5. หากคนที่ตนเองนบัถือเสนอวา่ตนเองควรซือ้อาหารอินทรีย์ ตนเองก็จะซือ้อาหาร
 อินทรีย์ตามข้อเสนอของคนเหลา่นัน้ 

3.65 0.93 
มาก 

รวม 3.84 0.75 มาก 
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ตารางที่ 1  )ตอ่(  
ตวัแปร X̅  S.D. ระดบั 

ความตัง้ใจซือ้อาหารอินทรีย์    
1. ในเร็ว ๆ นี ้ตนเองสนใจที่จะซือ้อาหารอินทรีย์  3.58 0.91 มาก 
2. การแนะน าบคุคลอ่ืนให้ซือ้อาหารอินทรีย์ 3.56 0.90 มาก 
3. ในเร็ว ๆ นี ้ตนเองพยายามที่จะซือ้อาหารอินทรีย์  3.54 0.95 มาก 
4. เม่ือต้องการซือ้อาหาร ตนเองจะซือ้อาหารอินทรีย์  3.49 0.88 มาก 
5. การวางแผนที่จะซือ้อาหารอินทรีย์เป็นประจ า 3.34 0.99 ปานกลาง 
รวม 3.50 0.81 มาก 

 
 อิทธิพลของทัศนคติและการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงที่มีต่อความตัง้ใจซือ้อาหารอินทรีย์ของผู้บริโภคกลุ่ม
วัยท างานในประเทศไทย 
 การทดสอบความมีนยัส าคญัทางสถิติของค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์พหคุณู (R) โดยใช้สถิติ F-test พบว่า มีค่า F 
เท่ากับ 213.920 และค่านยัส าคญัทางสถิติจากการทดสอบ (Sig.) เท่ากับ 0.000 แสดงว่าปัจจยัด้านทศันคติ (AT) และ
การคล้อยตามกลุม่อ้างอิง (SN) สามารถท านายการเปลีย่นแปลงของความตัง้ใจซือ้อาหารอินทรีย์ได้อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติที่ระดบั 0.01 โดยตวัแปรที่มีอิทธิพลมากที่สดุ คือ การคล้อยตามกลุม่อ้างอิง (Beta = 0.42) รองลงมา คือ ทศันคติที่มี
ต่อการซือ้อาหารอินทรีย์ (Beta = 0.40) ตามล าดบั เมื่อพิจารณาค่าสมัประสิทธ์ิการถดถอยในรูปคะแนนดิบของตวัแปร
การคล้อยตามกลุม่อ้างอิง (b = 0.52) และทศันคติที่มีตอ่การซือ้อาหารอินทรีย์ (b = 0.46) พบวา่ เมื่อผู้บริโภคมีการคล้อย
ตามกลุม่อ้างอิง  มากขึน้ 1 ระดบั จะท าให้ความตัง้ใจซือ้อาหารอินทรีย์มากขึน้ 0.52 ระดบั และเมื่อผู้บริโภคมีทศันคติตอ่
การซือ้อาหารอินทรีย์   ดีขึน้ 1 ระดบั จะท าให้ความตัง้ใจซือ้อาหารอินทรีย์มากขึน้ 0.46 ระดบั โดยตวัแปรทัง้สองสามารถ
อธิบายความแปรปรวนของความตัง้ใจซือ้อาหารอินทรีย์ได้ร้อยละ 52.80 (R2 = 0.528) ดงัตารางที่ 2 สามารถน ามาสร้าง
สมการพยากรณ์ ได้ดงันี ้
 สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ:  PI = 0.33 + 0.52SN + 0.46AT  
 สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน:     PI = 0.42SN + 0.40AT 
 
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์อิทธิพลของทัศนคติและการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงที่มีต่อความตัง้ใจซือ้อาหารอินทรีย์ของ
ผู้บริโภค 
  กลุม่วยัท างานในประเทศไทย 

ตวัพยากรณ์ b S.E Beta t Sig. 
คำ่คงที่ )Constant( 0.33 0.19  1.70 0.000** 

กำรคล้อยตำมกลุม่อ้ำงอิง )SN( 0.52 0.05 0.42 9.71 0.000** 
ทศันคติที่มีตอ่กำรซือ้อำหำรอินทรีย์  ) AT( 0.46 0.06 0.40 9.38 0.000** 
R = 0.73, R2 = 0.528, F = 213.920, Sig. = 0.000* 

**มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 
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 ระดับทัศนคติที่มีต่อการซือ้อาหารอินทรีย์ การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง และความตัง้ใจซือ้อาหารอินทรีย์
ของผู้บริโภคกลุ่มวัยท างานในประเทศไทย 
 ทศันคติที่มีต่อการซือ้อาหารอินทรีย์ของผู้บริโภคอยู่ในระดบัดี โดยผู้บริโภคเช่ือว่าอาหารอินทรีย์มีประโยชน์ในด้าน
โภชนาการสงูกว่าข้ออื่น ๆ ทัง้นีเ้ป็นเพราะงานวิจัยนีเ้ก็บข้อมูลจากผู้บริโภคกลุ่มวยัท างานที่รู้จักอาหารอินทรีย์ ซึ่งการที่
ผู้บริโภครู้จกัอาหารอินทรีย์ แสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคเคยมีประสบการณ์เก่ียวกบัอาหารอินทรีย์หรือเคยได้รับข้อมลูเก่ียวกบั
อาหารอินทรีย์มาก่อน วา่อาหารอินทรีย์เกิดจากกระบวนการผลติที่เป็นธรรมชาติและเอาใจใส ่ท าให้ผลผลติที่ได้มีคณุภาพท่ี
ดี มีวิตามิน และสารอาหารต่าง ๆ  ท าให้เกิดทศันคติหรือเช่ือวา่อาหารอินทรีย์เป็นอาหารท่ีมีประโยชน์ในด้านโภชนาการ ซึ่ง
สอดคล้องกบัแนวคิดของ Lutz (1991) ว่าทศันคติเกิดจากการเรียนรู้ เป็นทศันคติที่เกิดขึน้จากประสบการณ์ที่ผ่านมาของ
ผู้บริโภคและข้อมูลที่ได้รับ กล่าวคือ หากผู้บริโภคได้รับรู้ข้อมูลเก่ียวกับสินค้า ก็จะท าให้เกิดทศันคติหรือความเช่ือที่มีต่อ
สนิค้านัน้  
  การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงของผู้บริโภคอยู่ในระดบัมาก โดยหากครอบครัวของผู้บริโภคบริโภคอาหารอินทรีย์ มี
โอกาสที่ผู้บริโภคจะคล้อยตามหรือท าตามคนในครอบครัวสงูกว่าข้ออื่น ๆ ทัง้นีเ้นื่องจากครอบครัวถือเป็นกลุม่อ้างอิงปฐม
ภูมิ (Primary Groups) ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีปฏิสมัพนัธ์และการสื่อสารแบบเผชิญหน้าอย่างสม ่าเสมอ มีการติดต่อสมัพนัธ์กนั
อย่างใกล้ชิดมาก จนกระทัง่มีความเหนียวแน่นผกูพนักนัสงู ท าให้มีความเช่ือและพฤติกรรมที่คล้ายคลงึกนัอยา่งมาก กลุม่
ปฐมภูมิจึงเป็นกลุ่มที่มีอิทธิพลต่อความคิดและพฤติกรรมของผู้ บริโภคมากที่สุด  (Peter & Olson, 2008) ดังนัน้หาก
ครอบครัวมีการบริโภคอาหารอินทรีย์จึงมีโอกาสที่ผู้บริโภคจะคล้อยตามหรือท าตามคนในครอบครัวมากกวา่การท าตามกลุม่
อ้างอิงอื่น ๆ  
 ผู้บริโภคมีความตัง้ใจซือ้อาหารอินทรีย์อยู่ในระดบัมาก โดยข้อที่มีระดบัความตัง้ใจซือ้สงูสดุ คือ ในเร็ว ๆ นี ้ตนเอง
สนใจที่จะซือ้อาหารอินทรีย์ ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะความสนใจเป็นเป็นจดุเร่ิมต้นของความตัง้ใจซือ้สนิค้า กลา่วคือ เมื่อผู้บริโภค
มีความสนใจเลือกซือ้ จะท าการค้นหาข้อมลูสินค้า สอบถามคนที่มีประสบการณ์ในการซือ้สินค้า และมีความเช่ือมัน่ในตวั
สินค้า และเมื่อผู้บริโภคมีความสนใจเลือกซือ้ จะมีความพยามเปรียบเทียบราคาสินค้า ศึกษาข้อมลู โปรโมชัน่ ศึกษาข้อมลู
คณุภาพสินค้าและประโยชน์ของสินค้า และจึงมีการวางแผนการซือ้ โดยการติดต่อกบัผู้ขายสินค้า ศึกษารูปแบบการช าระ
เงินคา่สนิค้า และช าระเงินคา่สนิค้า (Shiffman & Kanuk, 2007)  
 อิทธิพลของทัศนคติและการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงที่มีต่อความตัง้ใจซือ้อาหารอินทรีย์ของผู้บริโภคกลุ่ม
วัยท างานในประเทศไทย 
 ทศันคติและการคล้อยตามกลุม่อ้างอิงมีอิทธิพลตอ่ความตัง้ใจซือ้อาหารอินทรีย์ของผู้บริโภค เนื่องจากตามทฤษฎี
การกระท าอยา่งมีเหตผุล ทศันคติเป็นการประเมินทางบวกหรือลบตอ่การกระท า ถ้าบคุคลมีความเช่ือวา่การท าพฤติกรรม
ใดแล้วจะได้รับผลทางบวก ก็จะมีแนวโน้มที่จะมีทศันคติที่ดีต่อพฤติกรรมนัน้ กลา่วคือ เมื่อผู้บริโภคเช่ือว่าการซือ้อาหาร
อินทรีย์แล้วจะได้รับผลทางบวก เช่น การได้รับคุณค่าทางโภชนาการ ก็จะท าให้ผู้บริโภคมีทศันคติที่ดีต่อการซือ้อาหาร
อินทรีย์ เมื่อผู้บริโภคมีทศันคติทางบวกก็จะเกิดเจตนาหรือตัง้ใจที่จะซือ้อาหารอินทรีย์นัน่เอง ส าหรับการคล้อยตามกลุม่
อ้างอิงถกูก าหนดโดยความเช่ือวา่บคุคลหรือกลุม่ที่ส าคญัส าหรับเขาคิดวา่เขาควรท า/ไมค่วรท าพฤติกรรมนัน้ และแรงจงูใจ
ที่จะคล้อยตามบคุคลหรือกลุม่บคุคลวา่มีมากน้อยแคไ่หน ถ้าบคุคลเช่ือวา่คนอื่นหรือกลุม่คนที่ส าคญัตอ่เขาเช่ือวา่เขาควร
ท าพฤติกรรมนัน้ เขาก็จะยิ่งมีแรงจงูใจที่จะท าตามเพิ่มมากขึน้ กลา่วคือ เมื่อผู้บริโภคเช่ือวา่กลุม่คนท่ีส าคัญตอ่เขาต้องการ
ให้เขาซือ้อาหารอินทรีย์เขาก็จะคล้อยตามและจะเกิดเจตนาหรือความตัง้ใจที่จะซือ้อาหารอินทรีย์ หรือถ้าผู้บริโภคได้รับรู้วา่
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คนรอบข้างที่มีความส าคญัตอ่เขาเช่น ครอบครัว ได้ซือ้อาหารอินทรีย์ ก็มีแนวโน้มที่เขาจะซือ้อาหารอินทรีย์คล้อยตามกลุม่
บคุคลนัน้ (Ajzen & Fishbein, 1980)  
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากข้อค้นพบของงานวิจยั ทศันคติและการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงมีอิทธิพลต่อความตัง้ใจซือ้อาหารอินทรีย์ของ
ผู้บริโภค ดงันัน้ผู้ประกอบการอาหารอินทรีย์ควรสง่เสริมให้ผู้บริโภคมีทศันคติที่ดีต่อการซือ้อาหารอินทรีย์ โดยการน าเสนอ
ข้อดีของการซือ้อาหารอินทรีย์ที่ดีกว่าการซือ้อาหารทัว่ไป และควรส่งเสริมการบริโภคอาหารอินทรีย์ผ่านทางเครือข่าย
ครอบครัว เช่น การจดัรายการสง่เสริมการขายของอาหารอินทรีย์ โดยจดัท าแพ็คเกจเพื่อให้ผู้บริโภคสง่มอบอาหารอินทรีย์
แก่คนในครอบครัว ท าให้เกิดการโน้มน้าวในการบริโภคอาหารอินทรีย์สูก่ลุม่ครอบครัวตอ่ไป  
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ปัจจัยที่มีผลต่อความตัง้ใจที่จะใช้งานควิอาร์เพย์เมนต์ 
ของผู้ประกอบการธุรกจิขนาดย่อม ในจงัหวัดสงขลา 

FACTORS OF AFFECTING INTENTION TO USE QR 
PAYMENT FOR SMALL BUSINESS ENTREPRENEUR IN 

SONGKHLA 
พิมพ์รภสั ธนาภรนนทศิริ1 

 ปาริชาติ เบ็ญฤทธ์ิ2 
บทคัดย่อ 
 งานวิจยันีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อศึกษาความตัง้ใจที่จะใช้งานระบบรับช าระเงินคิวอาร์เพย์เมนต์ของผู้ประกอบการ
ธุรกิจขนาดย่อมในจังหวดัสงขลา ซึ่งการศึกษาในครัง้นีเ้ป็นการศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ในรูปแบบ
ของการศึกษาเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดย่อมที่รับช าระค่าสินค้าและบริการผ่านคิวอาร์เพย์เมนต์ในกิจการ จ านวน 130 ตวัอย่างและ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่าปัจจยัด้าน
สภาพสิ่งอ านวยความสะดวกในการใช้งาน ปัจจยัด้านความคาดหวงัในความพยายาม และปัจจยัด้านอิทธิพลทางสงัคม
สง่ผลต่อความตัง้ใจที่จะใช้งานคิวอาร์เพย์เมนต์ของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดยอ่มในจงัหวดัสงขลาอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติ 
ค าส าคญั:  คิวอาร์เพย์เมนต์,ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดยอ่ม ความตัง้ใจที่จะใช้งานเทคโนโลยี 
 
Abstract 
 The main objective of this research was to study factors of affecting intention to use QR Payment 
for small business entrepreneur in Songkhla Province. This study is a quantitative study in a survey research 
by using questionnaires as a tool to collect data from small business entrepreneur in Songkhla province. That 
accept QR Payment for goods and services in the business for 130 samples. The data were analyzed by 
arithmetic mean, standard deviation, and multiple regression analysis. The research found that Facilitating 
Conditions, Effort Expectancy, and Social Influence have a significant were affected on the intention to use 
QR Payment of small business entrepreneur in Songkhla province. 
 
Keywords:  QR Payment, Small business entrepreneur, intention to use technology. 
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บทน า 
 เทคโนโลยีทางการเงินมีการพฒันาอย่างต่อเนื่องการบริการทางการเงินในรูปแบบต่างๆ ของธนาคาร ไม่ว่าจะ
เป็นการโอนเงิน การช าระเงินคา่สนิค้าและบริการตา่งๆ ล้วนแล้วแตม่ีการน าเทคโนโลยีเข้ามาเก่ียวข้องเพื่อลดบทบาทหรือ
ก าจดัตวักลางทางการเงินแบบดัง้เดิม การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี )Technological Disruption) ถือเป็นความท้าทาย
ส าคญัที่ส่งผลต่อทุกภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอตุสาหกรรมการเงิน (พิมรักษ์ พรหมปาลิต, 2559) ประเทศ
ไทยนัน้กล่าวได้ว่าก าลงัอยู่ในขัน้ของการเปลี่ยนผ่านหรือกระบวนการก้าวไปสู่สงัคมไร้เงินสดโดยรัฐบาลได้ผลกัดนัและ
สนบัสนนุให้สงัคมไทยก้าวสูส่งัคมไร้เงินสดโดยมีการก าหนดนโยบายสง่เสริมพฒันาและผลกัดนัระบบการช าระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบต่างๆโดยร่วมกับทางธนาคารแห่งประเทศไทยออกประกาศให้ธนาคารพาณิชย์และสถาบนั
การเงินภายในประเทศไทยจดัท าบริการรับช าระคา่สินค้าและบริการผ่าน คิวอาร์โค้ด (QR Code) มาใช้ในระบบรับช าระ
เงินภายในประเทศเพื่อสร้างความเป็นมาตรฐานสากลซึ่งการช าระค่าสินค้าและบริการผ่านคิวอาร์โค้ดมีการใช้งานอยา่ง
แพร่หลายในหลายประเทศทัว่โลก เนื่องจากง่ายต่อการใช้งานในการเก็บข้อมูลและเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ช่วยอ านวยความ
สะดวกแก่ผู้ ใช้งาน(นฤเทพ สวุรรณธาดาและคณะ, 2556)อีกทัง้ยงัเป็นการพฒันาระบบการท าธุรกรรมให้สะดวกรวดเร็ว
ยิ่งขึน้ การช าระคา่สนิค้าและบริการผา่นคิวอาร์โค้ดจึงเป็นทางเลอืกในการช าระเงินทางหนึง่ที่ได้รับความนิยมอยา่งรวดเร็ว
ในระยะเวลาไม่ก่ีปีที่ผ่านมา โดยการท าธุรกรรมผ่านคิวอาร์โค้ดถกูเรียกว่า คิวอาร์เพย์เมนต์ )QR PAYMENT) ซึ่งเป็นการ
ช าระคา่สนิค้าและบริการต่างๆผา่นคิวอาร์โค้ดโดยผู้ใช้บริการใช้วิธีการช าระเงินผา่นบริการธนาคารบนโทรศพัท์มือถือของ
ธนาคารต่างๆ ในการอ่านคิวอาร์โค้ดของร้านค้าเพื่อช าระเงินคา่สินค้าได้อยา่งรวดเร็ว ส าหรับภาคธุรกิจข้อดีประการแรก 
คือ ต้นทุนหรือความเสี่ยงในการถือเงินสดลดลง เช่น ต้นทุนเพื่อป้องกันการทุจริตของพนกังาน ความเสี่ยงจากการถกู
โจรกรรม ต้นทุนจากการเบิกถอนเงินสดในแต่ละครัง้ ลดต้นทุนในการจดัเก็บเอกสารการท าธุรกรรมต่างๆ อีกทัง้ยงัเพิ่ม
ความรวดเร็วในการท าธุรกรรมซือ้ขายและเอือ้ประโยชน์ในการตอ่ยอดกลยทุธ์ทางธุรกิจ ขณะที่ผู้บริโภคจะสามารถเลอืก
ช่องทางการช าระเงินได้หลากหลาย ซึ่งถือเป็นการอ านวยความสะดวกให้กบัผู้ ใช้บริการในการท าธุรกรรมได้อยา่งรวดเร็ว
ยิ่งขึน้ ลดขัน้ตอนในการท าธุรกรรมไมต้่องพกเงินสด สะดวกทัง้ผู้ใช้บริการและร้านค้า(ศนูย์วิจยักสกิรไทย, 2561)  
 ผลการวิจยัของบริษัทยเูนี่ยนเพย์ อินเตอนร์เนชัน่แนลและนีลเสน็ศกึษาพฤติกรรมการใช้งานคิวอาร์เพย์เมนต์ของ
ประชาชนในประเทศไทยพบวา่ประชาชนคนไทยมีความนิยมในการช าระคา่สนิค้าและบริการผา่นคิวอาร์เพย์เมนต์เพิ่มขึน้
เป็นร้อยละ 75 แสดงให้เห็นถึงการยอมรับการใช้งานคิวอาร์เพย์เมนต์เพิ่มขึน้ แต่อย่างไรก็ตามการใช้เงินสดยงัคงเป็นสิง่ที่
นิยมมากที่สดุ โดยคิดเป็นร้อยละ 87 ซึ่งอปุสรรคส าคญัที่ยงัท าให้คิวอาร์เพย์เมนต์ไม่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายคือ 
ผู้ประกอบการร้านค้าที่รองรับบริการคิวอาร์เพย์เมนต์นัน้มีจ ากดัจึงท าให้ความนิยมในเงินสดยงัคงมากที่สดุอยู่ (Brand 
Inside,2561) ซึ่งในประเทศไทยจากการส ารวจของส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมพบว่ามี
ผู้ประกอบการเพียงร้อยละ 12.8 ที่ใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อขายสินค้าหรือบริการส าหรับธุรกิจ จากสถานการณ์ดงัที่กลา่วมา
ข้างต้นนัน้น ามาสูก่ารศึกษาเร่ือง “ปัจจยัที่มีผลต่อความตัง้ใจที่จะใช้งานคิวอาร์เพย์เมนต์ของผู้ประกอบการธุรกิจขนาด
ย่อม” ซึ่งจะศึกษาในกลุ่มของผู้ประกอบการขนาดย่อมที่ประกอบกิจการในรูปแบบของบุคคลธรรมดาในพืน้ที่จังหวดั
สงขลาเนื่องจากเป็นพืน้ที่ทางเศรษฐกิจที่ส าคญัของภาคใต้ ( นธ์สทุิศา นนทพั ,2559) ซึ่งกลุม่ผู้ประกอบการเป็นตวักลาง
ส าคญัที่ให้บริการและจะท าให้การใช้งานคิวอาร์เพย์เมนต์ในประเทศมีการขยายตวั  
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วัตถุประสงค์ 
 เพื่อศกึษาปัจจยัที่มีผลตอ่ความตัง้ใจที่จะใช้งานระบบช าระเงินผา่นคิวอาร์เพย์เมนต์ของผู้ประกอบการในจงัหวดั
สงขลา 
 
การทบทวนวรรณกรรม 
 ทฤษฏีรวมของการยอมรับและการใช้เทคโนโลย ี(Unified Theory of Acceptance and Use of 
Technology) 
 ทฤษฏีรวมของการยอมรับและการใช้เทคโนโลยีน าเสนอโดย (Venkatesh et all,2003) โดยหลกัการของทฤษฏีนี ้
จะศึกษาพฤติกรรมการใช้งานเทคโนโลยีที่ได้รับแรงขบัเคลื่อนจากความตัง้ใจแสดงพฤติกรรม โดยปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
ความตัง้ใจแสดงพฤติกรรมซึง่ประกอบไปด้วยปัจจยัหลกั 4 ประการ ได้แก่  ความคาดหวงัในประสิทธิภาพ (Performance 
Expectancy: PE) หมายถึง การที่บคุคลคาดหวงัว่าระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีที่น ามาใช้นัน้จะก่อให้เกิดประโยชน์ 
และมีประสทิธิภาพ ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้สงูสดุซึง่ปัจจยัความคาดหวงัในประสทิธิภาพถือเป็นสิง่ส าคญั
ที่สดุในการท านายความตัง้ใจในการใช้งาน ความคาดหวงัในความพยายาม (Effort Expectancy: EE) หมายถึง การวดั
ระดบัของความง่ายในการใช้เทคโนโลยี กลา่วคือ ผู้ใช้งานสามารถเรียนรู้และเข้าใจการใช้งานเทคโนโลยีได้ง่าย สะดวกไม่
ซบัซ้อน ไมต้่องใช้ความพยายามมากในการใช้งานอิทธิพลของสงัคม (Social Influence: SI) หมายถึง การท่ีบคุคลรอบข้าง
มีผลตอ่การแสดงพฤติกรรมในบริบทของการยอมรับการใช้งานเทคโนโลยี อิทธิพลทางสงัคม คือ การท่ีบคุคลรอบข้างมีผล
ต่อการยอมรับการใช้งานเทคโนโลยีสภาพสิ่งอ านวยความสะดวกในการใช้งาน (Facilitating Conditions: FC) หมายถึง 
สภาพแวดล้อมที่อ านวยความสะดวกในการใช้งาน หมายถึง ระดบัความเช่ือของแตล่ะบคุคลที่เช่ือวา่โครงสร้างพืน้ฐานท่ีมี
จะสามารถช่วยสง่เสริมหรืออ านวยความสะดวกให้เกิดการใช้งานเทคโนโลยีได้ 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 
 

ควำมคำดหวงัในประสทิธิภำพ 

(Performance Expectancy: PE) 

อิทธิพลของสงัคม  

(Social Influence: SI) 

 

ควำมคำดหวงัในควำมพยำยำม (Effort 

Expectancy: EE) 

ควำมตัง้ใจที่จะใช้งำนควิอำร์เพย์เมนต์

ของผู้ประกอบกำรในจงัหวดัสงขลำ 

Intention to use QR Payment of Small 

business entrepreneur in Songkhla. 

สภำพสิง่อ ำนวยควำมสะดวกในกำรใช้งำน 

(Facilitating Conditions: FC) 
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ระเบียบวิธีการวิจัย 
 การวิจยันีเ้ป็นการวิจยัเชิงส ารวจประชากรที่ศกึษา คือ ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็กในพืน้ที่จงัหวดัสงขลา) ซึ่ง
ไมท่ราบจ านวนประชากรที่แนน่อน และค านวณขนาดของกลุม่ตวัอยา่งโดยโปรแกรม GPOWER โดยก าหนดคา่อ านาจใน

การทดสอบ (Power of test) ที่ระดบั 0.95 ระดบันยัส าคญัทางสถิติ ( level of significance) ที่ระดบั 0.05 (α=.05) และ
ขนาดอิทธิพล (effect size) อยูใ่นช่วงปานกลาง คือ 0.15 ได้ขนาดกลุม่ตวัอยา่งอยา่งน้อย 107 ร้านค้า เพื่อปอ้งกนัจ านวน
กลุม่ตวัอยา่งลดลงจากความไมส่มบรูณ์ของข้อมลูผู้วิจยัจึงเพิ่มขนาดกลุม่ตวัอยา่งอีกร้อยละ 20 จึงใช้กลุม่ตวัอยา่งทัง้สิน้ 
130 ร้านค้า ใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเลือกกลุ่มตวัอย่างจากผู้ประกอบการธุรกิจ
ขนาดยอ่มประเภทบคุคลธรรมดาในเขตพืน้ท่ีจงัหวดัสงขลาที่รับช าระคา่สนิค้าและบริการผา่นคิวอาร์เพย์เมนต์ เคร่ืองมือที่
ใช้ในการวิจยัเป็นแบบสอบถาม แบง่ออกเป็น 3 สว่น ได้แก่ สว่นท่ี 1 แบบสอบถามที่ใช้ในการคดักรองผู้ตอบแบบสอบถาม 
สว่นท่ี 2 ค าถามข้อมลูพืน้ฐานของผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งเป็นผู้ประกอบการ ในพืน้ท่ีจงัหวดัสงขลา ประกอบด้วย เพศ อาย ุ
ระดบัการศึกษา ประสบการณ์ในธุรกิจ จ านวนพนกังาน ประเภทของกิจการ ยอดขายเฉลี่ยต่อเดือนและช่วงเวลาในการ
จ าหน่าย และส่วนที่ 3 ค าถามชีว้ดัเก่ียวกับปัจจยัที่มีผลต่อความตัง้ใจที่จะใช้งานระบบรับช าระเงินคิวอาร์เพย์เมนต์ ซึ่ง
แบบสอบถามทุกส่วนมีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ ( Index of Item-Objective 
Congruence) มากกว่า 0.67 ทกุข้อ และมีค่าความเช่ือมัน่ (Cronbach's Alpha) เท่ากบั 0.853 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมลู ประกอบด้วย คา่เฉลีย่ คา่สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ถดถอยพหคุณู 
 
ผลการวิจัย 
 กำรวิเครำะห์ระดบัควำมคิดเห็นของผู้ประกอบกำรธุรกิจขนำดยอ่มในจงัหวดัสงขลำที่มีตอ่ควำมตัง้ใจที่จะใช้งำน

คิวอำร์เพย์เมนต์ 

 ผลจำกกำรศึกษำค้นคว้ำเก่ียวกับปัจจยัที่มีอิทธิพลตอ่ควำมตัง้ใจที่จะใช้งำนคิวอำร์เพย์เมนต์ของผู้ประกอบกำร

ธุรกิจขนำดยอ่มในอ ำเภอหำดใหญ่ จงัหวดัสงขลำ สำมำรถน ำมำอภิปรำยผลเสนอแนะได้ดงันี ้

 1.ผลกำรวิเครำะห์ด้ำนลกัษณะทำงประชำกรศำสตร์พบว่ำกลุ่มตวัอย่ำงส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอำยรุะหว่ำง 

30-35 ปี ระดับกำรศึกษำอยู่ในระดับปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ มีประสบกำรณ์ในกำรประกอบธุรกิจ 1- 5 ปี จ ำนวน

พนกังำนในร้ำน 1-20 คน ประเภทของธุรกิจ คือ ธุรกิจบริกำร ยอดขำยเฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ 1- 300,000 บำท ช่วงเวลำใน

กำรท ำกำรของร้ำน คือ เปิดให้บริกำรตลอดทัง้วนั 

 2.ผลกำรวิเครำะห์ระดบัควำมคดิเห็นของผู้ประกอบกำรท่ีมีตอ่ควำมตัง้ใจที่จะน ำคิวอำร์เพย์เมนต์มำใช้ในกิจกำร  

ด้านความคาดหวังในประสิทธิภาพ  
 ผลกำรวิเครำะห์ระดบัควำมคิดเห็นของผู้ประกอบกำรในด้ำนควำมคำดหวงัในประสิทธิภำพมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกบั 
3.997 ซึง่มีควำมคิดเห็นอยูใ่นระดบัสงูและข้อที่มีคำ่เฉลีย่สงูสดุ 3 อนัดบัแรก คือ กำรรับรู้วำ่คิวอำร์เพย์เมนต์เป็นประโยชน์

ในด้ำนระบบกำรเงินและกำรท ำบญัชีของกิจกำร (�̅� = 4.18)  รองลงมำคือ ระบบรับช ำระเงินค่ำสินค้ำและบริกำรผ่ำนคิว

อำร์เพย์เมนต์ช่วยให้กิจกำรรับเงินค่ำสินค้ำได้สะดวกเร็วขึน้ (�̅� = 4.16) ระบบรับช ำระเงินค่ำสินค้ำและบริกำรผ่ำนคิวอำร์
เพย์เมนต์ช่วยเพิ่มประสทิธิภำพในกำรท ำงำนให้แก่กิจกำร (�̅� = 3.93) ตำมล ำดบั. 
ด้านความคาดหวังในความพยายาม 
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 ผลกำรวิเครำะห์ระดบัควำมคิดเห็นของผู้ประกอบกำรในด้ำนควำมคำดหวงัในควำมพยำยำมมีค่ำเฉลี่ยเทำ่กบั 
4.205 ซึ่งมีควำมคิดเห็นอยู่ในภำพรวมอยูใ่นระดบัสงูที่สดุ เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อพบว่ำสิ่งที่กลุม่ตวัอย่ำงมีควำมคิดเห็น
มำกที่สดุและข้อที่มีค่ำเฉลี่ยสงูสดุ 3 อนัดบัแรก คือ ระบบรับช ำระเงินคำ่สินค้ำและบริกำรผ่ำนคิวอำร์เพย์เมนต์เป็นระบบที่

สำมำรถสร้ำงทกัษะในกำรใช้งำนได้อย่ำงคล่องแคล่วโดยใช้เวลำไม่นำน (�̅� = 4.26) รองลงมำคือ ระบบรับช ำระเงินค่ำ

สนิค้ำและบริกำรผำ่นคิวอำร์เพย์เมนต์เป็นระบบที่ท ำให้ลกูค้ำของกิจกำรช ำระเงินง่ำยยิ่งขึน้ (�̅� = 4.25) ตำมล ำดบั. 
ด้านอิทธิพลทางสังคม 
 ผลกำรวิเครำะห์ระดบัควำมคิดเห็นของผู้ประกอบกำรในด้ำนอิทธิพลทำงสงัคมมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.025  ซึ่งมี

ควำมคิดเห็นในภำพรวมอยู่ในระดบัสงูเมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อพบวำ่สิ่งที่กลุม่ตวัอย่ำงมีควำมคิดเห็นมำกที่สดุและข้อที่มี

ค่ำเฉลี่ยสงูสดุ คือ ลกูค้ำของกิจกำรคิดว่ำกิจกำรควรมีระบบรับช ำระเงินค่ำสินค้ำและบริกำรผ่ำนคิวอำร์เพย์เมนต์ และ

ผู้ประกอบกำรสว่นใหญ่ในพืน้ที่มีกำรใช้ระบบรับช ำระเงินคำ่สินค้ำและบริกำรผำ่นคิวอำร์เพย์เมนต์ และภำครัฐหรือองค์กรที่

เก่ียวข้องภำยในประเทศมีกำรสนบัสนนุให้ผู้ประกอบกำรใช้งำนระบบรับช ำระเงินค่ำสินค้ำและบริกำรผ่ำนคิวอำร์เพย์เมนต์

ในกิจกำร (�̅� = 4.09) รองลงมำคือคนส่วนใหญ่ในสงัคมใช้ใช้งำนระบบรับช ำระเงินค่ำสินค้ำและบริกำรผ่ำนคิวอำร์เพย์

เมนต์ในกำรช ำระคำ่สนิค้ำและบริกำรตำ่งๆ (�̅� = 3.83) ตำมล ำดบั. 

ด้านสภาพสิ่งอ านวยความสะดวก 

ผลกำรวิเครำะห์ระดับควำมคิดเห็นของผู้ประกอบกำรในด้ำนสภำพสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกในกำรใช้งำนมี

คำ่เฉลีย่เทำ่กบั 4.167 ซึง่มีควำมคิดเห็นในภำพรวมอยูใ่นระดบัสงูเมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อพบวำ่สิง่ที่กลุม่ตวัอยำ่งมีควำม

คิดเห็นมำกที่สดุและข้อที่มีค่ำเฉลี่ยสงูสดุ 3 อนัดบัแรก คือ กำรมีควำมรู้ควำมเข้ำใจที่เพียงพอในกำรใช้ระบบรับช ำระเงิน

คำ่สนิค้ำและบริกำรผำ่นคิวอำร์เพย์เมนต์ (�̅� = 4.22) รองลงมำคือ กิจกำรมีอปุกรณ์ที่รองรับกำรใช้งำนระบบรับช ำระเงินคำ่

สินค้ำและบริกำรผ่ำนคิวอำร์เพย์เมนต์ (�̅� = 4.18) และกิจกำรสำมำรถรับช ำระค่ำสินค้ำผ่ำนคิวอำร์เพย์เมนต์และแก้ไข

ปัญหำเบือ้งต้นได้ (�̅� = 4.10) ตำมล ำดบั. 
ด้านความตัง้ใจที่จะใช้งาน 
 ผลกำรวิเครำะห์ระดบัควำมคิดเห็นของผู้ประกอบกำรในด้ำนควำมตัง้ใจที่จะใช้งำนมีคำ่เฉลีย่เทำ่กบั 4.103 ซึง่มี
ควำมคิดเห็นในภำพรวมอยูใ่นระดบัสงูเมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อพบวำ่สิ่งที่กลุม่ตวัอยำ่งมีควำมคิดเห็นมำกที่สดุและข้อที่มี
คำ่เฉลีย่สงูสดุ 3 อนัดบัแรก คือ ผู้ประกอบกำรมีควำมตัง้ใจที่จะใช้งำนระบบรับช ำระเงินคำ่สนิค้ำและบริกำรผำ่นคิวอำร์เพย์

เมนต์ต่อไปในกิจกำร (�̅� = 4.13) รองลงมำ คือ ผู้ประกอบกำรมีแผนท่ีจะใช้ระบบรับช ำระเงินค่ำสินค้ำและบริกำรผ่ำนคิว

อำร์เพย์เมนต์ให้บอ่ยครัง้ขึน้ (�̅� = 4.11) และผู้ประกอบกำรมีควำมตัง้ใจที่จะแนะน ำให้ลกูค้ำช ำระคำ่สนิค้ำและบริกำรผ่ำน

ระบบรับช ำระเงินคำ่สนิค้ำและบริกำรผำ่นคิวอำร์เพย์เมนต์ (�̅� = 4.07)  ตำมล ำดบั. 
 

3.กำรทดสอบสมมติฐำนกำรวิจยัปัจจยัที่มีอิทธิพลตอ่ควำมตัง้ใจที่จะใช้งำนคิวอำร์เพย์เมนต์ของผู้ประกอบกำร

ธุรกิจขนำดย่อมในจังหวดัสงขลำโดยใช้กำรวิเครำะห์ถดถอยพหุคูณแบบเป็นขัน้ตอน (Stepwise Multiple Regression 

Analysis) โดยมีตวัแปรอิสระ คือ ควำมคำดหวงัในประสทิธิภำพ (PE) ควำมคำดหวงัในควำมพยำยำม (EE) อิทธิพลสงัคม 



ICMSIT 2019: 6th International Conference on Management Science, Innovation, and Technology 2019 

Faculty of Management Science, Suan Sunandha Rajabhat University (http://www.icmsit.ssru.ac.th) 

 

 
609 

 

(SI) สภำพสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกในกำรใช้งำน (FC) และตัวแปรตำมคือ ควำมตัง้ใจที่จะใช้งำน (BI) ผลกำรทดสอบ

สมมติฐำนกำรวิจยัแสดงรำยละเอียดดงัตอ่ไปนี ้   

  3.1 กำรวิเครำะห์ควำมสมัพนัธ์ระหวำ่งตวัแปรที่ใช้ในกำรวิจยั 

ตำรำงที ่1 ตำรำงแสดงคำ่คำ่สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์ (Correlation) 

ตวัแปร PE EE SI FC BI 
PE 
EE 
SI 
FC 
BI 

1 0.745** 
1 
 

0.724** 
0.637** 

1 
 

0.549** 
0.622** 
0.606** 

1 

0.650** 
0.695** 
0.663** 
0.710** 

1 
**มีนยัส ำคญัทำงสถิตท่ีิระดบั 0.01 
 จำกตำรำงที่ 1 พบว่ำ ตวัแปรอิสระทุกตวัแปร ประกอบด้วย ควำมคำดหวงัในประสิทธิภำพ (PE) ควำม
คำดหวงัในควำมพยำยำม (EE) อิทธิพลทำงสงัคม (SI) และสภพสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก (FC) มีควำมสมัพนัธ์ในทำงบวก
กบั ตวัแปรตำม คือ ควำมตัง้ใจที่จะใช้งำนคิวอำร์เพย์เมนต์ (BI) อยำ่งมีนยัสำคญัทำงสถิติที่ระดบั 0.01 โดยตวัแปรอิสระท่ี
มีควำมสมัพนัธ์สงูสดุกบัตวัแปรตำม คือ ควำมคำดหวงัในควำมพยำยำม (EE) มีคำ่สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์เทำ่กบั 0.745 
 เมื่อพิจำรณำควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงกนัของตวัแปรอิสระพบว่ำ ตวัแปรทกุตวัมีควำมสมัพนัธ์กนัในทำงบวก
อย่ำงมีนยัสำคญัทำงสถิติที่ระดบั 0.01 โดยมีค่ำสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์อยู่ระหวำ่ง 0.549-0.745 ซึ่งไม่เกิน 0.80 แสดงวำ่
ตวัแปรอิสระทกุตวัไม่มีควำมสมัพนัธ์กนัสงูเกินไป จึงไม่เกิดปัญหำ Multicollinearity (ทรงศกัดิ์ ภสูีอ่อน, 2554) ดงันัน้ตวั
แปรทกุตวัจึงสำมำรถใช้พยำกรณ์ควำมตัง้ใจที่จะใช้งำนคิวอำร์เพย์เมนต์ได้ 
  3.2. กำรวิเครำะห์ถดถอยพหคุณูแบบเป็นขัน้ตอน  

ตวัพยำกรณ์ R R2 F Sig. 
FC 0.710 0.504 130.142 0.000 
FC, EE 0.780 0.609 98.698 0.000 
FC, EE, SI 0.799 0.639 74.185 0.000 

**มีนยัส ำคญัทำงสถิตท่ีิระดบั 0.01 

 จำกตำรำงที่ 2 พบว่ำตวัแปรอิสระที่ถูกเลือกเข้ำสู่สมกำรมี 3 ตวัแปรโดยเรียงล ำดบักำรเข้ำสู่สมกำรได้ดงันี ้FC, 
EE,  และ  SI จะเห็นได้ว่ำตัวแปรตัวแรกที่เข้ำสู่สมกำร คือ สภำพสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกในกำรใช้งำน (FC) สำมำรถ
พยำกรณ์ควำมตัง้ใจที่จะใช้งำน (BI) ได้อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดบั 0.01 โดยมีค่ำสมัประสิทธ์ิกำรพยำกรณ์ (R2) 
เทำ่กบั 0.504 แสดงวำ่ สภำพสิง่อ ำนวยควำมสะดวกในกำรใช้งำนสำมำรถพยำกรณ์ควำมตัง้ใจที่จะใช้งำนคิวอำร์เพย์เมนต์
ได้ร้อยละ 50.0 และเมื่อตวัแปรควำมคำดหวงัในควำมพยำยำม (EE) และอิทธิพลสงัคม (SI) มำพิจำรณำร่วมโดยเพิ่มเข้ำสู่
สมกำร พบว่ำ ค่ำสมัประสิทธ์ิกำรพยำกรณ์เพ่ิมขึน้อยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยสำมำรถพยำกรณ์ควำมตัง้ใจ
ที่จะใช้งำนคิวอำร์เพย์เมนต์ได้สงูขึน้เป็นร้อยละ 61 , 64  ตำมล ำดบั 
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 เมื่อพิจำรณำค่ำสัมประสิทธ์ิกำรถดถอยในรูปคะแนนดิบ (b) และค่ำสมัประสิทธ์ิกำรถดถอยในรูปคะแนน

มำตรฐำน  () ดงัตำรำงที่ 3 
 

ตำรำงที่ 3 คำ่สมัประสทิธ์ิกำรถดถอยในรูปคะแนนดิบ (b) และคะแนนมำตรฐำน () ของตวัแปรที่มีอิทธิพลตอ่ควำมตัง้ใจ
ที่จะใช้งำนคิวอำร์เพย์เมนต์ของผู้ประกอบกำร 

ตัวพยากรณ์ b S.E.b  t Sig. 
คำ่คงที่ (Constant) 2.956 1.626  1.818 0.000 

สภำพสิง่อ ำนวยควำมสะดวกในกำรใช้งำน (FC) 0.397 0.078 0.371 5.088 0.000 
ควำมคำดหวงัในควำมพยำยำม (EE) 0.078 0.019 0.311 4.130 0.000 
อิทธิพลสงัคม (SI) 0.067 0.021 0.240 3.234 0.002 

**มีนยัส ำคญัทำงสถิตท่ีิระดบั 0.01 
 จำกตำรำงที่ 3 พบวำ่ ปัจจยัที่มีอิทธิพลตอ่ควำมตัง้ใจที่จะใช้งำนคิวอำร์เพย์เมนต์ (BI) ของผู้ประกอบกำรธุรกิจ
ขนำดย่อมในพืน้ที่จงัหวดัสงขลำ มี 3 ปัจจัยโดยเรียงตำมล ำดบัปัจจยัที่มีอิทธิพลมำกที่สดุไปหำน้อยที่สดุ คือ สภำพสิ่ง
อ ำนวยควำมสะดวกในกำรใช้งำน (FC)  = 0.371 ควำมคำดหวังในควำมพยำยำม (EE)  = 0.311 และอิทธิพลสงัคม 
(SI)  = 0.240 (ตำมล ำดบั โดยพบว่ำเมื่อมีปัจจยัด้ำนสภำพสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกในกำรใช้งำน,ควำมคำดหวงัในควำม
พยำยำมและ อิทธิพลทำงสงัคมเพิ่มขึน้ 1 ระดบั จะท ำให้ควำมตัง้ใจที่จะใช้งำนคิวอำร์เพย์เมนต์ของผู้ประกอบกำรธุรกิจ
ขนำดยอ่มในพืน้ที ่จงัหวดัสงขลำเพิ่มขึน้ 0.371, .0 311และ 0.240 เทำ่ตำมล ำดบัซึง่สำมำรถน ำมำสร้ำงสมกำรพยำกรณ์ ได้
ดงันี ้

สมกำรพยำกรณ์ในรูปคะแนนดิบ:     
BI = 2.956+0.397 (FC) + 0.078 (EE) + 0.067 (SI) 

   สมกำรพยำกรณ์ในรูปคะแนนมำตรฐำน: 
      BI = 0.371(FC) + 0.311(EE) + 0.240 (SI) 
อภปิรายผล 
 จำกกำรศึกษำปัจจยัที่มีผลตอ่ควำมตัง้ใจที่จะใช้งำนคิวอำร์เพย์เมนต์ของผู้ประกอบกำรธุรกิจขนำดยอ่มใน
จงัหวดัสงขลำสำมำรถอภิปรำยผลกำรวิจยัได้ดงันี ้
ความคาดหวังในประสิทธิภาพ 
 จำกผลกำรวิจยัพบว่ำควำมคำดหวงัในประสิทธิภำพในกำรใช้งำนระบบรับช ำระเงินคิวอำร์เพย์เมนต์ของ
ผู้ประกอบกำรไมม่ีอิทธิพลตอ่ควำมตัง้ใจที่จะใช้งำนระบบช ำระคำ่สนิค้ำและบริกำรผำ่นระบบคิวอำร์เพย์เมนต์  ซึง่สำมำรถ
อธิบำยได้วำ่ผู้ประกอบกำรไมเ่ห็นวำ่กำรน ำระบบรับช ำระเงินคิวอำร์เพย์เมนต์มำใช้ในกิจกำรนัน้ก่อให้เกิดประโยชน์ในกำร
ใช้งำนซึ่งอำจเนื่องมำจำกกำรตดัสินใจน ำคิวอำร์เพย์เมนต์  มำใช้ในกิจกำรของผู้ประกอบกำรธุรกิจขนำดเล็กในพืน้ที่
อ ำเภอหำดใหญ่ จงัหวดัสงขลำเกิดจำกปัจจยัอื่นๆรวมไปถึงควำมไมแ่นใ่จในเก่ียวกบัประโยชน์ที่จะได้รับจำกกำรน ำคิวอำร์
เพย์เมนต์มำใช้ในกิจกำร อำทิเช่น มีควำมกงัวลใจวำ่กำรน ำคิวอำร์เพย์เมนต์มำใช้จะเกิดประโยชน์หรือช่วยพฒันำกิจกำร
ได้อยำ่งแท้จริงและอำจจะยงัไมต่ระหนกัถึงประโยชน์ของกำรใช้งำนคิวอำร์เพย์เมนต์ในกิจกำร หรือได้รับข้อมลูขำ่วสำรใน
เชิงลบเก่ียวกบักำรใช้งำนคิวอำร์เพย์เมนต์ โดยกำรวิจยัในครัง้นีส้อดคล้องกบัเกวรินทร์ ละเอียดดีนนัท์(2557) ทีพ่บวำ่กำร
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รับรู้ประโยชน์ไมส่ง่ผลตอ่กำรตดัสนิใจซือ้หนงัสอือิเลก็ทรอนิกส์ของผู้บริโภค,กลัยลกัษณ์ ปำนข ำ(2559) ที่พบวำ่กำรรับรู้วำ่
กำรบตัร Easy Passไมส่ง่ผลตอ่กำรตดัสนิใจใช้งำนของผู้บริโภค  
ความคาดหวังในความพยายาม 
 จำกผลกำรวิจัยพบว่ำควำมคำดหวงัในควำมพยำยำมในกำรใช้งำนระบบช ำระค้ำสินค้ำและบริกำรผ่ำน
ระบบคิวอำร์เพย์เมนต์มีอิทธิพลตอ่ควำมตัง้ใจที่จะใช้งำนระบบช ำระค้ำสนิค้ำและบริกำรผ่ำนระบบคิวอำร์เพย์เมนต์อยำ่ง
มีนยัส ำคญัที่ระดบัสถิติระดบัสถิติ 0.01ซึ่งสำมำรถอธิบำยได้ว่ำ กำรรับรู้ว่ำคิวอำร์เพย์เมนต์เป็นระบบที่ใช้งำนง่ำนย ไม่
ซบัซ้อน จะท ำให้ผู้ประกอบกำรมีควำมตัง้ใจที่จะน ำคิวอำร์เพย์เมนต์ไปใช้ในกิจกำร มำกขึน้ด้วย ซึง่สอดคล้องกบั Yua and  
Taob (2009) พบกำรรับรู้ประโยชน์จำกกำรน ำนวตักรรมมำใช้ในกิจกำรของผู้ประกอบกำรสง่ผลตอ่กำรยอมรับนวตักรรม
และเทคโนโลยี นอกจำกนีพ้งษ์ศิริ ทองค ำ (2557) พบวำ่ กำรท่ีผู้ประกอบกำรรับรู้ควำมง่ำยในกำรใช้งำน mPOS สง่ผลต่อ
กำรยอมรับน ำเคร่ือง mPOSมำใช้ในกิจกำรของผู้ประกอบกำรร้ำนค้ำตลำดนดัสวนจตจุกัร  
อิทธิพลสังคม 
 จำกผลกำรวิจยัพบว่ำอิทธิพลของสงัคมสง่ผลในเชิงบวกตอ่ควำมตัง้ใจที่จะใช้งำนระบบช ำระค้ำสินค้ำและ
บริกำรผ่ำนระบบคิวอำร์เพย์เมนต์อย่ำงมีนยัส ำคญัที่ระดบัสถิติระดบัสถิติ 0.01ซึ่งสำมำรถอธิบำยได้วำ่บคุคลที่ส ำคญัตอ่
กิจกำร,ผู้ เช่ียวชำญ,ภำครัฐหรือองค์กรที่เก่ียวข้องหรือแม้แตคู่่แขง่ของกิจกำรมีอิทธิพลตอ่ควำมตัง้ใจจะที่จะน ำคิวอำร์เพย์
เมนต์ไปใช้ในกิจกำรซึ่งสอดคล้องกับ Venkatesh, Thong and Xu (2012) พบว่ำอิทธิพลทำงสังคมส่งผลกระทบต่อ
ควำมรู้สึกกำรใช้งำนเนื่องจำกผู้ ใช้รู้สึกว่ำคนอื่นๆที่ส ำคญัส ำหรับตนมีอิทธิพลที่ท ำให้เช่ือว่ำพวกเขำควรใช้เทคโนโลยี 
นอกจำกนี ้ชวิศำ พุ่มดนตรี(2559) พบว่ำ บุคคลที่ช่ืนชอบ บุคคลที่นบัถือ และบุคคลรอบตวั ส่งผลต่อกำรยอมรับกำรใช้
บริกำรพร้อมเพย์  
สภาพสิ่งอ านวยความสะดวกในการใช้งาน   
 จำกผลกำรวิจยัพบวำ่สภำพสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกในกำรใช้งำนสง่ผลในเชิงบวกต่อควำมตัง้ใจที่จะใช้งำน
ระบบช ำระค้ำสนิค้ำและบริกำรผำ่นระบบคิวอำร์เพย์เมนต์อยำ่งมีนยัส ำคญัที่ระดบัสถิติระดบัสถิติ 0.01ซึง่สำมำรถอธิบำย
ได้ว่ำ กำรมีอุปกรณ์ที่ช่วยอ ำนวยควำมสะดวกส ำหรับกำรใช้งำนระบบรับช ำระเงินผ่ำนคิวอำร์เพย์เมนต์อันได้แก่ 
โทรศพัท์มือถือ คิวอำร์โค้ด แอพพลเิคชัน่ของธนำคำร ระบบอินเตอร์เน็ต รวมไปถึงควำมพร้อมของตวัผู้ใช้งำนเองมีอิทธิพล
ต่อควำมตัง้ใจจะที่จะน ำคิวอำร์เพย์เมนต์ไปใช้ในกิจกำรซึ่งสอดคล้องกับ Venkatesh et al. (2003) ซึ่งกล่ำวว่ำสภำพ
อ ำนวยควำมสะดวกในกำรใช้งำนคือ ควำมพร้อมขององค์กำรและทรัพยำกรทัง้ในด้ำนโครงสร้ำงพืน้ฐำนระบบซอฟต์แวร์
ตลอดจนผู้ เช่ียวชำญที่องค์กำรได้จดัเตรียมไว้เพื่อสนบัสนนุกำรใช้งำนของระบบเป้ำหมำยเป็นระดบัที่แตล่ะบคุคลเช่ือวำ่
โครงสร้ำงพืน้ฐำนขององค์กำรและทำงเทคนิคที่มีอยู่สำมำรถรองรับกำรใช้งำนระบบได้มีผลต่อกำรยอมรับใช้งำน
เทคโนโลยี  
ข้อเสนอแนะในงานวิจัย 

 1.ภำคธุรกิจธนำคำร หน่วยงำนที่ เ ก่ียวข้องตลอดจนรัฐบำลควรมีกำรกระตุ้ นในผู้ ประกอบกำรร้ำนค้ำ

ภำยในประเทศตระหนกัและให้ควำมส ำคญักบักำรน ำระบบรับช ำระค่ำสินค้ำและบริกำรผ่ำนคิวอำร์เพย์เมนต์มำใช้ใน

กิจกำรอยำ่งทัว่ถึงเพื่อให้เกิดควำมเป็นมำตรฐำนเดียวกนัทัว่ประเทศ เนื่องจำกผู้ประกอบกำรร้ำนค้ำถือเป็นตวักลำงส ำคญั

ที่จะท ำให้ประชำชนภำยในประเทศหนัมำใช้คิวอำร์เพย์เมนต์กนัมำกขึน้และจะน ำพำสงัคมไทยก้ำวเข้ำสูส่งัคมไร้เงินสด
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ตำมนโยบำยแผนยทุธศำสตร์และพฒันำโครงสร้ำงพืน้ฐำนของระบบกำรช ำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชำติ (National 

e-Payment) ของรัฐบำล 

 2.ธนำคำรควรมีกำรประชำสมัพนัธ์ให้ควำมรู้และดูแลหลงักำรขำยอย่ำงต่อเนื่องในกำรใช้คิวอำร์เพย์เมนต์แก่

ร้ำนค้ำผู้ประกอบกำร เนื่องจำกผู้ประกอบกำรสว่นใหญ่ยงัมีควำมกงัวลว่ำกำรน ำคิวอำร์เพย์เมนต์มำใช้ในกิจกำรนัน้จะ

เป็นประโยชน์มำกนกั ทัง้นีก้ำรโฆษณำประชำสมัพนัธ์หรือกำรลงพืน้ที่เพื่อให้บริกำรหลงักำรขำยแก่ร้ำนค้ำผู้ประกอบกำร

ถือเป็นกำรสร้ำงประสบกำรณ์ที่ดีให้แก่ร้ำนค้ำผู้ประกอบกำรและจะท ำให้ผู้ประกอบกำรเห็นถึงควำมส ำคญัและประโยชน์

ในกำรน ำคิวอำร์เพย์เมนต์มำใช้ในกิจกำรซึง่จะน ำไปสูก่ำรใช้งำนจริงได้ในทำงหนึง่ 

ข้อจ ากัด 

 1.งำนวิจยันีศ้กึษำเฉพำะตวัแปรที่มำจำกทฤษฏีรวมของกำรยอมรับเทคโนโลยี (UTAUT) เทำ่นัน้จึงท ำให้ไมท่รำบ

ทศันคติของผู้ประกอบกำรท่ีมีตอ่ตวัแปรในด้ำนอื่นๆ 

 2.งำนวิจยันีศ้ึกษำกลุม่ตวัอย่ำงในพืน้ที่ จงัหวดัสงขลำเท่ำนัน้ซึ่งผลกำรวิจยัจึงไม่สำมำรถน ำไปใช้อ้ำงอิงข้อมลู

ผู้ประกอบกำรทัง้ประเทศได้ 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครัง้ต่อไป 

 1. ส ำหรับกำรวิจยัครัง้ต่อไปสำมำรถเก็บข้อมลูจำกกลุม่ตวัอยำ่งในพืน้ท่ีอื่นภำยในประเทศได้เพื่อศึกษำทศันคติ

ของผู้ประกอบกำรในพืน้ท่ีอื่นภำยในประเทศ 

 2. เพื่อให้ได้มำซึง่ข้อมลูเชิงลกึเพิ่มเติมเก่ียวกบักำรตดัสนิใจน ำคิวอำร์เพย์เมนต์มำใช้ในกิจกำรของผู้ใช้บริกำรจึง

ควรท ำกำรวิจัยเชิงคุณภำพ (Qualitative Research) ในกำรเก็บข้อมูลเพิ่มเติม กล่ำวคือ ท ำกำรสนทนำกลุ่ม (Focus 

Group Discussion) ท ำกำรสมัภำษณ์เชิงลกึ (In-Depth Interview) ซึง่จะท ำให้ได้ข้อมลูที่ชดัเจนยิ่งขึน้ 

 3.ควรมีกำรศึกษำปัจจยัด้ำนอื่นๆหรือปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกำรยอมรับกำรใช้งำนคิวอำร์เพย์เมนต์ ซึ่งอำจเป็น

ปัจจยัส ำคญัที่นอกเหนือจำกงำนวิจยัชิน้นี ้เช่น อปุสรรคในกำรใช้งำน, ควำมพงึพอใจในกำรใช้งำน เป็นต้น 
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การศึกษาผลตอบสนองของลูกค้าร้านค้าปลีก 
ที่มีต่อระบบรู้จ าใบหน้า  

A STUDY OF RETAIL CUSTOMER RESPONSE TO  
FACIAL RECOGNITION SYSTEMS 

 
จิราพร จินารัตน์1 
สุกรี สินธุภญิโญ2 

พงศ์พันธ์ อนันต์วรณิชย์3 

 
บทคดัย่อ 
 

งานวจิยันีท้ าขึน้เพื่อศกึษาความเป็นไปได้และข้อจ ากดัการรู้จ าข้อมลูลกูค้าจากเทคโนโลยีรู้จ าใบหน้า โดยมุง่เน้น
การไมล่ะเมดิความเป็นสว่นตวั ซึง่ท าการศกึษาร้านค้าปลกี 3 กลุม่ ได้แก่ ร้านกาแฟ ร้านอาหารฟาสต์ฟูด้ และร้านหนงัสอื 
ผู้วิจยัใช้ระเบยีบวิธีวิจยัแบบผสมผสาน โดยเก็บรวบรวมข้อมลูจากแบบสอบถามจ านวน 400 ชดุ และการสมัภาษณ์เชิงลกึ
จากผู้ให้ข้อมลู จ านวน 15 คน พบวา่ ลกูค้าสว่นใหญ่เห็นด้วยอยา่งยิ่งวา่ควรมกีฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคอยา่งเคร่งครัด
และเห็นด้วยหากร้านค้ามีการแจ้งวตัถปุระสงค์การน าเทคโนโลยีมาใช้ ขอบเขตรู้จ าข้อมลูจากพฤตกิรรมการเปิดเผยข้อมลู
สว่นบคุคล ได้แก่ ช่ือเลน่ เบอร์โทรศพัท์ และความชอบสว่นบคุคล ลกัษณะของระบบรู้จ าใบหน้าสามารถจดจ ารายการ
สัง่ซือ้ของลกูค้าควบคูก่ารเก็บภาพใบหน้าและข้อมลูสว่นตวัได้แตไ่มค่วรระบรุายละเอียดถึงบคุคลที่3 เช่น คนในครอบครัว 
เป็นต้น สามารถจดัเก็บข้อมลูที่ลกูค้าได้รับประโยชน์ เช่น ประวตักิารสัง่ซือ้ประจ า รายการสัง่ซือ้ลา่สดุ ผลติภณัฑ์ที่ลกูค้า
ช่ืนชอบ เพื่อให้ร้านค้าเสนอโปรโมชัน่หรือแนะน าสนิค้าที่ตรงกบัความต้องการโดยไมล่ะเมิดความเป็นสว่นตวั  
 
ค าส าคญั :  ระบบรู้จ าใบหน้า, ร้านค้าปลกี, พฤติกรรมผู้บริโภค 
 
Abstract 
  The propose of this paper is to study feasibility and limitation of usage of consumer information 
from Facial recognition systems, which are specific not to violate the privacy of consumer. Study for 3 types of 
the retail store businesses, namely Coffee shop, Fast food and, Book store, has been investigated. We used 
quantitative method by questionnaire and In-depth interview. The population for this research is about 400 
persons, the results show that the consumers have been agreed if the store uses the Facial recognition systems 
under the consumer protected law and declare the purpose of the system before collecting the consumer data 
into the system. The information that consumers agree to share with the store is nickname, phone number, and 
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life style however the consumers still concern if the store does not to take too much information that has been 
violated the privacy of them such as the third person relation with consumer etc., When the stores use the Facial 
recognize systems, they can remember the purchase history, the favorite products, it should be the consumer’s 
benefit. The store can propose the promotion that matches the consumer behavior, which is not violated to 
consumer privacy.  
 
Keywords: Facial Recognition Systems, Retail Store, Consumer Behavior 
 
บทน า  
ธุรกิจค้าปลีกเป็นหนึ่งในธุรกิจที่ขบัเคลื่อนกระบวนการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศ อีกทัง้เป็นธุรกิจที่มีการ
แขง่ขนัสงู เนื่องจากการเติบโตของธุรกิจ E-Commerce และร้านค้าปลกีออนไลน์ที่ใช้ระบบเครือขา่ยอินเทอร์เน็ตทัง้อ านวย
ความสะดวก ประหยดัเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางมายงัร้านค้า กุญแจส าคญัของการท าธุรกิจค้าปลีกในระยะยาว 
คือการเข้าใจพฤติกรรมหรือลกัษณะการใช้ชีวิตประจ าวนัของแตล่ะบคุคล (Life Style) ในกลุม่ลกูค้าเป้าหมายแต่ละกลุม่ 
ผ่านการน าเทคโนโลยีต่างๆ มาช่วยบริหารจดัการ และวิเคราะห์ข้อมลูเชิงลกึของลกูค้าเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการ
แขง่ขนั การประกอบธุรกิจในปัจจบุนัจ าเป็นต้องอาศยัการสง่มอบคณุคา่และประสบการณ์ใหมท่ี่เหนือกวา่ เพื่อสร้างความ
ประทบัใจและสร้างฐานลกูค้าให้ยาวนาน การวางแผนและปรับกลยทุธ์เพื่อดงึดดูผู้บริโภคเข้ามาใช้บริการร้านค้า ตลอดจน
การประยกุต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขง่ขนัของร้านค้าปลกี การเข้าใจในพฤติกรรมและลกัษณะการ
ใช้ชีวิตประจ าวนัของแตล่ะบคุคลจึงมีความส าคญั สามารถสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่และประสบความส าเร็จในระยะยาว 
สง่ผลให้เศรษฐกิจและสงัคมของประเทศขบัเคลือ่นตอ่ไป (ศนูย์วิจยักสกิรไทย, 2561) 
ปัจจุบนัเทคโนโลยีเป็นหนึง่เคร่ืองมือที่สามารถช่วยอ านวยความสะดวกในการเก็บรวบรวมข้อมลูและศึกษาความต้องการ
ของลกูค้าเชิงลกึได้ หนึ่งในเทคโนโลยีที่น่าสนใจคือ เทคโนโลยีรู้จ าใบหน้า (Facial Recognition) การประยกุต์ใช้ในธุรกิจ
ร้านค้าปลกีช่วยในการรวบรวมข้อมลู วิเคราะห์ความสนใจจากพฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภค สามารถน าเสนอ
สิง่ที่ลกูค้าต้องการและช่วยพนกังานร้านค้าปลกีจดจ าใบหน้าลกูค้าที่เข้ามาใช้บริการ สร้างความสมัพนัธ์ที่ดีระหว่างร้านค้า
กบัลกูค้า เช่น ธุรกิจร้านกาแฟ พนกังานขายจดจ าช่ือ รสชาติของกาแฟ ระดบัความหวาน หรือเมนปูระจ าของลกูค้าได้ การ
พยายามท าความเข้าใจและรู้จกัลกูค้าเชิงลกึด้วยเทคโนโลยีรู้จ าใบหน้าเป็นสิ่งที่ดี แต่เมื่อความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี
กลายเป็นข้อมลูที่สามารถน าเงินมาให้ธุรกิจ การรวบรวมข้อมลูลกูค้าจ านวนมากเพื่อที่จะได้ข้อมลูเชิงลกึของลกูค้าเพื่อให้
สามารถแข่งขนัได้ จนบางครัง้อาจก่อให้เกิดการล่วงล า้ หรือไม่ค านึงถึงผลกระทบที่มีต่อความสมัพนัธ์กบัลกูค้า  การใช้
เทคโนโลยีรู้จ าใบหน้าอยา่งแพร่หลาย หมายความวา่จะต้องมีใบหน้าจ านวนมาก และข้อมลูสว่นบคุคลของเจ้าของใบหน้า
เหลา่นัน้ถกูเก็บไว้มากขึน้เช่นกนั ซึ่งน าไปสูป่ระเด็นเร่ืองความปลอดภยัและความเป็นสว่นตวั (ศนูย์วิจยัยทุธศาสตร์ไทย-
จีน, 2018) 
ผู้วิจยัจึงเลง็เห็นความส าคญัของปัญหาและมุง่เน้นศกึษาขอบเขตของการเก็บข้อมลูเชิงลกึของลกูค้าธุรกิจค้าปลกีในแตล่ะ
กลุม่ เพื่อไม่ให้ละเมิดความเป็นสว่นตวั ทัง้นีง้านวิจยัจะสามารถพฒันาหรือออกแบบระบบรู้จ าใบหน้า ด้วยการน าเสนอ
สินค้าหรือบริการได้อย่างเหมาะสม ลกูค้าเกิดความประทบัใจเมื่อพนกังานขายทราบข้อมูล สามารถจดจ าช่ือ ตลอดจน
การแนะน าสินค้าหรือผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ อีกทัง้ธุรกิจค้าปลีกแบบมีร้านค้าสามารถใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงและพฒันา
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แผนการตลาดให้สอดคล้องกบัความต้องการและลกัษณะการใช้ชีวิตประจ าวนัของแตล่ะบคุคล เพื่อสร้างจุดแข็งทางการ
แขง่ขนัและความแตกตา่ง น าไปสูป่ระสบการณ์การบริการท่ีดีขึน้ 
 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

เพื่อศึกษาพฤติกรรมและความต้องการเชิงลึกลูกค้าในแต่ละกลุ่ม โดยน าเทคโนโลยีการรู้จ าใบหน้า  (Facial 
Recognition) มาประยกุต์ใช้ ในการเรียนรู้ความพงึพอใจในการให้บริการของลกูค้า ซึง่ศกึษาความเป็นไปได้และข้อจ ากดั
การรู้จ าข้อมลูลกูค้าจากเทคโนโลยีรู้จ าใบหน้า โดยมุง่เน้นการไมล่ะเมิดความเป็นสว่นตวัของลกูค้าที่ได้รับการบริการ  
 
ขอบเขตการศึกษา 

การวิจยัครัง้นีจ้ะศกึษาพฤติกรรมความต้องการเชิงลกึของลกูค้าแตล่ะกลุม่วา่ควรท าเพียงใดเพื่อไมใ่ห้ลกูค้ารู้สกึ
ถกูละเมิดความเป็นสว่นตวัโดยใช้ระบบการรู้จ าใบหน้า และรวบรวมข้อมลูลกูค้าเฉพาะกลุม่ธุรกิจจ านวน 3 กลุม่ คือ ร้าน
กาแฟ ร้านอาหารฟาสต์ฟูด้ และร้านหนงัสอื จากลกูค้าจ านวน 400 คน อาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานครเทา่นัน้ 
 
การทบทวนวรรณกรรม  
แนวคิดเกี่ยวกับข้อมูลผู้บริโภคเชิงลึก (Consumer Insight) 
 (สงวนปิยะพนัธ์, 2554) อธิบายถึงข้อมลูผู้บริโภคเชิงลกึ หมายถึง การเข้าใจผู้บริโภคอย่างลกึซึง้ และท าความ
เข้าใจวา่ผู้บริโภคมีทศันคติ ความเช่ือ หรือพฤติกรรมความต้องการในสิง่ตา่งๆ อยา่งไร แบง่ออกเป็น 3 ระดบั ดงันี ้1.ข้อมลู 
คือ ข้อเท็จจริง เช่น ความถ่ีในการเดินห้างสรรพสนิค้า 2.ความเข้าใจ คือ การเก็บรวบรวมข้อมลูที่ได้เพื่อหาเหตผุลวา่ท าไม
ผู้บริโภคจึงแสดงออกมาเช่นนัน้ 3.ความเข้าใจกลุม่เปา้หมายเชิงลกึ มีความส าคญัเนื่องจากการรู้วา่ผู้บริโภคต้องการอะไร 
สามารถน าเสนอสิ่งที่ตอบสนองความต้องการแบบ “Want” มากกว่า “Need” เป็นการสร้างความพงึพอใจให้เกิดขึน้ในใจ
ผู้บริโภค โดยมุ่งเน้นการเข้าใจถึงวิถีชีวิต เจาะถึงเบือ้งลกึในจิตใจผู้บริโภควา่ต้องการสิง่ใด ข้อมลูผู้บริโภคเชิงลกึสว่นใหญ่
จะได้จากการท าวิจยัเชิงคณุภาพ เช่น การสงัเกต การท า Focus group หรือการสมัภาษณ์เชิงลกึ เป็นต้น 
ทฤษฎีและแนวคิดพฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior)  
 (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2546) กำรวิเครำะห์พฤติกรรมผู้บริโภค เป็นกำรค้นหำเก่ียวกบัพฤติกรรมกำรกำรซือ้และกำร
ใช้ของผู้บริโภคทัง้บุคคล กลุ่มหรือองค์กำร เพื่อทรำบถึงลกัษณะควำมต้องกำร นกักำรตลำดสำมำรถน ำค ำตอบที่ได้มำ
จดัท ำกลยทุธ์ทำงกำรตลำด (Market Strategies) ที่สำมำรถสนองควำมพงึพอใจของผู้บริโภคได้อยำ่งเหมำะสม 
 (Schiffman & Kanuk, 2007) ได้กล่ำวถึงพฤติกรรมผู้ บริโภค หมำยถึง กำรซือ้ กำรประเมินผล หรือกำรใช้
ผลติภณัฑ์และกำรบริกำร ซึง่คำดวำ่จะตอบสนองควำมต้องกำรแก่ผู้บริโภค 
 (วีรชำญ บรรณวิรุฬห์ & โตชัยวัฒน์, 2554) พฤติกรรมผู้บริโภค หมำยถึง กำรแสดงออกของแต่ละบุคคลซึ่ง
เก่ียวข้องกบักำรใช้สนิค้ำและบริกำรทำงเศรษฐกิจโดยตรง รวมทัง้กระบวนกำรในกำรตดัสนิใจมีผลตอ่กำรแสดงออก 
ทฤษฎีและแนวคดิเกี่ยวกบัระบบรู้จ าใบหน้า (Facial Recognition Systems) 

(Zhao, Chellappa, Phillips, & Rosenfeld, 2003) กลำ่วถึงระบบรู้จ ำภำพใบหน้ำ มีองค์ประกอบหลกัของกำร
ท ำงำนกำรรู้จ ำใบหน้ำประกอบด้วย 3 สว่น คือ 1) กำรตรวจจบัใบหน้ำ (Face Detection) เป็นกำรค้นหำต ำแหนง่ของภำพ
ใบหน้ำ 2) กำรคดัแยกคณุลกัษณะสว่นตำ่งๆของใบหน้ำ (Feature Extraction) เป็นกำรแยกคณุลกัษณะตำ่งๆแล้วน ำเก็บ
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ไว้ในฐำนข้อมลู 3) กำรรู้จ ำใบหน้ำ (Facial Recognition) เป็นสว่นท่ีน ำข้อมลูคณุลกัษณะจำกสว่นท่ี 2 มำเพื่อเปรียบเทียบ
คณุลกัษณะตำ่งๆในฐำนข้อมลูแล้วแสดงผลภำพใบหน้ำใกล้กนัมำกที่สดุ  
 (Marques & Grana, 2010) กล่ำวถึง กำรรู้จ ำใบหน้ำ (Face Recognition) จ ำแนกตำมกรรมวิธีแบ่งได้ 4 
ประเภท ดังนี ้ 1. วิธีกำรทำงคณิตศำสตร์และแม่แบบ 2. วิธีกำรแบบแยกส่วนและแบบองค์รวม 3. วิธีสกัดคุณสมบตัิ
ใบหน้ำจริงและกำรจ ำลองโมเดล 4. วิธีจบัคู่แม่แบบ สถิติ และโครงข่ำยประสำทเทียมวิธีนีส้ำมำรถท ำงำนร่วมกบัเทคนิค
อื่นได้ดี 
ทฤษฎีและแนวคดิเกี่ยวกบัความเป็นส่วนตัว (Privacy) 
 (Union, 2018) ออกกฎหมำยบังคบัใช้กับประเทศสมำชิกของสหภำพยุโรป กฎหมำยใช้ช่ือว่ำ General Data 
Protection Regulation (GDPR) เป็นกฎหมำยเพื่อปกป้องข้อมลูสว่นบคุคล ตวักฎหมำยมีกำรเปลี่ยนแปลงข้อตกลงของ
บริษัทต่ำงๆ เช่น บริษัทไอที ธนำคำร ผู้ ให้บริกำรด้ำนสขุภำพ หรือคนขำยประกนั กฎหมำยนีม้ีผลกบัทุกองค์กรที่ท ำกำร
รวบรวม กำรบนัทึก จดัเก็บ และประมวลผลข้อมลูจ ำนวนมำกของประชำกรที่อยูใ่นสหภำพยโุรป ซึ่งมีทำงเลือก  2 ทำงคือ 
ปฎิบัติตำมกฏหมำย หรือรับโทษที่มีอัตรำค่ำปรับสูงสุดถึง 17.5 ล้ำนปอนด์ (20 ล้ำนยูโร) กฎหมำย GDPR เป็นกำร
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ช่ือ หรือรหสัประจ ำตวัประชำชน ข้อมูลสำรสนเทศที่แสดงให้เห็นกิจกรรมของบุคคลทัง้
ออนไลน์และออฟไลน์ โดยกฎหมำยฉบบันีก้ ำหนดให้บริษัทที่ท ำข้อมลูลกูค้ำสญูหำยหรือถกู Hack ต้องแจ้งให้ผู้ ใช้ทรำบ
ภำยใน 72 ชัว่โมง หำกไมก่ระท ำตำมจะถกูปรับเป็นเงิน 4% ของรำยได้ทัว่โลกของบริษัทนัน้ๆ 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

(Lewinski, Trzaskowski, & Luzak, 2016) ศึกษำเร่ือง กำรรับรู้อำรมณ์ควำมรู้สกึและกำรวิเครำะห์ทำงกฎหมำย
เก่ียวกบักำรใช้ระบบจดจ ำใบหน้ำอตัโนมตัิเพื่อแนะน ำกำรใช้ Face Recognition วตัถปุระสงค์เชิงพำณิชย์ในแบบไม่ผิด
กฏหมำย ภำยใต้กฏหมำยคุ้มครองข้อมลูของสหภำพยโุรป ระบบจดจ ำใบหน้ำอตัโนมตัิเป็นข้อมลูไบโอเมตริกซ์ที่ใช้ในกำร
จดจ ำลกูค้ำหลำยรำย มุ่งประเด็นส ำคญัในเร่ืองควำมเป็นส่วนตวั  กำรวิเครำะห์กฎหมำยคุ้มครองข้อมูลยุโรปและกำร
ประยกุต์ใช้ระบบกำรจดจ ำใบหน้ำอตัโนมตัิ กำรประมวลผลข้อมลูสว่นบคุคลอยำ่งถกูต้องน ำไปสูภ่ำพรวมของมำตรกำรท่ี
ผู้ ค้ำน ำไปใช้และปฏิบตัิตำมกฎหมำยวำ่ด้วยกำรปอ้งกนัข้อมลูผู้บริโภคโดยแจ้งกำรยินยอมอยำ่งชดัเจน พบวำ่บทสรุปต้อง
ท ำกำรแจ้งลกูค้ำก่อนจะมีกำรบนัทึกข้อมูลใบหน้ำลกูค้ำ โดยแจ้งวตัถปุระสงค์ว่ำจะน ำข้อมูลไบโอเมตริกซ์ไปใช้ท ำอะไร 
หรือท ำกำรลบข้อมลูที่บง่บอกควำมเป็นตวัตนของลกูค้ำ เช่น ช่ือ เบอร์โทรศพัท์ หรือที่อยู ่เป็นต้น 

 (Brinckerhoff, 2018) ศกึษำเร่ือง ศำลแคลฟิอร์เนียสำมำรถปอ้งกนักำรโจมตีของ Facebook เก่ียวกบัเทคโนโลยี
จดจ ำใบหน้ำจำกสิทธิควำมเป็นสว่นตวัของผู้บริโภค บริษัทท ำเครือข่ำยสงัคมออนไลน์เกิดขึน้มำกมำยโดยใช้เทคโนโลยี
จดจ ำใบหน้ำ ก่อให้เกิดควำมเสี่ยงในกำรละเมิดควำมเป็นส่วนตวัของผู้บริโภค  เนื่องจำกเทคโนโลยีจดจ ำใบหน้ำถูก
น ำไปใช้งำนเพื่อเก็บข้อมูลไบโอเมตริกซ์โดยไม่ได้รับค ำยินยอมจำกผู้ ใช้บริกำร และ Facebook ล้มเหลวในกำรแจ้งให้
ผู้บริโภคทรำบเก่ียวกับกำรใช้เทคโนโลยีกำรจดจ ำใบหน้ำและเง่ือนไขกำรให้บริกำร  สรุปโดยกำรอธิบำยว่ำท ำไมศำล
แคลิฟอร์เนียจึงก ำหนดมำตรฐำนข้อตกลงนโยบำยด้ำนกำรบริกำรและปกป้องข้อมลูควำมเป็นสว่นตวัของผู้ ใช้บริกำรได้
อย่ำงเหมำะสมโดยไม่ขดัขวำงกำรด ำเนินกำรทำงนวตักรรมเทคโนโลยีของภำคเอกชน ช่องทำงกฎหมำยพร้อมที่จะให้
ค ำแนะน ำเก่ียวกบัควำมเป็นสว่นตวัเก่ียวกบักำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศของบริษัท 1) ศำลก ำหนดให้ Facebook ยกเลกิ
ควำมไม่เป็นธรรมต่ำงๆ เช่น แจ้งผู้บริโภคให้ชัดเจนเก่ียวกับกำรน ำข้อมูลทำงไบโอเมตริกซ์ไปใช้อย่ำงไร  เพื่ออะไร มี
วตัถุประสงค์ใด 2) Facebook ควรออกข้อก ำหนดนโยบำยกำรให้บริกำรและข้อมลู เพื่อให้สอดคล้องกบัรัฐธรรมนญูรัฐ
แคลิฟอร์เนียและนโยบำยสำธำรณะ สรุปผลข้อก ำหนดนโยบำยกำรให้บริกำรและข้อมลูของ Facebook เก่ียวกบักำรใช้
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เทคโนโลยีจดจ ำใบหน้ำเพื่อเก็บบนัทึกข้อมลูไบโอเมตริกซ์นัน้  ไม่ได้แจ้งควำมยินยอมต่อผู้ ใช้งำนอย่ำงชดัเจน ซึ่งละเมิด
สทิธิควำมเป็นสว่นตวัของผู้บริโภค  ศำลแคลฟิอร์เนียจึงท ำกำรให้ Facebook แก้ไขข้อก ำหนดนโยบำยดงักลำ่วเพื่อปกปอ้ง
สทิธิอนัชอบธรรมของผู้บริโภค 
 
ระเบียบวิธีการวิจัย  

1. ศกึษำเอกสำร แนวคิด ทฤษฎี และงำนวิจยัที่เก่ียวข้อง 
2. กำรสร้ำงและตรวจสอบเคร่ืองมือวิจัย ผู้ วิจัยได้น ำแบบสอบถำมที่สร้ำงขึน้เสนอผู้ เช่ียวชำญจ ำนวน 3 ท่ำน 

เพื่อให้คะแนนและขอค ำแนะน ำในกำรปรับปรุงแบบสอบถำม 
3. น ำแบบสอบถำมที่ผ่ำนกำรพิจำรณำจำกผู้ เช่ียวชำญและปรับแก้ให้เรียบร้อยก่อนน ำไปทดลองกลุม่ตวัอย่ำง

จ ำนวน 30 คน แล้วน ำไปวิเครำะห์หำค่ำควำมเช่ือมัน่โดยวิธีหำคำ่สมัประสิทธ์ิอลัฟ่ำของครอนบำค ได้ค่ำ Alpha = 0.879 
ถือวำ่เป็นเกณฑ์ที่เหมำะสมและยอมรับได้ (วำณิชย์บญัชำ, 2548) 

4. น ำผลกำรทดสอบแบบสอบถำมมำปรับปรุงแก้ไขตรวจสอบควำมถกูต้อง เพื่อเป็นแบบสอบถำมฉบบัสมบรูณ์
และใช้เป็นเคร่ืองมือในกำรเก็บรวบรวมข้อมลูจำกกลุม่ตวัอยำ่ง 
ลักษณะประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชำกรที่ใช้ในกำรศกึษำครัง้นี ้คือ ลกูค้ำธุรกิจร้ำนค้ำปลกี รวบรวมข้อมลูลกูค้ำกลุม่ธุรกิจจ ำนวน 3 กลุม่ ได้แก่ 
ร้ำนกำแฟ ร้ำนอำหำรฟำสต์ฟูด้ และร้ำนหนงัสอื กำรศกึษำครัง้นีข้นำดประชำกรมีจ ำนวนมำกและยำกตอ่กำรส ำรวจ ท ำให้
ไม่ทรำบขนำดของประชำกรว่ำมีจ ำนวนเท่ำใด จึงก ำหนดจ ำนวนกลุ่มตวัอย่ำงโดยใช้วิธีกำรเปิดตำรำงหำขนำดกลุ่ม
ตวัอย่ำงที่เหมำะสม โดยใช้ตำรำงส ำเร็จรูปของทำโร ยำมำเน่ (Yamane) ที่ระดบัควำมเช่ือมัน่ 95% และยอมให้เกิดควำม
คลำดเคลือ่น (e) ที ่0.05 จำกกำรเปิดตำรำง คือ 400 คน โดยใช้แบบสอบถำมชดุเดียวกนัทัง้หมด (ฤทธ์ิจรูญ, 2547) ผู้วิจยั
ได้เลือกกลุ่มตัวอย่ำงโดยวิธีกำรเลือกกลุ่มตัวอย่ำงแบบเจำะจง (Purposive sampling) ในพืน้ที่ค้ำปลีกทั่วไปในเขต
กรุงเทพมหำนคร โดยผู้วิจยัจะใช้แบบสอบถำมเพื่อคดัเลอืกกลุม่ตวัอยำ่ง เนื่องจำกกลุม่ตวัอยำ่งของงำนวิจยันีต้้องเป็นผู้ที่
ใช้บริกำรธุรกิจร้ำนค้ำปลกีและกลบัมำใช้บริกำรซ ำ้  
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

แบบสอบถำม (Questionnaire) จ ำนวน 400 ชุด และท ำกำรสมัภำษณ์เชิงลกึ (In-depth Interview) จ ำนวน 15 
ตวัอย่ำง ซึ่งแบบสอบถำมแต่ละชุดจะประกอบด้วยแบบสอบถำมหลกัและแบบสอบถำมเพื่อคดัเลือกกลุม่ตวัอยำ่งในกำร
ตอบ ผู้วิจยัสร้ำงขึน้จำกกำรศกึษำแนวคิด ทฤษฎีตำ่งๆ ตลอดจนผลงำนวิจยัที่เก่ียวข้อง ซึง่แบง่ออกเป็น 6 สว่น ดงันี ้
ส่วนที่  1 ค ำถำมเก่ียวกบัลกัษณะทำงประชำกรของกลุม่ตวัอยำ่ง ได้แก่ เพศ อำย ุสถำนภำพ ระดบักำรศึกษำ อำชีพ และ
รำยได้เฉลีย่ตอ่เดือน ในลกัษณะให้กลุม่ตวัอยำ่งเลอืกตอบจำกค ำตอบที่ผู้วิจยัก ำหนดไว้ 
ส่วนที่ 2 พฤติกรรมกำรเข้ำรับบริกำรร้ำนค้ำปลกี ได้แก่ ควำมถ่ีกำรใช้บริกำร ช่วงเวลำและระยะเวลำที่ใช้บริกำร 
ส่วนที่  3 ควำมคำดหวังในกำรเข้ำรับบริกำรร้ำนค้ำปลีก  โดยมีเกณฑ์กำรให้คะแนน ดังนี ้1=คำดหวังน้อยที่สุด, 2=
คำดหวงัน้อย, 3=คำดหวงัปำนกลำง, 4=คำดหวงัมำก, 5=คำดหวงัมำกที่สดุ 
ส่วนที่ 4 พฤติกรรมกำรเปิดเผยข้อมลู ลกัษณะของค ำถำมเป็นค ำถำมแบบเลอืกตอบ และเรียงล ำดบักำรเปิดเผยข้อมลู 
ส่วนที่ 5 ทศันคติตอ่กำรละเมิดควำมเป็นสว่นตวัในเทคโนโลยีรู้จ ำใบหน้ำ  
ส่วนที่ 6 ค ำถำมเก่ียวกบัพฤติกรรมกำรปอ้งกนัตนเองจำกกำรถกูละเมิดควำมเป็นสว่นตวั  
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อภปิรายและสรุปผลการวิจัย 
ส่วนที่1 ลักษณะทางประชากรของกลุ่มตัวอย่าง 

ลกัษณะทำงประชำกรกลุม่ตวัอยำ่งสว่นใหญ่เป็นเพศหญิงมีอำย ุ20-30 ปี สถำนภำพโสด เมื่อจ ำแนกตำมระดบั
กำรศึกษำ พบว่ำ กลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่จบกำรศึกษำในระดบัปริญญำตรี โดยส่วนใหญ่ประกอบอำชีพเป็นพนกังำน
บริษัทเอกชนและมีรำยได้เฉลีย่ตอ่เดือน 50,001 บำทขึน้ไป 
 
ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการเข้ารับบริการร้านค้าปลีกในแต่ละกลุ่ม  

กลุ่มลูกค้าร้านกาแฟ กลุ่มตวัอย่ำงร้ำนกำแฟส่วนใหญ่เข้ำรับบริกำรจำกร้ำนค้ำที่ใกล้บ้ำนมำกที่สดุ ล ำดบั
รองลงมำ คือ ใกล้ที่ท ำงำน และร้ำนค้ำในห้ำงสรรพสินค้ำตำมล ำดบั ควำมถ่ีในกำรซือ้ของซ ำ้ร้ำนเดิม คือ 1-2 ครัง้ต่อ
สปัดำห์ ล ำดบัรองลงมำ คือ 3-4 ครัง้ตอ่สปัดำห์ ระยะเวลำในกำรเข้ำใช้บริกำรร้ำนค้ำปลกีโดยเฉลี่ยแตล่ะครัง้ สว่นใหญ่ใช้
เวลำมำกกว่ำ 1-2 ชั่วโมง ล ำดบัรองลงมำ คือ 30 นำที ถึง 1 ชั่วโมง วตัถุประสงค์ในกำรเข้ำรับบริกำรส่วนใหญ่เป็นกำร
รับประทำนอำหำรหรือเคร่ืองดื่ม และกำรซือ้ของตำ่งๆ 

กลุ่มลูกค้าร้านอาหารฟาสต์ฟู้ด สถำนท่ีในกำรเข้ำรับบริกำรกลุม่ตวัอยำ่งร้ำนอำหำรฟำสต์ฟูด้สว่นใหญ่เข้ำรับ
บริกำรจำกร้ำนค้ำที่ใกล้บ้ำนมำกที่สดุ ล ำดบัรองลงมำ คือ ร้ำนค้ำในห้ำงสรรพสินค้ำและใกล้ที่ท ำงำนตำมล ำดบั กลุ่ม
ตวัอย่ำงร้ำนอำหำรฟำสต์ฟู้ดสว่นใหญ่มีควำมถ่ีในกำรซือ้ของซ ำ้ร้ำนเดิม คือ 1-2 ครัง้ต่อสปัดำห์ อนัดบัรองลงมำ คือ 3-4 
ครัง้ต่อสปัดำห์ ระยะเวลำในกำรเข้ำใช้บริกำรร้ำนค้ำปลีกโดยเฉลี่ยแต่ละครัง้ส่วนใหญ่ใช้เวลำ น้อยกว่ำ 30 นำที ล ำดบั
รองลงมำ คือ 30 นำที ถึง 1 ชั่วโมง วตัถุประสงค์ในกำรเข้ำรับบริกำรส่วนใหญ่เป็นกำรรับประทำนอำหำรหรือเคร่ืองดื่ม 
และกำรซือ้ของตำ่งๆ 

กลุ่มลูกค้าร้านหนังสือ กลุม่ตวัอย่ำงร้ำนหนงัสือสว่นใหญ่เข้ำรับบริกำรจำกร้ำนค้ำที่ใกล้บ้ำนมำกที่สดุ ล ำดบั
รองลงมำ คือ ร้ำนค้ำในห้ำงสรรพสนิค้ำและใกล้ที่ท ำงำนตำมล ำดบั โดยมีควำมถ่ีในกำรซือ้ของซ ำ้ร้ำนเดิม คือ 1-2 ครัง้ตอ่
สปัดำห์ อนัดบัรองลงมำ คือ 3-4 ครัง้ตอ่สปัดำห์ ระยะเวลำในกำรเข้ำรับบริกำรในแตล่ะครัง้สว่นใหญ่ใช้เวลำมำกกวำ่ 2-3 
ชัว่โมง รองลงมำ คือ 3 ชัว่โมงขึน้ไป โดยสว่นใหญ่เป็นกำรซือ้ของตำ่งๆ อนัดบัรองลงมำ คือ กำรอำ่นหนงัสอืหรือท ำงำน 

จำกกำรศึกษำพฤติกรรมผู้บริโภคร้ำนค้ำปลีกทัง้ 3 กลุม่ พบว่ำ ลกูค้ำทัง้สำมกลุม่มีพฤติกรรมกำรเข้ำรับบริกำร
จำกร้ำนค้ำที่ใกล้บ้ำนมำกที่สดุ ร้ำนค้ำในห้ำงสรรพสินค้ำและใกล้ที่ท ำงำน เมื่อทรำบถึงลกัษณะควำมต้องกำรในกำรเข้ำ
รับบริกำร และมีโอกำสกลบัมำใช้บริกำรซ ำ้ 1-2 ครัง้ในแตล่ะสปัดำห์ ระยะเวลำกำรเข้ำรับบริกำรในแตล่ะธุรกิจแตกตำ่งกนั 
เช่น ร้ำนอำหำรฟำสต์ฟู้ด ผลกำรวิจัย พบว่ำ ใ ช้เวลำน้อยกว่ำ 30 นำที เนื่องจำกรูปแบบธุรกิจเป็นอำหำรจำนด่วน 
พฤติกรรมผู้บริโภคของกลุม่ตวัอยำ่งสว่นใหญ่เป็นพนกังำนบริษัทเอกชน รูปแบบกำรใช้ชีวิตที่เร่งรีบ และต้องกำรบริกำรท่ี
รวดเร็ว อีกทัง้ ร้ำนหนงัสอื ในแตล่ะสำขำในปัจจบุนัมีพืน้ท่ีบริกำรอ ำนวยควำมสะดวก ที่นั่งอำ่นหนงัสอื จึงมีระยะเวลำกำร
เข้ำรับบริกำรสว่นใหญ่ใช้เวลำมำกกวำ่ 2-3 ชัว่โมง เพื่อกำรอ่ำนหนงัสอืหรือท ำงำน ผู้วิจยัมองวำ่ นกักำรตลำดสำมำรถน ำ
ค ำตอบที่ได้มำจดัวำงกลยทุธ์ทำงกำรตลำด เช่น กำรบริกำรท่ีรวดเร็ว เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกแก่กลุม่ลกูค้ำเปำ้หมำย เพื่อ
สำมำรถสนองควำมพึงพอใจของผู้บริโภคได้อย่ำงเหมำะสม สอดคล้องกับแนวคิดกำรวิเครำะห์พฤติกรรมผู้บริโภค (ศิ
ริวรรณ เสรีรัตน์, 2546) เป็นกำรค้นหำเก่ียวกบัพฤติกรรมกำรซือ้ของผู้บริโภค เพื่อทรำบลกัษณะควำมต้องกำรของบคุคล  
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ส่วนที่ 3 ความคาดหวังในการเข้ารับบริการร้านค้าปลีก  
กลุ่มตัวอย่ำงลูกค้ำร้ำนค้ำปลีกโดยส่วนใหญ่มีควำมคำดหวังในกำรเข้ำรับบริกำรมำกที่สุด คือ กำรได้รับ

ประสบกำรณ์กำรบริกำรที่ดีจะช่วยให้ลกูค้ำกลบัมำใช้บริกำรซ ำ้และชอบที่กำรซือ้ขำยเป็นไปอย่ำงรวดเร็ว โดยมีควำม
คำดหวงัมำกที่พนกังำนจะสำมำรถจดจ ำใบหน้ำลกูค้ำ รำยกำรซือ้ประจ ำ จดจ ำช่ือลกูค้ำ ชอบหรืออยำกให้พนกังำนขำย
แนะน ำสินค้ำที่ตรงกับควำมต้องกำร และร้ำนค้ำจดจ ำรำยกำรซือ้ครัง้สดุท้ำยจะท ำให้กำรบริกำรรวดเร็วขึน้ โดยควำม
คำดหวงัปำนกลำง คือ ร้ำนค้ำจดจ ำรำยกำรครัง้สดุท้ำยที่เข้ำรับบริกำร จะช่วยประหยดัเวลำในกำรเข้ำรับบริกำร และ
อยำกให้พนกังำนเสนอผลติภณัฑ์ใหมข่องทำงร้ำนค้ำ 

 
ส่วนที่ 4 พฤติกรรมการเปิดเผยข้อมูล 

ตารางที่ 1 พฤตกิรรมการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
อันดับหน่ึง อันดับสอง อันดับสาม 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ช่ือ นามสกลุ (N= 400) 65 16.3 34 8.5 28 7.0 
ช่ือเลน่ (N= 400) 249 62.3 58 14.5 34 8.5 
สถาบนัการศกึษา (N= 400) 5 1.3 21 5.3 11 2.8 
เบอร์โทรศพัท์ (N= 400) 17 4.3 71 17.8 48 12.0 
วนัเกิด (N= 400) 4 1.0 50 12.5 44 11.0 
E-mail (N= 400) 8 2.0 32 8.0 41 10.3 
งานอดเิรก (N= 400) 4 1.0 22 5.5 22 5.5 
ที่อยูอ่าศยั (N= 400) 1 0.3 4 1.0 9 2.3 
อาย ุ(N= 400) 3 0.8 12 3.0 22 5.5 
อาชีพ (N= 400) 3 0.8 23 5.8 31 7.8 
สถานท่ีท างาน (N= 400) 2 0.5 13 3.3 14 3.5 
บตัรเครดติ/บตัรประชาชน (N= 400) 3 0.8 0 0 2 0.5 
สถานภาพ (N= 400) 0 0 1 0.3 9 2.3 
ความชอบสว่นบคุคล/สิง่ที่สนใจ (N= 400) 17 4.3 34 8.5 46 11.5 
ภาพใบหน้าของทา่น (N= 400) 19 4.8 25 6.3 39 9.8 

รวม 400 100 400 100 400 100 

จากตารางที่ 1 กลุม่ตวัอย่างสว่นใหญ่แสดงการเปิดเผยข้อมลูเพื่อให้บริการที่ตอบสนองลกูค้าร้านค้าปลกีอนัดบั
แรก คือ ช่ือเลน่ คิดเป็นร้อยละ 62.3 อนัดบัสอง คือ เบอร์โทรศพัท์ คิดเป็นร้อยละ 17.8 อนัดบัสาม คือ เบอร์โทรศพัท์ คิด
เป็นร้อยละ 12 และ ความชอบสว่นบคุคล หรือสิง่ที่สนใจ คิดเป็นร้อยละ 11.5  
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ส่วนที่ 5 ทัศนคติต่อการละเมิดความเป็นส่วนตัวในเทคโนโลยรู้ีจ าใบหน้า 
ตารางที่ 2 ทัศนคติต่อการละเมิดความเป็นส่วนตัวในเทคโนโลยรู้ีจ าใบหน้า   

ทัศนคตต่ิอการละเมิดความเป็นส่วนตัวในเทคโนโลยรู้ีจ าใบหน้า 
 

ระดับความคดิเห็น 
แปลความ 

x̅ S.D. 

1. ฉนัคิดวา่ร้านค้าควรมีการแจ้งวตัถปุระสงค์ในการน าเทคโนโลยมีาใช้ 4.07 0.926 เห็นด้วย 
2. การแจ้งการยินยอมอยา่งชดัเจนจะชว่ยให้เปิดเผยข้อมลูฉนัได้ 3.83 1.135 เห็นด้วย 
3. ฉนัคิดวา่ควรมีกฏหมายคุ้มครองข้อมลูผู้บริโภคอยา่งเคร่งครัด 4.36 0.893 เห็นด้วยอยา่งยิง่ 
4. เมื่อรู้วา่มีความเสีย่งตอ่การถกูละเมิดความเป็นสว่นตวั ฉนัจะไมเ่ข้ารับ
บริการในร้านค้านัน้อกีตอ่ไป 

4.22 0.923 เห็นด้วยอยา่งยิง่ 

5. ฉนัคิดวา่การเปิดเผยข้อมลูสว่นตวัจะน าภยัมาสูต่วัฉนัได้ 3.99 0.964 เห็นด้วย 
6. ฉนัคิดวา่เมื่อร้านค้าทราบข้อมลูสว่นตวัเป็นการละเมิดความเป็น
สว่นตวั 

3.64 1.058 เห็นด้วย 

 
จากตารางที่ 2 กลุม่ตวัอย่างทัง้สามกลุม่มีทศันคติตอ่การละเมิดความเป็นสว่นตวัในเทคโนโลยีรู้จ าใบหน้า โดย

ประเด็นที่มีคา่เฉลีย่รวมสงูที่สดุ คือ เห็นด้วยอยา่งยิง่วา่ควรมีกฏหมายคุ้มครองข้อมลูผู้บริโภคอยา่งเคร่งครัด โดยมีคา่เฉลีย่
เท่ากบั 4.36 และเห็นด้วยอยา่งยิ่งเมื่อรู้วา่มีความเสี่ยงตอ่การถกูละเมิดความเป็นสว่นตวั จะไม่เข้ารับบริการในร้านค้านัน้
อีกตอ่ไป เห็นด้วยกบัร้านค้าวา่ควรมีการแจ้งวตัถปุระสงค์ในการน าเทคโนโลยีมาใช้ และคิดวา่การเปิดเผยข้อมลูสว่นตวัจะ
น าภยัมาสูต่วัได้ การแจ้งการยินยอมอย่างชดัเจนจะช่วยให้เปิดเผยข้อมลูสว่นตวัได้ สว่นประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยรวมต ่าที่สดุ 
คือ เห็นด้วยว่าเมื่อร้านค้าทราบข้อมูลส่วนตวัเป็นการละเมิดความเป็นส่วนตวั ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.64 ผู้ วิจัยค้นพบ
ประเด็นส าคญัในการอภิปรายทศันคติต่อการละเมิดความเป็นส่วนตวัในเทคโนโลยีรู้จ าใบหน้า จากการศึกษาในครัง้นี ้
พบว่า ลกูค้าเห็นด้วยเป็นอยา่งยิ่งวา่ควรมีกฏหมายคุ้มครองข้อมลูผู้บริโภคอยา่งเคร่งครัด เห็นด้วยกบัร้านค้าว่าควรมีการ
แจ้งวตัถปุระสงค์ในการน าเทคโนโลยีมาใช้ และคิดว่าการเปิดเผยข้อมลูสว่นตวัจะน าภยัมาสูต่วัได้ การแจ้งการยินยอม
อย่างชดัเจนจะช่วยให้เปิดเผยข้อมลูสว่นตวัได้ เห็นด้วยวา่เมื่อร้านค้าทราบข้อมลูสว่นตวัเป็นการละเมิดความเป็นสว่นตวั 
สอดคล้องกบัแนวคิดของ (Lewinski et al., 2016) กลา่วว่า ต้องท าการแจ้งลกูค้าก่อนจะมีการบนัทึกข้อมลูใบหน้าลกูค้า 
โดยแจ้งวตัถปุระสงค์วา่จะน าข้อมลูไปใช้ท าอะไร 
 
ส่วนที่ 6 พฤติกรรมการป้องกันตนเองจากการถกูละเมิดความเป็นส่วนตัว 
ตารางที่ 3 พฤติกรรมการป้องกันตนเองจากการถกูละเมิดความเป็นส่วนตัว 

พฤติกรรมการป้องกนัตนเองจากการถกูละเมิดความเป็นส่วนตัว 

ระดับความ
คิดเห็น แปลความ 

x̅ S.D. 

1. ฉนัเลีย่งการให้ข้อมลูสว่นตวักบัร้านค้าเพราะคดิวา่ไมป่ลอดภยั 3.47 1.141 ท าคอ่นข้าง
บอ่ย 
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2. ฉนัพิจารณาข้อมลูสว่นบคุคลของตนเองอยา่งรอบคอบก่อนให้ข้อมลูกบั
ร้านค้า 

4.04 1.074 ท าคอ่นข้าง
บอ่ย 

3. ฉนัให้ข้อมลูที่ไมต่รงกบัความจริงเพื่อปอ้งกนัร้านค้าทราบข้อมลู 2.39 1.188 นานๆครัง้ 
4. ฉนัให้ข้อมลูสว่นตวักบัทางร้านค้าหากมีการแสดงความยินยอมก่อนให้ข้อมลู 3.56 1.065 ท าคอ่นข้าง

บอ่ย 
5. ฉนัไมใ่ห้ข้อมลูสว่นตวักบัทางร้านค้า 2.79 1.168 ท าบางครัง้ 

จากตารางที่ 3 กลุม่ตวัอยา่งร้านค้าปลกีโดยสว่นใหญ่มีพฤติกรรมการปอ้งกนัตนเองจากการถกูละเมิดความเป็น
ส่วนตวัท าค่อนข้างบ่อย คือพิจารณาข้อมลูส่วนบุคคลของตนเองอย่างรอบคอบก่อนให้ ข้อมลูกับร้านค้า โดยมีค่าเฉลี่ย
สงูสดุอยูท่ี่ 4.04 ซึง่ให้ข้อมลูสว่นตวักบัทางร้านค้าหากมกีารแสดงความยนิยอมกอ่นให้ข้อมลูและเลีย่งการให้ข้อมลูสว่นตวั
กับร้านค้าเพราะคิดว่าไม่ปลอดภยั โดยไม่ให้ข้อมูลส่วนตวักับทางร้านค้าในบางครัง้ และกลุ่มตวัอย่างมีพฤติกรรมการ
ป้องกันตนเองท านานๆครัง้ คือ ให้ข้อมูลที่ไม่ตรงกับความจริงเพื่อป้องกนัร้านค้าทราบข้อมูล โดยมีค่าเฉลี่ยต ่าสดุอยู่ที่ 
2.39 ผู้วิจยัค้นพบประเด็นส าคญัในการอภิปรายพฤติกรรมการป้องกนัตนเองจากการถกูละเมิดความเป็นสว่นตวัของกลุม่
ผู้ใช้บริการ จากผลการศกึษา พบวา่ กลุม่ตวัอยา่งลกูค้าร้านค้าปลกีมีทศันคติที่เห็นด้วยอยา่งยิ่งวา่ควรมีกฎหมายคุ้มครอง
ผู้บริโภคอย่างเคร่งครัด และเมื่อรู้ว่ามีความเสี่ยงต่อการถกูละเมิดจะไม่เข้ารับบริการร้านค้าอีก สอดคล้องกบัข้อสรุปของ 
(Brinckerhoff, 2018) ข้อก าหนดนโยบายการปกป้องข้อมลูความเป็นส่วนตวัของผู้ ใช้บริการอย่างเหมาะสม โดยแจ้งให้
ชัดเจนในการน าข้อมูลไบโอเมตริกซ์ไปใช้อย่างไร เพื่ออะไร หรือมีวัตถุประสงค์ใด และการไม่ได้แจ้งความยินยอมต่อ
ผู้ใช้งานอยา่งชดัเจน ซึง่ละเมิดสทิธิความเป็นสว่นตวัของผู้บริโภค  
 
สรุปการสัมภาษณ์เชิงลึก 
สรุปการอภิปรายผลการวจิยัที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมลูเชิงคณุภาพจากการสมัภาษณ์เชิงลกึ (In-depth Interview) ดงันี ้

จากกลุ่มตวัอย่างลูกค้าร้านกาแฟ พบว่า ข้อมูลส่วนตวัที่ร้านค้าปลีกไม่ควรทราบ คือ อายุ รายได้ สถานภาพ 
การศึกษา บตัรเครดิต Passport หรือบตัรประชาชน และเห็นด้วยหากร้านค้าจดจ ารายการสัง่ซือ้ครัง้ลา่สดุควบคูก่บัภาพ
ใบหน้า เพราะ ต้องการความรวดเร็วในการสัง่ซือ้สินค้า หากร้านค้าจดจ ารายการที่สัง่ประจ าได้ หรือใช้ดพูฤติกรรมของ
ลกูค้าวา่ชอบทานอะไรเป็นพิเศษ สัง่เมนอูะไรบอ่ย ๆ หรือจ าหน้าลกูค้าได้จะรู้สกึประทบัใจเหมือนเป็นคนส าคญั ประเด็นที่
ท าให้รู้สกึละเมิดความเป็นสว่นตวั คือการเข้าถึงข้อมลูของตน ต้องการให้จ ากดัสิทธ์ิของพนกังานในการเข้าถึงข้อมลูของ
ลกูค้า การเผยแพร่ข้อมลูสว่นตวัโดยไมไ่ด้รับอนญุาต และมีเอกสารรับรองไม่เผยแพร่ข้อมลูไปยงัแหลง่อื่น คือร้านค้าต้อง
รักษาข้อมลูสว่นตวัของลกูค้า ข้อมลูอยูภ่ายใต้เง่ือนไขที่ตกลงไว้จะไมเ่ผยแพร่รูป และการเก็บภาพใบหน้าควบคูก่บัประวตัิ
การสัง่ซือ้ลา่สดุ มองว่าไมไ่ด้เป็นการรุกล า้ความเป็นสว่นตวั อีกทัง้มองวา่เป็นเทคโนโลยีมาช่วยร้านค้าเก็บพฤติกรรม รู้จ า
ข้อมูลลูกค้า และน ามาตรวจสอบข้อมูลย้อนหลงัหรือประวัติการสัง่ซือ้ได้ รู้สึกถึงการใส่ใจในการบริการ สร้างความ
จงรักภกัดีของลกูค้าที่มีตอ่ร้านค้าได้ ประทบัใจและอยากกลบัมาใช้บริการซ า้ 

จากกลุม่ตวัอยา่งลกูค้าร้านอาหารฟาสต์ฟูด้ พบวา่ ภาพใบหน้าควบคูก่บัประวตักิารสัง่ซือ้มองวา่ไมรุ่กล า้ความ
เป็นสว่นตวั เพราะ มองวตัถปุระสงค์ของการน าไปใช้งาน ลกูค้าค านงึถงึประโยชน์จากการเก็บภาพใบหน้า ถ้าน าเสนอสิง่ที่
ต้องการได้อยา่งรวดเร็ว ลกูค้าได้รับบริการท่ีเร็วขึน้ สะดวกในการสัง่สนิค้า และพนกังานจดจ าได้ก็อยากกลบัมาใช้บริการ
ซ า้ สามารถให้ข้อมลูสว่นตวัทัว่ไป เช่น ช่ือเลน่ เบอร์โทรศพัท์ แตข้่อมลูที่ร้านค้าไมค่วรทราบ คือ ข้อมลูสว่นตวัที่ลงลกึ
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เกินไป เช่น รายได้ เลขบตัรประชาชน ท่ีอยูอ่าศยั อาชีพ สถานภาพ ข้อมูลบตัรเครดติ เป็นต้น ปัญหาหรืออปุสรรคในการให้
ข้อมลูสว่นตวับางครัง้ เช่น มีธุระเร่งรีบ รีบซือ้รีบกลบั เป็นต้น  

จากกลุม่ตวัอย่างลกูค้าร้านหนงัสือ พบว่า ข้อมลูสว่นตวัที่ร้านค้าปลีกไม่ควรทราบ เช่น บตัรประชาชน รายได้ 
ข้อมูลทางการเงินต่าง ๆ อาทิ บตัรเครดิต ภาระหนีส้ิน จ านวนสมาชิกในครอบครัว ภาษี การผ่อนช าระ ช่ือพ่อแม่พี่น้อง 
สถานที่ท างาน รายได้ หรืออาชีพ เป็นต้น นอกจากนีป้ระเด็นที่ท าให้รู้สกึละเมิดความเป็นสว่นตวั คือเร่ืองเก่ียวกบัคนใน
ครอบครัว ประเด็นท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลที่ 3 และการน าไปวิเคราะห์อารมณ์ สภาวะความสขุ หรือความเครียด จะรู้สกึวา่ถกู
ละเมิด  กลุม่ลกูค้าตวัอย่างยงัมองไปถึง ความรวดเร็วในการให้บริการ ความชอบ สิ่งที่ซือ้ซ า้ ๆ เป็นประจ า ถ้าเทคโนโลยี
รู้จ าใบหน้าสามารถลดขัน้ตอนการกรอกข้อมลูสมาชิกแทนการบอกเบอร์โทรศพัท์หรือยื่นบตัรสมาชิกให้ แล้วสามารถบอก
รายละเอียดข้อมลูเก่ียวการสัง่ซือ้ได้ ลกูค้าจะรู้สกึถึงความทนัสมยั ลดความลา่ช้าในการแจ้งข้อมลู ยกระดบัการบริการร้าน
หนงัสอืให้กลบัมาใช้บริการซ า้ร้านเดิมได้  

จากบทวิเคราะห์การสมัภาษณ์เชิงลึก ผู้ วิจัยสรุปขอบเขตการรู้จ าข้อมูลลกูค้าโดยเทคโนโลยีรู้จ าใบหน้าจาก
ลูกค้าร้านค้าปลีกทัง้ 3 กลุ่มตัวอย่าง พบว่า การรู้จ าข้อมูลสามารถจดจ ารายละเอียดข้อมูลส่วนตัวได้แต่ไม่ลงลึกถึง
ครอบครัวหรือบคุคลที่ 3 และรายการสัง่ซือ้สนิค้าตา่งๆ ควบคูก่บัการเก็บภาพใบหน้าได้ โดยแจ้งให้ลกูค้าทราบวา่ร้านค้ามี
การเก็บภาพใบหน้าเพื่อวตัถปุระสงค์อะไร แจ้งความยินยอมให้ลกูค้าทราบถึงประโยชน์ที่ได้รับ และท าให้ลกูค้าเช่ือมัน่ถึง
ความปลอดภัยในการเก็บภาพใบหน้าควบคู่กับข้อมูลอื่นๆ ดังนัน้ การเก็บข้อมูลส่วนตัวเพื่อน าไปวิเคราะห์ควรอยู่ใน
ขอบเขตที่เหมาะสม คือ เก็บข้อมลูที่คิดวา่ลกูค้าจะได้ประโยชน์จากการท่ีร้านค้าเก็บข้อมลู เช่น ข้อมลูสว่นตวัเบือ้งต้น เก็บ
ประวตัิการสัง่ซือ้เป็นประจ า รายการสัง่ซือ้ครัง้ลา่สดุ หรือเก็บรายละเอียดเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ที่ลกูค้าช่ืนชอบแล้วน าเสนอ
ในรูปแบบท่ีเป็นกนัเอง ท าให้ลกูค้ารู้สกึสบายใจที่ร้านค้าเสนอโปรโมชัน่หรือแนะน าสนิค้าที่ตรงกบัความต้องการได้ 
 
ข้อเสนอแนะ 

การสร้างความสมัพนัธ์ทางการตลาดในระยะยาวตอ่ลกูค้า และการสร้างฐานลกูค้าประจ าเป็นสิง่ที่จ าเป็นมากใน
ธุรกิจบริการ เช่น ธุรกิจร้านอาหาร ควรจ าให้ได้ว่าลกูค้าชอบทานอะไร ชอบทานแบบไหน เพื่อที่จะได้น าเสนอการบริการ
ให้แก่ลกูค้าได้อยา่งมีประสทิธิภาพ ซึง่จะต้องมีการวางแผนในการบริหารเป็นอยา่งดี เพื่อให้ลกูค้าได้รับการบริการท่ีดีจาก
ผู้ประกอบการ ส าหรับธุรกิจร้านค้าปลีก ควรค านึงถึงความปลอดภยัในการเก็บข้อมลูสว่นตวัของลกูค้า และไม่ควรน าไป
เปิดเผยหรือเผยแพร่ต่อ เนื่องจากระบบรู้จ าใบหน้า มีภาพและข้อมลูส่วนตวัลกูค้า ถ้ามีระบบป้องกันการเปิดเผยข้อมลู
สว่นตวัจะท าให้ลกูค้าเช่ือมัน่มากขึน้ อีกทัง้ระบบรู้จ าใบหน้าสามารถประยกุต์ใช้ได้กบัหลายธุรกิจ เช่น ธุรกิจเสริมความ
งาม โรงพยาบาลหรือคลนิิก ธุรกิจโรงแรม กลุม่ลกูค้าที่ต้องการการจดจ าใบหน้าหรือรายละเอียดข้อมลูลกูค้า ซึง่อาจจะให้
ผลตอบสนองที่คล้ายกนั หรือแตกต่างกนัตามรูปแบบของแต่ละธุรกิจ ด้านนวตักรรมระบบรู้จ าใบหน้า สามารถออกแบบ
ระบบได้อย่างเหมาะสมหรือน าไปพัฒนาต่อ  ควรมีการน าไปทดสอบจริงเพื่อน าข้อคิดเห็นจากกลุ่มผู้ ใช้น าไปพัฒนา
ปรับปรุงใช้งานอยา่งตอ่เนื่อง เพื่อตอ่ยอดงานวิจยัในอนาคต  
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ภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวและความพงึพอใจที่ส่งผลต่อ
ความจงรักภกัดีของนักท่องเที่ยวชาวจีน 

The Effects of The Destination Image and Satisfaction on The 
Loyalty. Case Study: Chinese Tourists 

 
ศุภสุตา โอภาส1 

ดร.เจษฎา วงศ์แสนสุขเจริญ2 
บทคดัย่อ 
 ารวิจยัครัง้นีม้ีวตัถปุระสงค์ก การวิจยัครัง้นีม้ีวตัถปุระสงค์ ดงันี ้1) เพื่อศึกษาอิทธิพลของภาพลกัษณ์ของแหลง่
ท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของนกัท่องเที่ยวชาวจีน  2) เพื่อศึกษาอิทธิพลของความพึงพอใจของนกัท่องเที่ยวที่
ส่งผลต่อความจงรักภกัดีของนกัท่องเที่ยวชาวจีน  3) เพื่อศึกษาอิทธิพลของภาพลกัษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อ
ความจงรักภักดีของนักท่องเที่ยวชาวจีน  การวิจัยนีเ้ป็นวิจัยเชิงส ารวจโดยใช้แบบสอบถามเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
นกัท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาท่องเที่ยวในพืน้ที่จงัหวดักรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน โดยใช้วิธีสุ่มตวัอย่างแบบ
สะดวก สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์การถดถอยเชิง
พหคุณู  
 ผลการวิจัยพบว่า ภาพลกัษณ์ของแหล่งท่องเที่ยว ประกอบด้วย ด้านโครงสร้างทัว่ไป ด้านกิจกรรมกลางแจ้ง 
ด้านราคาและความคุ้มค่า ด้านแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ  ด้านนนัทนาการ ด้านสถานที่ผ่อนคลาย และด้านความ
สะดวกในการเดินทางมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของนกัท่องเที่ยวชาวจีนโดยมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  และยงั
พบวา่ความพงึพอใจของนกัทอ่งเที่ยว ประกอบด้วย ด้านความสะดวกสบาย ด้านสิง่อ านวยความสะดวก และด้านสถานที่
พกัมีอิทธิพลต่อความจงรักภกัดีของนกัท่องเที่ยวชาวจีนโดยมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  นอกจากนีย้งัพบอีกว่า 
ภาพลกัษณ์ของแหลง่ท่องเที่ยว ประกอบด้วย ด้านแหลง่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติและด้านนนัทนาการมีอิทธิพลต่อความ
จงรักภักดีของนักท่องเที่ยวชาวจีนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  สามารถสรุปได้ว่า ภาพลกัษณ์ของแหล่ง
ท่องเที่ยวและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวเป็นปัจจัยหลกัที่ท าให้นักท่องเที่ยวชาวจีนเกิดความจงรักภักดี ดังนัน้ 
หน่วยงานทัง้ภาครัฐและเอกชนควรให้ความร่วมมือกนัพฒันาด้านต่างๆของแหล่งท่องเที่ยวให้ตรงกบัความต้องการของ
นกัทอ่งเที่ยวชาวจีนเพื่อให้เกิดความประทบัใจและเป็นท่ีจดจ าของนกัทอ่งเที่ยวชาวจีนยิ่งขึน้ 
 
ค าส าคัญ :  ภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยว, ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว, ความจงรักภักดีของนักท่องเที่ยว , 
นกัทอ่งเที่ยวชาวจีน 
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Abstract  
 The objective of this research were to (1) to study the influence of the Destination Image  affecting to 
the satisfaction of Chinese tourists; (2) to study the influence of tourists satisfaction  affecting to the loyalty of 
Chinese tourists; and (3) to study the influence of the Destination Image affecting to the loyalty of Chinese 
tourists. This research is a survey research. The data was collected by using a questionnaire from 400 Chinese 
tourists traveling to Bangkok area by using convenient sampling method. The statistics used in data analysis 
are Percentage, Mean, Standard Deviation and Multiple Regression.  
 The result of the research showed that the Destination Image which composes of general structure, 
outdoor activities, price and value, natural attractions, recreation, places for relaxation and travel convenience, 
influence the satisfaction of Chinese tourists with statistical significance at 0.05. And it was found that the tourist 
satisfaction, which comprises of convenience, facilities, and accommodation, influences the loyalty of Chinese 
tourists with a statistical significance at 0.05. Besides, it was found that the Destination Image consisting of 
natural attractions and recreation, has a significant influence on the loyalty of Chinese tourists at 0.05. This 
research can be concluded that the Destination Image and tourist satisfaction are the main and important 
factors making Chinese tourists loyalty to the tourist attractions. Consequently, both public and private agencies 
should cooperate in developing various aspects of tourist attractions in order to meet the needs of Chinese 
tourists so that they are very impressed and remember the tourist attractions. 
 
Keywords: Destination Image, Tourist Satisfaction, Tourists Loyalty, Chinese Tourist 
 
บทน า 
 อตุสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นอตุสาหกรรมที่มีการขยายตวัสงู มีบทบาทความส าคญัต่อระบบ เศรษฐกิจและสงัคม
ของประเทศไทยเป็นอยา่งมาก เป็นแหลง่รายได้ที่ส าคญัน ามาซึง่เงินตราตา่งประเทศ การสร้างงาน และการกระจายความ
เจริญไปสูภ่มูิภาค ซึง่ภาพลกัษณ์ของอตุสาหกรรมการทอ่งเที่ยวประเทศไทยเป็นสิง่ที่จ าเป็นท่ีต้องมกีารสร้างให้นกัเที่ยวทัว่
โลกได้รู้จกัประเทศไทยอย่างแพร่หลาย เพื่อสร้างความเช่ือมัน่และสง่เสริมการท่องเที่ยว การมุ่งเน้นการสร้างและเผยแพร่
ภาพลกัษณ์ด้านการทอ่งเที่ยวที่ดีให้แก่นกัทอ่งเที่ยว ชาวตา่งชาติจะเป็นประโยชน์ในด้านการก าหนดกลยทุธ์ให้สอดคล้อง
กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนกัท่องเที่ยว กลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ซึ่งอาจแตกต่างกันตามภูมิภาคและประเทศ และที่
ส าคญั คือ การสร้างภาพลกัษณ์ที่ดีของสถานที่ท่องเที่ยวในระยะยาวที่ท าให้นกัท่องเที่ยวกลบัมาเที่ยวซ า้และบอกกลา่ว
ปากต่อปากถึงความประทับใจ โดยการสร้างภาพลกัษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวจึงมีความส าคัญมากกว่าส าหรับสินค้า
ประเภทการทอ่งเที่ยวเมื่อเปรียบเทียบกบัสนิค้าที่จบัต้องได้ที่สามารถมองเห็นสนิค้าได้ขณะก าลงัตดัสนิใจซือ้ เพราะปัจจยั
ที่นกัท่องเที่ยวจะตดัสินใจเลือกสถานที่ท่องเที่ยวอาจเก่ียวข้องกับการรับรู้และจับต้องไม่ได้ บางครัง้ยากที่จะวดั และที่
ส าคญัภาพลกัษณ์อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลาที่ผ่านไป ซึ่งจ าเป็นต้องมีการศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
ตามสภาพแวดล้อมที่เปลีย่นแปลงไป (Baoglu and Brinberg, 1997, 35:11-15)  
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 อย่างไรก็ตาม ในช่วงคร่ึงปีแรกของ พ.ศ. 2560 นักท่องเที่ยวจีนเดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศมีจ านวน
ประมาณ 62.03 ล้านคน เพิ่มขึน้ร้อยละ 5.1 เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน โดยจงัหวดักรุงเทพมหานครของประเทศ
ไทยเป็นแหลง่ทอ่งเที่ยวที่ได้รับความนิยมสงูเป็นอนัดบัท่ี 1 ของนกัทอ่งเที่ยวจีน และนกัทอ่งเที่ยวจีนท่ีเป็นสว่นส าคญัทัง้ใน
มิติของจ านวนและรายได้หลกัของภาคอตุสาหกรรมการทอ่งเที่ยว ซึง่ผู้ประกอบการทอ่งเที่ยวและภาครัฐของไทย ควรปรับ
กลยทุธ์เพื่อดงึดดูนกัทอ่งเที่ยวจีน และควบคมุมาตรฐานด้านการทอ่งเที่ยว รวมทัง้สร้างสภาพแวดล้อมด้านการทอ่งเที่ยวที่
ดี ซึง่จะช่วยยกระดบัการทอ่งเที่ยวของไทยให้เติบโตอยา่งตอ่เนื่องและยัง่ยืน (ศนูย์วิจยักสกิร, 2560) 
 ดงันัน้ ผู้ วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาถึงภาพลกัษณ์การท่องเที่ยวและความพึงพอใจของนกัท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อ
ความจงรักภกัดีของนกัท่องเที่ยวชาวจีน ผู้วิจยัจะท าการศึกษาสถานที่ที่มีช่ือเสียงและเป็นจดุหมายปลายทางในประเทศ
ไทยของนกัทอ่งเที่ยวชาวจีน คือ กรุงเทพมหานคร ซึง่สถานท่ีนีไ้ด้รับการยกยอ่งให้จดุหมายทอ่งเที่ยวยอดนิยมของภมูิภาค
เอเชีย-แปซิฟิกของนกัทอ่งเที่ยว (MasterCard, 2559) 
ในการวิจยัครัง้นีจ้ึงเป็นการศกึษาเร่ือง ภาพลกัษณ์ของแหลง่ท่องเที่ยว ความพึงพอใจของนกัท่องเที่ยวชาวจีน และความ
จงรักภักดีของนักท่องเที่ยวชาวจีนตามล าดับ ทัง้นี เ้พื่อน าข้อมูลที่ได้จากการศึกษามาใช้เป็นแนวทางการพัฒนา
อตุสาหกรรมการทอ่งเที่ยวของประเทศไทย และเพื่อให้นกัทอ่งเที่ยวชาวจีนกลบัมาเที่ยวซ า้ รวมทัง้ก่อให้เกิดความพงึพอใจ
สงูสดุ ซึ่งเป็นปัจจยัส าคญัในการรักษาฐานกลุม่นกัท่องเที่ยวชาวจีนรายเดิมและขยายฐานกลุม่นกัท่องเที่ยวชาวจีนราย
ใหม ่
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.เพื่อศกึษาอิทธิพลของภาพลกัษณ์ของแหลง่ทอ่งเที่ยวที่สง่ผลตอ่ความพงึพอใจของนกัทอ่งเที่ยวชาวจีน 

 2.เพื่อศกึษาอิทธิพลของความพงึพอใจของนกัทอ่งเที่ยวที่สง่ผลตอ่ความจงรักภกัดีของนกัทอ่งเที่ยวชาวจีน 
 3.เพื่อศกึษาอิทธิพลของภาพลกัษณ์ของแหลง่ทอ่งเที่ยวที่สง่ผลตอ่ความจงรักภกัดีของนกัทอ่งเที่ยวชาวจีน 
 
การทบทวนวรรณกรรม 
 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยว 
 Chi and Qu (2008) กล่าวว่า ภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวมีผลโดยตรงต่อการสร้างความพึงพอใจของ
นกัท่องเที่ยว สามารถสร้าง ความพึงพอใจโดยรวมทัง้หมด ก่อให้เกิดอิทธิพลโดยตรงและมีผลกระทบด้านบวก ต่อความ
จงรักภกัดี (Loyalty) ในแหล่งท่องเที่ยวท าให้นกัท่องเที่ยวกลบัมาท่องเที่ยวอีกครัง้ท าให้แหล่งท่องเที่ยวสามารถพฒันา
อยา่งยัง่ยืนและพฒันารุกหน้าตอ่ไป 

 Chi and Qu, (2008: 624-636) ได้รวบรวมวรรณกรรมที่เก่ียวกับภาพลกัษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวจากนกัวิจัย
หลายท่าน ได้แก่ Baloglu and McCleary (1999:868-897) ,Beerli and Martiín (2004:657-681), Chon (1990: 2-9), 
Echtner and Ritchie (1993:3-13),  Fakeye and Crompton (1991:10-16)และได้จัดหมวดหมู่องค์ประกอบของ
ภาพลกัษณ์แหล่งท่องเที่ยวออกเป็น 9 องค์ประกอบด้วยกัน คือ ด้านสภาพแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยว ด้านแหล่ง
ทอ่งเที่ยวทางธรรมชาติ ด้านนนัทนาการ ด้านแหลง่ทอ่งเที่ยวประวตัิศาสตร์และวฒันธรรม ด้านโครงสร้างทัว่ไป ด้านความ
สะดวกในการเดินทาง ด้านสถานที่พกัผ่อน ด้านกิจกรรมกลางแจ้ง และด้านราคาและคุ้มค่า (Chi and Qu: 2008: 624-
636)  
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แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับความพึงพอใจ 
  Thomas & Earl (1995)  ได้ให้แนวความคิดความพึงพอใจไว้ว่า  การวดัความพึงพอใจเป็น วิธีหนึ่งที่ใช้กนั
อยู่ เพื่อทราบผลของการให้บริการที่ดีเลิศที่ท าให้ลกูค้าพอใจ เป็นที่บริษัทเช่ือว่ามีคณุค่า และควรให้ความเข้าใจในความ
ต้องการและปัญหาของลกูค้าในการบริการ ผู้บริหารขององค์กรต้องมีความรับผิดชอบในการปรับปรุงคุณภาพให้เกิด
ประสทิธิผลและผลดีอยา่งตอ่เนื่อง ดงันัน้การส ารวจความพงึพอใจจึงเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการบริหารจดัการ 
 Dickman (1996) กล่าวถึง องค์ประกอบของความพึงพอใจของนกัท่องเที่ยว ได้เสนอว่าสถานที่ท่องเที่ยวและ
ผลิตภณัฑ์การท่องเที่ยว (Tourist destination and tourism product) เป็นตวัแปรที่ท าให้นกัท่องเที่ยวเกิดความพึงพอใจ 
โดยจ าเป็นต้อง ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบหลกั หรือ องค์ประกอบ 5A ในการวดัความพึงพอใจของนกัท่องเที่ยว ได้แก่ 
สิ่งที่ดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยว (Attraction) ความสะดวกสบายในการเดินทาง (Access) สิ่งอ านวยความสะดวก 
(Amenities) ที่พกั (Accommodation) และกิจกรรมตา่งๆ (Activities)  
 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับความจงรักภกัดี 
  Timm (2011) กลา่ววา่ ความภกัดีของนกัทอ่งเที่ยวเป็นเปา้หมายส าคญัที่สดุที่ทกุองค์กรต้องการและหากองค์กร
สามารถตอบสนองความต้องการของนกัทอ่งเที่ยวได้ถกูต้อง อีกทัง้การสร้างคณุคา่ของแหลง่ทอ่งเที่ยวให้นกัทอ่งเที่ยวทีเ่ข้า
มาท่องเที่ยวได้รับรู้ถึงความคุ้มค่า ย่อมสร้างความภกัดีให้เกิดแก่นกัท่องเที่ยว นอกจากนีค้วามภกัดีของนกัท่องเที่ยวเกิด
จากนกัท่องเที่ยวมีความรู้สึกพึงพอใจต่อคุณภาพบริการของแหล่งท่องเที่ยวอย่างมากที่สดุหรือเกิดขึน้เมื่อนกัท่องเที่ยว
ได้รับความพงึพอใจอยา่งตอ่เนื่อง และการสร้างความพงึพอใจอยา่งสม ่าเสมอเป็นประจ าจะน าไปสูค่วามภกัดีในท่ีสดุ  
 Robinson and Etherington (2006) เสนอว่า การสร้างคณุภาพบริการที่ดีและท าให้นกัท่องเที่ยวได้รับรู้ถึงคณุ
ค่าที่ได้รับจากการเข้ามาท่องเที่ยวย่อมท าให้เกิดความพึงพอใจและความภักดีของนักท่องเที่ยว สามารถวัดได้จาก
องค์ประกอบของความภกัดีของนกัทอ่งเที่ยวประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการทอ่งเที่ยวซ า้ ด้านการแนะน าและบอกตอ่ 
ด้านการพดูในเชิงบวก 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคดิในการวิจัย 
 
สมมติฐานในการวิจัย 
 จากภาพที่ 1  กรอบแนวคิดในการวิจยั สามารถเขียนเป็นสมมติฐานของการวิจยัได้ดงันี ้  
  H1: ภาพลกัษณ์ของแหลง่ทอ่งเที่ยวมีอิทธิพลตอ่ความพงึพอใจของนกัทอ่งเที่ยวชาวจีน 

ภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเท่ียว 
(Destination Image) 

ความพงึพอใจของนักท่องเท่ียวชาวจีน 

(Tourist Satisfaction) 

ความจงรักภักดีของนักท่องเท่ียวชาวจีน 

(Tourists Loyalty) 
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  H2: ความพงึพอใจของนกัทอ่งเที่ยวมีอิทธิพลตอ่ความจงรักภกัดีของนกัทอ่งเที่ยวชาวจีน 
  H3: ภาพลกัษณ์ของแหลง่ทอ่งเที่ยวมีอิทธิพลตอ่ความจงรักภกัดีของนกัทอ่งเที่ยวชาวจีน 
 
ระเบียบวิธีวิจัย 
 การศึกษาภาพลกัษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวและความพึงพอใจของนกัท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อความจงรักภกัดีของ
นักท่องเที่ยวชาวจีน เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ )Quantitative Research) และใช้แบบสอบถาม )Questionnaire) เป็น
เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมลูโดยมีรายละเอียดในวิธีการด าเนินการวิจยั ดงันี ้
  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
  ประชากรที่ใช้ในการวิจยั คือ นกัทอ่งเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาทอ่งเที่ยวในพืน้ท่ีจงัหวดักรุงเทพมหานคร ผู้วิจยัได้
ก าหนดขนาดตวัอยา่งโดยใช้ตารางส าเร็จรูปของ Yamane (1967 : 1088-1089)  ด้วยการก าหนดระดบัความเช่ือมัน่ 95% 
ซึ่งจ านวนขนาดตวัอย่างที่ได้ตามเง่ือนไขคือนกัท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาท่องเที่ยวในพืน้ที่จงัหวดักรุงเทพมหานคร 
จ านวน 400 คน 
  เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
  แบบสอบถามประกอบด้วย 4 สว่น คือ  
  สว่นท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัลกัษณะประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อาย ุสถานภาพการ
สมรส ระดบัการศึกษา และรายได้เฉลี่ยสว่นบคุคลต่อเดือน มีลกัษณะค าถามที่มีค าตอบหลายค าตอบ )Multiple Scale) 
และให้เลอืกตอบข้อที่เหมาะสมที่สดุ 
 ส่วนที่  2  แบบสอบถามเก่ียวกับภาพลกัษณ์ของแหล่งท่องเที่ยว โดยแบ่งออกเป็น 9 ด้าน ประกอบด้วย ด้าน
โครงสร้างทัว่ไป ด้านกิจกกรมกลางแจ้ง ด้านสภาพแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยว ด้านราคาและความคุ้มค่า ด้านแหล่ง
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ด้านนนัทนาการ ด้านแหลง่ท่องเที่ยวประวตัิศาสตร์และวฒันธรรม ด้านสถานที่ผ่อนคลาย และ
ด้านความสะดวกในการเดินทาง โดยลกัษณะค าถามเป็นแบบปลายปิด )Close-Ended Questions) เป็นมาตราส่วน
ประมาณคา่ 5 ระดบั  )Likert ‘s Five Rating Scale) 
 สว่นท่ี 3  แบบสอบถามเก่ียวกบัความพงึพอใจของนกัทอ่งเที่ยวชาวจีน ประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่ ด้านสิง่ดงึดดู
ใจของแหลง่ทอ่งเที่ยว ด้านความสะดวกสบาย ด้านกิจกรรมการทอ่งเที่ยว ด้านสิง่อ านวยความสะดวก และด้านสถานท่ีพกั 

โดยลกัษณะค าถามเป็นแบบปลายปิด )Close-Ended Questions) เป็นมาตราสว่นประมาณค่า 5 ระดบั  )Likert ‘s Five 
Rating Scale) 
  สว่นที่ 4  แบบสอบถามเก่ียวกบัความความจงรักภกัดีของนกัทอ่งเที่ยวชาวจีน  ประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่ ด้าน
การกลบัมาท่องเที่ยวซ า้ ด้านการแนะน าผู้อื่น และด้านการพูดเชิงบวก โดยลกัษณะค าถามเป็นแบบปลายปิด )Close-
Ended Questions) เป็นมาตราสว่นประมาณคา่ 5 ระดบั  )Likert ‘s Five Rating Scale) 
 การทดสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
 ความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หาได้หาคา่ดชันีความสอดคล้อ้งของเนือ้หาค าถามกบัวตัถปุระสงค์ของการวิจยั (Item-
Objective Congruence Index : IOC) โดยแจกแบบสอบถามให้แก่ผู้ เช่ียวชาญในการตรวจสอบเคร่ืองมือส าหรับการวิจยั
จ านวน 3 ทา่น เพื่อพิจารณาความสอดคล้องระหวา่งข้อค าถามกบันิยามตามที่ระบไุว้ในแบบสอบถาม ซึง่ผู้วิจยัได้คดัเลอืก
ข้อค าถามเฉพาะที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามและวัตถุประสงค์ )IOC  (ระหว่าง  0.6 - 1 มาใช้ใน
แบบสอบถามเทา่นัน้ 
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 การหาความเช่ือมั่น (Reliability) เมื่อได้แบบสอบถามที่ชัดเจนแล้ว ผู้ วิจัยน าแบบสอบถามไปทดสอบกับ
นกัท่องเที่ยวชาวจีน ที่มิได้เป็นกลุม่ตวัอย่าง จ านวน 30 คน การวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมัน่ทางสถิติโดยวิธีหาค่าสมัประสิทธ์ิ
แอลฟ่าของครอนบคั (Cronbach’s Reliability Coefficient Alpha) ควรมีค่าไม่น้อยกวา่ 0.6 โดยจากการทดสอบค่าความเช่ือมัน่

ของแบบสอบถามทัง้ฉบบั เท่ากบั 0.951 แสดงให้ เห็นวา่แบบสอบถาม เร่ืองภาพลกัษณ์ของแหลง่ทอ่งเที่ยวและความพงึพอใจ
ของนกัท่องเที่ยวที่สง่ผลต่อความจงรักภกัดีของนักท่องเที่ยวชาวจีน มีข้อค าถามที่ตรงตามวตัถปุระสงค์ของการศึกษาที่
ก าหนดไว้ 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  การวิจยัครัง้นีผู้้ วิจยัท าการแจกแบบสอบถามให้กบักลุม่ตวัอย่างในพืน้ที่กรุงเทพมหานครด้วยตนเองและความ
ร่วมมือจากหนอ่ยงานอื่นๆ เช่น สถานท่ีทอ่งเที่ยว บริษัทน าเที่ยว สายการบิน โรงแรม เป็นต้น 
  การวิเคราะห์ข้อมูล 
   ผู้วิจยัน าแบบสอบถามที่เก็บรวบรวมได้ทัง้หมดมาประมวลผลด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์และท าการวิเคราะห์ข้อมลู
โดยใช้สถิติ ดงันี ้
   1. สถิติพรรณนาเพื่อการอธิบายข้อมลูเก่ียวกบัปัจจยัสว่นบคุคล ภาพลกัษณ์ของแหลง่ท่องเที่ยว ความพงึพอใจ และ
ความจงรักภกัดีของนกัทอ่งเที่ยว ทดสอบโดยใช้คา่ร้อยละและคา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  2. ทดสอบภาพลกัษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อความจงรักภกัดีของ
นกัทอ่งเที่ยวชาวจีน โดยใช้วิธีการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหคุณู (Multiple Regression Analysis) 
 
ผลการวิจัย 
 สว่นที่ 1 ลกัษณะประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม ที่เป็นนกัท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาท่องเที่ยวใน
พืน้ที่จงัหวดักรุงเทพมหานคร ผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 214 คน คิดเป็นร้อยละ 53.5 ช่วงอายุ

ระหวา่ง 30-40 ปี  จ านวน 831 คน คิดเป็นร้อยละ 45.7 มีสถานภาพสมรส/อย ู้้่ด้วยกนั จ านวน 213 คน คิดเป็นร้อยละ 
53.3 มีระดบัการศกึษาปริญญาตรี จ านวน 203 คน คิดเป็นร้อยละ 50.8 และมีรายได้เฉลีย่ตอ่เดือน 20 , 001-30 , 000 บาท 

จ านวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 27.0  
 ส่วนที่ 2 ภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยว พบว่า นักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาท่องเที่ยวในพืน้ที่จังหวัด
กรุงเทพมหานครมีการรับรู้ถึงภาพลกัษณ์ของแหลง่ท่องเที่ยวในระดบัมาก ได้แก่ ด้านแหลง่ท่องเที่ยวทางประวตัิศาสตร์

และวฒันธรรม )�̅�= 3.76, S.D.=0.92) ด้านความสะดวกในการเดินทาง) �̅�= 3.72 S.D.=0.94) ด้านนนัทนาการ )�̅�= 

3.64, S.D.=0.94) ด้านสถานที่ผ่อนคลาย )�̅�= 3.63, S.D.=0.88) ด้านแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ  )�̅�= 3.59, 

S.D.=0.87) ด้านโครงสร้างทัว่ไป) �̅�= 3.56, S.D.=0.87) ด้านสภาพแวดล้อมของแหลง่ทอ่งเที่ยว) �̅�= 3.53, S.D.=0.88) 

ด้านกิจกรรมกลางแจ้ง )�̅�= 3.53, S.D.=0.84) และด้านราคาและความคุ้มคา่) �̅�= 3.52, S.D.=0.91) ตามล าดบั 
 สว่นท่ี 3 ความพงึพอใจของนกัทอ่งเที่ยวชาวจีน พบวา่ นกัทอ่งเที่ยวชาวจีนท่ีเดินทางมาทอ่งเที่ยวในพืน้ท่ีจงัหวดั

กรุงเทพมหานครมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก ได้แก่ ด้านสิ่งดงึดดูใจของแหลง่ท่องเที่ยว) �̅�= 3.54, S.D.=0.88) ด้าน

ความสะดวกสบาย) �̅�= 3.50, S.D.=0.85) ด้านสถานที่พกั )�̅�= 3.49, S.D.=0.94) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก )�̅�= 

3.48, S.D.=0.91) และด้านกิจกรรมการทอ่งเที่ยว) �̅�= 3.47, S.D.=0.82) 
 ส่วนที่ 4 องเที่ยวชาวจีน พบว่าความจงรักภักดีของนกัท่ นักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาท่องเที่ยวในพืน้ที่

จงัหวดักรุงเทพมหานครมีความจงรักภกัดีอยูใ่นระดบัมาก ได้แก่ ด้านการพดูในเชิงบวก) �̅�= 3.42, S.D.=0.95) และอยูใ่น
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ระดับปานกลาง ได้แก่ ด้านการกลับมาท่องเที่ยวซ า้ ) �̅�= 3.39, S.D.=0.89) และด้านการแนะน าผู้ อื่น)�̅�= 3.32, 
S.D.=0.98) ตามล าดบั 

สว่นท่ี 5 ผลการทดสอบสมมติฐานตามกรอบแนวคิดงานวิจยั 
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหคุณู (Multiple Regression) เพื่อศกึษาภาพลกัษณ์ของแหลง่ท่องเที่ยวอิทธิพล
ตอ่ความพงึพอใจของนกัทอ่งเที่ยวชาวจีน 
 

ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวจนี B SE t Sig. 
คา่คงที่ (constant) .526 .096 5.499 .000* 
ด้านโครงสร้างทัว่ไป(X1)  .082 .028 2.874 .004* 
ด้านกิจกรรมกลางแจ้ง(X2)  .121 .037 3.231 .001* 
ด้านสภาพแวดล้อมของแหลง่ทอ่งเที่ยว(X3)  .061 .033 1.871 .062 
ด้านราคาและความคุ้มคา่(X4)  .091 .028 3.211 .001* 
ด้านแหลง่ทอ่งเที่ยวทางธรรมชาติ(X5)  .102 .032 3.164 .002* 
ด้านนนัทนาการ(X6)  .160 .031 5.115 .000* 
ด้านแหลง่ทอ่งเที่ยวทางประวตัิศาสตร์และวฒันธรรม(X7)  .029 .025 1.165 .245 
ด้านสถานท่ีผอ่นคลาย(X8)  .112 .034 3.240 .001* 
ด้านความสะดวกในการเดินทาง(X9)  .069 .032 2.148 .032* 
R square = 0.751                 F = 130.458               Sig =0. 000*  

 *มีนยัส ำคญัทำงสถิตท่ีิระดบั 0.05  
จากตารางที่ 1 พบว่า ภาพลกัษณ์ของแหล่งท่องเที่ยว  ด้านโครงสร้างทัว่ไป ด้านกิจกรรมกลางแจ้ง ด้านราคา

และความคุ้มคา่ ด้านแหลง่ทอ่งเที่ยวทางธรรมชาติ  ด้านนนัทนาการ ด้านสถานท่ีผอ่นคลาย และด้านความสะดวกในการ
เดินทาง มีค่า Sig. น้อยกว่า 0.05  หมายความว่า ภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยวชาวจีน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั 0.05 ส่วนด้านสภาพแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยว ด้านแหล่ง
ท่องเที่ยวทางประวตัิศาสตร์และวฒันธรรม พบว่า มีค่า Sig. มากกวา่ 0.05  หมายความวา่ไมม่ีอิทธิพลต่อความพงึพอใจ
ของนกัท่องเที่ยวชาวจีน ดงันัน้ สามารถพยากรณ์ได้ว่าตวัแปรของภาพลกัษณ์ของแหลง่ท่องเที่ยวมีอิทธิพลต่อความพึง
พอใจของนกัทอ่งเที่ยวชาวจีน ร้อยละ 75.10 (R square = 0.751) 
ตารางที่  2 แสดงผลการวิเคราะห์การถดถอยพหคุณู (Multiple Regression) เพื่อศกึษาความพงึพอใจของนกัทอ่งเที่ยวมี
อิทธิพลตอ่ความจงรักภกัดีของนกัทอ่งเที่ยวชาวจีน 

ความจงรักภกัดีของนักท่องเที่ยวชาวจนี B SE t Sig. 
คา่คงที่ (constant) .598 .191 3.133 .002* 
ด้านสิง่ดงึดดูใจของแหลง่ทอ่งเทีย่ว(X1)  -.046 .053 -.870 .385 
ด้านความสะดวกสบาย(X2)  .271 .069 3.916 .000* 
ด้านกิจกรรมการทอ่งเที่ยว(X3)  .108 .073 1.487 .138 
ด้านสิง่อ านวยความสะดวก(X4)  .227 .091 2.495 .013* 
ด้านสถานท่ีพกั(X5)  .233 .061 3.839 .000* 
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R square = 0.375               F = 47.346               Sig =0. 000*  
 *มีนยัส ำคญัทำงสถิตท่ีิระดบั 0.05  

จากตารางที่ 2 พบว่า ภาพลกัษณ์ของแหล่งท่องเที่ยว  ด้านโครงสร้างทัว่ไป ด้านกิจกรรมกลางแจ้ง ด้านราคา
และความคุ้มคา่ ด้านแหลง่ทอ่งเที่ยวทางธรรมชาติ  ด้านนนัทนาการ ด้านสถานท่ีผอ่นคลาย และด้านความสะดวกในการ
เดินทาง มีค่า Sig. น้อยกว่า 0.05  หมายความว่า ภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยวชาวจีน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั 0.05 ส่วนด้านสภาพแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยว ด้านแหล่ง
ท่องเที่ยวทางประวตัิศาสตร์และวฒันธรรม พบว่า มีค่า Sig. มากกวา่ 0.05  หมายความวา่ไมม่ีอิทธิพลต่อความพงึพอใจ
ของนักท่องเที่ยวชาวจีน ดังนัน้ สามารถพยากรณ์ได้ว่าตวัแปรของความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวมีอิทธิพลต่อความ
จงรักภกัดีของนกัทอ่งเที่ยวชาวจีน ร้อยละ 37.50 (R square = 0.375) 
ตารางที่  3 แสดงผลการวิเคราะห์การถดถอยพหคุณู (Multiple Regression) เพื่อศึกษาภาพลกัษณ์ของแหลง่ท่องเที่ยวมี
อิทธิพลตอ่ความจงรักภกัดีของนกัทอ่งเที่ยวชาวจีน 

ความจงรักภกัดีของนักท่องเที่ยวชาวจนี B SE t Sig. 
คา่คงที่ (constant) 1.360 .222 6.116 .000* 
ด้านโครงสร้างทัว่ไป(X1)  .095 .066 1.431 .153 
ด้านกิจกรรมกลางแจ้ง(X2)  -.058 .087 -.663 .508 
ด้านสภาพแวดล้อมของแหลง่ทอ่งเที่ยว(X3)  .090 .076 1.176 .240 
ด้านราคาและความคุ้มคา่(X4)  .055 .066 .824 .411 
ด้านแหลง่ทอ่งเที่ยวทางธรรมชาติ(X5)  
ด้านนนัทนาการ(X6)  

.156 

.185 
.075 
.073 

2.073 
2.547 

.039* 

.011* 

ด้านแหลง่ทอ่งเที่ยวทางประวตัิศาสตร์และวฒันธรรม(X7)  -.005 .057 -.091 .928 
ด้านสถานท่ีผอ่นคลาย(X8)  -.061 .080 -.768 .443 
ด้านความสะดวกในการเดินทาง(X9)  .102 .074 1.367 .172 
R square = 0.242                 F = 13.851               Sig =0. 000*  

 *มีนยัส ำคญัทำงสถิตท่ีิระดบั 0.05  
 จากตารางที่ 3 พบวา่ ภาพลกัษณ์ของแหลง่ทอ่งเที่ยว ด้านแหลง่ทอ่งเที่ยวทางธรรมชาติ และด้านนนัทนาการ  มี
ค่า Sig. น้อยกวา่ 0.05  หมายความวา่ ภาพลกัษณ์ของแหลง่ท่องเที่ยว มีอิทธิพลตอ่ความจงรักภกัดีของนกัทอ่งเที่ยวชาว
จีน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 สว่นด้านโครงสร้างทัว่ไป  ด้านกิจกรรมกลางแจ้ง ด้านสภาพแวดล้อมของแหลง่
ท่องเที่ยว ด้านราคาและความคุ้มค่า ด้านแหลง่ท่องเที่ยวทางประวตัิศาสตร์และวฒันธรรม ด้านสถานที่ผ่อนคลาย และ
ด้านความสะดวกในการเดินทาง พบว่า มีค่า Sig. มากกว่า 0.05 หมายความว่า ไม่มีอิทธิพลต่อความจงรักภกัดีของ
นกัทอ่งเที่ยวชาวจีน ดงันัน้ สามารถพยากรณ์ได้วา่ตวัแปรของภาพลกัษณ์ของแหลง่ทอ่งเที่ยวมีอิทธิพลตอ่ความจงรักภกัดี
ของนกัทอ่งเที่ยวชาวจีน ร้อยละ 24.20 (R square = 0.242) 
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อภปิรายและสรุปผลการวิจัย 
 จากการวิจยัจากการวิจยัเร่ือง ภาพลกัษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวและความพึงพอใจของนกัท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อ
ความจงรักภกัดีของนกัท่องเที่ยวชาวจีน สามารถอภิปรายผลตามสมมติฐานการวิจยั ซึ่งอ้างอิงจากงานวิจยัที่เก่ียวข้องได้
ดงันี ้
 1. ภาพลกัษณ์ของแหลง่ทอ่งเที่ยวมีอิทธิพลตอ่ความพงึพอใจของนกัทอ่งเที่ยวชาวจีน ได้แก่ ด้านโครงสร้างทัว่ไป 
ด้านกิจกรรมกลางแจ้ง ด้านราคาและความคุ้มค่า ด้านแหลง่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ  ด้านนนัทนาการ ด้านสถานที่ผ่อน
คลาย และด้านความสะดวกในการเดินทาง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั 0.05  ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยัของ Chi and 
Qu (2008: 624-636) ท าการวิจยัศึกษาเร่ือง โครงสร้างความสมัพนัธ์ของภาพลกัษณ์ของแหลง่ท่องเที่ยว ความพึงพอใจ 
และ ความภกัดีตอ่แหลง่ทอ่งเที่ยว : แนวทางบรูณาการ พบวา่ ภาพลกัษณ์ของแหลง่ทอ่งเที่ยวด้านราคาและความคุ้มคา่มี
อิทธิพลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว อีกทัง้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ Puh (2014: 538-544)  ศึกษาถึง
ความสมัพนัธ์ระหว่างภาพลกัษณ์ของแหลง่ท่องเที่ยวและความพึงพอใจของนกัท่องเที่ยว พบว่า ภาพลกัษณ์ของแหลง่
ท่องเที่ยวมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของนกัท่องเที่ยว ในด้านแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ  ด้านโครงสร้างทัว่ไป ด้าน
สถานท่ีผอ่นคลาย ด้านความสะดวกสบาย ด้านกิจกรรมการทอ่งเที่ยว ด้านสิง่อ านวยความสะดวก ด้านสถานท่ีพกั เช่นกนั 
และสอดคล้องกับงานวิจยัของ Putu et al., (2014: 22-29) ได้ท าการวิจัยเร่ือง อิทธิพลของการสื่อสารแบบปากต่อปาก
ส่งผลต่อภาพลกัษณ์ของแหล่งท่องเที่ยว ความพึงพอใจและความภกัดีของนกัท่องเที่ยว พบว่า  ภาพลกัษณ์ของแหล่ง
ท่องเที่ยวมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว ในด้านแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ด้านนันทนาการ ด้าน
โครงสร้างทัว่ไป   ด้านความสะดวกในการเดินทาง ด้านสถานที่ผ่อนคลาย ด้านกิจกรรมกลางแจ้ง ด้านราคาและคุ้มค่า  
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
 2. ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีของนักท่องเที่ยวชาวจีน ได้แก่  ด้านความ
สะดวกสบาย ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก และด้านสถานที่พกั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  ซึ่งสอดคล้องกบั
งานวิจยัของ Wu (2016: 2213-2219) ท าการวิจยัถึงความสมัพนัธ์ของภาพลกัษณ์ของแหลง่ท่องเที่ยว ความพงึพอใจและ
ความจงรักภกัดีของนกัทอ่งเที่ยว พบว่า ความพึงพอใจของนกัท่องเที่ยวมีอิทธิพลตอ่ความจงรักภกัดีของนกัทอ่งเที่ยว ใน
ด้านสถานที่พกั อีกทัง้ยงัสอดคล้องกบังานวิจยัของ ปรีดาพร อารักษ์สมบรูณ์ (2555) ได้ท าการวิจยัเร่ือง ภาพลกัษณ์และ
การรับรู้ความเสีย่งที่สง่ผลกระทบตอ่ความภกัดีในแหลง่ทอ่งเที่ยวเชิงนิเวศของไทย พบวา่ ความพงึพอใจของนกัทอ่งเที่ยว
มีอิทธิพลตอ่ความจงรักภกัดขีองนกัทอ่งเที่ยว ในด้านความสะดวกสบาย  และสอดคล้องกบังานวิจยัของ อรุณรุ่ง และคณะ 
(2556) การวิจยัในครัง้นีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อศกึษาอิทธิพลของความพงึพอใจ และความจงรักภกัดีนกัทอ่งเที่ยวชาวตา่งชาติ
ที่เดินทางท่องเที่ยวในเขตกรุงเทพมหานคร ในช่วงเดือน พฤษภาคม – สิงหาคม พ.ศ. 2553 พบว่า ความพึงพอใจของ
นกัทอ่งเที่ยวชาวตา่งชาติมีอิทธิพลตอ่ความจงรักภกัดี ในด้านความสะดวกสบาย ด้านสิง่อ านวยความสะดวก ด้านสถานท่ี
พกั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

3. ภาพลกัษณ์ของแหล่งท่องเที่ยว มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีของนักท่องเที่ยวชาวจีน ได้แก่  ด้านแหล่ง
ทอ่งเที่ยวทางธรรมชาติ และด้านนนัทนาการ  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  ซึง่สอดคล้องกบังานวจิยัของ Savas 
et al. (2013: 124-136) ได้ท าการศึกษาวิจัยเร่ือง อิทธิพลของภาพลกัษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวที่มีต่อความจงรักภกัดีใน
แหล่งท่องเที่ยว กรณีศึกษา: เมือง Alanya  พบว่าภาพลกัษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวด้านแหล่งท่องเที่ยวส่งผลต่อความ
จงรักภกัดีของนกัท่องเที่ยว อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 อีกทัง้ยงัสอดคล้องกบังานวิจัยของ Somaskanthan 
and Rosmalina (2016) ท าการศกึษา เร่ือง ปัจจยัที่สง่ผลตอ่ความสมัพทัธ์ระหวา่งความพงึพอใจและความจงรักภกัดีของ
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นกัท่องเที่ยว พบว่า ภาพลกัษณ์ของแหลง่ท่องเที่ยวมีอิทธิพลตอ่ความจงรักภกัดีของนกัท่องเที่ยว ในด้านแหลง่ท่องเที่ยว
ทางธรรมชาติ และด้านนนัทนาการ  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 
 
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
 จากการวิจยัเร่ือง ภาพลกัษณ์ของแหลง่ทอ่งเที่ยวและความพึงพอใจของนกัทอ่งเที่ยวที่สง่ผลตอ่ความจงรักภกัดี
ของนกัทอ่งเที่ยวชาวจีน ผู้วิจยัมีข้อเสนอแนะจากการศกึษา ดงันี ้
 1. หน่วยงานที่เก่ียวข้องควรร่วมกนัประชาสมัพนัธ์เผยแพร่ข้อมลูเก่ียวกบัการท่องเที่ยว แหลง่ท่องเที่ยวกรุงเทพ
มหานคร ผ่านสื่อต่างๆ อาทิเช่น เว็บไซต์ต่างๆ เฟสบุ๊ ค ไลน์ อินสตราแกรม เป็นต้น เพื่อเผยแพร่เก่ียวกับจังหวัด
กรุงเทพมหานคร ให้แก่นกัทอ่งเที่ยวชาวจีนท่ีมาทอ่งเที่ยวกรุงเทพมหานครและผู้ที่สนใจทัว่ไปได้รู้จกัมากยิ่งขึน้ 
 2. ผู้ประกอบการด้านอตุสาหกรรมการท่องเที่ยวและผู้ที่เก่ียวข้อง ควรสร้างภาพลกัษณ์ของจงัหวดักรุงเทพให้ดี
ขึน้ และสร้างการบริการที่ดี มีคณุภาพ และมาตรฐานของความเป็นกรุงเทพมหานครเอาไว้อยา่งต่อเนื่อง เช่น การอนรัุกษ์
อาคารบ้านเรือนแบบเก่าเอาไว้ มีสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์ ตลอดจนมีการบริการที่ดีเป็นกันเองและประทับใจให้กับ
นกัทอ่งเที่ยว เป็นต้น เพื่อท าให้นกัทอ่งเที่ยวชาวจีนเกิดความพงึพอใจ ก่อให้เกิดการมีแนวโน้มที่จะกลบัมาเที่ยวซ า้อีก และ
มีการแนะน าผู้อื่น รวมทัง้การบอกตอ่สิง่ที่ดีให้แก่ผู้อื่นอีกด้วย 
 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครัง้ต่อไป 

1. ควรมีการท าวิจยัในพืน้ท่ีอื่นๆ จงัหวดัอื่นๆ เพื่อน าข้อมลูที่ได้มาเปรียบเทียบ และน ามาใช้ในการปรับปรุง แหลง่
ทอ่งเที่ยวกรุงเทพมหานครให้มีประสทิธิภาพมากที่สดุ 

 2. ควรท าการศกึษา เพิ่มเติมเก่ียวกบัตวัแปรอื่นๆ ในการวิจยั ที่อาจสง่ผลตอ่การวิจยัที่ชดัเจนขึน้ เพื่อให้ได้ข้อมลู
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การวัดประสิทธิภาพของนิคมอุตสาหกรรมในภาคตะวันออกของ
ประเทศไทย ด้วยวิธี DEA 

 
เพิ่มวทิย์  วราชิต1 

สุพีชา  พาณิชย์ปฐม2 
บทคดัย่อ 
 ภาคตะวนัออกของประเทศไทยเป็นพืน้ท่ีส าหรับพฒันานิคมอตุสาหกรรมมากกวา่ 70 เปอร์เซ็นต์ รวมถึงรัฐบาล
ของไทยได้มีการพฒันาพืน้ที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวนัออก หรือ EEC ท าให้พืน้ที่ภาคตะวนัออกมีความส าคญัในการ
พฒันาของประเทศมากขึน้ ในปัจจุบนัการวดัประสิทธิภาพของนิคมอตุสาหกรรมยงัใช้ตวัเลขทางการเงินในการวิเคราะห์
ประสิทธิภาพ ในงานวิจยันีศ้ึกษาประสิทธิภาพของนิคมอตุสาหกรรม 24 แห่ง ในปี 2560 โดยใช้วิธีวิเคราะห์เชิงโอบล้อม
ข้อมลู หรือ DEA โดยใช้โปรแกรม DEA-solver LV ซึง่ใช้โมเดล CCR และ BCC มีปัจจยัน าเข้าประกอบด้วย พืน้ท่ีของนคิม
อุตสาหกรรม, จ านวนปีที่ก่อตัง้ , เงินลงทุนเร่ิมต้นของนิคมอุตสาหกรรม , จ านวนพนังงานในนิคมอุตสาหกรรม , 
ความสามารถในการจ่ายน า้ในนิคมอตุสาหกรรม, ระยะทางหา่งจากเทศบาล, ระยะทางหา่งจากทา่เรือ และ ระยะทางหา่ง
จากสนามบิน ปัจจยัผลผลติ ประกอบไปด้วย บริษัทท่ีด าเนินกิจการในนิคมอตุสาหกรรม และ รายได้ของนิคมอตุสาหกรรม 
สรุปได้ว่านิคมอตุสาหกรรมที่มีประสิทธิภาพทัง้สองโมเดล คือ นิคมอตุสาหกรรม อาร์ ไอ แอล , นิคมอตุสาหกรรมอมตะ
นคร , นิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ , นิคมอตุสาหกรรมป่ินทองโครงการ 1-3  และนิคมอตุสาหกรรมแหลมฉบงั โดยพบวา่
กลุ่มนิคมอุตสาหกรรมที่มีประสิทธิภาพจะส่วนใหญ่จะอยู่ในจังหวัดชลบุรี  รวมถึงลักษณะพิเศษของแต่ละนิคม
อตุสาหกรรม ท าให้ประสิทธิภาพของนิคมอตุสาหกรรมไม่เท่ากนั โดยนิคมอตุสาหกรรมที่ไม่มีประสิทธิภาพสามารถแก้ไข
ได้ทัง้มมุมองของปัจจยัน าเข้าและมมุมองปัจจยัผลผลติ 
 
ค าส าคัญ : ประสทิธิภาพ, นิคมอตุสาหกรรม, การวิเคราะห์เชิงโอบล้อมข้อมลู 
 
Abstract 
 The eastern region of Thailand is the area for industrial development of more than 70 percent, 
including the Thai government has developed the Eastern Economic Corridor or EEC, making the eastern region 
more important for the development of the country. At present, the industrial estate performance measurement 
also uses financial figures to analyze performance. In this research, study the efficiency of 24 industrial estates 
in 2017 by using the enclosed data analysis method or DEA using the DEA-solver LV program, which uses the 
CCR and BCC models. Input consists of the area of the industrial estate, the number of years of establishment, 
the initial investment of the industrial estate, the number of jobs in the industrial estate, the ability to pay water 
in the industrial estate, distance from the municipality, distance from the port and distance from the airport. 
Output consists of active company in industrial estates and revenue of industrial estates. In conclusion, both 
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effective industrial estates are RIL Industrial Estate, Amata Nakorn Industrial Estate, Map Ta Phut Industrial 
Estate, Pinthong Industrial Estate Project 1-3 and Laem Chabang Industrial Estate. Which found that the most 
efficient industrial estates are located in Chonburi Province including the special characteristics of each 
industrial estate making the efficiency of the industrial estate unequal the inefficient industrial estates can be 
improved both from the input oriented and the output oriented. 
 
Keywords: Efficiency; Industrial Estate; Data Envelopment Analysis 
 
บทน า 
  การพฒันาเศรษฐกิจของประเทศมีความส าคญั ซึ่งภาคอตุสาหกรรมมีบทบาทในการผลิต การเพิ่มคณุค่าของ
ทรัพยากรและการสร้างงาน มีการจ้างงานรวมถึงแรงงาน ในพืน้ที่นิคมอุตสาหกรรมเพื่อส่งออกส าหรับประเทศไทย เป็น
จ านวนมาก ดงันัน้ปฏิเสธไม่ได้ว่า พืน้ที่นิคมอุตสาหกรรมมีส่วนส าคญัในประเทศไทย ซึ่งประเทศไทยมีองค์กรที่พฒันา
นิคมอตุสาหกรรมซึ่งมีทัง้รัฐวิสาหกิจ บริษัทจ ากดัมหาชน และบริษัทจ ากดั ท่ีด าเนินการพฒันานิคมอตุสาหกรรม องค์กร
ต่างๆท าหน้าที่ในการพฒันานิคมอตุสาหกรรมให้เกิดขึน้ โดยการพฒันานิคมอตุสาหกรรมมีความส าคญัตอ่เศรษฐกิจของ
ประเทศเพราะเป็นการลงทุนขนาดใหญ่ในพืน้ที่นัน้ๆ ซึ่งนโยบายรัฐบาลที่ดีนัน้จะช่วยสนบัสนุนกิจกรรมเพื่อให้ เกิดการ
พฒันานิคมอตุสาหกรรม รวมถึงโครงสร้างพืน้ฐาน ดงันัน้การตระหนกัถึงความจ าเป็นในการกพฒันานิคมอตุสาหกรรมเพือ่
การสร้างการแข่งขนัของประเทศ ซึ่งเป็นส่วนช่วยเศรษฐกิจของประเทศเติบโตอย่างยัง่ยืน  ด้วยนโยบายการส่งเสริมการ
ลงทนุและ อตุสาหกรรมใหม ่กลา่ววา่นโยบายของอุตสาหกรรมเป็นสว่นส าคญัของการกระตุ้นการเติบโตของเศรษฐกิจของ
ประเทศ และสร้างการเจริญเติบโตอย่างมากกับประเทศแถบตะวนัออกและเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ซึ่งมีการแข่งขนัทัง้
ด้านการลงทนุและเทคโนโลยีมากขึน้เร่ือยๆ และการพฒันาอุตสาหกรรมช่วยให้เกิดการเติบโตได้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การ
พฒันาอตุสาหกรรมที่เก่ียวข้องกบัการพฒันาที่ยัง่ยืนและการเติบโตไปพร้อมๆกนั โดยนโยบายต้องมีความเก่ียวเนื่องกบัโค
รสร้างพืน้ฐานที่สนับสนุนการพัฒนา บทบาทการพฒันานิคมอุตสาหกรรมจ าเป็นต้องมีหน่วยงานที่ประสานงานและ
ด าเนินการพฒันาโดยประเทศไทยมี การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และบริษัทพฒันานิคมอุตสาหกรรมในการ
ด าเนินการพฒันา โดยประเทศไทยมีผู้พฒันานิคมอตุสาหกรรมคือ การนิคมอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ซึ่งเป็น
รัฐวิสาหกิจ และบริษัทพฒันานิคมอตุสาหกรรม ทัง้ในตลาดหลกัทรัพย์ ความส าคญัดงักลา่วในนิคมอตุสาหกรรมจึงเป็น
ที่มาของงานวิจยัที่จะศึกษาประสิทธิภาพของนิคมอตุสาหกรรมในประเทศไทย โดยแนวทางทัว่ไปในการวดัประสิทธิภาพ
จะใช้อตัราสว่นทางการเงินเพื่อชีว้ดัประสิทธิภาพของการบริหารงานและการใช้ทรัพยากร อย่างไรก็ดีการวดัประสิทธิภาพ
นิคมอตุสาหกรรมยอ่มมีความแตกตา่งในการวดัประสทิธิภาพนอกเหนือจากการวดัประสิทธิภาพโดยทัว่ไป แนวทางหนึง่ที่
ก าลงัเป็นที่นิยมใช้ในการวดัประสิทธิภาพ คือการใช้วิธีการวดัประสิทธิภาพด้วยวิธี Data Envelopment Analysis หรือ 
DEA โดยแต่ละหน่วยของการวดัประสิทธิภาพจะใช้หน่วยการตดัสินใจ (Decision Making Units, DMU) ซึ่งในงานวิจยันี ้
คือ พฒันานิคมอตุสาหกรรม โดยอาศยัปัจจยัน าเข้า( input) และปัจจยัผลผลิต(output) โดยการศึกษาประสิทธิภาพของ
นิคมอตุสาหกรรมเป็นการส ารวจและรวบรวมข้อมลูเพื่อให้สามารถประเมินประสทิธิภาพของนิคมอตุสาหกรรมในประเทศ
ไทย เพื่อให้แต่ละนิคมอตุสาหกรรมได้ตระหนกัและรับทราบถึงประสิทธิภาพของนิคมอตุสาหกรรมเพื่อด าเนินงานแก้ไข 
หรือปรับปรุงในส่วนของประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึน้ ดังนัน้ประสิทธิภาพของนิคมอุตสาหกรรม จึงจ าเป็นต้องมีการวัด
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ประสิทธิภาพเพื่อให้ได้มีการบริหารจดัการได้อยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สงูสดุในการพฒันานิคมอตุสาหกรรม
ในประเทศไทย 
 

 
ภาพ 1 พืน้ท่ีนิคมอตุสาหกรรมทัง้หมดของนคิมอตุสาหกรรมในประเทศไทย และจ านวนนิคมอตุสาหกรรมในประเทศไทย 

จ าแนกตามปี พ.ศ.2515 – 2561 (ที่มา : ผู้วิจยั) 
 
ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 ส าหรับการประยกุต์ใช้ DEA กบันิคมอตุสาหกรรมในหลายประเทศ เช่น การใช้ DEA ในการวิเคราะห์ประสทิธิภาพของ
นิคมอตุสาหกรรมในไต้หวนั 57 แห่ง จากปี 2000 ถึง 2004 ซึ่งมีการใช้ปัจจยัน าเข้าจ านวน 5 ปัจจยัน าเข้า ได้แก่ จ านวน
บริษัท, พืน้ท่ีของบริษัท, หุ้นสามญั, คา่ใช้จ่ายสว่นกลาง, และจ านวนพนกังาน และมีปัจจยัผลผลติคือ คา่ธรรมเนียมในการ
ด าเนินงาน เป็นปัจจยัผลผลิตเพียงตวัเดียว ซึ่งผลที่ได้พบว่า จ านวนบริษัทที่อยู่ในนิคมอตุสาหกรรม และพืน้ที่ของนิคม
อตุสาหกรรม ยิ่งท าให้นิคมอตุสาหกรรมมีประสิทธิภาพมากขึน้ รวมถึงบอกวา่ พืน้ที่ขอนิคมอตุสาหกรรม ภาคเหนือ , ภาค
กลาง, ภาคใต้ และภาคตะวันออก มีประสิทธิภาพจากสูงไปต ่าตามล าดับ (Hu et., al., 2009) สามารถวัดว่านิคม
อตุสาหกรรมที่ไหนมีประสิทธิภาพซึ่งอยู่บนเส้นประสิทธิภาพ (Frontier) และนิคมอตุสาหกรรมบางแห่งมีการปรับปรุงระ
สิทธิภาพที่ดีขึน้ ซึ่งอาจจะเกิดจากการที่มีเทคโนโลยีที่ดีขึน้ รวมถึงการวางกลยุทธ์ทางการตลาดที่ดี  Hwan-Yong and 
Myoungsub (2018) ศกึษานิคมฯ จ านวน 287 แหง่ในประเทศเกาหลใีต้ ในปี 2017 ซึง่แบง่เป็นกลุม่ของนิคมอตุสาหกรรม
ได้เป็น รูปแบบของการด าเนินงานระบบสาธารณูปโภคจ านวนปีที่ด าเนินการและท าเลที่ตัง้ โดยรูปแบบที่ใช้วัด
ประสิทธิภาพจะเป็นรูปแบบโมเดล BCC และ CCR ผลการศึกษาพบว่าประสิทธิภาพที่ได้มีความสมัพนัธ์กบัรูปแบบของ
อตุสาหกรรม และ ระยะเวลาของการด าเนินงานของนิคมฯ ผลการศกึษานีไ้ด้มาจากการเปรียบเทียบคะแนนประสทิธิภาพ
กบัลกัษณะของนิคมฯแตล่ะแหง่ 
 นอกจากนีม้ีการวัดประสิทธิภาพของนิคมอุตสาหกรรมแบบ 2 ขัน้ตอนด้วยวิธี DEA โดยใช้ตัวอย่าง เป็นนิคม
อตุสาหกรรมในประเทศอิหร่านจ านวน 31 แห่ง โดยมีการจดักลุม่ปัจจยัซึ่งแบ่งออกเป็น ปัจจยัด้านเศรษฐกิจ และปัจจยั
ด้ายสิ่งแวดล้อม ซึ่งปัจจยัน าเข้าประกอบไปด้วย เงินลงทนุ, พืน้ที่ปฏิบตัิงาน, ต้นทนุแรงงาน, ต้นทนุวตัถดุิบ, ต้นทนุด้าน
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พลงังาน ปัจจัยน าเข้าและปัจจัยผลผลิตระดบักลาง (Intermediate input/output) ประกอบไปด้วย บริษัทที่ก าลงัสร้าง, 
มลูคา่การผลติตอ่ปี, คา่ใช้จ่ายเก่ียวกบัโครงการสิง่แวดล้อมตอ่ปี และมีปัจจยัผลผลติประกอบไปด้วย บริษัทท่ีมีด าเนินการ
ในนิคมอุตสาหกรรม, รายได้, จ านวนของแรงงานที่จบการศึกษาในระดับมหาวิทยาลยั, ค่าสวัสดิการที่ต้องจ่ายต่อปี, 
ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ และปริมาณน า้เสีย ทัง้นีผ้ลที่ได้ ต้องมีข้อจ ากัด คือ ความเหมือนกัน (Homogeneity) ซึ่ง
หมายความวา่ DMU ต้องมีความคล้ายคลงึกนับางอยา่งในเปา้หมายของการด าเนินงาน แตท่ัง้นี ้DEA ยงัคงใช้ส าหรับการ
ระบถุึงประสทิธิภาพของนิคมอตุสาหกรรมในแตภ่มูิภาค เพื่อใช้เปรียบเทียบได้ (Khodakarami et al., 2014)  
งานวจิยัชิน้นีจ้ะเป็นการวิเคราะห์เฉพาะกลุม่ของนิคมอตุสาหกรรมภาคตะวนัออกของไทย ในขณะที่งานวิจยัอื่นๆ เป็น
การศกึษาประสทิธิภาพของนิคมอตุสาหกรรมทัง้ประเทศ ซึง่การวเิคราะห์นัน้อาจจะไมเ่จาะจงถงึลกัษณะทีเ่ฉพาะของแต่
ละนิคมอตุสาหกรรม กลา่วคือ ไมไ่ด้ระบชุดัเจนวา่นิคมอตุสาหกรรมใดมวีตัถปุระสงค์ใดในการจดัตัง้, การมีพืน้ท่ีสว่นกลาง
เป็นเช่นไร รวมถึงระบบสาธารณปูโภคตา่งๆ เป็นเช่นไรแตเ่ป็นการดภูาพรวมของนิคมอตุสาหกรรมทัง้ประเทศ ดงันัน้
การศกึษานีจ้ะเป็นการวิเคราะห์ประสทิธิภาพของนิคมอตุสาหกรรมภาคตะวนัออก เพื่อท าให้ทราบถึงประสทิธิภาพของ
นิคมอตุสาหกรรมในภาคตะวนัออกของไทย  
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพื่อวดัประสิทธิภาพของนิคมอุตสาหกรรมในภาคตะวนัออกของประเทศไทยด้วยวิธี DEA โดยใช้ปัจจัยน าเข้าและ
ปัจจยัผลผลิตในการวดัประสิทธิภาพ และวิเคราะห์การด้อยประสิทธิภาพหรือการเพิ่มประสิทธิภาพของนิคมอตุสาหกรรม
ในประเทศไทย โดยการวิเคราะห์ข้อมลูจากปัจจยัน าเข้าและปัจจยัผลผลติ รวมถึงปัจจยัอื่นๆที่เก่ียวข้อง 
 
กรอบแนวคดิการวิจัย 
  ผู้วิจัยได้ทบทวนวรรณกรรม แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้องจากงานวิจัยต่างๆ เพื่อใช้ในการการสร้าง

กรอบแนวคิดการวิจยันีข้ึน้ โดยใช้ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ประกอบไปด้วย ทฤษฎีการผลิต (Production Theory) ซึ่งเก่ียวข้อง

กบัการผลิต โดยใช้ปัจจยัน าเข้า(Input) และปัจจยัผลผลิต(Output) รวมถึงทฤษฎีมมุมองพืน้ฐานทรัพยากร โดยในทฤษฎี

กลา่วถึงทรัพยากรที่มีอยูใ่นแตล่ะองค์กรคูแ่ขง่ไมส่ามารถลอกเลยีนแบบได้สมบรูณ์(Imperfectly imitable) ซึง่เก่ียวข้องกบั

ในเร่ืองของท าเลที่ตัง้ในแต่ละท าเลของนิคมอุตสาหกรรมมีท าเลที่ตัง้ที่แตกต่างกัน ทัง้นีผู้้ วิจัยได้ศึกษาแนวคิดการวดั

ประสทิธิภาพด้วยวิธี Data Envelopment Analysis โดยเร่ิมต้นจากโมเดลของ Charnes, Cooper & Rhodes (1978) โดย

ใช้สมมติฐานของผลตอบแทนตอ่ขนาดคงที่(Constant Return to Scale) และโมเดล Banker, Charnes & Cooper (1984) 

โดยใช้สมมติฐานของผลตอบแทนตอ่ขนาดแปรผนั ซึง่ทัง้ 2 โมเดลผู้วิจยัได้ท าการศกึษาคะแนนประสทิธิภาพทัง้ 2 มมุมอง 

คือ มมุมองด้านปัจจยัน าเข้า(Input oriented) และ มมุมองด้านปัจจยัผลผลติ(Output oriented) ดงัภาพ 2  
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ภาพ 2 กรอบแนวคดิในการวจิยัโดยมีปัจจยัน าเข้าและปัจจยัผลผลติในการวิเคราะห์ ด้วยวิธี DEA 
 
วิธีด าเนินงานวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากรของนิคมอุตสาหกรรมในภาคตะวันออกมีทัง้หมด 39 แห่ง โดยผู้ วิจัยใช้กลุ่มตัวอย่าง คือ นิคม
อตุสาหกรรมในภาคตะวนัออกเพียงจ านวน 24 แหง่ (ตาราง 1) โดยใช้ข้อมลูในปี พ.ศ. 2560 ซึง่เป็นกลุม่ตวัอยา่งที่มีข้อมลู
ครบถ้วน โดยสตูรการหาจ านวนกลุม่ตวัอย่างเป็นไปตามการค านวณของ Golany and Roll (1989) ที่ใช้สตูรการค านวณ
ตัวอย่างเพื่อวัดประสิทธิภาพ คือ 2 x (จ านวนปัจจัยน าเข้า + จ านวนปัจจัยผลผลิต) ซึ่งเกินจ านวนตัวอย่างจากสตูร 
นอกจากนี ้Sarkis (2002) ระบวุา่ใช้ตวัอยา่งให้มากที่สดุเทา่ที่เป็นไปได้ในการวิเคราะห์ประสทิธิภาพ 
 
 

ปัจจยัผลผลิต(outputs) 
1.จ านวนบริษัทในนิคมฯ 
2. รายได้รวมของนิคมฯ 

ปัจจยัน าเข้า(Inputs) 
1.พืน้ท่ีนิคมฯ 
2.จ านวนปีท่ีก่อตัง้นิคมฯ 
3.เงินลงทนุเร่ิมต้นในนิคมฯ 
4.จ านวนพนกังานในนิคมฯ 
5.การให้บริการน า้ในพืน้ท่ีนิคมฯ 
6.ระยะห่างจากตวัเทศบาล 
7.ระยะห่างจากท่าเรือ 
8.ระยะห่างจากสนามบิน 

วดัประสทิธิภาพโดยใช้โมเดล 
โมเดล CCR, โมเดล BCC 

ประสิทธิภาพเชิงเทคนิค 
(Technical Efficiency) 

ประสิทธิภาพเชิงเทคนิคทีแ่ท้จริง 
(Pure Technical Efficiency) 

ประสิทธิภาพเชิงขนาด 
(Scale Efficiency) 

CCR 

B
C

C
 

Ratio 
TE/PTE 
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ตาราง 1 รายช่ือนิคมอตุสาหกรรมที่ใช้ในการศกึษาประสทิธิภาพของนิคมอตุสาหกรรมทัง้ 24 แหง่ในภาคตะวนัออก 
 

ชื่อนิคมอตุสาหกรรม จงัหวดั DMUs ชื่อนิคมอตุสาหกรรม จงัหวดั DMUs 

นิคมอตุสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด )ระยอง(  ระยอง IE1 นิคมอตุสาหกรรมไฮเทค กบินทร์ ปราจีนบรีุ IE13 

นิคมอตุสาหกรรมอาร์ ไอ แอล ระยอง IE2 นิคมอตุสาหกรรมแหลมฉบงั ชลบรีุ IE14 

นิคมอตุสาหกรรมอมตะนคร ชลบรีุ IE3 นิคมอตุสาหกรรมดบับลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด แหง่

ที่ 2 

ชลบรีุ IE15 

นิคมอตุสาหกรรมหลกัชยัเมืองยาง ระยอง IE4 นิคมอตุสาหกรรมดบับลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด แหง่

ที่ 1 

ชลบรีุ IE16 

นิคมอตุสาหกรรมสยามอีสเทิร์นอินดสัเตรียล

พาร์ค 

ระยอง IE5 นิคมอตุสาหกรรมดบับลิวเอชเอ ระยอง  ระยอง IE17 

นิคมอตุสาหกรรมระยอง (บ้านคา่ย( ระยอง IE6 นิคมอตุสาหกรรมดบับลิวเอชเอ ตะวนัออก )มาบตา

พดุ(  

ระยอง IE18 

นิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ ระยอง IE7 นิคมอตุสาหกรรมดบับลิวเอชเอ ชลบรีุ )โครงการ 2) ชลบรีุ IE19 

นิคมอตุสาหกรรมผาแดง ระยอง IE8 นิคมอตุสาหกรรมดบับลิวเอชเอ ชลบรีุ )โครงการ 1) ชลบรีุ IE20 

นิคมอตุสาหกรรมป่ินทอง (โครงการ 3) ชลบรีุ IE9 นิคมอตุสาหกรรมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทร

า 

IE21 

นิคมอตุสาหกรรมป่ินทอง (แหลมฉบงั (

)โครงการ 2) 

ชลบรีุ IE10 นิคมอตุสาหกรรมเกตเวย์ซิตี ้ ฉะเชิงเทร

า 

IE22 

นิคมอตุสาหกรรมป่ินทอง (โครงการ 1) ชลบรีุ IE11 นิคมอตุสาหกรรม 304 ปราจีนบรีุ ปราจีนบรีุ IE23 

นิคมอตุสาหกรรมที เอฟ ดี 1 ฉะเชิงเท

รา 

IE12 นิคมอตุสาหกรรม 304 ฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทร

า 

IE24 

 
 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
   งานวิจยันี ้ใช้เคร่ืองมือการประเมินประสิทธิภาพขององค์กร หรือบริษัท โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมลูแบบโอบล้อม 
(Data Envelopment Analysis, DEA) เป็นวิธี non-parametric โดยเหมาะกับจ านวนตัวอย่างที่มีอยู่อย่างจ ากัด และ
ตวัอย่างแต่ละตวัมีความจ าเพาะ วิธีนีเ้ร่ิมต้นจากแนวคิดของ Charnes, Cooper & Rhodes (1978) หรือเรียกว่าโมเดล 
CCR โดยเช่ือว่าทุก ๆหน่วยผลิต หรือ DMUs มีการผลิตที่เหมาะสมแล้ว ซึ่งจะได้ค่าคะแนนประสิทธิภาพเชิงเทคนิค 
(Technical Efficiency) ต่อมา Banker, Charnes & Cooper (1984) ได้เสนอโมเดล BCC ซึ่งเช่ือว่าแต่หน่วยผลิต หรือ 
DMUs ยงัไม่มีการผลิตที่เหมาะสม ซึ่งจะได้ค่าคะแนนประสิทธิภาพเชิงเทคนิคที่แท้จริง  (Pure Technical Efficiency)โดย
ในการวดัประสิทธิภาพของ DEA แต่ละ DMU จะประกอบไปด้วยปัจจยัน าเข้าและปัจจยัผลผลิตหลายตวั โดยใช้สดัสว่น
ของปัจจัยผลผลิตรวมถ่วงน า้หนัก(Weighted Outputs) และปัจจัยน าเข้ารวมถ่วงน า้หนัก(Weighted Inputs) จึงได้
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ประสิทธิภาพ โดยทัง้สองโมเดล ถกูใช้ในงานวิจยัที่ใช้ในการวดัประสิทธิภาพของนิคมอตุสาหกรรมใน ประเทศจีน เกาหลี 
และไต้หวนั เป็นต้น 

ประสทิธิภาพ = Σ Weighted Outputs / Σ Weighted Inputs 
  ประสิทธิภาพที่ได้ประกอบไปด้วย ประสิทธิภาพเชิงเทคนิค (Technical Efficiency) ซึ่งมาจากโมเดล CCR , 
ประสิทธิภาพเชิงเทคนิคที่แท้จริง(Pure Technical Efficiency) ซึ่งมาจากโมเดล BCC และประสิทธิภาพเชิงขนาด(Scale 
Efficiency) ซึง่เกิดจาก สดัสว่นของ ประสทิธิภาพเชิงเทคนิคตอ่ประสทิธิภาพเชิงเทคนิคที่แท้จริง ซึง่คะแนนประสทิธิภาพที่
ได้จากการวิเคราะห์สามารถน ามาใช้ตดัสินได้ว่านิคมอตุสาหกรรมแตล่ะแห่งมีประสิทธิภาพ หรือด้อยประสิทธิภาพ จาก
คะแนนประสทิธิภาพท่ีเกิดจากค านวณด้วยวิธี DEA  
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การเก็บข้อมลูทตุิยภมูิ จากข้อมลูที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท รวมทัง้รายงานประจ าปีจากตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย (https://www.set.or.th/) และเว็บไซต์ของกรมพฒันาธุรกิจการค้า (https://www.dbd.go.th/intro.php) 
โดยช่วงเวลาในการเก็บข้อมลูในปี พ.ศ. 2560 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีการเผยแพร่ข้อมลูทตุิยภมูิมากที่สดุ โดยหากข้อมลูใดที่
ไม่สามารถค้นหาได้ จะใช้การสมัภาษณ์ทางโทรศพัท์โดยระบช่ืุอและต าแหน่งของผู้ ให้ข้อมลูเพื่อสอบถามข้อมลูเพิ่มเติม
เก่ียวกบับริษัทดงักลา่ว เพื่อขออนญุาตน าเข้ามลูบริษัทเพื่อใช้ในการศึกษาในกรณีที่ไมส่ามารถให้ข้อมลูและให้สมัภาษณ์
ทางโทรศพัท์ได้ ปัจจัยที่ใช้ส าหรับการผลิตและบริการส าหรับที่ใช้ในการศึกษา นิคมอุตสาหกรรมในภาคตะวนัออกของ
ประเทศไทย ซึ่งประกอบไปด้วย จงัหวดัฉะเชิงทรา, ชลบรีุ, ปราจีนบรีุ และระยอง ซึ่งมีนิคมอตุสาหกรรมที่เปิดด าเนินการ
อยูใ่นจงัหวดัดงักลา่ว ดงันี ้
 แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) จากการสมัภาษณ์บุคลากรที่มีความรู้ที่จะสามารถให้ข้อมูลโดยตรงกับ
ต าแหน่งที่ปฏิบัติงานอยู่ ซึ่งจะเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถสืบค้นได้จากฐานข้อมูลทุติยภูมิ เช่น เงินลงทุนเร่ิมต้น จ านวน
พนกังาน รายได้ จ านวนที่ดินท่ีตัง้นิคมอตุสาหกรรม การจ่ายน า้ เป็นต้น 
 แหลง่ข้อมลูทตุิยภมูิ (Secondary data) ได้จากการเก็บข้อมลจากเวบ็ไซต์ที่มีความนา่เช่ือถือและอยูใ่นระบบของ
รั ฐ บ า ล (https://www.dbd.go.th/intro.php) ร ว ม ทั ้ง ร า ย ง า น ป ร ะ จ า ปี ข อ ง บ ริ ษั ท ใ น ต ล า ด ห ลั ก ท รั พ ย์
(https://www.set.or.th/) เช่น ตวัเลขงบการเงินของบริษัท ประกอบไปด้วยงบการเงิน งบดลุ และอตัราสว่นทางการเงินของ
บริษัท สามารถสืบค้นจากเว็บไซต์ดงักล่าว เช่น จ านวนปีที่ก่อตัง้ จ านวนที่ดินของนิคมอุตสาหกรรม ระยะทางจากตวั
จงัหวดั ระยะทางจากสนามบิน ระยะทางจากทา่เรือ เป็นต้น 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลจะใช้ข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมลูน ามาวิเคราะห์โดยใช้กลุ่มตวัอย่างเป็นนิคมอุตสาหกรรม
ภาคตะวนัออกของประเทศไทย ในงานวิจยันีจ้ะใช้วิธี DEA โดยทางผู้วิจยัได้ใช้โปรแกรมในการวิเคราะห์ข้อมลู คือ DEA-
Solver LV เวอร์ชัน่ 8 โดยกลุม่ตวัอย่างทัง้หมด 24 แห่ง มีปัจจยัน าเข้า และปัจจยัผลผลิต (ตาราง 2) โดยใช้ปัจจยัน าเข้า 
ประกอบด้วย พืน้ท่ีทัง้หมดของนิคมฯ, จ านวนปีที่ก่อตัง้, เงินลงทนุเร่ิมต้น, จ านวนพนกังาน,การให้บริการน า้ในพืน้ท่ีนิคมฯ, 
ระยะห่างจากตวัจงัหวดั ระยะห่างจากทา่เรือ และ ระยะห่างจากสนามบิน และปัจจยัผลผลิต ประกอบด้วย จ านวนบริษัท
ที่เปิดในนิคมฯ และ รายได้รวมของนิคมฯ 
 

https://www.set.or.th/
https://www.dbd.go.th/intro.php
https://www.dbd.go.th/intro.php
https://www.set.or.th/
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ตาราง 2 ปัจจยัน าเข้าและปัจจยัผลผลติที่ใช้ในการวิเคราะห์ประสทิธิภาพของนิคมอตุสาหกรรม 
 

ปัจจยัน าเข้า หน่วย นิยาม วิธีการเก็บข้อมลู 
1) พืน้ที่ทัง้หมดของนิคมฯ ไร่ เนือ้ที่ของนิคมอตุสาหกรรมโดยรวมถึง พืน้ที่สว่นกลาง 

พืน้ที่ขาย พืน้ที่ให้เชา่ และแหลง่น า้ภายในนิคมฯ 
เว็บไซต์ที่ของนิคมฯ 

2) จ านวนปีที่ก่อตัง้ ปี จ านวนปีที่ก่อตัง้นิคมอตุสาหกรรมจนถึงปี 2560 สมัภาษณ์เจ้าหน้าที่นิคมฯ 
3) เงินลงทนุเร่ิมต้น บาท เงินลงทนุของนิคมอตุสาหกรรมแตล่ะแหง่ ซึง่ใช้ส าหรับ

การพฒันานิคมอตุสาหกรรมและคา่ใช้จา่ยในการ
ด าเนินงานตา่งๆ ส าหรับตัง้นิคมอตุสาหกรรม  

สมัภาษณ์เจ้าหน้าที่นิคมฯ 

4) จ านวนพนกังาน คน พนกังานทัง้หมดของนิคมอตุสาหกรรม ซึง่ประจ าอยูใ่น
นิคมอตุสาหกรรมนัน้ๆ ปี 2560 

สมัภาษณ์เจ้าหน้าที่นิคมฯ 

5) การให้บริการน า้ในพืน้ที่นิคมฯ ลบ.ม./
วนั 

ระบบน า้ประปาทีส่ามารถจา่ยน า้ประปาให้กบัพืน้ที่
นิคมอตุสาหกรรมทัง้หมดตอ่วนั ปี 2560 

เว็บไซต์ที่ของแตล่ะนิคมฯ 

6) ระยะหา่งจากตวัจงัหวดั กิโลเม
ตร 

ระยะทางจากตวัเทศบาลของจงัหวดันัน้ๆที่เป็นที่ตัง้
ของนิคมอตุสาหกรรมจนถึงส านกังานของนิคม
อตุสาหกรรม 

เว็บไซต์ที่ของแตล่ะนิคมฯ 

7) ระยะหา่งจากทา่เรือ  กิโลเม
ตร 

ระยะทางจากทา่เรือที่ใกล้ที่สดุถึงส านกังานนิคม
อตุสาหกรรม 

เว็บไซต์ที่ของแตล่ะนิคมฯ 

8) ระยะหา่งจากสนามบิน กิโลเม
ตร 

ระยะทางจากสนามบินสวุรรณภมิูจนถงึส านกังานขอ
นิคมอตุสาหกรรม 

เว็บไซต์ที่ของแตล่ะนิคมฯ 

ปัจจยัผลผลิต หน่วย นิยาม  
1) จ านวนบริษัทที่เปิดในนิคมฯ บริษัท บริษัทที่เปิดด าเนินการในแตล่ะนิคมอตุสาหกรรม 

ส าหรับปี 2560 
เว็บไซต์ที่ของแตล่ะนิคมฯ 

2) รายได้รวม บาท รายได้ของนิคมอตุสาหกรรม ซึง่มีรายได้จากการขาย 
รายได้จากการเชา่ รายได้จากคา่สาธารณปูโภคตา่งๆ 
ส าหรับปี 2560 

สมัภาษณ์เจ้าหน้าที่นิคมฯ 

 
สรุปผลการวิจัย 
 การวเิคราะห์ประสทิธิภาพของนคิมอตุสาหกรรมทัง้ 24 แหง่ในภาคตะวนัออกของไทย โดยใช้วธีิวิเคราะห์ด้วย 
DEA  ซึง่ใช้แบบจ าลอง CCR และ BCC โดยใช้โปรแกรม DEA-solver LV ให้คา่คะแนนประสทิธิภาพคือ ประสทิธิภาพเชิง
เทคนิค(TE, Technical Efficiency), ประสทิธิภาพเชิงเทคนิคที่แท้จริง(PTE, Pure Technical Efficiency) และประสทิธิภาพ
เชิงขนาด(SE, Scale Efficiency) คา่ที่ได้จะแสดงให้เห็นวา่นคิมอตุสาหกรรมที่มีประสทิธิภาพจะมคีา่คะแนนประสทิธิภาพ
เทา่กบั 1 และนิคมอตุสาหกรรมที่ไมม่ีประสทิธิภาพจะมคีา่ที่น้อยกวา่ 1  โดยพิจารณาทัง้มมุมองด้านปัจจยัน าเข้า(Input 
oriented) พบวา่นิคมอตุสาหกรรมที่มีประสทิธิภาพตอ่ขนาดได้แก ่นิคมอตุสาหกรรม อาร์ ไอ แอล, นิคมอตุสาหกรรมอมตะ
นคร, นิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ, นิคมอตุสาหกรรมป่ินทองโครงการ 1-3 และนิคมอตุสาหกรรมแหลมฉบงั ดงัตาราง 3
โดยมีคา่เฉลีย่ของคะแนนประสทิธิภาพเชิงขนาดส าหรับมมุมองด้านปัจจยัน าเข้า 0.595 ขณะที ่มมุมองด้านปัจจยัผลผลติ
(Output oriented) พบวา่นคิมอตุสาหกรรมทีม่ีประสทิธิภาพตอ่ขนาดได้แก่ นิคมอตุสาหกรรม อาร์ ไอ แอล, นิคม
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อตุสาหกรรมอมตะนคร, นิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ, นิคมอตุสาหกรรมป่ินทองโครงการ 1-3 และนิคมอตุสาหกรรมแหลม
ฉบงั ดงัตาราง 4 โดยมคีา่เฉลีย่ของคะแนนประสทิธิภาพเชิงขนาดส าหรับมมุมองด้านปัจจยัผลผลติ 0.712  
 โดยคา่เฉลีย่ของคะแนนประสทิธิภาพของนิคมอตุสาหกรรมในมมุมองด้านปัจจยัน าเข้า เทา่กบั 0.595 แสดงให้
เห็นวา่ กลุม่ตวัอยา่งสามารถลดการใช้ปัจจยัการผลติลงได้ โดยคงไว้ซึง่ผลผลติที่เกิดขึน้ เช่น จ านวนพนกังาน, พืน้ท่ีนิคม
อตุสาหกรรม ที่ไมส่ะท้อนมากบัปัจจยัผลผลติที่เกิดขึน้ คือ จ านวนบริษัทในนิคมฯ และรายได้ทีเ่กิดขึน้ แตไ่มส่ามารถลดใน
สว่นของระยะทางตา่งๆ เช่น ระยะหา่งจากทา่เรือ, ระยะหา่งจากตวัจงัหวดั, ระยะทางจากสนามบินสวุรรณภมูิ หากเป็น
กรณีของมมุมองด้านปัจจยัผลผลติ พบวา่มคีา่เฉลีย่ของคะแนนประสทิธิภาพ เทา่กบั 0.829 แสดงวา่ กลุม่ตวัอยา่งสามารถ
เพิ่มผลผลติได้อีก ในท่ีนีห้มายถงึ จ านวนบริษัทในนิคมฯ และ รายได้ โดยการเพิ่มปัจจยัผลผลติได้นัน้ต้องอาศยัทัง้ปัจจยั
ภายใน ยกตวัอยา่งเช่น การเพิม่รายได้ให้กบันิคมอตุสาหกรรมด้วยวิธีอื่นๆ เช่น การสร้างโกดงัสนิค้าให้เชา่, มีโรงงาน
ส าเร็จรูปให้เชา่ และปัจจยัภายนอก เช่น การสง่เสริมการลงทนุของภาครัฐ เศรษฐกิจมหภาค, รวมถึงเทคโนโลยี ก็สามารถ
ช่วยให้นิคมอตุสาหกรรมมีการขยายตวัเพิ่มขึน้ 
 ส าหรับนิคมอตุสาหกรรมที่ไมม่ีประสทิธิภาพประกอบไปด้วย นิคมอตุสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง, นิคม
อตุสาหกรรมหลกัชยัเมืองยาง, นิคมอตุสาหกรรมสยามอีสเทิร์นอินดสัเตรียลพาร์ค, นิคมอตุสาหกรรมระยอง บ้านคา่ย, 
นิคมอตุสาหกรรมผาแดง, นิคมอตุสาหกรรมที เอฟ ด ี1, นิคมอตุสาหกรรมไฮเทค, นิคมอตุสาหกรรมดบับลวิเอชเอ อีสเทิร์น
ซีบอร์ด 1-2, นิคมอตุสาหกรรมดบับลวิเอชเอ ระยอง, นิคมอตุสาหกรรมดบับลวิเอชเอตะวนัออก, นิคมอตุสาหกรรมดบับลวิ
เอชเอ ชลบรีุ 1-2, นิคมอตุสาหกรรมเวลโกรธ, นิคมอตุสาหกรรมเกตเวย์ซติี,้ นิคมอตุสาหกรรม 304 ปราจีนบรีุ และนิคม
อตุสาหกรรม 304 ฉะเชิงเทรา โดยทัง้หมดมีคา่ประสทิธิภาพเชิงขนาดที่น้อยกวา่ 1 ทัง้ในมมุมองด้านปัจจยัน าเข้า และ
มมุมองด้านปัจจยัผลผลติ โดยหากเป็นมมุมองด้านปัจจยัน าเข้า ที่มีคา่ประสทิธิภาพน้อยกวา่ 1 แสดงวา่นิคมอตุสาหกรรม
ดงักลา่วสามารถลดการใช้ปัจจยัน าเข้าลงได้อีก แตห่ากเป็นกรณีของมมุมองด้านปัจจยัผลผลติที่มีคา่ประสทิธิภาพด้าน
ขนาดน้อยกวา่ 1 แสดงวา่นคิมอตุสาหกรรมดงักลา่วสามารถเพิ่มผลผลติได้โดยใช้ปัจจยัน าเข้าปริมาณเทา่เดิม  
 

ตาราง 3 คา่คะแนนประสทิธิภาพโดยพิจารณาจากมมุมองด้านปัจจยัน าเข้า (Input oriented) 
DMU TE PTE  SE RTS of Projected DMU 
IE1 0.5753 0.9018 0.63794633 Increasing 
IE2 1 1 1 Constant 
IE3 1 1 1 Constant 
IE4 0.174 1 0.174 Increasing 
IE5 0.8032 1 0.8032 Increasing 
IE6 0.2726 1 0.2726 Increasing 
IE7 1 1 1 Constant 
IE8 0.168 1 0.168 Increasing 
IE9 1 1 1 Constant 
IE10 1 1 1 Constant 
IE11 1 1 1 Constant 
IE12 0.8719 1 0.8719 Increasing 
IE13 0.9957 1 0.9957 Increasing 
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IE14 1 1 1 Constant 
IE15 0.2585 1 0.2585 Increasing 
IE16 0.3119 0.9802 0.318200367 Increasing 
IE17 0.1889 0.9835 0.192069141 Increasing 
IE18 0.1856 1 0.1856 Increasing 
IE19 0.1704 1 0.1704 Increasing 
IE20 0.7153 1 0.7153 Increasing 
IE21 0.708 1 0.708 Increasing 
IE22 0.3238 0.6889 0.470024677 Increasing 
IE23 0.1483 0.9806 0.151233938 Increasing 
IE24 0.1962 0.9485 0.206852926 Increasing 

Average 0.58615 0.978479 0.595813641 
 

SD 0.364533 0.065609 0.360231814 

TE: Technical Efficiency, PTE: Pure Technical Efficiency, SE: Scale Efficiency, RTS: Return to Scale 

ตาราง 4 คา่คะแนนประสทิธิภาพโดยพิจารณาจากมมุมองด้านปัจจยัผลผลติ (Output oriented) 
DMU TE PTE SE RTS of Projected DMU 
IE1 0.5753 0.5822 0.988148403 Increasing 
IE2 1 1 1 Constant 
IE3 1 1 1 Constant 
IE4 0.174 0.9998 0.174034807 Increasing 
IE5 0.8032 1 0.8032 Increasing 
IE6 0.2726 0.9999 0.272627263 Increasing 
IE7 1 1 1 Constant 
IE8 0.168 0.9999 0.168016802 Increasing 
IE9 1 1 1 Constant 
IE10 1 1 1 Constant 
IE11 1 1 1 Constant 
IE12 0.8719 1 0.8719 Increasing 
IE13 0.9957 1 0.9957 Increasing 
IE14 1 1 1 Constant 
IE15 0.2585 1 0.2585 Increasing 
IE16 0.3119 0.3758 0.829962746 Increasing 
IE17 0.1889 0.7427 0.254342265 Increasing 
IE18 0.1856 0.9999 0.185618562 Increasing 
IE19 0.1704 0.9999 0.170417042 Increasing 
IE20 0.7153 1 0.7153 Increasing 
IE21 0.708 1 0.708 Increasing 
IE22 0.3238 0.3517 0.920671026 Increasing 
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IE23 0.1483 0.1557 0.952472704 Increasing 
IE24 0.1962 0.2328 0.842783505 Increasing 

Average 0.58615 0.851679167 0.712987297 
 

SD 0.364532929 0.281621037 0.340556187 
 

TE: Technical Efficiency, PTE: Pure Technical Efficiency, SE: Scale Efficiency, RTS: Return to Scale 

 
อภปิรายผลการวิจัย 
   ประสิทธิภาพของนิคมอตุสาหกรรมที่เกิดขึน้ พบว่าในมมุมองด้านปัจจยัน าเข้า (Input oriented) และ
มุมมองด้านปัจจัยผลผลิต (Output oriented) พบว่า นิคมอุตสาหกรรมที่มีประสิทธิภาพ ประกอบไปด้วย นิคม
อตุสาหกรรมอาร์ ไอ แอล (IE2), นิคมอตุสาหกรรมอมตะนคร (IE3), นิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ (IE7), นิคมอตุสาหกรรม
ป่ินทองโครงการ 3 (IE9),  นิคมอตุสาหกรรมป่ินทองโครงการ 2 (IE10), นิคมอตุสาหกรรมป่ินทองโครงการ 1 (IE11) และ 
นิคมอตุสาหกรรมแหลมฉบงั (IE14) โดยมีคะแนนประสิทธิภาพเชิงขนาด เท่ากบั 1 หมายความว่า ประสิทธิภาพที่เกิดขึน้ 
นิคมอุตสาหกรรมดังกล่าว เมื่อเพิ่มปัจจัยการผลิตก็จะได้ปัจจัยผลผลิตในอัตราส่วนเดียวกัน หรืออาจกล่าวได้ว่า 
ประสทิธิภาพของนิคมอตุสาหกรรมดงักลา่ว มีประสทิธิภาพ  
  ส าหรับนิคมอตุสาหกรรมที่ไม่มีประสิทธิภาพประกอบไปด้วย นิคมอตุสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) (IE1), 
นิคมอุตสาหกรรมหลกัชัยเมืองยาง (IE4), นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นอินดสัเตรียลพาร์ค (IE5), นิคมอุตสาหกรรมระยอง 
(บ้านค่าย) (IE6), นิคมอตุสาหกรรมผาแดง (IE8), นิคมอตุสาหกรรมที เอฟ ดี 1 (IE12), นิคมอตุสาหกรรมไฮเทค กบินทร์ 
(IE13), นิคมอตุสาหกรรมดบับลวิเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด แหง่ที่ 1 (IE15), นิคมอตุสาหกรรมดบับลวิเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 
แห่งที่ 2 (IE16), นิคมอตุสาหกรรมดบับลิวเอชเอ ระยอง (IE17), นิคมอตุสาหกรรมดบับลิวเอชเอ ตะวนัออก (มาบตาพดุ) 
(IE18), นิคมอุตสาหกรรมดบับลิวเอชเอ ชลบุรี โครงการ 2 (IE19), นิคมอุตสาหกรรมดบับลิวเอชเอ ชลบุรี โครงการ 1 
(IE20), นิคมอตุสาหกรรมเวลโกรว์ (IE21), นิคมอตุสาหกรรมเกตเวย์ซิตี ้(IE22), นิคมอตุสาหกรรม 304 ปราจีนบรีุ (IE23) 
และนิคมอตุสาหกรรม 304 ฉะเชิงเทรา (IE24) นิคมอตุสาหกรรมที่ไม่มีประสิทธิภาพมีค่าคะแนนประสิทธิภาพเชิงขนาด
น้อยกว่า 1 โดยค่าคะแนนประสิทธิภาพเชิงเทคนิคน้อยกวา่ประสิทธิภาพเชิงเทคนิคที่แท้จริง เป็นลกัษณะผลตอบแทนตอ่
ขนาดเพิ่มขึน้ (Increasing Return to Scale) หมายถึง นิคมอุตสาหกรรมดังกล่าวมีขนาดของการผลิตน้อยกว่าจุดที่
เหมาะสม ดงันัน้จึงยงัสามารถสร้างผลผลติที่เพิ่มขึน้ได้ในสดัสว่นท่ีมากกวา่การเพิ่มปัจจยัน าเข้า  
  ตาราง 5 พบว่าโดยจ านวนนิคมอุตสาหกรรมที่มีประสิทธิภาพเชิงขนาดที่เหมาะสมแล้วคิดเป็นร้อยละ 29.16  
ตัง้อยู่ในจงัหวดัชลบรีุ และระยอง เท่านัน้ โดยมีค่าประสิทธิภาพเชิงขนาดเท่ากบั 1 แสดงถึงไมว่า่จะเพิ่มปัจจยัน าเข้ามาก
เพียงใด ผลที่ได้จะเป็นสดัสว่นท่ีคงที่แล้ว สว่นนิคมอตุสาหกรรมที่ควรเพิ่มขนาดร้อยละ 70.83 อยู่ในจงัหวดัชลบรีุ ระยอง 
ฉะเชิงเทรา และปราจีนบรีุ โดยมีค่าประสิทธิภาพเชิงขนาดน้อยกวา่ 1 แสดงถึงหากเพิ่มปัจจยัน าเข้าท าให้ปัจจยัผลผลติที่
ได้มีอตัราสว่นท่ีมากกวา่การเพิ่มปัจจยัน าเข้า 
  ในมมุมองด้านนโยบายนอกเหนือจากสิทธิทางภาษีที่เอือ้ประโยชน์แก่ผู้ลงทนุ โครงสร้างพืน้ฐานของภาครัฐเป็น
สว่นส าคญัในการพฒันาพืน้ท่ีนิคมอตุสาหกรรมให้มีการเติบโตและมีประสทิธิภาพมากขึน้ จะเห็นได้จากโครงสร้างพืน้ฐาน
ที่ภาครัฐได้มีการวางแผนพัฒนา เช่น สนามบินอู่ตะเภา และเมืองการบินภาคตะวนัออก  ท่าเรือพาณิชย์สตัหีบ ถนน
มอเตอร์เวย์ 3 เส้นทางที่ส าคญั คือ กรุงเทพฯ-ชลบรีุ, พทัยา-มาบตาพดุ และแหลมฉบงั-นครราชสมีา รวมถึงรถไฟความเร็ว
สงูเช่ือม 3 สนามบิน รวมถึงการพฒันาด้านบคุคลากร ซึง่เป็นปัจจยัที่ส าคญัในการผลติ เช่น สถาบนั KOSEN-KMITL เพื่อ
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พฒันาบคุลากรเพื่ออตุสาหกรรมในพืน้ท่ีภาคตะวนัออก ดงันัน้ประสทิธิภาของนิคมอตุสาหกรรมในพืน้ท่ีจงัหวดัอื่นๆ หากมี
การพฒันาก็ยอ่มสง่ผลให้นิคมอตุสาหกรรมในพืน้ท่ีนัน้ๆ เพิ่มขึน้ได้  
 
ตาราง 5 ประสทิธิภาพเชิงขนาดแตล่ะประเภท จ าแนกตามจงัหวดัในภาคตะวนัออก  

ประสิทธิภาพเชิงขนาด 
(Scale Efficiency) 

ชลบรีุ ระยอง ฉะเชิงเทรา ปราจีนบรีุ รวม ร้อยละ 

นิคมฯที่มีขนาดเหมาะสม 
(Constant Return to Scale) 

5 2 - - 7 29.16 

นิคมฯที่ควรลดขนาด 
(Decreasing Return to Scale) 

- - - - - - 

นิคมฯที่ควรเพ่ิมขนาด 
(Increasing Return to Scale) 

4 7 4 2 17 70.83 

รวม 9 9 4 2 24 100 

 
ข้อเสนอแนะ 

การวิเคราะห์ดงักลา่วเป็นการวิเคราะห์โดยใช้ปัจจยัที่ไม่ได้เก่ียวข้องกบัการการเงินโดยตรง ท าให้เป็นตวัเลือก
ส าหรับการวิเคราะห์ประสิทธิภาพนอกเหนือจากการวิเคราะห์ทางด้านการเงิน ซึ่งเป็นวิธีที่ นิยมใช้กันในปัจจุบนัในการ
วิเคราะห์ประสทิธิภาพ อยา่งไรก็ดีแนวทางการวเิคราะห์ด้วยวธีิ DEA สามารถเห็นภาพชดัเจนและสามารถแบง่กลุม่ส าหรับ
นิคมอุตสาหกรรมที่มีประสิทธิภาพและนิคมอุตสาหกรรมที่ไม่มีประสิทธิภาพแยกออกจากกันได้อย่างชัดเจน ซึ่งหาก
ผู้ประกอบการนิคมอตุสาหกรรมต้องการจะเพิ่มประสิทธิภาพของนิคมอตุสาหกรรม สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในแง่ของ
การหารายได้เพิ่มเพื่อให้นิคมอุตสาหกรรมมีรายได้เพิ่ม ซึ่งปัจจุบันพบว่านิคมอุตสาหกรรมเร่ิมมีการพัฒนาระบบ
สาธารณปูโภคส าหรับผลิตเพื่อใช้ในนิคมอุตสาหกรรมนัน้ๆ เช่น การผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้ในนิคมอุตสาหกรรมจากพลงังาน
แสงอาทิตย์ หรือ การหมักโดยใช้ไบโอแก๊ส ท าให้นิคมอุตสาหกรรมมีรายได้เพิ่มขึน้ รวมถึงบุคคลากรในองค์กร
นอกเหนือจากจ านวนของบุคคลากรที่มีแล้ว เช่ือว่าคุณภาพของบุคคลากรย่อมส่งผลต่อการด าเนินงานให้นิคม
อตุสาหกรรมนัน้ๆมีประสทิธิภาพมากขึน้ด้วย ทัง้นีห้นว่ยงานภาครัฐยอ่มมีสว่นผลกัดนัให้พืน้ท่ีนิคมอตุสาหกรรมแต่ละแห่ง
มีจุดเด่น เป็นของตัวเอง และสามารถพัฒนาและต่อยอดการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมให้สามารถแข่งขันได้เช่นกัน 
อย่างเช่นการด าเนินการของนโยบายพืน้ที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ประกอบไปด้วย พืน้ที่ ชลบุรี ร ะยอง และ
ฉะเชิงเทรา ท าให้พืน้ที่ดงักลา่ว สามารถเพิ่มประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ จากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจในภมูิภาคตะวนัออก
ของไทย 
 หากมองในมมุมองของการวดัประสทิธิภาพของนิคมอตุสาหกรรม ผู้วิจยัมองวา่หากต้องการวดัประสทิธิภาพของ
นิคมอุตสาหกรรม  ขึน้อยู่กับมุมมองของผู้ พัฒนานิคมอุตสาหกรรม หากเป็นนิคมอุตสาหกรรมที่มีการพัฒนานิคม
อุตสาหกรรมที่นานมาพอสมควร การวดัประสิทธิภาพควรจะวดัในรูปแบบของ output oriented อนัเนื่องมาจากอาจไม่
สามารถขยายขนาดของพืน้ท่ีนิคมอตุสาหกรรมได้มากนกั อนัเนื่องมาจากบริเวณโดยรอบอาจมีการพฒันาอยา่งเต็มที่แล้ว
จากการที่นิคมอตุสาหกรรมมีการก่อตัง้มานาน เช่น นิคมอตุสาหกรรมแหลมฉบงั นิคมอตุสาหกรรม สว่นกรณีที่เกิดการ
พฒันานิคมอตุสาหกรรมใหม ่สามารถใช้ input oriented มาใช้ในการวดัประสทิธิภาพของนิคมอตุสาหกรรมที่ก าลงัพฒันา
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ได้ เช่น นิคมอตุสาหกรรม 304 ปราจีนบรีุ, นิคมอตุสาหกรรม 304 ฉะเชิงเทรา ซึง่ยงัสามารถควบคมุปัจจยัน าเข้าได้เพื่อให้
ได้ปัจจยัผลผลติตามที่ต้องการได้  

กรณีที่ผู้พฒันานิคมอตุสาหกรรมต้องการเพิ่มประสทิธิภาพมากขึน้ สามารถท าได้โดยการท่ี ต้องเพิม่ปัจจยั
ผลผลติที่เกิดขึน้ นัน่คือ รายได้ต้องเพิ่มขึน้ หมายถงึการสร้างรายได้ ที่ไมใ่ชเ่พียงแคร่ายได้จากการขายที่ดิน หรือการเช่า แต่
หมายถึงการให้บริการด้านอื่นๆ เช่น โกดงัให้เชา่ เช่น ธุรกิจของกลุม่ TICON ที่รับสร้างโกดงัในเขตของนิคมอตุสาหกรรม 
รวมถงึสร้างโรงงานให้เช่า หรือ การท่ี กนอ. ได้ถือหุ้นในธุรกิจเก่ียวเนื่องกบันิคมอตุสาหกรรม เชน่ ถือหุ้นในบริษัท จดัการ
และพฒันาทรัพยากรน า้ภาคตะวนัออก ซึง่ท าให้รายได้เพิ่มขึน้ และควบคมุต้นทนุของการผลติแหลง่น า้ดิบได้ดยีิ่งขึน้ ซึง่
การเพิม่รายได้ให้กบันิคมฯ รวมถงึนโยบายของรัฐบาลที่สนบัสนนุการจดัตัง้นคิมอตุสาหกรรม และนโยบายภาษีที่เก่ียวข้อง 
ก็มีสว่นชว่ยให้ผู้พฒันานคิมอตุสาหกรรมสามารถแขง่ขนักบัประเทศอื่นๆ ที่มีนิคมอตุสาหกรรมเชน่เดียวกนั 
นอกจากนีน้ิคมอตุสาหกรรมบางแหง่ที่ผลการวเิคราะห์วา่ไมม่ีประสทิธิภาพ หรือมีคะแนนคา่ประสทิธิภาพต ่ากวา่ 1 แตใ่น
ความเป็นจริงอาจหมายถงึการท่ีผู้พฒันานิคมอตุสาหกรรมไมไ่ด้ต้องการให้เกิดการพฒันานคิมอตุสาหกรรมมี
ประสทิธิภาพอยา่งเต็มทีเ่อง แตอ่าจจะมีวตัถปุระสงค์อื่น เช่นเพียงแคต้่องการให้ที่ดินบริเวณดงักลา่วที่ผู้พฒันาเป็นเจ้าของ 
ให้มีราคาที่สงูขึน้ โดยไมไ่ด้สนใจการพฒันานิคมอตุสาหกรรมให้มปีระสทิธิภาพ 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครัง้ต่อไป 
  จากการวิจัยในเร่ืองของการวัดประสิทธิภาพด้วยวิธี DEA นัน้สะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพของนิคม
อตุสาหกรรมรายปีเทา่นัน้ หากต้องการศกึษาแนวโน้มการพฒันาประสทิธิภาพของนิคมอตุสาหกรรมจ าเป็นต้องมีการเก็บ
ข้อมลูไว้เพื่อใช้ในการศกึษาย้อนหลงั จ าเป็นอยา่งยิ่งที่ผู้ พฒันานิคมอตุสาหกรรมต้องเก็บข้อมลู ถึงแม้จะเป็นบริษัทจ ากดั
มหาชน ก็ไม่ได้มีมีการเก็บข้อมูล ที่เพียงพอต่อการศึกษา ดงันัน้การศึกษานีส้ะท้อนให้เห็นถึงความส าคญัของการเก็บ
ข้อมลูส าหรับนิคมอตุสาหกรรมให้มากขึน้เพื่อเป็นประโยชน์ของการพฒันานิคมอตุสาหกรรม  
  แนวทางการศึกษาในอนาคตเมื่อทราบถึงนิคมอุตสาหกรรมใดบ้างที่ไม่มีประสิทธิภาพแล้วอาจจะท าการท า
ศึกษาเพิ่มเติม ที่เป็นผลจากการศึกษา อาจจะศึกษาเพิ่มเติมในอนาคต  โดยเจาะลึกถึงขัน้ตอนการพัฒนานิคม
อตุสาหกรรม แล้วใช้วิธี DEA แบบ 2 – stage  DEA หรือ Muti-stage  DEA  นิคมอตุสาหกรรมกลุม่ที่มีประสิทธิภาพสว่น
ใหญ่จะมีจ านวนปีที่ก่อตัง้นิคมอตุสาหกรรม มานาน ซึ่งมีบางนิคมอตุสาหกรรมที่ก่อตัง้มานานแตก็่ไม่มีประสิทธิภาพ อนั
เนื่องมาจากนิคมอุตสาหกรรมดงักล่าว มีการควบรวมกิจการกับธุรกิจอื่น โดยยงัใช้ช่ือนิคมอุตสาหกรรมเดิมอยู่ ดงันัน้
การศกึษาในอนาคต ควรพิจารณาจ านวนปีที่ก่อตัง้ควรเปลีย่นใหมเ่ป็นจ านวนปีที่ถกูควบรวมกิจการ ในการพิจารณา    
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการศูนย์อาหาร 
มหาวิทยาลัยราชภฏัยะลา 

Factors affecting the choice of food services  
Yala Rajabhat University. 

 
ดาเนียร์ ดาวางอ1 

นูรฮาฟีซา หะมะ, ซัลมา มูซอ 
อาดีล๊ะ ยุโซะ, นูรีฮะห์ ปาเนาะ 

 
บทคัดย่อ 
 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการศูนย์อาหารมหาวิทยาลยัราชภฎัยะลาวตัถปุระสงค์ 1) เพื่อศึกษาเก่ียวกบั
สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ที่สง่ผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการศูนย์อาหารมหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา 2)เพื่อ
ศึกษาปัจจัยเก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาดธุรกิจบริการ (7Ps) ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการศูนย์อาหาร
มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือนกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฎัยะลาจ านวน 7415 คน ผ่าน
แบบสอบถามโดยใช้สถิติเชิงพรรณาใช้อธิบายข้อมลูทัว่ไปโดยน าเสนอในรูปแบบตาราง คา่เฉลีย่ สว่นเบี่ยงแบนมาตรฐาน
การวิเคราะห์ T-Test One-way ANOVA พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 252 คน ร้อยละ 63.0 
ช่วงอายมุากที่สดุคอื 18-21ปี จ านวน 235 คน ร้อยละ58.8 มีชัน้ปีการศกึษามากที่สดุชัน้ปีที่3 165 คน ร้อยละ 41.3 รายได้
เฉลี่ยต่อเดือนมากที่สดุต ่ากว่า 2000 บาท ต่อเดือน จ านวน 165 คน ร้อยละ 41.3 และกลุม่ตวัอย่างคณะที่ศึกษา4 คณะ 
จ านวน 465 คน ระดบัปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมากที่สดุ ปัจจัยด้านราคา ร้อยละ 3.77 และน้อยที่สดุคือ ปัจจยั
สง่เสริมด้านการตลาดร้อยละ 3.15  
ค าส าคญั : โรงอาหาร,นกัศกึษามหาวิทยาลยัราชภฎัยะลา 
 
Abstract 
 Factors that affect the choice Food Center, Yala rajabhat University objectives. 1 . )  to learn about the 
respondent's marital status affects the decision of Yala rajabhat University Food Center 2)  to study the factors 
about the service business marketing mix (7Ps) that affect the decision, Yala rajabhat University Food Center. 
Samples used in research is a student of Yala rajabhat University number 7415 people through questionnaires 
using geostatistics for describing the spatial portrays General information by presenting it in a table, bend part 
average analysis One-way ANOVA T-Test standards, found that the majority of respondents are female, number 
252.63.0 percent of people age range is 18-21 years old. The amount of 235 people, 58.8 percent. There is a 
grade of education most grade 3 165. 41.3 percent, average income per person a month at most, less than 

                                                           
1 นกัศึกษาสาขาการจดัการ คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา E-mail : Dania.d@yru.ac.th 
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2000 baht per month. 41.3 percent of people and number of 165 samples of study 4. The Board of the amount 
of 465  people, levels of marketing mix factors most. 3 .77  percent, and the price factor is minimal, is a factor 
promoting marketing 3.15 percent. 
 
บทน า 
ความส าคัญและที่มาของปัญหาวิจัย 
 ร้านอาหารเป็นส่วนหนึ่งในการตอบสนองความต้องการของผู้ บริโภคอย่างไรก็ตามการจัดตัง้ศูนย์อาหาร
มหาวิทยาลยัไว้ส าหรับบริการบคุลากร นกัศึกษาและบคุคลทัว่ไป โรงอาหารเดิมเป็นอาคารเรียนของสาขาวิทยาศาสตร์
การเกษตร มีอายมุากกว่า 30 ปี ปัจจุบนัปรับปรุงและตกแต่งใหม่ให้เป็นอาคารของศนูย์อาหารของมหาวิทยาลยัราชภฎั
ยะลา และได้ท าลอ็คจ าหนา่ยอาหารและเคร่ืองดื่ม มีทัง้หมด 11 ลอ็ค โดยแบง่เป็นร้านอาหาร 7 ลอ็ค ร้านขายเคร่ืองดื่ม 2 
ล็อค และร้านค้าทัว่ไป 2 ล็อค สว่นค่าเช่าของแต่ละล็อคนัน้ขึน้อยู่กบัความกว้างของแต่ละล็อคจ าหน่ายสินค้า  (นารีหม๊ะ 
ตาเฮ, 2562) 
 ผู้วิจยัจึงมีความสนใจที่จะศกึษาปัจจยัที่สง่ผลต่อการเลือกใช้บริการศนูย์อาหารมหาวิทยาลยัราชภฏัยะลาวา่มี 
เพื่อใช้ข้อมูลที่ได้จากการวิจัยครัง้นีเ้ป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาระบบการบริการที่มีผลต่อพฤติกรรมของผู้ เลือกใช้
บริการศนูย์อาหารมหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา 
 
วตัถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาเก่ียวกบัสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามในด้าน เพศ อาย ุชัน้ปีการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
และคณะที่ศกึษา ท่ีสง่ผลตอ่พฤติกรรมการตดัสนิใจเลอืกใช้บริการศนูย์อาหารมหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา 
 2. เพื่อศึกษาปัจจยัเก่ียวกบัสว่นประสมทางการตลาดธุรกิจบริการทัง้หมด 7 ด้าน )7Ps) ที่มีผลต่อการตดัสินใจ
เลอืกใช้บริการศนูย์อาหารมหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา 
กรอบแนวคิด    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีด าเนินการวิจัย                                                                   ภาพท่ี2.5: กรอบแนวคิด 

ข้ อ มู ล เ ก่ี ย ว กับ สถ านภาพขอ งผู้ ต อบ
แบบสอบถาม 
-เพศ -อาย ุ       -ชัน้ปีการศกึษา 
-รายได้เฉลีย่ตอ่เดือน   -คณะที่ศกึษา 

ปัจจยัที่สง่ผลตอ่การเลอืกใช้บริการศนูย์อาหาร
มหาวิทยาลยัราชภฏัยะ 
-ด้านผลติภณัฑ์  -ด้านราคา 
-ด้านช่องทางการจดัจ าหนา่ย -ด้านการสง่เสริมการตลาด 
-ด้านบคุคลหรือพนกังาน -ด้านกระบวนการ 
-ด้านสถานท่ีและสภาพแวดล้อม 

 

 

 

การเลอืกใช้บริการศนูย์อาหาร

ภายในมหาวิทยาลยัราชภฎัยะลา 
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการศูนย์อาหาร 
มหาวิทยาลยัราชภฎัยะลาประกอบด้วย 
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามข้อมลูทัว่ไปของนกัศกึษาได้แก่ เพศ อาย ุชัน้ปีการศกึษา รายได้เฉลีย่ตอ่เดือน คณะที่ศกึษา  
ตอนที่ 2 ค าถามด้านพฤติกรรมผู้บริโภคที่สง่ผลต่อการเลือกใช้บริการศนูย์อาหาร มหาวิทยาลยัราชภฎัยะลาโดยรูปแบบ
ร้อยละ  
ตอนที่ 3 แบบสอบถามปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการศูนย์อาหารมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ส่วนประสมทาง
การตลาด 
 ทัง้นี ้ผู้วิจยัก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนในการตอบแบบสอบถาม 5 ระดบัดงันี ้มากที่สดุ มาก  ปานกลาง น้อยที่สดุ น้อย 
 
วิธีสร้างเคร่ืองมือในการวิจัย 
 ได้ศึกษาเอกสารต ารางานวิจยัที่เก่ียวข้องกบัเร่ืองปัจจยัที่สง่ผลตอ่การใช้บริการศนูย์อาหารมหาวิทยาลยัราชภฎั
ยะลา เพื่อเป็นข้อมลูในการสร้างเคร่ืองมือ  
 ก าหนดกรอบและขอบเขตของแบบสอบถาม โดยให้สอดคล้องกับวตัถุประสงค์ของงานวิจัย โดยเรียงล าดบั
ค าถามและแยกเป็นหมวดหมูต่ามแนวคิดของงานวิจยัเร่ืองปัจจยัที่สง่ผลตอ่การใช้บริการศนูย์อาหารมหาวิทยาลยัราชภฎั
ยะลา 
 ร่างแบบสอบถามเพื่อขอค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิจัยพร้อมทัง้มีการตรวจและแก้ไขปรับปรุงเพื่อให้
ควบคมุวตัถปุระสงค์ของการวิจยั 
 น าแบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาและให้ผู้ เช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน 
ตรวจสอบพิจารณาหาความเที่ยงตรงตามเนือ้หา 
 น าแบบสอบถามที่ได้มีการปรับปรุงแก้ไขแล้ว น าไปทดลองใช้กบักลุม่ตวัอยา่งที่มีลกัษณะไกล้เคียงกนัจ านวน 30 
ชดุ 
 น าแบบสอบถามที่ทดลองมาตรวจสอบให้คะแนนและหาความเช่ือมั่น (Reliability) โดยใช้สูตรสมัประสิทธ์ิ
แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach)  
 น าแบบสอบถามที่ได้แก้ไขปรับปรุงคุณภาพของเคร่ืองมืออีกครัง้ จากข้อบกพร่องที่พบจากการตอบของกลุม่
ตวัอยา่ง 
จดัท าแบบสอบถามฉบบัสมบรูณ์ เพื่อน าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลูในการวิจยัตอ่ไป 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมลูแบบปฐมภูมิ เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ในการเก็บรวบรวมข้อมลู
จากกลุม่ตวัอยา่งจ านวน 400 ชดุ เพื่อน ามาวิเคราะห์ 
 การเก็บรวบรวมข้อมลูแบบทตุิยภมูิเป็นการเก็บรวบรวมข้อมลูจากทฤษฎีวารสารและงานวิจยัที่เก่ียวข้อง 
  ข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถามของกลุม่ตวัอยา่ง 400 ชดุ ลกัษณะข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถามของ
กลุม่ตวัอย่าง 400 ชุด พบว่ามีอตัราสว่นของเพศหญิงมากกว่าเพศชาย แบ่งออกเป็นเพศหญิงร้อยละ 63.0 และเพศชาย
ร้อยละ 37.0 ตามล าดบั โดยกลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญ่มอีายรุะหวา่ง 18ปี – 21ปี คิดเป็นร้อยละ 58.8 ทัง้นีช้ัน้ปีการศกึษาสว่น
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ใหญ่ของกลุม่ตวัอยา่ง คือ ชัน้ปีที่ 3 คิดเป็นร้อยละ 41.3 ระดบัรายได้เฉลีย่ตอ่เดือนของกลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญ่อยูใ่นระดบั 
ต ่ากว่า 2,000 บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 41.3 โดยสว่นใหญ่ศึกษาคณะมนษุย์ศาสตร์และสงัคมศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 
39.0 
 ข้อมูลพฤติกรรมทัว่ไปเก่ียวกบัการใช้บริการศูนย์อาหารมหาวิทยาลยัราชภฏัยะลาของนกัศึกษากลุ่มตวัอย่าง  
จากผลการวิจยัสามารถสรุปผลพฤติกรรมทัว่ไปเก่ียวกบัการใช้บริการศนูย์อาหารมหาวิทยาลยัราชภฏัยะลาของนกัศกึษา
กลุม่ตวัอยา่งได้ดงันี ้ความถ่ีในการใช้บริการตอ่สปัดาห์ของกลุม่ตวัอยา่ง จากกลุม่ตวัอยา่งทัง้หมด 400 คนสว่นใหญ่มีการ
ใช้บริการ 1-2 ครัง้ต่อสปัดาห์ เป็นจ านวนทัง้สิน้ 224 คน (คิดเป็นร้อยละ 56.0) รองลงมาคือ ใช้บริการ 3-4 ครัง้ต่อสปัดาห์
เป็นจ านวน 94 คน (คิดเป็นร้อยละ 23.3) และใช้บริการมากกว่า 4 ครัง้ต่อสปัดาห์จ านวน 83 คน(คิดเป็นร้อยละ 20 คน) 
แรงจูงใจที่ท าให้กลุ่มตวัอย่างเลือกใช้บริการศูนย์อาหาร มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา 3 อนัดบัแรกเรียงจากมากไปน้อย 
ได้แก่ เลอืกซือ้เพราะราคาไมแ่พงคิดเป็นร้อยละ 29.5 ซือ้เพราะมีเวลาจ ากดั(ต้องเข้าเรียนตอ่บา่ยโมง) คิดเป็นร้อยละ 16.0 
และเพื่อความสะดวกรวดเร็วคิดเป็นร้อยละ 14.5ประเภทของอาหารที่กลุม่ตวัอยา่งเลอืกซือ้บริการเป็นประจ า โดยประเภท
อาหารที่กลุม่ตวัอย่างซือ้บริการเป็นประจ า 3 อนัดบัแรกเรียงจากมากไปน้อย ได้แก่ ข้าวราดแกงเป็นจ านวน 317 คน(คิด
เป็นร้อยละ 30.2) รองลงมา คือเคร่ืองดื่มเป็นจ านวน 112 คน (คิดเป็นร้อยละ 10.7) และก๋วยเตี๋ยวเป็นจ านวน 82 คน(คิด
เป็นร้อยละ 7.0)คา่ใช้จ่ายในการใช้บริการโดยเฉลีย่ตอ่ครัง้ของกลุม่ตวัอยา่ง จากกลุม่ตวัอยา่งทัง้หมด 400 คน สว่นใหญ่มี
ค่าใช้จ่ายอยู่ที่ ตัง้แต่ 20-40 บาทต่อครัง้จ านวน 308 คน(คิดเป็นร้อยละ 7 7.0) รองลงมาคือ ตัง้แต่ 41-60 บาทต่อครัง้
จ านวน 41 คน(คิดเป็นร้อยละ 10.3) ต ่ากวา่ 20 บาทตอ่ครัง้จ านวน 32 คน(คิดเป็นร้อยละ 80) และมากกวา่ 60 บาทขึน้ไป
ต่อครัง้จ านวน 19 คน(คิดเป็นร้อยละ 1.9)บุคคลที่มีอิทธิพลต่อกลุ่มตัวอย่างในการตดัสินใจเลือกใช้บริการมากที่สดุ 3 
อันดับแรกเรียงจากมากไปน้อยได้แก่ เพื่อน คิดเป็นร้อยละ  5 8.0 รองลงมาคือ ตนเอง คิดเป็นร้อยละ 30.3 และ
ผู้ประกอบการ คิดเป็นร้อยละ 6.0 ตามล าดบั ช่วงเวลาที่เลือกใช้บริการศนูย์อาหาร มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลาของกลุม่
ตวัอยา่ง จากกลุม่ตวัอยา่งทัง้หมด 400 คน สว่นใหญ่มีการใช้บริการช่วงเวลา 10:01 - 12.00 เป็นจ านวน 192 คน (คิดเป็น
ร้อยละ 48.0) รองลงมา คือ 12:01 น.-14.00 น. เป็นจ านวน 170 คน (คิดเป็นร้อยละ 42.5) 08:00 น.- 10:00 น.เป็นจ านวน 
24 คน (คิดเป็นร้อยละ 6.0) และ14:01 น.- 16:00 เป็นจ านวน 14 คน(คิดเป็นร้อยละ 35) 
 สรุปข้อมลูเก่ียวกบั ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาด (7P’s)  
  เมื่อพิจารณาปัจจยัยอ่ยทัง้ 28 ปัจจยั พบวา่ปัจจยัอิสระที่มีคา่เฉลีย่ของล าดบัความคิดเห็นสงูสดุ 5 อนัดบัแรกได้
เรียงล าดบัจากมากไปน้อยดงันี ้ปัจจยัด้านราคา ราคามีความเหมาะสมกบัปริมาณอาหาร (ค่าเฉลี่ย 3.88 : เห็นด้วยมาก) 
ปัจจยัด้านผลติภณัฑ์ในเร่ืองของ ความหลากหลายของเมนอูาหารและเคร่ืองดื่ม (คา่เฉลีย่ 3.75 : เห็นด้วยมาก) ปัจจยัด้าน
ช่องทางการจดัจ าหน่ายในเร่ืองศนูย์อาหารตัง้อยู่ในที่สะดวก ง่ายต่อการเดินทางเข้าใช้บริการ (ค่าเฉลี่ ย 3.76 : เห็นด้วย
มาก) ปัจจยัด้านพนกังาน พนกังานและผู้ประกอบการมีความซื่อสตัย์สจุริต (คา่เฉลีย่ 3.73 : เห็นด้วยมาก) และปัจจยัด้าน
กระบวนการมีช่องทางเข้าออกและการจัดคิวในการบริการที่ดีให้ลกูค้า (ค่าเฉลี่ย 3.69 : เห็นด้วยมาก) นอกจากนีเ้มื่อ
พิจารณาปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ(7Ps) ในแต่ละปัจจยั สามารถสรุปผลการศึกษาของแต่ละ
ปัจจยัได้ดงันี ้ 
 ปัจจัยด้านผลิตภัณท์ พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดบัความคิดเห็นในความ

หลากหลายของเมนูอาหารและเคร่ืองดื่ม มากที่สุด (𝑋=3.75 S.D=0.86) และระดับความคิดเห็นในเร่ืองของความ

หลากหลายของประเภทเมนอูาหารและเคร่ืองดื่ม น้อยที่สดุ (𝑋=3.68 S.D=0.87)  
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 ปัจจัยด้านราคา พบว่ากลุ่มตวัอย่างมีค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดบัความคิดเห็นในราคามีความ

เหมาะสมกบัปริมาณอาหาร มากที่สดุ (𝑋=3.88 S.D=0.82) และระดบัความคิดเห็นในการมีป้ายบอกราคาที่บอกอย่าง

ชดัเจน น้อยที่สดุ (𝑋=3.55  S.D=0.97)  
 ปัจจยัด้านช่องทางการจดัจ าหนา่ย พบวา่กลุม่ตวัอยา่งมีคา่เฉลีย่และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานระดบัความคิดเห็น

ในศนูย์อาหารตัง้อยู่ในที่สะดวก ง่ายต่อการเดินทางใช้บริการ มากที่สดุ (𝑋=3.76 S.D=0.89) และระดบัความคิดเห็นใน

สถานท่ีการจดัจ าหนา่ยมีประเภทของร้านค้าที่หลากหลาย น้อยที่สดุ (𝑋=3.55 S.D=0.90) 
  ปัจจยัด้านการตลาด พบวา่กลุม่ตวัอยา่งมีคา่เฉลีย่และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานระดบัความคิดเห็นในเร่ืองการลด

แลกแจกแถม มากที่สดุ (𝑋=3.55 S.D=0.94) และระดบัความคิดเห็นเร่ืองของการประชาสมัพนัธ์ร้านอาหารผา่นสือ่ต่างๆ 

น้อยที่สดุ (𝑋=2.98 S.D=1.11) 
  ปัจจยัด้านพนกังาน พบว่ากลุม่ตวัอย่างมีค่าเฉลี่ยสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานระดบัความคิดเห็นในเร่ืองพนกังาน

และผู้ประกอบการมีความซื่อสตัย์สจุริต มากที่สดุ (𝑋=3.73 S.D=0.80) และระดบัความคิดเห็นของจ านวนพนกังานท า

ความสะอาดมีความเพียงพอตอ่การให้บริการ น้อยที่สดุ (𝑋=3.57 S.D=0.80) 
  ปัจจยัด้านกระบวนการ กลุม่ตวัอยา่งมีคา่เฉลี่ยและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานระดบัความคิดเห็นของช่องทางการ

เข้าออกและการจดัคิวในการบริการที่ดีให้ลกูค้า มากที่สดุ (𝑋=3.69 S.D=0.86) และระดบัความคิดเห็นควรมีการแสกน

คิวอาร์โค๊ดที่เช่ือมตอ่กบัทกุธนาคาร น้อยที่สดุ (𝑋= 3.49 S.D=0.98) 
  ปัจจยัด้านสถานที่และสิ่งแวดล้อม กลุม่ตวัอย่างมีค่าเฉลี่ยและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานระดบัความคิดเห็นของ

ความสะอาดของบริเวณพืน้ทางเดินศนูย์อาหาร มากที่สดุ (𝑋= 3.55 S.D= 0.94) และระดบัความคิดเห็นของศนูย์อาหาร
สามารถนัง่รับประทานอาหารและท างานไปด้วยมีบรรยากาศเหมาะสมแก่การเป็นศนูย์อาหารของมหาวิทยาลยั น้อยที่สดุ 

(𝑋= 3.49 S.D= 0.97) 
 สรุปการเปรียบเทียบปัจจยัที่สง่ผลต่อการเลอืกใช้บริการศนูย์อาหาร มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา จ าแนกตามเพศ 
ปัจจยัด้านผลติภณัฑ์ ผลจากการวิเคราะห์ข้อมลู แสดงวา่นกัศกึษามหาวิทยาลยัราชภฏัยะลาทัง้เพศชายเพศหญิงมีระดบั
การใช้บริการศนูย์อาหารมหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา ในปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ไมแ่ตกต่างกนั ยกเว้น ความหลากหลายของ

เมนอูาหารซึง่คา่นยัส าคญั มีคา่น้อยกวา่ทางสถิติที่ตัง้ไว้ α=0.05 แสดงวา่นกัศกึษามหาวิทยาลยัราชภฏัยะลาทัง้เพศชาย
เพศหญิงมีระดบัการใช้บริการศนูย์อาหารมหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา (sig. = 0.048) แตกตา่งกนั  
 ปัจจยัด้านราคา ผลจากการวิเคราะห์ข้อมลู แสดงว่านักศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏัยะลาทัง้เพศชายเพศหญิงมี
ระดบัการใช้บริการศนูย์อาหารมหาวทิยาลยัราชภฏัยะลา ในปัจจยัด้านราคาไมแ่ตกตา่งกนั ยกเว้น ราคาต ่ากวา่ร้านอาหาร

ภายนอกมหาวิทยาลยั ซึง่คา่นยัส าคญั มีคา่น้อยกวา่คา่นยัส าคญัทางสถิติที่ตัง้ไว้ α=0.05 แสดงวา่นกัศกึษามหาวิทยาลยั
ราชภฏัยะลาทัง้เพศชายและเพศหญิงมีระดบัการใช้บริการศนูย์อาหารมหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา (sig. = 0.016) แตกตา่ง
กนั  
 ปัจจยัด้านช่องทางการจดัจ าหนา่ย  แสดงวา่นกัศกึษามหาวิทยาลยัราชภฏัยะลาทัง้เพศชายและเพศหญิงมีระดบั
การเลอืกใช้บริการศนูย์อาหารมหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา ในปัจจยัด้านราคาไมแ่ตกตา่งกนั  
 ปัจจยัด้านการตลาด ผลจากการ แสดงว่านกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏัยะลาทัง้เพศชายและเพศหญิงมีระดบั
การเลอืกใช้บริการศนูย์อาหาร ปัจจยัด้านการตลาดไมแ่ตกตา่งกนั 
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 ปัจจยัด้านการตลาด แสดงวา่นกัศกึษามหาวิทยาลยัราชภฏัยะลาทัง้เพศชายเพศหญิงมีระดบัการเลอืกใช้บริการ
ศนูย์อาหาร ปัจจยัด้านการตลาดไมแ่ตกตา่งกนั 
 ปัจจยัด้านพนกังาน แสดงว่านกัศกึษามหาวิทยาลยัราชภฏัยะลาทัง้เพศชายเพศหญิงมีระดบัการเลือกใช้บริการ
ศนูย์อาหารมหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา ในปัจจยัด้านพนกังานไมแ่ตกตา่งกนั 
 ปัจจัยด้านกระบวนการ แสดงว่านกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏัยะลาทัง้เพศชายเพศหญิงมีระดบัการเลือกใช้
บริการศนูย์อาหาร ด้านกระบวนการไมแ่ตกตา่งกนั 
 ปัจจยัด้านสถานที่และสิ่งแวดล้อม แสดงว่านกัศกึษามหาวิทยาลยัราชภฏัยะลาทัง้เพศชายเพศหญิงมีระดบัการ
เลอืกใช้บริการศนูย์อาหาร ปัจจยัด้านสถานท่ีและสิง่แวดล้อมไมแ่ตกตา่งกนั 
 สรุปการเปรียบเทียบปัจจยัที่สง่ผลผลต่อการเลือกใช้บริการศนูย์อาหาร มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา จ าแนกตาม 
อาย ุพบว่า ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ ปัจจยัด้านราคา ปัจจยัด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย  ปัจจยัด้านการตลาด  ปัจจยัด้าน
พนกังาน ปัจจยัด้านกระบวนการ และปัจจยัด้านสถานท่ีและสิง่แวดล้อม ไมแ่ตกตา่งกนั  
 สรุปการเปรียบเทียบปัจจยัที่สง่ผลผลต่อการเลือกใช้บริการศนูย์อาหาร มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา จ าแนกตาม 
ชัน้ปีการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านผลิตภณัฑ์  ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ปัจจัยด้านการตลาด 
ปัจจยัด้านพนกังาน  ปัจจยัด้านกระบวนการ ปัจจยัด้านสถานท่ีและสิง่แวดล้อม  ไมแ่ตกตา่งกนั 
 สรุปการเปรียบเทียบปัจจยัที่สง่ผลผลต่อการเลือกใช้บริการศนูย์อาหาร มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา จ าแนกตาม 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า  ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ปัจจัยด้าน
การตลาด ปัจจยัด้านพนกังาน ปัจจยัด้านกระบวน และ ปัจจยัด้านสถานท่ีและสิง่แวดล้อมไมแ่ตกตา่งกนั 
 สรุปการเปรียบเทียบปัจจยัที่สง่ผลผลต่อการเลือกใช้บริการศนูย์อาหาร มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา จ าแนกตาม  
คณะที่ศึกษา ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และปัจจัยด้านพนักงาน ไม่
แตกต่างกนั ยกเว้นปัจจยัด้านการตลาด ได้แก่ มีการประชาสมัพนัธ์ที่ดึงดดูและน่าสนใจ ปัจจยัด้านกระบวนการ ได้แก่ มี
ช่องทางเข้าออกและการจดัคิวในการบริการที่ดีให้ลกูค้า ควรมีการสแกนคิวอาร์โค้ดที่เช่ือมตอ่กบัทุกธนาคาร ควรมีเคร่ือง
สแกนการช าระคา่อาหารผา่นบตัรนกัศกึษาและปัจจยัด้านสถานท่ีและสิง่แวดล้อม ได้แก่ การตกแตง่ภายในศนูย์อาหารให้
ความสะดวกสบายผ่อนคลาย ศนูย์อาหารสามารถนัง่รับประทานอาหารและท างานไปด้วยมีบรรยากาศเหมาะสมแก่การ
เป็นศนูย์อาหารมหาวิทยาลยั จ านวนที่นัง่มีเพียงพอ โต๊ะอาหารมีมาตรฐานสะอาดและปลอดภยั ความสะอาดของบริเวณ
พืน้ทางเดินศนูย์อาหาร แตกตา่งกนั ซึง่มีคา่น้อยกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05 
 
อภปิรายผล 
 การวิจยัเร่ือง การประเมินความพงึพอใจผู้ใช้บริการศนูย์อาหารมหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา จากผลที่ได้จากการวิ
เคราะหม์าอภิปรายในแต่ละด้านของปัจจยัที่สง่ผลต่อการเลือกใช้บริการ ศนูย์อาหารมหาวิทยาลยัราชภฏัยะลาตามที่ได้
ก าหนดไว้ในนการศกึษาครัง้นี ้ด้านคณุภาพและการบรกิาร ผู้ใช้บริการศนูย์อาหารมหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา มีความ  พงึ
พอใจโดยรวม อยู่ในระดับมาก ทัง้นีเ้ป็นเพราะว่า รสชาติของอาหารและเคร่ืองดื่มมีความ หลากหลาย มีคุณค่าทาง
โภชนาการ ภาชนะอปุกรณ์มีสะอาด และผู้จ าหน่ายอาหารมีความ กระตือรือร้นในการให้บรกิารอย่างรวดเร็วและถกูต้อง 
ซึง่สอดคล้องกบั นางสาวสณัห์จฑุา จ ารูญวฒัน์ (2559:ศกึษาเร่ือง) ปัจจยัที่สง่ผลตอ่การเลอืกใช้บริการร้านอาหารประเภท
ฟดูทรัก(Food Truck) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จริยา  ช่ืนตา, ประเสริฐ ศิริเสรีวรรณ (2559:ศกึษาเร่ือง) ความ
พงึพอใจของผู้ใช้บริการร้านอาหาร ธนาคารออมสนิส านกังานใหญ่ซึง่มีความ พงึพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เช่นกนั 
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ข้อเสนอแนะการวิจัย 
 โดยสว่นใหญ่ของผู้ตอบแบบสอบถามมกัพดูถึงเร่ือง ประเภทอาหารให้มีความหลากหลาย อาหารมีรสชาติปาน
กลางไมห่วานไมเ่ค็มจนเกินไป และอยากให้มีอาหารประเภทของทานเลน่ เช่น เฟรนช์ฟรายส์ นกัเก็ต ไอศกรีม เป็นต้น และ
อยากให้สถานท่ีของศนูย์อาหารมีบรรยากาศที่ดีและสะอาดกวา่นี ้ผู้ตอบแบบสอบถามบางสว่นให้ค าแนะน าวา่ ควรติดตัง้
แอร์หรือมีอากาศที่ถ่ายเท่มากกว่านี ้และมีโซนเก็บจานควรดูสะอาด และควรมีพนกังานควบคุม ดูแลให้เพียงพอ และ
ผู้ตอบแบบสอบถามบางสว่นอยากให้เป็นมากกวา่ศนูย์อาหาร อยากให้มีบรรยากาศที่ดีสามารถนัง่ท างานได้ 
 

บรรณานุกรม 
กองบริการมหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา, ปีการศกึษา 2561 
จริยา ชึ่นตา,ประเสร็ฐ ชิริเสรีวรรณ)2559) ความพงึพอใจของผู้บริโภคร้านอาหาร ธนาคารออมสนิส านกังานใหญ่ 
ชวลัเอี่ยมสกลุรัตน์)2558) ปัจจยัที่สง่ผลตอ่ความพงึพอใจในการบริโภคอาหารนานาชาติ 
นางสาวสณัห์จฑุาจ ารูญวฒัน์)2559) ปัจจยัที่สง่ผลตอ่การเลอืกใช้บริการร้านอาหารประเภทฟดูทรัค(food Truck) ขอ

ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 
นารีหม๊ะ ตาเฮ,สมัภาษณ์,21 มกราคม 2562 
วฒุิ สขุเจริญ ).พิมพ์ครัง้ที่ 3)(2559).ส านกังานพิมพ์จี .พี.ไซเบอร์พรินท์ ปรับปรุงจาก Meldrum&McDonald.2007 
วีระพงษ์ ภูส่วา่ง)2560) ความพงึพอใจตอ่สว่นประสมทางการตลาด ร้านอาหารและเคร่ืองดื่ม ชมุชนตรอก วงัหลงั 

กรุงเทพมหานคร 
สวุรรณา เพียรมานะ )2560) ความพงึพอใจ ความไว้ใจ และคณุภาพการบริการท่ีมีผลตอ่การ บอกตอ่ของลกูค้า 
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การจัดการการด าเนินชีวิตตามแนวคดิหลักปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพียงของนักศกึษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

Lifestyle Management Based on Sufficiency Economy 
Philosophy of Yala Rajabhat University Students 

 
ฟัรฮัม วามะ, นิกัสมี จาหลง, นิกัสมี จาหลง1 

หัสมัน กูแม, มารีนา  มาลอกมูอ 
 
บทคดัย่อ 
งานวิจยันีว้ตัถปุระสงค์1)  เพื่อศึกษาการจดัการการด าเนินชีวิตตามแนวคิดหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนกัศกึษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 2)  เพื่อหาความสัมพันธ์การด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจเพียงของนักศึกษา
มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลาระหวา่ง เพศ อาย ุคณะ ระดบัชัน้ปี รายได้ และ รายจ่าย จ าแนกตามกลุม่ตวัอยา่ง คือ นกัศกึษา
มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา จ านวน 400 คน เคร่ืองมือที่ใช้การในวิจยัเป็น แบบสอบถาม  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู
ได้แก่ คา่เฉลีย่สว่นเบี่ยงเบนมาตฐาน การเปรียบเทียบ และสมัประสทิธิสหสมัพนัธ์  ผู้วิจยั พบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามสว่น
ใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน  297 คน ร้อยละ 74.2  มีช่วงอายมุากที่สดุ คือ อาย ุ21ปี จ านวน 140 คน ร้อยละ 15.8  คณะ
ละ 100 คน ร้อยละ 25.0 มีรายได้มากที่สดุ คือ รายได้ 2,000ถึง3,000 บาทต่อเดือน จ านวน 167 คน ร้อยละ 41.8 และมี
รายจ่ายมากที่สดุคือ รายจ่าย 2,000 ถึง3,000 บาทต่อเดือน  จ านวน 159 คน ร้อยละ 39.8 ระดบัการจดัการการด าเนิน
ชีวิตตามแนวคิดหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา  ด้านเง่ือนไขความรู้อยู่ในระดบั

มากที่สดุ(�̅�=3.98,S.D.=0.81)และความพอประมาณอยูใ่นระดบัน้อยที่สดุ (�̅�=3.53,S.D.=0.87)  
 
ค าส าคญั การจดัการ ,ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง,นกัศกึษามหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา 
 
Abstract 
The objectives of this research were 1)  to study a lifestyle management according to sufficiency economy 
philosophy of Yala Rajabhat University students.  2)  To find relationship of lifestyle management according to 
sufficiency economy philosophy on the basis of genders, ages, faculties, educational level, incomes, and 
expenses classified by sample group of 400 Yala Rajabhat University students.  The instrument used in this 
research was questionnaire, the statistics used in data analysis were average, standard deviation, comparison, 
and correlation coefficient.  The results found that, most of respondents were 297 female accounting 74.2% , 
140 respondents were from aged 21 years old accounting 15. 8% , 100 respondents from each faculty 

                                                           
1 นกัศึกษาสาขาวิชาการจดัการ คณะวิทยาการจดัการ  มหาวิทยาลยั ราชภฏัยะลา 
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accounting 25.0%.  Besides that, 167 respondents have the highest income between 2,000-3,000 baht per 
month accounting 41.8% , and 159 respondents have the highest expenses between 2,000-3,000 baht per 
month accounting 39.8%. The level of lifestyle management based on sufficiency economy philosophy of Yala 

Rajabhat University students in terms of knowledge was at the highest-level (x=̅3.98,S.D.=0.81),and in terms of 

modesty was at the lowest level (x ̅= 3.53, S.D.= 0.87). 
 
Keywords: Management, Sufficiency Economy Philosophy, Yala Rajabhat University Students 
 
บทน า 

สภาพเศรษฐกิจและสงัคมในปัจจุบนัเป็นสาเหตสุ าคญัที่ท าให้คนไทยตกอยู่ในภาวะเดือดร้อน ทัง้ปัญหาด้าน
เศรษฐกิจและปัญหาสงัคม ซึง่นบัวนัจะยิ่งทวีความรุนแรงมากขึน้ เนื่องจากสงัคมไทยจะให้ความส าคญักบัระบบเศรษฐกิจ
แบบทุนนิยม จนท าให้คนท าทุกวิถีทางเพื่อให้ได้ในสิ่งที่ต้องการ บางคนถึงกับสละจรรยาบรรณในวิชาชีพ น าความรู้
ความสามารถของตนไปแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ค านงึถึงความเดือดร้อนที่จะเกิดกบัคนอื่นในสงัคม ขอเพียงให้ตนเอง
ได้รับประโยชน์สงูสดุก็พอ ทกุคนต้องการที่จะตอบสนองความต้องการของตนเอง จึงเกิดการแข่งขนักนัเพื่อให้ได้เงินตรา
โดยไม่จ ากดัรูปแบบ เช่น การฉ้อโกงรวมถึงการฉ้อราษฎร์บงัหลวง การด าเนินกิจกรรมนอกกฎหมาย (อารีย์ เชือ้เมืองพาน
,2551)ซึ่งทัง้หมดที่กลา่วมาเป็นปัญหาที่เกิดจากภาวะเศรษฐกิจ จนน าไปสูปั่ญหาต่างๆ ทางสงัคม เช่น ปัญหาการขาด
คุณธรรม จริยธรรม ปัญหาความรุนแรงต่างๆ ปัญหาการรับค่านิยมวฒันธรรมต่างชาติที่ไม่เหมาะสมของเยาวชนไทย 
ดงันัน้จะเห็นได้วา่ในปัจจบุนัการด าเนินชีวิตของเยาวชนไทยจะให้ความส าคญักบัวตัถนุิยม ความฟุง้เฟอ้ มีความต้องการที่
ไม่รู้จกัพอ ใช้จ่ายเงินเกินความจ าเป็น ก็จะท าให้สงัคมไทยในอนาคตนา่เป็นห่วง เพราะเยาวชนถือเป็นทรัพยากรมนษุย์ที่
ส าคญัที่สดุที่จะพฒันาประเทศชาติให้มีความเจริญก้าวหน้าในอนาคต 

การด าเนินชีวิตในรัว้มหาวิทยาลยัของนกัศึกษาปัจจุบนั มีความเป็นสงัคมนิยม ตามกระแสจนท าให้ขาดวินยั
ทางด้านต่างๆ นกัศึกษาในมหาวิทยาลยัสว่นใหญ่ได้รับทนุทรัพย์มาจากการสง่เสียของพ่อแมผู่้ปกครองซึง่สง่มาให้เป็นคา่
ศึกษาเลา่เรียนและค่าใช้จ่ายในการด าเนินชีวิตประจ าวนั แต่บางคนน าเงินที่ได้ไปใช้ผิดวตัถปุระสงค์ โดยน าไปใช้จ่ายซือ้
ของที่ไม่จ าเป็น ดงันัน้จะเห็นได้ว่าในปัจจุบนัการด าเนินชีวิตของเยาวชนจะให้ความส าคญักับวตัถุนิยม ความฟุ้งเฟ้อ มี
ความต้องการที่ไมรู้่จกัพอ ใช้จ่ายเงินเกินความจ าเป็น ท าให้สงัคมไทยในอนาคตน่าเป็นห่วง (กลัปพฤกษ์ ,2553) ดงันัน้จึง
ได้มีการน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่พระบาท สมเด็จพระปรมินทรมหาภมูิพลอดลุยเดช มีพระราชด ารัสแก่ชาวไทย
ในวนัที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2540 เพื่อเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศไทย ให้สามารถด ารงอยู่ได้อย่าง
มั่นคงและยั่งยืนในกระแสโลกาภิวตัน์ โดยเร่ิมต้นตัง้แต่จากการวางแผนทางด้านการเงิน ว่าจะใช้จ่ายอะไรมากน้อย
เพียงใดในแตล่ะวนั และควรมีความพอดีไม่มากเกินไปหรือน้อยเกินไป  เพราะแต่ละคนมีรูปแบบการด าเนินชีวิตที่ตา่งกนั 
แตจ่ะมีความคล้ายคลงึกนัเพราะใช้หลกัการเดียวกนั  ความพอเพียงจะเป็นผลดีและเป็นประโยชน์ตอ่ตวันกัศกึษาเอง หาก
มีการน าไปปรับใช้ในการด าเนินชีวิตตามความถกูต้องและเหมาะสมกบัตนเอง และจะเป็นผลดีตอ่สงัคมและประเทศชาติ
สบืไป  (มลูนิธิชยัพฒันา.ออนไลน์,2559) 

ดังนัน้ผู้ วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาพฤติกรรมการด าเนินชีวิตแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษา
มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
หรือไม่ และจะน าเอาข้อมูลที่ได้จากการศึกษาครัง้นีไ้ปเป็นข้อมูลพืน้ฐานในการส่งเสริมและพฒันาการด าเนินชีวิตของ
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นกัศึกษาตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฎัยะลาเพื่อเป็นการส่งเสริมให้นกัศึกษา
ด าเนินชีวิตตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้อยา่งมีประสทิธิภาพ  
 
 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1.เพื่อศกึษาการจดัการการด าเนนิชีวิตตามแนวคดิปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงของนกัศกึษามหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา 
2. เพื่อหาความสมัพนัธ์ระหวา่งลกัษณะสว่นบคุคลกบัการด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
แนวคดิและทฤษฎ ี
การจัดการการด าเนินชีวติ 
 Solomon (1996) ได้อธิบายรูปแบบการด าเนินชีวติในเชิงผู้บริโภควา่ รูปแบบการด าเนินชีวิต (Lifestyle) สามารถ
อธิบายให้เห็นถึงค่านิยมหรือรสนิยมในการด าเนินชีวิตผ่านรูปแบบของการบริโภคสินค้าต่าง ๆ ซึ่งบคุคลมกัจะรวมตวักนั
เป็นกลุ่มโดยมีสิ่งที่ชอบเหมือนๆกันใช้เวลาท ากิจกรรมที่คล้ายกัน และซือ้ของที่คล้ายกัน ดังนัน้นับเป็นโอกาสที่ดีของ
นกัการตลาดในการก าหนดกลยทุธ์หรือผลิตสินค้าให้ตรงกบัลกัษณะและความต้องการของกลุม่คนตา่งๆ นัน้สามารถท า
ให้เห็นถึงคา่นิยมในการด าเนินชีวิตผา่นรูปแบบการจบัจ่ายใช้สอยและคนนัน้เป็นสตัว์สงัคมที่จะมีการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันท า
กิจกรรมตา่งๆและสิ่งที่ชอบคล้ายๆกนัและเลือกที่จะซือ้ของที่คล้ายกนั ซึ่งนัน้เป็นโอกาสของนกัการตลาดที่จะน าข้อมลูใน
จดุนีม้าใช้ในการวางแผนกลยทุธ์ในการขายหรือผลติสนิค้า ให้ตรงกบัความต้องการและลกัษณะของกลุม่ลกูค้า(Solomon, 
1996 อ้างใน วรท แสงสวา่งวฒันะ 2558) 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชีถ้ึงแนวการด ารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตัง้แต่ระดับ
ครอบครัวระดบัชุมชนจนถึงระดบัรัฐ ทัง้ในการพฒันาและบริหารประเทศให้ด าเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการ
พฒันาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทนัต่อโลกยคุโลกาภิวตัน์ ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตผุล รวมถึง
ความจ าเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้ มกันในตัวที่ดีพอสมควรต่อการกระทบใดๆอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทัง้ภายใน
ภายนอก ทัง้นีจ้ะต้องอาศยัความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมดัระวงัอย่างยิ่งในการน าวิชาการตา่งๆมาใช้ในการ
วางแผนและการด าเนินการ ทุกขัน้ตอนและขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพืน้ฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎีและนกัธุรกิจในทุกระดบั ให้มีส านึกในคุณธรรม ความซื่อสตัย์สุจริตและให้มีความรอบรู้ที่
เหมาะสมด าเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา และความรอบคอบ เพื่อให้สมดลุและพร้อมต่อการรองรับ
การเปลีย่นแปลงอยา่งรวดเร็วและกว้างขวาง ทัง้ด้านวตัถ ุสงัคม สิง่แวดล้อมและวฒันธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอยา่งดี 
(มลูนิธิชยัพฒันา.ออนไลน์,2559) 
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ข้อมลูทัว่ไปของนกัศกึษาประกอบด้วย  
1.เพศ 
2.อาย ุ
3.คณะ 
4.รายได้ 
5.คา่ใช้จา่ย 

 

กรอบแนวคดิการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิด  

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

   ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 
1. ประชากร คือ นกัศกึษามหาวิทยาลยัราชภฏัยะลาทัง้หมด จ านวน 7,360 คน 
2 .กลุ่มตวัอย่าง  คือ นกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา โดยการก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยใช้วิธีการของ   

เครซี่และมอร์แกนและก าหนดให้สดัสว่นของลกัษณะที่สนใจในประชากร เท่ากบั 0.5 ระดบัความคลาดคลื่นที่ยอมรับได้ 
5% และระดบัความเช่ือมัน่ 95% สามารถหาขนาดของกลุม่ตวัอยา่งกบัประชากรท่ีมีขนาดเล็กได้ตัง้แต ่10 ปีขึน้ไป โดยมี
กลุม่ประชากรจ านวน 7,360 จากตารางของเครซี่และมอร์แกน กลุม่ตวัอยา่ง 400 คน 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล 

  เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยครัง้นี ้
แบบสอบถามการจดัการการด าเนินชีวิตของนกัศกึษาตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประกอบด้วย 

ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามข้อมลูทัว่ไปของนกัศกึษาได้แก่ เพศ อาย ุคณะ ระดบัชัน้รายได้ คา่ใช้จ่าย 
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับการน าแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิตของนักศึกษา
ประกอบด้วย ด้านความพอประมาณ ด้านความมีเหตผุล ด้านการมีภูมิคุ้มกันที่ดี ด้านเง่ือนไขความรู้ และด้านเง่ือนไข
คณุธรรม เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราสว่นประมาณคา่ (Ratnig scale) ตามแบบของลเิคิร์ท (Likert’ s Scale) ที่มี5ระดบั 
คือ มากที่สดุ มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สดุ 
 
วิธีสร้างเคร่ืองมือในการวิจัย 
คณะผู้วิจยัได้สร้างเคร่ืองมือขึน้เอง โดยมีวิธีการจดัสร้างเคร่ืองมอื เพื่อเก็บรวบรวมข้อมลูการวิจยัได้ด าเนินการตามขัน้ตอน
ดงันี ้ 
 1. ได้ศึกษาเอกสารต ารา งานวิจยัที่เก่ียวข้องเก่ียวกบัเร่ืองการจดัการการด าเนินชีวิตตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง เพื่อเป็นข้อมลูในการสร้างเคร่ืองมือ  
 2. ก าหนดกรอบและขอบเขตของแบบสอบถาม โดยให้สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์และ สมมติฐานของงานวิจยั 
โดยเรียงล าดบัตามลกัษณะของค าถามและแยกเป็นหมวดหมูต่ามแนวคดิของ งานวจิยัเร่ืองการจดัการการด าเนินชีวติตาม
หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนกัศกึษามหาวิทยาลยัราชภฎัยะลา 

ระดบัพฤติกรรมการด าเนินชีวิตตาม
หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง3หว่ง 2 
เง่ือนไข 
1.ด้านความพอประมาณ 
2.ด้านการมีเหตผุล 
3.ด้านการมีภมิูคุ้มกนัในตวัทีด่ ี
4.ด้านเง่ือนไขความรู้ 
5.ด้านเง่ือนไขคณุธรรม 
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 3. ร่างแบบสอบถามเพื่อขอค าแนะน าจากที่ปรึกษาวิจยัพร้อมทัง้มีการตรวจและแก้ไขปรับปรุงเพื่อให้ควบคมุ
วตัถปุระสงค์ของการวิจยั 
 4.น าแบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของที่ปรึกษาและให้ผู้ เช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบ
พิจารณาหาความมัน่คงความเที่ยงตรงตามเนือ้หา 
 5. น าแบบสอบถามที่ได้มีการปรับปรุงแก้ไขแล้ว น าไปทดลองใช้กบักลุม่ตวัอย่าง คือ นกัศึกษาจากสถาบนัการ
พลศกึษา วิทยาเขตยะลา จ านวน 30 ชดุ 
 6 น าแบบสอบถามที่ทดลองมาตรวจสอบให้คะแนนและหาความเช่ือมัน่ (Reliability) โดยใช้สตูรสมัประสิทธ์ิ
แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) โดยได้คา่ Alpha Coefficient  เทา่กบั 0.69    
 7 น าแบบสอบถามที่ได้ แก้ไขปรับปรุงคณุภาพของเคร่ืองมืออีกครัง้เพื่อความสมบรูณ์จากข้อบกพร่องที่พบจาก
การตอบของกลุม่ตวัอยา่ง 
 8 .จดัท าแบบสอบถามฉบบัสมบรูณ์ เพื่อน าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลูในการวิจยัตอ่ไป 
  
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 จากวิจยัครัง้นี ้มีการเก็บรวบรวมข้อมลู 2 แบบ  

1. การเก็บรวบรวมข้อมลูแบบปฐมภมูิ เป็นการเก็บรวบรวมข้อมลูโดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมลูจาก
กลุม่ตวัอยา่งจ านวน 400 ชดุ เพื่อน ามาวิเคราะห์ 
 2  .การเก็บรวบรวมข้อมลูแบบทตุิยภมูิเป็นการเก็บรวบรวมข้อมลูจากทฤษฎีวารสารและงานวิจยัที่เก่ียวข้อง  
สถติิที่ใช้ในการวิจัย 
 เป็นการวิเคราะห์ข้อมลูครัง้นีใ้ช้โปรแกรมส าเร็จรูปวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย( �̅� ) ค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ทดสอบสมมติฐานทางสถิติ ด้วย ค่า T-test และOne-way Anova และค่าสมัประสิทธ์ิ
สหสมัพนัธ์ (Correlation) 
 
สรุปผล 

ในการศึกษาวิจยัครัง้นี ้ผลด้านข้อมลูทัว่ไปของนกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา พบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม
ทัง้หมดจ านวน 400 คน มีผู้ ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีเพศหญิง จ านวน 297 คน คิดเป็นร้อยละ 74.2 มีเพศชาย 
จ านวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 25.8 มีช่วงอายมุากที่สดุ คือ อาย ุ21ปี จ านวน 140 คน คิดเป็นร้อยละ 15.8 มีช่วงอายุ
น้อยที่สดุ คือ อาย ุ29 ปีจ านวน 1 คนคิดเป็นร้อยละ 2.0 กลุม่ตวัอยา่งคณะละ 100 คน คิดเป็นร้อยละ 25.0 มีรายได้มาก
ที่สดุ คือรายได้ 2,000  ถึง 3,000 บาทต่อเดือน จ านวน 167 คน คิดเป็นร้อยละ 41.8 มีรายได้น้อยที่สดุ คือ รายได้ 5 ,000 
บาทขึน้ไป จ านวน 17 คนคิดเป็นร้อยละ 4.2 มีรายจ่ายมากที่สดุคือ รายจ่าย  2 ,000 ถึง 3,000 บาทต่อเดือน จ านวน 159 
คิดเป็นร้อยละ 39.8 และรายจ่ายน้อยที่สดุ คือ 5,000 บาทขึน้ไปจ านวน 19 คนคิดเป็นร้อยละ 4.0 

ด้านความพอประมาณ พบว่า ระดับการปฏิบัติการด าเนินชีวิตของนักศึกษาตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง ในด้านความพอประมาณ อยู่ในระดบัมากที่สดุคือ ใช้จ่ายซือ้สินค้าอย่างประหยดั (�̅�= 3.53, S.D. 0.87)  และ
ด้านความพอประมาณอยู่ในระดบัน้อย คือ มีการปลกูพืชผกัสวนครัวไว้เป็นอาหารขอครอบครัว ( �̅� =2.89,S.D.=1.14)  
 ด้านความมีเหตผุล พบว่า ระดบัการปฏิบตัิการด าเนินชีวิตของนกัศึกษาตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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ในด้านความมีเหต ุอยู่ในระดบัมากที่สดุคือมีการด าเนินชีวิตด้วยเหตผุล (�̅�=3.78, S.D.= 0.74) และด้านความมีเหตผุล

อยู่ในระดบัน้อย คือ เลือกซือ้สินค้าโดยค านึงถึงความประหยดัที่เป็นประโยชน์ไม่ใช่ตามกระแสนิยม ( �̅� =3.50,S.D.= 
0.92) 

ด้านการมีภมูิคุ้มกนัในตวัที่ดี พบว่า ระดบัการปฏิบตัิการด าเนินชีวิตของนกัศกึษาตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง ในด้านความมีเหต ุในระดบัมากที่สดุคือ การหลีกเลี่ยงอบายมขุทกุชนิด (�̅�= 3.82,S.D.=0.99) และด้านการมี
ภูมิคุ้ มกันในตัวที่ดีอยู่ในระดับน้อย คือการหารายได้เสริมเลีย้งตนเองเช่น ท างานหลั งเลิกเรียน ขายออนไลน์ 

(�̅�=3.30,S.D.=1.12) 
ด้านเง่ือนไขความรู้ พบว่า ระดบัการปฏิบตัิการด าเนินชีวิตของนกัศึกษาตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ในด้านเง่ือนไขความรู้ ในระดบัมากที่สดุคือ การเอาใจใสต่่อการเรียนของคณุอยา่งสม ่าเสมอ( �̅�= 3.98,S.D.=0.81) และ
ด้านเง่ือนไขความรู้อยูใ่นระดบัน้อย คือ การน าความรู้ใช้ในทางที่เหมาะสม  (�̅�=3.84,S.D.=0.78) 

ด้านเง่ือนไขคณุธรรม พบวา่ ระดบัการปฏิบตัิการด าเนินชีวิตของนกัศกึษาตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ในด้านเง่ือนไขคณุธรรมและจริยธรรม ในระดบัมากที่สดุคือ การพิจารณาเร่ืองราวตา่งๆภายใต้คณุธรรมและจริยธรรม 

(�̅�= 4.14,S.D.=0.71) และด้านเง่ือนไขคณุธรรมและจริยธรรมอยูใ่นระดบัน้อย คือ การประพฤติปฏิบตัิตนอยูใ่นความ

สจุริต (�̅�=4.08,S.D.=0.77) 
การเปรียบเทียบระดบัการปฏิบตัิการด าเนินชีวิตของนกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏัยะลาตามแนวคิดปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง จ าแนกตาม เพศ พบว่านักศึกษามหาวิทยาลยัราชภัฏยะลาทัง้เพศชายและเพศหญิงมีระดับการ
ปฏิบตัิการด าเนินตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในด้านพอประมาณ  ด้านความมีเหตผุล ด้านด้านการมีภมูิคุ้มกนั
ในตวัที่ดี ด้านเง่ือนไขความรู้ และ ด้านเง่ือนไขคุณธรรม ไม่แตกต่างกัน  ยกเว้น  ด้านความพอประมาณ คือ มีการไม่
ฟุ่ มเฟือยมีการประหยดัในทางที่ถกูต้อง และ การเลอืกซือ้สนิค้าที่จ าเป็นเทา่นัน้ ด้านความมีเหตผุล มีการเตรียมเงินส ารอง
เพื่อใช้จ่ายในยามฉกุเฉิน และ มีการใช้จ่ายด้วยความระมดัระวงัไมก่่อ แตกตา่งซึง่มีคา่น้อยกวา่ ระดบันยัส าคญั 0.05 

การเปรียบเทียบระดบัการปฏิบตัิการด าเนินชีวิตของนกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏัยะลาตามแนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง จ าแนกตาม อาย ุพบวา่ พบวา่นกัศกึษามหาวิทยาลยัราชภฏัยะลาทัง้เพศชายและเพศหญิงมีระดบัการ
ปฏิบตัิการด าเนินตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในด้านพอประมาณ  ด้านความมีเหตผุล ด้านด้านการมีภมูิคุ้มกนั
ในตวัที่ดี ด้านเง่ือนไขความรู้ และ ด้านเง่ือนไขคณุธรรม ไมแ่ตกตา่งกนั   

การเปรียบเทียบระดบัการปฏิบตัิการด าเนินชีวิตของนกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏัยะลาตามแนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง จ าแนกตาม คณะ พบว่านักศึกษามหาวิทยาลยัราชภัฏยะลาทัง้เพศชายและเพศหญิงมีระดบัการ
ปฏิบตัิการด าเนินตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในด้านพอประมาณ  ด้านความมีเหตผุล ด้านด้านการมีภมูิคุ้มกนั
ในตวัที่ดี ด้านเง่ือนไขความรู้ และ ด้านเง่ือนไขคณุธรรม ไมแ่ตกตา่งกนั  ยกเว้น ด้านเง่ือนไขความรู้ดี คือ มีการศกึษาข้อมลู
อย่างรอบคอบทกุครัง้ก่อนที่จะลงทุน มีการได้น าความรู้ใช้ในทางที่เหมาะสมและมีการใช้สติปัญญาในการด าเนินชีวิต 
แตกตา่งกนั ซึง่มีคา่น้อยกวา่ ระดบันยัส าคญั 0.05 

การเปรียบเทียบระดบัการปฏิบตัิการด าเนินชีวิตของนกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏัยะลาตามแนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง จ าแนกตาม ระดบัชัน้ปี พบว่านกัศกึษามหาวิทยาลยัราชภฏัยะลาทัง้เพศชายและเพศหญิงมีระดบัการ
ปฏิบตัิการด าเนินตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในด้านพอประมาณ  ด้านความมีเหตผุล ด้านด้านการมีภมูิคุ้มกนั
ในตวัที่ดี ด้านเง่ือนไขความรู้ และ ด้านเง่ือนไขคุณธรรม ไม่แตกต่างกัน ยกเว้น ด้านความพอประมาณ  ได้แก่มีการลด
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ค่าใช้จ่ายที่ฟุ่ มเฟือยในตวัเอง เช่น เสือ้ผ้า รองเท้า เป็นต้น และมีการเลือกซือ้สินค้าที่จ าเป็นเท่านัน้แตกต่างกนั และ ด้าน
เง่ือนไขคุณธรรม ได้แก่ ได้แก่มีการยึดหลกัทางสายกลางในการด าเนินชีวิตและมีการพิจารณาเร่ืองราวต่างๆภายใต้
คณุธรรมและจริยธรรม แตกตา่งกนัซึง่มีคา่น้อยกวา่ ระดบันยัส าคญั 0.05 

การเปรียบเทียบระดบัการปฏิบตัิการด าเนินชีวิตของนกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏัยะลาตามแนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง จ าแนกตาม รายได้เฉลีย่ตอ่เดือน พบว่านกัศกึษามหาวิทยาลยัราชภฏัยะลาทัง้เพศชายและเพศหญิงมี
ระดบัการปฏิบตัิการด าเนินตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในด้านพอประมาณ  ด้านความมีเหตผุล ด้านด้านการมี
ภมูิคุ้มกนัในตวัที่ดี ด้านเง่ือนไขความรู้ และ ด้านเง่ือนไขคณุธรรม ไมแ่ตกตา่งกนั 

การเปรียบเทียบระดบัการปฏิบตัิการด าเนินชีวิตของนกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏัยะลาตามแนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง จ าแนกตาม รายจ่ายเฉลี่ยตอ่เดือน พบว่านกัศกึษามหาวิทยาลยัราชภฏัยะลาทัง้เพศชายและเพศหญิง
มีระดบัการปฏิบตัิการด าเนินตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในด้านพอประมาณ  ด้านความมีเหตผุล ด้านด้านการ
มีภมูิคุ้มกนัในตวัที่ดี ด้านเง่ือนไขความรู้ และ ด้านเง่ือนไขคณุธรรม ไมแ่ตกตา่งกนั ยกเว้น ด้านความประมาณได้แก่มีการ
ลดคา่ใช้จ่ายที่ฟุ่ มเฟือยในตวัเองเช่นเสือ้ผ้ารองเท้าเป็นต้น มีการปลกูพืชผกัสวนครัวไว้เป็นอาหารของครอบครัว   มีการไม่
ฟุ่ มเฟือยมีการประหยดัในทางที่ถกูต้อง และ มีการเลือกซือ้สินค้าที่จ าเป็นเท่านัน้ ด้านความมีเหตผุล ด้แก่ มีการเลือกซือ้
สินค้าโดยค านึงถึงความประหยดัที่เป็นประโยชน์ไม่ใช่ตามกระแสนิยมและ ด้านเง่ือนไขความรู้  ได้แก่ มีการศึกษาข้อมลู
อยา่งรอบคอบทกุครัง้ก่อนที่จะลงทนุแตกตา่งกนั ซึง่มีคา่น้อยกวา่ ระดบันยัส าคญั 0.05 

ความสมัพนัธ์ระหว่างระดบัปฏิบตัิการจดัการด าเนินชีวิตตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนกัศึกษา
มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลาจ าแนกตามเพศ ผลวา่ความสมัพนัธ์ระหวา่งเพศ สว่นใหญ่มีความสมัพนัธ์เชิงลบ โดยรวมอยูใ่น
ระดบัมากที่สดุ  ด้านเง่ือนไขคณุธรรม คือ มีการพิจารณาเร่ืองราวต่างๆภายใต้คณุธรรมและจริยธรรม มี และโดยรวมอยู่
ระดบัน้อย ด้านมีภมูิคุ้มกนัในตวัที่ดี คือ มีการออมเงินฝากธนาคารทกุเดอืน การจดัการการด าเนินชีวิตตามแนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาจ าแนกตามอายุ ผลว่าความสัมพันธ์ระหว่างอายุ ส่วนใหญ่มี
ความสมัพนัธ์เชิงบวก โดยรวมอยูใ่นระดบัมากที่สดุ ด้านเง่ือนไขความรู้ คือ มีการศกึษาข้อมลูอยา่งรอบคอบทกุครัง้ก่อนที่
จะลงทนุและโดยรวมอยูใ่นระดบัน้อยที่สดุ ด้านความพอประมาน คือ  มีการเลอืกซือ้สนิค้าที่จ าเป็นเทา่นัน้  

การจดัการการด าเนินชีวิตตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอของนกัศกึษามหาวิทยาลยัราชภฏัยะลาจ าแนกตาม
คณะ ผลว่าความสมัพันธ์ระหว่างคณะ ส่วนใหญ่มีความสมัพันธ์เชิงบวก โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านเง่ือนไข
คณุธรรมจริยธรรม คือ มีการยดึหลกัทางสายกลางในการด าเนินชีวิตโดยรวมอยูใ่นระดบัมากที่สดุ ด้านความพอประมาณ 
คือ มีการเลือกซือ้สินค้าที่จ าเป็นเท่านัน้  การจัดการการด าเนินชีวิตตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอของนักศึกษา
มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลาจ าแนกตามระดบัชัน้ปี ผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งผลวา่ความสมัพนัธ์ระหวา่งเพศกบั
ด้านความพอประมาณ ด้านความมีเหตผุล ด้านการมีภมูิคุ้มกนัในตวัที่ดี ด้านเง่ือนไขความรู้ และ ด้านเง่ือนไขคณุธรรม
จริยธรรม  สว่นใหญ่มีความสมัพนัธ์เชิงบวกโดยรวมอยูใ่นระดบัน้อยที่สดุ ด้านเง่ือนไขคณุธรรมจริยธรรม คือ มีการยดึหลกั
ทางสายกลางในการด าเนินชีวิต มีโดยรวมอยู่ในระดบัน้อยที่สดุ ด้านความมีเหตผุล คือ มีการวางแผนในการใช้จ่ายอยา่ง
รอบคอบ 

การจดัการการด าเนินชีวิตตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอของนกัศกึษามหาวิทยาลยัราชภฏัยะลาจ าแนกตาม
รายได้เฉลีย่ตอ่เดือน ผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ผลวา่ความสมัพนัธ์ระหวา่งเพศกบัด้านความพอประมาณ ด้านความมี
เหตผุล ด้านการมีภมูิคุ้มกนัในตวัที่ด ีด้านเง่ือนไขความรู้ และ ด้านเง่ือนไขคณุธรรมจริยธรรม  สว่นใหญ่มีความสมัพนัธ์เชิง
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บวกโดยรวมอยู่ในระดบัมากที่สดุด้านความพอประมาณ คือ มีการใช้จ่ายในการซือ้สินค้าอย่างประหยดั  โดยรวมอยู่ใน
ระดบัน้อยที่สดุ ด้านภมูิคุ้มกนัในตวัที่ดี คือ มีการใช้จ่ายด้วยความระมดัระวงัไมก่่อหนีส้นิ 

 การจดัการการด าเนินชีวิตตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอของนกัศกึษามหาวิทยาลยัราชภฏัยะลาจ าแนกตาม
รายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน ผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ ผลว่าความสมัพนัธ์ระหว่างเพศกับด้านความพอประมาณ ด้าน
ความมีเหตุผล ด้านการมีภูมิคุ้ มกันในตัวที่ดี ด้านเง่ือนไขความ รู้ และ ด้านเง่ือนไขคุณธรรมจริยธรรม  ส่วนใหญ่มี
ความสมัพนัธ์เชิงลบ โดยรวมอยู่ในระดบัมากที่สดุด้านความพอประมาณ คือ มีการลดค่าใช้จ่ายที่ฟุ่ มเฟือยในตวัเอง เช่น 
เสือ้ผ้า รองเท้า เป็นต้น โดยรวมอยู่ในระดบัน้อยที่สดุ ด้านเง่ือนไขความรู้ คือ มีการน าความรู้ใช้ในทางที่ เหมาะสมใช้
สติปัญญาในการด าเนินชีวิต  
 
อภปิรายผล 
 จากการศึกษาจะเห็นได้ว่าการจัดการการด าเนินชีวิตตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษา
มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา วิจัยครัง้นีม้ีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาการจัดการการด าเนินชีวิตตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของนกัศกึษามหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา ด้านความพอประมาณ ด้านความมีเหตผุล ด้านการมีภมูิคุ้มกนัในตวัที่ดี 
เง่ือนไขความรู้ และเง่ือนไขคุณธรรม ด้านความพอประมาณ ด้านความมีเหตุผล ด้านการมีภูมิคุ้มกันในตวัที่ดี เง่ือนไข
ความรู้ และเง่ือนไขคณุธรรม กลุม่ตวัอยา่งที่ใช้ในการวิจยัครัง้นี ้คือ นกัศกึษามหาวิทยาลยัราชภฏัยะลาจ านวน 400 คนซึง่
สอดคล้องกบังานวิจยัของเจียมใจ ศรีชยัรัตนกลู ส.ด ยพุาภรณ์ ติรไพรวงค์ และ เกษร สวุิทยะศิริ ว.ท.ม (2559) ซึง่พบวา่ 
พฤติกรรมการใช้จ่ายตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนกัศกึษาพยาบาลศาสตร์วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี
กรุงเทพ โดยรวมและรายได้ คือ ด้านความพอประมาณ ด้านความมีเหตผุล ด้านการมีภมูิคุ้มกนัในตวัที่ดี เง่ือนไขความรู้ 
และเง่ือนไขคุณธรรม อยู่ในระดบัมากที่สุด จากการศึกษาจะเห็นได้ว่าการจัดการการด าเนินชีวิตตามแนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของนกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา วิจยัครัง้นีม้ีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาการจดัการการด าเนินชีวิต
ตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนกัศกึษามหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา ด้านความพอประมาณ ด้านความมีเหตผุล 
ด้านการมีภูมิคุ้ มกันในตัวที่ดี เง่ือนไขความรู้ และเง่ือนไขคุณธรรม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิ จัยครัง้นี ้คือ นักศึกษา
มหาวิทยาลยัราชภัฏยะลาจ านวน 400 คน ซึ่งไม่สอดคล้องกับจากการศึกษาจะเห็นได้ว่าการจัดการการด าเนินชีวิต
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏัยะลาไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของจารีย์ พรหมณะ ,สรีุวนั 
ปราณีธรรม,ภรณ์พกัตรา ศกัดา และจฑุารัตน์ เหลา่พราหมณ (2561) ซงึพบวา่อายแุละระดบัการศกึษามีค่วามสมัพนัธ์เชิง
ลบกบัพฤติกรรมการจดัการความมัน่คงทางร้านอาหารของนกัศกึษา ดงันัน้ผู้ปกครอง อาจารย์ และผู้ที่ใกล้ชิด จึงควรดแูล 
เอาใจใส่บุตรหลาน ด้านการบริโภคอาหารและโภชนาการอย่างใกล้ชิดมากยิ่งขึน้ ทุกภาคส่วนควรมีการเผยแพร่
ประชาสมัพันธ์ข้อมูลและข่าวสารเก่ียวกับหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการด าเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้นกัศึกษาและประชาชนทุกคนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องจนสามารถน าแนวทางหลกั
ความพอเพียงไปปฏิบตัิและประยกุต์ใช้ในชีวิตประจ าวนัได้อยา่งเหมาะสม 
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การพฒันาผลิตภณัฑ์หวัข้าวเกรียบ หมู่บ้านปาตาตีมอ อ าเภอ
สายบุรี จังหวัดปัตตานี  

 (Produst development of cracker head Village Patatimo District 
Saiburi Province Pattani) 

 
 

 อามีเน๊าะ การี , ซาฮูรี  มะ, สารุณตี  สามะ1 
 สะปียะห์ สะมะนิ, วันดาตี  ดอเลาะ 

 
 
บทคดัย่อ 
 การพัฒนาผลิตภัณฑ์หัวข้าวเกรียบ หมู่บ้านปาตาตีมอ อ าเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี การวิจัยครัง้นีม้ี

ปลาสอดไส้ชีส การศึกษาวตัถปุระสงค์เพื่อ เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคโดยพฒันาเป็นรูปแบบของผลิตภณัฑ์หวัข้าวเกรียบ
ครัง้นีค้ดัแปลงปลา15 เปอร์เซ็นต์กบัปลา30 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งประกอบด้วยปลาทแูละปลาหลงัเขียว แป้งมนัส าปะหลงัเกลอื 
น า้ตาล ชีส ในอัตราส่วนคือปลา15 เปอร์เซ็นต์ ต่อแป้งมันส าปะหลงั85 เปอร์เซ็นต์และราคา30 เปอร์เซ็นต์ต่อแป้งมนั
ส าปะหลงั30 เปอร์เซ็นต์ของน า้หนักส่วนผสมทัง้หมดตามล าดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์หัวข้าวเกรียบจากการทดสอบ
ความชอบและการยอมรับของผู้บริโภค 50 คน พบว่าการยอมรับแต่ผลิตภัณฑ์หัวข้าวเกรียบทัง้หมดอยู่ในด้านความ
ยอมรับมากที่สดุสว่นการยอมรับของผู้บริโภคภายหลงัจากการทดสอบความชอบและการยอมรับของผู้ บริโภคพบวา่มีการ
ยอมรับอยูใ่นระดบัยอมรับมากที่สดุคือปลา 30% 
 
Abstract 

Produst development of cracker head Village Patatimo District Saiburi Province Pattani This research 
is aimed at to develop products crackr and to be accepted Consumer by developinq into aform per product 
cracker head fish stuffed with cheese this study convert 30 percent fish with 15 percent fish contain with guest 
fish and green fish tapioca salt the suqar cheese in the ratio is 15 percent fish per tapioca starch 85 percent 
and 30 percent fishPer tapioca starch 70 percent of all ingredients weiqht respectivelyproduct development 
cracker head from the thest preference and acceptance consumer 50 people found thatacceptance per 
product cracker head all in the most liking acceptance consumer after from the test preference and acceptance 
consumer found that there was acceptance at the level very acceptable 30 percent fish. 
 

                                                           
1 นกัศึกษาสาขาการจดัการ  คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยั ราชภฏัยะลา Email : aminoh.ka@yru.ac.th 
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บทน า 
ความเป็นมาและปัญหาการวิจัย 
พืน้ที่3จงัหวดัชายแดนใต้ เป็นดินแดนพหวุฒันธรรมมีความแตกต่างกนัหลากหลายด้าน โดยเฉพาะเร่ืองอาหาร 

ซึ่งในจงัหวดันราธิวาส ปัตตานีและยะลา จดัว่าเป็นแหลง่การผลิตอาหารหลากหลายชนิดที่ส าคญัในท้องถ่ิน โดยเฉพาะ

การผลิตหัวข้าวเกรียบที่มีการท าอย่างแพร่หลายในภาคใต้ตอนล่าง จากการส ารวจการผลิตหัวข้าวเกรียบในจังหวดั

ปัตตานีและนราธิวาส มีผู้ประกอบการจ านวนมากโดยเป็นการผลติเพื่อบริโภคในครัวเรือนเป็นหลกั บางสว่นมีการน าไปจดั

จ าหน่ายทัง้ในและนอกพืน้ที่รวมไปถึงต่างประเทศ(ลกัษณะและคณะ,2546) หวัข้าวเกรียบจดัเป็นหนึ่งในผลิตภณัฑ์โอทอ

ปของจังหวดัปัตตานี ซึ่งจะเห็นได้ว่าหวัข้าวเกรียบเป็นผลิตภณัฑ์อาหารที่มีโอกาสสงูในการพฒันาเพื่อสร้ างรายได้และ

กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนได้ต่อเนื่อง เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายแหล่งผลิตส่วนใหญ่อยู่ในจังหวดัปัตตานีและนราธิวาส 

วัตถุดิบ หลกัทฤษฎีในการผลิตเป็นวัตถุดิบในท้องถ่ิน  ได้แก่ เนือ้ปลาบดและแป้งสาคูจัดเป็นอาหารว่างประเภททอด

เช่นเดียวกบัลกูชิน้และไส้กรอก 

หวัข้าวเกรียบ เป็นผลิตภณัฑ์อาหารท้องถ่ินในพืน้ที่3จังหวดัชายแดนภาคใต้ที่รู้จักอย่างแพร่หลาย โดยใน 3

จงัหวดัชายแดนภาคใต้เป็นแหลง่ผลติที่ส าคญั มีประวตัิความเป็นมาร่วม 100 ปี โดยมีที่มาจากชาวประมงในพืน้ท่ีหาปลา

ได้เป็นจ านวนมาก สง่ผลให้ปลาเกิดการเน่าเสียจึงมีการคิดหาวิธีการถนอมอาหารโดยเอาเนือ้ปลาทัง้หมดคลกุกบัแปง้จน

เป็นเนือ้เดียวกนัแล้วน าไปตากเป็นแผ่นๆเพื่อเก็บไว้รับประทานยามขาดแคลน ดงันัน้ หวัข้าวเกรียบปลาจะมีลกัษณะเป็น

แผ่นสีด า คล า้มากกว่าในปัจจุบนั และยงัเป็นการถนอมอาหารที่แพร่หลายทัง้นีใ้นปัจจุบนั  หวัข้าวเกรียบมีบทบาทต่อวิถี

ชีวิตของคนไทยมากยิ่งขึน้ ท าให้มีการพฒันาผลิตภณัฑ์อาหารมีรูปแบบใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค

อยู่ตลอดเวลา ดงันัน้การพฒันาผลิตภณัฑ์หวัข้าวเกรียบเป็นการตอ่ยอดภมูิปัญญาและเพิ่มมลูคา่ให้กบัอาหารท้องถ่ิน ให้

สามารถน าไปจ าหนา่ยได้อยา่งกว้างขวางมากยิ่งขึน้ 

ดงันัน้ จากโอกาสที่ประชาชนในพืน้ท่ีบริโภคหวัข้าวเกรียบเพิ่มมากขึน้และการแขง่ขนัผลติภณัฑ์หวัข้าวเกรียบทีม่ี

รูปแบบหลากหลาย จึงท าให้เกิดการศึกษาเก่ียวกบัรูปแบบการพฒันาผลิตภณัฑ์หวัข้าวเกรียบปลาเพื่อตอบสนองความ

ต้องการของลกูค้าและพฒันาผลติภณัฑ์ให้เป็นท่ียอมรับรวมถึงการเพิ่มมลูคา่สนิค้าให้กบัอาหารท้องถ่ินด้วย 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

 วิจยัเร่ืองการพฒันาผลติภณัฑ์หวัเกรียบเพื่อพฒันาคณุภาพอาหารพืน้บ้านและตอ่ยอดสนิค้ามีวิธีการด าเนินการ

วิจยั ดงันี ้
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
1.เพื่อศกึษาความชอบของผู้บริโภคเก่ียวกบัหวัข้าวเกรียบหมูบ้่านปาตาตีมอ อ าเภอสายบรีุ จงัหวดัปัตตานี 
2.เพื่อพฒันาผลติภณัฑ์หวัข้าวเกรียบให้ได้รูปแบบใหมจ่ านวน 1 ชนิด 
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แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
  แนวคิดปัจจยัแหง่ความส าเร็จ 

เสาวนีย์ ลาดน้อย และ อบเชย วงศ์ทอง (2560) ศกึษาการพฒันากระบวนการผลติและคณุภาพข้าวเกรียบงาจะ
ปลาข้าวสินเหล็ก พบว่าข้าวเกรียบงาที่ได้จากการพฒันากระบวนการผลิตมีอตัราสว่นผสมที่คงที่แน่นอน มีขนาดแผน่เลก็
ลงแผ่นมีความสม ่าเสมอและกรอบ เมื่อทดแทนปลายข้าวสินเหล็กลงในสว่นผสมข้าวเกรียบงา หุ่นลกัษณะต่างๆของข้าว
เกรียบงาทางด้านลกัษณะปรากฏสีเนือ้สมัผสั(Hardness, Crispss) และความชอบโดยรวม สง่ผลต่อสมบตัิทางกายภาพ
ของข้าวเหยียบงามในด้านสี(Hardness, Crisprss) ลดลง อาจกล่าวได้ว่าเมื่อเพิ่มปริมาณปลายข้าวสินเหล็กส่งผลให้
ปริมาณอะไมโลสข้าวเกรียบงานทดแทนปลายข้าวสินเหล็ก 75% มีปริมาณลดลง นอกจากนีย้งัพบว่า ข้าวเกรียบงาน
ทดแทนปลายข้าวสินเหล็กมีค่าของพลงังาน คาร์โบไฮเดรตและไขมนัมีปริมาณลดลงและพบว่าปริมาณใยอาหาร ไขมนั 
และเหลก็มีคา่เพิ่มขึน้ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจยัแบบทดลองโดยวางแผนการทดลองแบบสุม่เป็นงานวิจยัที่ศึกษาปริมาณที่เหมาะสม
ในการผลติผลติภณัฑ์ข้าวเกรียบและวางแผนการทดลองเพื่อทดสอบการยอมรับของผู้บริโภค 
 
การเตรียมวัตถุดิบ 

ศึกษาสตูรที่เหมาะสมของเนือ้ปลาน า้จืดตอ่คณุภาพของผลิตภณัฑ์หวัข้าวเกรียบ น าเนือ้ปลาจ านวน 1 ชนิดกบั
แป้งมนัส าปะหลงัในอตัราส่วนคือปลา15 เปอร์เซ็นต์ต่อแป้งมนัส าปะหลงั85 เปอร์เซ็นต์และปลา30 เปอร์เซ็นต์ แป้งมนั
ส าปะหลงั70 เปอร์เซ็นต์ ซึง่มีวิธีการผลติดงันี ้
 
ศึกษามาตรฐานในการผลิตหัวข้าวเกรียบ 

เลือกมาตรฐานและกรรมวิธีการผลิต 
เลือกมาตรฐานและกรรมวิธีการผลิตหวัข้าวเกรียบจากนัน้ท าการทดลองคุณภาพทางประสาทสมัผัสด้วยวิธี 

Hedonic Scaliing 5 ระดบั (5 =ชอบมากที่สดุ,4 =ชอบมาก,3 =ปานกลาง, 2 =น้อย,1 =น้อยที่สดุ) ใช้แบบทดสอบวาง
แผนการทดลองแบบสุม่ ใช้กลุม่ตวัอย่างทดสอบจ านวน 50 คนเพื่อหาความชอบของคณุลกัษณะได้แก่ลกัษณะปรากฏ สี 
กลิน่ รสชาติ เนือ้สมัผสัและความชอบรวม โดยท าการทดสอบแบบการวิเคราะห์ทางสถิติ  
 
ศึกษาปริมาณหวัข้าวเกรียบ 

ศึกษาอตัราสว่นที่เหมาะสมของปริมาณหวัข้าวเกรียบ หวัข้าวเกรียบเทา่กบั 15 % และ 30% ของน า้หนกัในการ
ผลิตหวัข้าวเกรียบทัง้หมด ท าการทดสอบทางประสาทสมัผสัโดยวิธี Hedonic Scaling 5 ระดบั (5 =ชอบมากที่สดุ,4 =
ชอบมาก,3 =ปานกลาง,2 =น้อย,1 =น้อยที่สดุ) ใช้แบบทดสอบวางแผนการทดลองแบบสุม่ใช้กลุม่ตวัอยา่งทดสอบจ านวน 
50 คน เพื่อหาความชอบของคณุลกัษณะได้แก่ลกัษณะปรากฏสี กลิน่ รสชาติ เนือ้สมัผสัและความชอบโดยท าการทดสอบ
แบบการวิเคราะห์ทาง สถิติ 
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ศกึษาการยอมรับของกลุม่ผู้บริโภค  
ศึกษาการยอมรับผลิตภณัฑ์หวัข้าวเกรียบท าการทดสอบกับผู้บริโภคจ านวน 50 คนที่เคยรับประทานหวัข้าว

เกรียบอยา่งตอ่เนื่องสปัดาห์ 2-3 ครัง้ โดยทดสอบชิมผลติภณัฑ์หวัข้าวเกรียบที่เสนอให้และตอบแบบสอบถามเพื่อประเมิน
ความชอบของผลติภณัฑ์ตรวจสอบความถกูต้องท าการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
 
ผลการทดลองลกัษณะทางประสาทสัมผัสหวัข้าวเกรียบ  
 จากการคดัเลือกมาตรฐานในการผลิตหวัข้าวเกรียบเพื่อศึกษาสว่นผสมและกรรมวิธีการผลิตหวัข้าวเกรียบโดย
น าปลา 2 สตูรทดสอบทางประสาทสมัผสั 
การวิเคราะห์ทางสถิติของคะแนนเฉลีย่ของหวัข้าวเกรียบจากการทดสอบทางประสาทสมัผสัสตูรมาตรฐานทัง้ 2 สตูร ดงันี ้

ระดบัความสนใจ 
  4.22 – 5.01  มากที่สดุ 
  3.42 – 4.21 มาก 
  2.62 – 3.41 เฉยๆ 
  1.81 - 2.61  น้อย 
  1.00 - 1.80 น้อยที่สดุ 
ตารางที่  ลกัษณะทางประสาทสมัผสั 

ลักษณะทางประสาทสัมผัส 
สูตร 
เนือ้ปลา 15% อยู่ในระดับ เนือ้ปลา 30% ระดับ 

ลกัษณะ 4.28 มากที่สดุ 4.40 มากที่สดุ 
ส ี 4.08 มาก 3.90 มาก 
กลิน่ 4.00 มาก 4.14 มาก 
รสชาต ิ 4.28 มากที่สดุ 4.48 มากที่สดุ 
เนือ้สมัผสั 4.34 มากที่สดุ 4.14 มาก 
ความชอบรวม 4.36 มากที่สุด 4.48 มากที่สุด 

 
 จากการทดสอบทางประสาทสมัผัส ประกอบด้วย ลกัษณะ สี กลิ่น รสชาติและเนือ้สมัผสั โดยใช้สตูรหวัข้าว
เกรียบ 2 สตูร ประกอบด้วยสตูรเนือ้ปลา 15% และสตูรเนือ้ปลา 30% พบวา่ ความชอบรวมของสตูรหวัข้าวเกรียบเนือ้ปลา 
15% มีคา่เฉลีย่เทา่กบั 4.36 อยูใ่นระดบัมากที่สดุและสตูรหวัข้าวเกรียบเนือ้ปลา 30% มีความชอบรวมเทา่กบั 4.48 อยูใ่น
ระดบัมากที่สดุ เมื่อจ าแนกตามสตูร พบว่า สตูรหวัข้าวเกรียบ เนือ้ปลา 15% ในด้านเนือ้สมัผสัมีค่าเฉลี่ยสงูที่สดุ มีค่า
เทา่กบั 4.34 อยูใ่นระดบัมากที่สดุ รองลงมาด้านลกัษณะและด้านรสชาติมีคา่เฉลีย่เทา่กบั 4.28 อยูใ่นระดบัมากที่สดุ สว่น
สตูรหวัข้าวเกรียบเนือ้ปลา 30% พบว่าด้านรสชาติมีค่าเฉลี่ยสงูสดุ มีค่าเท่ากบั 4.48 อยู่ในระดบัมากที่สดุรองลงมาด้าน
ลกัษณะมีคา่เฉลีย่เทา่กบั 4.40 ระดบัมากที่สดุ 
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ตารางที่  ข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ลักษณะประชากร จ านวนผู้บริโภค ร้อยละ 

เพศ 

     ชาย 20 40 

     หญิง 30 60 

อาย ุ

     15-17 ปี 6 12 

    18-20 ปี 9 18 

     21-23 ปี 26 52 

     24-26 ปี 6 12 

มากกวา่ 27 ปี 3 6 

ระดับการศึกษา 

มธัยมศกึษาตอนปลาย  11 22 

ประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช(.  1 2 

 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู (ปวส(. 3 6 

ปริญญาตรี  30 60 

สงูกวา่ปริญญาตรี  1 2 

อื่นๆโปรดระบ.ุ.......  2 4 

อาชีพ 

นกัเรียน 11 22 

นกัศกึษา /นิสติ   32 64 

ข้าราชการ  2 4 

พนกังานรัฐวิสาหกิจ  0 0 

อื่นๆโปรดระบ.ุ...... 5 10 

รายได้ต่อเดือน 

น้อยกวา่ 2,000 บาท 18 36 

3,001-5,000 บาท 23 46 

5,001-7,000 บาท 5 10 
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สงูกวา่ 7,000 ขึน้ไป 4 8 

 จากตรางข้อมลูทัว่ไปของผู้บริโภคจากการทดสอบการยอมรับผลิตภณัฑ์หวัข้าวเกรียบ จากการทดสอบผู้บริโภค
จ านวน 50 คน พบวา่ จ านวนผู้บริโภคเป็นเพศหญิง 30 คน ร้อยละ 60 และเป็นเพศชายจ านวน 20 คนคิดเป็นร้อยละ 40 มี
อายรุะหว่าง 21 ถึง 23 ปีจ านวน 26 คนคิดเป็นร้อยละ 52 รองลงมาคือมีอาย ุ18 ถึง 20 ปีจ านวน 9 คนคิดเป็นร้อยละ 18 
ปี ระดบัการศกึษาอยูใ่นช่วงระดบัปริญญาตรีจ านวน 30 คนคิดเป็นร้อยละ 60 รองลงมาคือมธัยมศกึษาตอนปลายจ านวน 
11 คนคิดเป็นร้อยละ 22 อาชีพสว่นใหญ่นกัศกึษาจ านวน 32 คนคิดเป็นร้อยละ 64 รองลงมาคือนกัเรียนจ านวน 11 คนคิด
เป็นร้อยละ 22 มีรายได้สว่นมากอยู่ในช่วง  3,001 ถึง 5,000 บาทจ านวน 23 คนคิดเป็นร้อยละ 46รองลงมาคือน้อยกว่า 
2,000 บาทจ านวน 18 คนคิดเป็นร้อยละ 36 
 
สรุปผลการวิจัย 

การพฒันาผลติภณัฑ์หวัข้าวเกรียบสอดไส้ชีสแบง่ตามขัน้ตอนการศกึษาได้ดงันีก้ารศกึษา มาตรฐานท่ีเหมาะสม
ในการผลติหวัข้าวเกรียบ การศกึษาปริมาณปลาและการศกึษาการยอมรับของผู้บริโภคซึง่สรุปผลการทดลองได้ดงันี  ้
 1. จากการคดัเลือก มาตรฐานในการผลิตหวัข้าวเกรียบสอดไส้ชีส เพื่อการวิจยันีใ้ช้หวัข้าวเกรียบ2 มาตรฐาน 
โดยค านึ่งถึงสว่นผสมและกรรมวิธีการผลิตที่มีความแตกต่างกนัและเป็นมาตรฐานท่ีได้รับการยอมรับพบวา่มาตรฐานที่ 2
ได้รับคะแนนทุกด้านมากที่สดุ ดงันัน้จึงเลือกมาตรฐานที่2 เป็นมาตรฐานในการผลิตผลิตภณัฑ์หวัข้าวเกรียบสอดไส้ชีส
ตอ่ไป 
 2. จากการศกึษาปริมาณของปลาที่เหมาะสมในการผลติผลติภณัฑ์หวัข้าวเกรียบ โดยศกึษาปริมาณที่เหมาะสม
ของปลา ระดบั คือ 15% และ 30% ของน า้หนกัในสว่นผสมขนมปังทัง้หมด พบว่า การใช้ปริมาณปลา 30% ของน า้หนกั
ของในสว่นผสมขนมปังทัง้หมด เป็นที่ผู้ทดสอบให้คะแนนทกุด้านและให้การยอมรับ มากที่สดุ ดงันัน้การใช้ปริมาณปลา 
30% ของน า้หนกัในสว่นผสมขนมปัง ทัง้หมด จึงเป็นปริมาณที่เหมาะสมในการผลติ ผลติภณัฑ์หวัข้าวเกรียบสอดใส้ชีส 

3. ตรวจสอบการยอมรับของผู้บริโภคจ านวน 50 คน โดยท าการทดสอบแบบการวิเคราะห์ทางสถิติ พบว่า จาก
การทดสอบทางประสาทสมัผสัประกอบด้วย ลกัษณะ สี กลิ่น รสชาติและเนือ้สมัผัส โดยใช้สูตรหัวข้าวเกรียบ 2 สูตร 
ประกอบด้วยสูตรเนือ้ปลา 15%และสูตรเนือ้ปลา 30% พบว่า ความชอบรวมของสูตรหัวข้าวเกรียบเนือ้ปลา 15% มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.36 อยู่ในระดบัมากที่สดุและสตูรหวัข้าวเกรียบเนือ้ปลา 30% มีความชอบรวมเท่ากบั 4.48 อยู่ในระดบั
มากที่สดุ เมื่อจ าแนกตามสตูร พบว่า สตูรหวัข้าวเกรียบ เนือ้ปลา 15% ในด้านเนือ้สมัผสัมีค่าเฉลี่ยสงูที่สดุ มีค่าเท่ากบั 
4.34 อยูใ่นระดบัมากที่สดุ รองลงมาด้านลกัษณะและด้านรสชาติมีคา่เฉลีย่เทา่กบั 4.28 อยูใ่นระดบัมากที่สดุ สว่นสตูรหวั
ข้าวเกรียบเนือ้ปลา 30% พบวา่ด้านรสชาติมีคา่เฉลีย่สงูสดุ มีคา่เทา่กบั 4.48 อยูใ่นระดบัมากที่สดุ รองลงมาด้านลกัษณะ
มีคา่เฉลีย่เทา่กบั 4.40 ระดบัมากที่สดุ 
 
อธิปรายผล 
 การวิจยัเร่ืองการพฒันาผลติภณัฑ์หวัข้าวเกรียบมีความสอดคล้องกบัวิจยัที่เก่ียวข้อง 
เสาวนีย์ ลาดน้อย และ อบเชย วงศ์ทอง (2560) ศึกษาการพฒันากระบวนการผลิตและคณุภาพข้าวเกรียบงาจะปลาข้าว
สนิเหลก็ พบวา่ข้าวเกรียบงาที่ได้จากการพฒันากระบวนการผลติมีอตัราสว่นผสมที่คงที่แนน่อน มีขนาดแผน่เลก็ลงแผ่นมี
ความสม ่าเสมอและกรอบ เมื่อทดแทนปลายข้าวสินเหล็กลงในสว่นผสมข้าวเกรียบงา หุ่นลกัษณะต่างๆของข้าวเกรียบงา
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ทางด้านลกัษณะปรากฏสีเนือ้สมัผสั(Hardness, Crispss) และความชอบโดยรวม สง่ผลต่อสมบตัิทางกายภาพของข้าว
เหยียบงามในด้านสี(Hardness, Crisprss) ลดลง อาจกลา่วได้ว่าเมื่อเพิ่มปริมาณปลายข้าวสินเหล็กสง่ผลให้ปริมาณอะ
ไมโลสข้าวเกรียบงานทดแทนปลายข้าวสินเหล็ก 75% มีปริมาณลดลง นอกจากนีย้งัพบว่าข้าวเกรียบงานทดแทนปลาย
ข้าวสินเหล็กมีค่าของพลงังาน คาร์โบไฮเดรตและไขมนัมีปริมาณลดลงและพบวา่ปริมาณใยอาหาร ไขมนั และเหล็กมีคา่
เพิ่มขึน้ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ในกระบวนการผลติผลติภณัฑ์หวัข้าวเกรียบขนมควรใช้วตัถดุิบที่สด ใหม ่โดยเฉพาะปลาและชีส เนื่องจากจะ
ท าให้ผลติภณัฑ์ที่ได้มีส ีและ กลิน่ท่ีดี 
 2. ควรศึกษาการใช้วตัถดุิบอื่นเพิ่มขึน้ เพื่อน ามาผสมจะเป็นการสร้างความหลากหลาย อีกทัง้ยงัเป็นการสร้าง
ทางเลอืกใหม ่ๆ ให้กบัผู้บริโภคได้มากขึน้ 
 
บรรณานุกรม 
 
เสาวนย์ี ลาดน้อย และ อบเชย วงศ์ทอง (2560) สรุปการพฒันาผลติภณัฑ์หวัข้าวเกรียบ 

สาขาวชิาศิลปะและเทคโนโลยีการประกอบอาหาร วิทยาลยัการทอ่งเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลยัรังสติ ปทมุธานี

(2562) การพฒันาผลติภณัฑ์หวัข้าวเกรียบ สบืค้นวนัท่ี 20 มกราคม 2562   

http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/article_detail.php?ArticleID=214784 
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ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการตลาดนัดมะพร้าว 
อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา 

Factors affecting the selection of Coconut market services in 
Yala City. 

 
รูสมีซา สาแม ,ไซนับ สาและ,อามารีนา สะมะแอ1 

คอดเียาะห์ สิเดะ, รุสลาน สอเหลบ 
 
บทคดัย่อ 
งานวิจัยนีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อ ศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการตลาดนดัมะพร้าวและปัจจัยด้านสว่น
ประสมทางการตลาด(7Ps)ที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการตลาดนดัมะพร้าว อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา ใช้กลุ่มตวัอย่าง
จ านวน 400 คน ผ่านแบบสอบถามโดยใช้สถิติเชิงพรรณาใช้อธิบายข้อมลูทัว่ไปโดยน าเสนอในรูปแบบตาราง ค่าเฉลี่ย 
สว่นเบี่ยงแบนมาตรฐานการวิเคราะห์ T-Test One-way ANOVA พบวา่ผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน
216 คน ร้อยละ54 ช่วงอายมุากที่สดุคือ 22ปี จ านวน 72 คน ร้อยละ18.0 มีผู้ที่นบัถือศาสนาอิสลามมากที่สดุจ านวน367
คน  ร้อยละ91.8 ผู้ที่มีสถานภาพโสดมากที่สดุจ านวน 322 คน คิดเป็นร้อยละ 80.5 มีอาชีพที่เป็นนกัเรียนนกัศึกษามาก
ที่สดุจ านวน277คน ร้อยละ69.2 ผู้ที่มีรายได้น้อยกว่า5,000บาท มากที่สดุจ านวน241คน ร้อยละ60.2 ระดบัปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดมากที่สดุ ปัจจยัด้านราคา ร้อยละ 4.23 และน้อยที่สดุคือ ปัจจยัสง่เสริมด้านการตลาดร้อยละ 3.83 
 
ค าส าคญั: ตลาดมะพร้าว 
 
Abstract 
 This objective of reserch for discussing Reason to choose for marketing coconut and for joing in the 
marketing(7ps) have to choose using the coconut marketing of Yala city. Having the groupexanple 400 person. 
They pass the examination asking and answering to use for graph. Qualifying use for menral objective to ection 
present by graph. Average grade. Analysis standards (one – way ANOVA) find that the answering are from the 
woman. About 216 person 54 pe percent the most of them are 22 year about 72 person 18.0% percent of the 
muslim people 367% percent. 91.8 for the single person are 322 person 80.5% for students about 277 
person.69.2% for the Lowincome. 5,000 bath The most of them 241% 60.2 persent and the Important marketing 
cost 4.23 persent and in the lest they are for promote marketing 3.83 percent. 
 . 
  

                                                           
1 นกัศึกษาสาขาการจดัการ คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา E-mail : khodiyoh.si@yru.ac.th 
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บทน า 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ในสมยัก่อนตลาดนดั คือ แหลง่ขายสินค่าอปุโภคบริโภคทัว่ไปที่กลุม่ผู้บริโภคไปใช้บริการเพื่อซือ้สินค้าที่จ าเป็น
ในการด ารงชีวิตประจ าวนั แต่หลังจากประเทศไทยได้เผชิญกับภาวะเศรษฐกิจที่ตกต ่า จึงท าให้มีกลุม่ผู้บริโภคสว่นหนึ่ง
ออกมาเปิดธุรกิจเลก็ ๆ คือการเปิดท้ายขายของ โดยการน าเอาเสือ้ผ้าที่ไมใ่ช้แล้วของตนเอง หรือน าเอาข้าวของเคร่ืองใช้ที่
ไม่ใช้แล้วมาใส่รถ และเปิดท้ายขายของตามตลาดนดัต่าง ๆ หลงัเลิกงานหรือในวนัหยุดเสาร์-อาทิตย์ เพื่อเป็นการหา
รายได้เสริมเพิ่มเติมจากงานประจ าของตน  

ปัจจุบนัเศรษฐกิจยงัอยู่ในภาวะซบเซา  เนื่องจากต้นทนุของสินค้าสงูขึน้ราคาของสินค้าต่าง ๆจึงสงูขึน้ตามไป
ด้วย ไม่ว่าจะเป็นสินค้าอปุโภคและบริโภค สง่ผลให้ค่าครองชีพของประชาชนสงูขึน้และมีรายได้ไม่เพียงพอที่จะใช้ในการ
จับจ่ายใช้สอยที่สงูในชีวิตประจ าวนั ดงันัน้ผู้ซือ้จึงเลือกที่จะซือ้สินค้าที่มีราคาถูกกว่าตลาดทัว่ ๆไป  เนื่องจากสินค้าใน
ตลาดนดัมะพร้าว โดยสว่นใหญ่จะเป็นสินค้าที่เป็นแบรนด์และสินค้าที่หลากหลายราคาถกู เช่น เสือ้ รองเท้า กระเป๋า ของ
เลน่เด็ก เป็นต้น 

ด้วยเหตนุีว้ิจยัเห็นความส าคญัจึงได้จดัท าวิจยัปัจจยัที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการตลาดนดัมะพร้าวอ าเภอเมือง
จงัหวดัยะลาเพื่อใช้เป็นแนวทางในการท าธุรกิจสนิค้ามือสองของผู้สนใจตอ่ไป 

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
1) เพื่อศกึษาปัจจยัด้านประชากรที่มีผลตอ่การเลอืกใช้บริการตลาดนดัมะพร้าว อ าเภอเมือง จงัหวดัยะลา 
2) เพื่อศึกษาปัจจยัด้านสว่นประสมทางการตลาด(7Ps) ที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการตลาดนดัมะพร้าว อ าเภอ

เมือง จงัหวดัยะลา  
 
ขอบเขตงานวิจัย 

1 ขอบเขตด้านพืน้ท่ี การวิจยัในครัง้นีเ้ป็นการวิจยัเฉพาะพืน้ท่ีในตลาดนดัมะพร้าว อ าเภอเมือง จงัหวดัยะลา 
2 ขอบเขตด้านประชากรศาสตร์ ประชากรที่ใช้เพื่อการศกึษาวิจยัเป็นบคุคลทัว่ไปโดยใช้การสุม่ประชากรที่มาใช้

บริการตลาดนดัมะพร้าว อ าเภอเมือง จงัหวดัยะลา จ านวน 400 คน 
 
ทฤษฎทีี่เกี่ยวข้อง 

การศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้องเป็นการศึกษาทฤษฎีต่าง ๆ ต าราทางวิชาการงานวิจยั และบทความที่
เก่ียวข้อง เพื่อเป็นแนวทางและกรอบในการศึกษางานวิจยัปัจจยัที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการตลาดนดัมะพร้าว อ าเภอ
เมือง จงัหวดัยะลา  
 
แนวคิดและทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด 

ผลิตภณัฑ์ (Product) คือ สิง่หนึง่สิง่ใดที่มีการน าเอาเสนอขายไปยงัตลาดเพื่อสร้างความสนใจให้เกิดการรับฟัง 

ราคา (Price) เป็นสิง่ที่ก าหนดรายได้ของกิจการ 

ช่องทางการจัดจ าหน่าย(Place) การให้บริการแบบนีเ้ป็นแบบที่ท ากนัมานาน เช่น ร้านเสือ้ผ้า  ให้บริการด้วย

การเปิดร้านค้าตามตกึแถวในชมุชนหรือในห้างสรรพสนิค้า 
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การส่งเสริมการตลาด (Promotion) การส่งเสริมในการขายสินค้า คือ การส่งเสริมการตลาดของธุรกิจท าได้

หลายรูปแบบ ไมว่า่จะเป็นการโฆษณา การประชาสมัพนัธ์ 

บุคคล (People) หมายถึง ปัจจยัที่เก่ียวกบับคุคลทัง้หมดที่มีสว่นร่วมในการน าเสนอบริการ (ให้กบัลกูค้า) 

กระบวนการให้บริการ (process) ต้องอาศยัพนกังานท่ีมีประสทิธิภาพหรือเคร่ืองมือทนัสมยัในการให้บริการ 

การสร้างและการน าเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence Presentation) เป็นการสร้างบริการที่

มีคณุภาพโดยรวม ทัง้ด้านกายภาพและรูปแบบการให้บริการ 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
วธีิด าเนินการวิจัย 

การศึกษาวิจยัเร่ือง ปัจจยัที่มีผลตอ่การเลือกใช้บริการตลาดนดัมะพร้าว อ าเภอเมือง จงัหวดัยะลา เป็นการวิจยั
เชิงส ารวจเก็บข้อมลูด้วยแบบสอบถาม โดยมีวิธีด าเนินการวิจยัดงันี ้
1.ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง  2.ตวัแปรที่ใช้ในการวิจยั 
3.เคร่ืองมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมลู  4.การเก็บรวบรวมข้อมลู 5.สถิติที่ใช้ในการวิจยั             
 
กลุ่มตัวอย่าง 

กลุม่ตวัอย่างที่ใช้ในงานวิจยัครัง้นี ้คือ กลุม่ผู้บริโภคที่มาใช้บริการตลาดนดัมะพร้าว อ าเภอเมือง จงัหวดัยะลา   
เนื่องจากทางผู้ วิจัยไม่สามารถหาจ านวนประชากรที่แน่นอนจากแหล่งข้อมูลที่น่าเช่ือถือได้และไม่ทราบสดัส่วนของ
ผู้บริโภคที่มาใช้บริการตลาดนดัมะพร้าว อ าเภอเมือง จงัหวดัยะลา ดงักลา่ว ผู้วิจยัจึงก าหนดให้มีขนาดความแปรปรวน

 

การตดัสนิใจเลอืกใช้บริการ

ตลาดนดัมะพร้าว อ าเภอเมือง 

จงัหวดัยะลา ปัจจยด้านส่วนประสมทางการตลาด 
-ด้านผลติภณัฑ์   
-ด้านราคา 
-ด้านการจดัจ าหนา่ย 
-ด้านการสง่เสริมการตลาด 
-ด้านบคุคล  
-ด้านกระบวนการ 
-ด้านกายภาพและการน าเสนอ 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
 -เพศ   -อาย ุ
 -ศาสนา    -สถานภาพ 
 -อาชีพ   -ระดบัการศกึษา 
 -รายได้ 
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สงูสดุ คือ p=0.5 และ q=0.5 โดยยอมรับความคลาดเคลื่อนในขอบเขตร้อยละ 5 ที่ระดบัความเช่ือมัน่95% และยอมรับ
ความคลาดเคลือ่นจากการสุม่ตวัอยา่งได้ 0.05 ดงันัน้ขนาดตวัอยา่งสามารถค านวณได้  
 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัย 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยัครัง้นี ้คือ แบบสอบถาม โดยแบง่สอบถามออกเป็น 3 สว่นดงันี ้
สว่นท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
สว่นท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัพฤติกรรมทัว่ไปในการใช้บริการตลาดนดัมะพร้าว อ าเภอเมือง จงัหวดัยะลา เป็น

แบบสอบถามที่มีให้เลอืกหลายค าตอบ )Multiple choices  (ลกัษณะแบบปลายปิด  
 ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยที่มีอิทธิผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการตลาดนัด

มะพร้าว อ าเภอเมือง จงัหวดัยะลา  
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การศกึษาวิจยัครัง้นี ้มีแหลง่ข้อมลู 2 แหลง่ ดงันี ้
 1. ข้อมูลปฐมภูมิ เป็นข้อมูลที่ได้จากการใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากกลุ่มตวัอย่าง โดยในที่นี ้จะให้กลุ่ม
ตวัอยา่งท าแบบสอบถามโดยตรง 

2 ข้อมลูทตุิยภมูิ เป็นการศึกษาข้อมลูที่มีผู้ รวบรวมไว้แล้ว เช่น ต ารา บทความ ทฤษฎี งานวิจยัที่เก่ียวข้อง และ
ข้อมลูจากอินเตอร์เน็ตเพื่อน ามาใช้เป็นแนวทางในการออกแบบสอบถาม 
 
สถติิที่ใช้ในการวิจัย 

เป็นการวิเคราะห์ข้อมลูครัง้นีใ้ช้โปรแกรมส าเร็จรูปวิเคราะห์ข้อมลูเชิงปริมาณโดยหาคา่ร้อยละ คา่เฉลีย่ (𝑥 ̅)คา่
สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และทดสอบสมมติฐานทางสถิติ ด้วย คา่ T–test และ One way  Anova สว่นข้อมลูเชิง
คณุภาพใช้การวิเคราะห์เนือ้หา (Content Analysis) 

 
ผลการวิจัย 
 
ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง  

ข้อมลูลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุม่ตวัอยา่งทัง้หมดจ านวน 400 คน จ าแนกตามเพศ มีเพศชายทัง้หมด
จ านวน 184 คน คิดเป็นร้อยละ 46 และมีเพศหญิงทัง้หมดจ านวน 216 คน คิดเป็นร้อยละ 54 มีช่วงอาย ุ22 ปีมากที่สดุ
จ านวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 18.0 มีช่วงอาย ุ52 ปี มีผู้คนที่นบัถือศาสนาอิสลามมากที่สดุจ านวน 367 คน คิดเป็นร้อยละ 
91.8 ผู้ที่มีสถานภาพโสดมากที่สดุจ านวน 322 คน คิดเป็นร้อยละ 80.5 ผู้ที่มีอาชีพที่เป็นนกัเรียนและนกัศึกษามากที่สดุ
จ านวน 277คน คิดเป็นร้อยละ 69.2 ผู้ที่มีระดบัการศกึษาปริญญาตรีมากที่สดุจ านวน 227 คน คิดเป็นร้อยละ 56.8 และผู้
ที่มีรายได้น้อยกวา่ 5,000 บาท มากที่สดุจ านวน 241 คน คิดเป็นร้อยละ 60.2  

ข้อมลูเก่ียวกบัพฤติกรรมการใช้บริการตลาดนดัมะพร้าว ผู้ที่มาใช้บริการตลาดนดัมะพร้าวมากที่สดุในวนัเสาร์ 
จ านวน 249 คน คิดเป็นร้อยละ 62.2 ผู้ที่มาใช้บริการตลาดนดัมะพร้าวน้อยที่สดุในวนัองัคาร จ านวน 61 คน คิดเป็นร้อย
ละ 15.2 ผู้ที่เลือกซือ้สินค้าประเภทเสือ้ผ้าเคร่ืองแตง่กายมากที่สดุจ านวน 312 คน คิดเป็นร้อยละ 78.0 ผู้ที่เลือกซือ้สินค้า
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ประเภทผ้าหม่น้อยที่สดุ 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.0 ผู้ที่ใช้ระยะเวลาในการเลอืกซือ้โดยเฉลีย่มากที่สดุ 1 ถึง 2 ชัว่โมง จ านวน 
195 คิดเป็นร้อยละ 48.8 ผู้ที่ใช้ระยะเวลาในการเลือกซือ้โดยเฉลี่ยน้อยที่สดุ 3 ชัว่โมงขึน้ไป จ านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 
14.0 ช่วงเวลาที่ผู้คนมาใช้บริการตลาดนดัมะพร้าวมากที่สดุ เวลา 09.00ถึง10.00น. จ านวน 174 คน คิดเป็นร้อยละ 43.5 
ช่วงเวลาที่ผู้คนมาใช้บริการตลาดนดัมะพร้าวน้อยที่สดุ เวลา12.01ถึง13.00น. จ านวน 5คน คิดเป็นร้อยละ 1.2 ค่าใช้จ่าย
โดยเฉลี่ยต่อครัง้ในการซือ้สินค้าหรือบริการตลาดนดัมะพร้าวสงูสดุ 301ถึง500 บาท จ านวน168คน คิดเป็นร้อยละ 42.0 
คา่ใช้จ่ายโดยเฉลีย่ตอ่ครัง้ในการซือ้สนิค้าหรือบริการตลาดนดัมะพร้าวน้อยที่สดุมากกวา่1,201บาท จ านวน 9 คน คิดเป็น
ร้อยละ 2.2 ความถ่ีในการไปเดินตลาดนดัมะพร้าวมากที่สดุ1ครัง้ต่อสปัดาห์ จ านวน 254 คน คิดเป็นร้อยละ 63.5 ความถ่ี
ในการปเดินตลาดนดัมะพร้าวน้อยที่สดุ3ครัง้ตอ่สปัดาห์ จ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 12.2 ปัจจยัส าคญัที่ท าให้ผู้คนมา
เลือกใช้บริการตลาดนดัมะพร้าวมากที่สดุราคาสินค้าไม่แพงและมีความเหมาะสม จ านวน  151 คน คิดเป็นร้อยละ 37.8 
ปัจจยัส าคญัที่ท าให้ผู้คนมาเลอืกใช้บริการตลาดนดัมะพร้าวน้อยที่สดุอื่น ๆ  จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.5 และสว่นใหญ่
ผู้คนมาใช้บริการตลาดนดัมะพร้าวกบัใครมากที่สดุ เพื่อน จ านวน 295 คน คิดเป็นร้อยละ 73.8 สว่นใหญ่ผู้คนมาใช้บริการ
ตลาดนดัมะพร้าวน้อยที่สดุ อื่น ๆ จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.0 

ปัจจัยอิสระที่กลุ่มตวัอย่างเห็นด้วยมากที่สดุ 2 อนัดบั โดยเรียงล าดบัค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ประกอบด้วย 
ปัจจยัด้านราคา ในเร่ืองสนิค้ามีราคาถกู ซึง่มีคา่เฉลีย่สงูสดุอยูท่ี่ 4.23 รองลงมาเป็นปัจจยัด้านผลติภณัฑ์ในเร่ืองสนิค้าหรือ
บริการมีให้เลอืกหลากหลาย ซึง่มีคา่เฉลีย่เทา่กบั 4.22 ล าดบัถดัมาเป็นปัจจยัด้านกายภาพและการน าเสนอ ในเร่ืองตลาด
มีท าเลที่ดี ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09  ล าดับถัดมาเป็นปัจจัยด้านบุคคล ในเร่ืองผู้ประกอบการร้านค้าเป็นกันเอง ซึ่งมี
คา่เฉลีย่เทา่กบั 4.08 ล าดบัถดัมาเป็นปัจจยัด้านกระบวนการ ในเร่ืองระยะเวลาในการให้บริการของตลาดนดัเหมาะสม ซึง่
มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.03 ล าดบัถดัมาเป็นปัจจยัด้านกายภาพและการน าเสนอ ในเร่ืองตลาดมีท าเลที่ดี ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเทา่กบั 
4.09  ล าดบัถดัมาเป็นปัจจยัด้านการจดัจ าหนา่ย ในเร่ืองเดินทางง่าย ซึง่มีคา่เฉลีย่เทา่กบั 3.98 และล าดบัถดัมาเป็นปัจจยั
ด้านสง่เสริมการตลาด ในเร่ืองความรวดเร็วในการให้บริการ ซึง่มีคา่เฉลีย่เทา่กบั 3.83       

สรุปการเปรียบเทียบปัจจยัที่สง่ผลต่อการเลอืกใช้บริการตลาดนดัมะพร้าว อ าเภอเมือง จงัหวดัยะลา จ าแนกตาม
เพศ ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ ผลจากการวิเคราะห์ข้อมลูระดบันยัส าคญั 0.05 ซึ่งมีค่ามากกว่าค่านยัส าคญัทางสถิติที่ตัง้ไว้ 
แสดงว่าผู้ที่มาเลือกใช้บริการตลาดนดัมะพร้าวทัง้เพศชายและเพศหญิงมีความคิดเห็นในด้านผลิตภณัฑ์ไม่แตกต่างกัน 
ยกเว้นด้านผลิตภณัฑ์ได้แก่สินค้าหรือบริการมีให้เลือกหลากหลายแตกต่างกนั ซึ่งค่านยัส าคญัมีค่าน้อยกว่าที่ก าหนดไว้  
แสดงว่าผู้ที่มาใช้บริการตลาดนดัมะพร้าว ทัง้เพศและเพศหญิงมีระดบัคิดเห็นในด้านผลิตภณัฑ์ สินค้าหรือบริการมีให้
เลอืกหลากหลาย (Sig=0.015) แตกตา่งกนั 
  ด้านราคา ผลจากการวิเคราะห์ข้อมลูระดบันยัส าคญั 0.05 ซึง่มีคา่มากกวา่คา่นยัส าคญัทางสถิติที่ตัง้ไว้ แสดงวา่
ผู้ที่มาเลือกใช้บริการตลาดนดัมะพร้าวทัง้เพศชายและเพศหญิงมีระดบัความคิดเห็นในด้านราคาไม่แตกต่างกนั ยกเว้น
สินค้ามีราคาถกู ซึ่งค่านยัส าคญัมีคา่น้อยกวา่ที่ก าหนดไว้ แสดงวา่แสดงวา่ผู้ที่มาใช้บริการตลาดนดัมะพร้าว ทัง้เพศชาย
และเพศหญิงมีระดบัความคิดเห็นในด้านราคา สนิค้ามีราคาถกู(Sig=0.024) แตกตา่งกนั 

ด้านการจัดจ าหน่าย แสดงว่าผู้ที่มาเลือกใช้บริการตลาดนัดมะพร้าวทัง้เพศชายและเพศหญิงมีระดบัความ
คิดเห็นในด้านการจดัจ าหนา่ยไมแ่ตกตา่งกนั 

ด้านการส่งเสริมการตลาด ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลระดบันยัส าคญั 0.05 ซึ่งมีค่ามากกว่าค่านยัส าคญัทาง
สถิติที่ตัง้ไว้ แสดงว่าผู้ที่มาเลือกใช้บริการตลาดนดัมะพร้าวทัง้เพศชายและเพศหญิงมีระดบัความคิดเห็นในด้านการ
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สง่เสริมการตลาดไม่แตกตา่งกนั ยกเว้นความรวดเร็วในการให้บริการ ซึ่งมีค่าน้อยกวา่คา่นยัส าคญัทางสถิติที่ตัง้ไว้ แสดง
ว่าผู้ที่มาใช้บริการตลาดนดัมะพร้าว ทัง้เพศชายและเพศหญิงมีระดบัความคิดเห็นในด้านการส่งเสริมการตลาด ความ
รวดเร็วในการให้บริการ (Sig=0.019) แตกตา่งกนั 

ด้านบคุคล แสดงว่าผู้ที่มาเลือกใช้บริการตลาดนดัมะพร้าวทัง้เพศชายและเพศหญิงมีระดบัความคิดเห็นในด้าน
บคุคลไมแ่ตกตา่งกนั 

ด้านกระบวนการ  แสดงว่าผู้ที่มาเลือกใช้บริการตลาดนดัมะพร้าวทัง้เพศชายและเพศหญิงมีระดบัความคิดเห็น
ในด้านกระบวนการไมแ่ตกตา่งกนั 

ด้านกายภาพและการน าเสนอ แสดงว่าผู้ที่มาเลือกใช้บริการตลาดนดัมะพร้าวทัง้เพศชายและเพศหญิงมีระดบั
ความคิดเห็นในด้านกายภาพและการน าเสนอไมแ่ตกตา่งกนั 

สรุปการเปรียบเทียบปัจจยัที่สง่ผลตอ่การเลอืกใช้บริการตลาดนดัมะพร้าว อ าเภอเมือง จงัหวดัยะลา จ าแนกตาม
อาย ุ

ด้านผลิตภณัฑ์ แสดงว่าผู้ที่เลือกใช้บริการตลาดนดัมะพร้าวที่มีกลุ่มอายุที่แตกต่างกันกับระดบัความคิดเห็น
เก่ียวกบัพฤติกรรมเลอืกใช้บริการตลาดนดัมะพร้าวไมแ่ตกตา่งกนั 

ด้านราคา  ผลจากการวิเคราะห์ข้อมลูระดบันยัส าคญั 0.05 ซึ่งมีค่ามากกวา่คา่นยัส าคญัทางสถิติที่ตัง้ไว้ แสดง
ว่าผู้ที่เลือกใช้บริการตลาดนดัมะพร้าวที่มีกลุม่อายทุี่แตกต่างกนักบัระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัพฤติกรรมเลือกใช้บริการ
ตลาดนดัมะพร้าวไม่แตกต่างกนัยงัพบว่า มีค่าน้อยกว่าคา่นยัส าคญัทางสถิติ ในด้านราคา ได้แก่สามารถต่อรองราคาได้ 
(Sig=0.023) แตกตา่งกนั 

ด้านการจดัจ าหนา่ย ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลระดบันยัส าคญั 0.05 ซึง่คา่นยัส าคญัที่มีคา่มากกวา่คา่นยัส าคญั
ทางสถิติที่ตัง้ไว้ แสดงว่าผู้ที่เลือกใช้บริการตลาดนมะพร้าวที่มีกลุ่มอายุที่แตกต่างกันกับระดบัความคิดเห็นเก่ียวกับ
พฤติกรรมเลือกใช้บริการตลาดนดัมะพร้าวไม่แตกต่างกนัแต่ยงัพบว่า  มีค่าน้อยกว่าค่านยัส าคญัทางสถิติ ในด้านการจดั
จ าหนา่ย ได้แก่ มีการจดัระเบียบร้านค้า ง่ายตอ่การเดินใช้บริการ (Sig=0.302) แตกตา่งกนั 

ด้านสง่เสริมการตลาด จ าหน่าย แสดงวา่ผู้ที่เลือกใช้บริการตลาดนดัมะพร้าวที่มีกลุม่อายทุี่แตกตา่งกนักบัระดบั
ความคิดเห็นเก่ียวกบัพฤติกรรมเลอืกใช้บริการตลาดนดัมะพร้าวไมแ่ตกตา่งกนั 

ด้านบคุคล แสดงวา่ผู้ที่เลอืกใช้บริการตลาดนดัมะพร้าวที่มีกลุม่อายทุี่แตกตา่งกนักบัระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบั
พฤติกรรมเลอืกใช้บริการตลาดนดัมะพร้าวไมแ่ตกตา่งกนั 

ด้านกระบวนการ ผลจากการวิเคราะห์ข้อมลูระดบันยัส าคญั 0.05 ซึ่งมีค่ามากกวา่ค่านยัส าคญัทางสถิติที่ตัง้ไว้ 
แสดงว่าผู้ที่เลือกใช้บริการตลาดนดัมะพร้าวที่มีกลุ่มอายทุี่แตกต่างกันกบัระดบัความคิดเห็นเก่ียวกับพฤติกรรมเลือกใช้
บริการตลาดนดัมะพร้าวไม่แตกต่างกนัแต่ยงัพบว่า  มีค่าน้อยกว่าค่านยัส าคญัทางสถิติ ในด้านกระบวนการ ได้แก่ การ
ให้บริการโดยรวมมีคณุภาพ (Sig=0.183) แตกตา่งกนั 
 ด้านกายภาพและการน าเสนอ แสดงว่าผู้ที่เลือกใช้บริการตลาดนดัมะพร้าวที่มีกลุม่อายทุี่แตกต่างกนักบัระดบั
ความคิดเห็นเก่ียวกบัพฤติกรรมเลอืกใช้บริการตลาดนดัมะพร้าวไมแ่ตกตา่งกนั 

สรุปการเปรียบเทียบปัจจยัที่สง่ผลตอ่การเลอืกใช้บริการตลาดนดัมะพร้าว อ าเภอเมือง จงัหวดัยะลา จ าแนกตาม
ศาสนา 
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ด้านผลิตภณัฑ์ แสดงว่าผู้ที่เลือกใช้บริการตลาดนดัมะพร้าวมีกลุ่มศาสนาที่แตกต่างกนักับระดบัความคิดเห็น
เก่ียวพฤติกรรมเลอืกใช้บริการตลาดนดัมะพร้าวไมแ่ตกตา่งกนั 
 ด้านราคา แสดงว่าผู้ที่เลือกใช้บริการตลาดนดัมะพร้าวมีกลุ่มศาสนาที่แตกต่างกนักบัระดบัความคิดเห็นเก่ียว
พฤติกรรมเลอืกใช้บริการตลาดนดัมะพร้าวไมแ่ตกตา่งกนั 
 ด้านการจัดจ าหน่าย แสดงว่าผู้ที่เลือกใช้บริการตลาดนดัมะพร้าวมีกลุ่มศาสนาที่แตกต่างกันกับระดับความ
คิดเห็นเก่ียวพฤติกรรมเลอืกใช้บริการตลาดนดัมะพร้าวไมแ่ตกตา่งกนั 
 ด้านการส่งเสริมการตลาด จ าหน่าย ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลระดับนัยส าคัญ 0.05 ซึ่งมีค่ามากกว่าค่า
นยัส าคญัทางสถิติที่ตัง้ไว้ แสดงว่าผู้ที่เลือกใช้บริการตลาดนดัมะพร้าวมีกลุม่ศาสนาที่แตกต่างกนักบัระดบัความคิดเห็น
เก่ียวกบัพฤติกรรมเลือกใช้บริการตลาดนดัมะพร้าวไมแ่ตกตา่งกนั แต่ยงัพบวา่ มีค่าน้อยกวา่คา่นยัส าคญัทางสถิติในด้าน
การสง่เสริมการตลาด (sig=0.041) แตกตา่งกนั 
 ด้านบคุคล แสดงว่าผู้ที่เลือกใช้บริการตลาดนดัมะพร้าวมีกลุม่ศาสนาที่แตกตา่งกนักบัระดบัความคิดเห็นเก่ียว
พฤติกรรมเลอืกใช้บริการตลาดนดัมะพร้าวไมแ่ตกตา่งกนั 
 ด้านกระบวนการ แสดงว่าผู้ที่เลอืกใช้บริการตลาดนดัมะพร้าวมีกลุม่ศาสนาที่แตกต่างกนักบัระดบัความคิดเห็น
เก่ียวพฤติกรรมเลอืกใช้บริการตลาดนดัมะพร้าวไมแ่ตกตา่งกนั 

ด้านกายภาพและการ แสดงว่าผู้ที่เลือกใช้บริการตลาดนมะพร้าวมีกลุ่มศาสนาที่แตกต่างกันกับระดบัความ
คิดเห็นเก่ียวพฤติกรรมเลอืกใช้บริการตลาดนดัมะพร้าวไมแ่ตกตา่งกนั 

สรุปการเปรียบเทียบปัจจยัที่สง่ผลตอ่การเลอืกใช้บริการตลาดนดัมะพร้าว อ าเภอเมือง จงัหวดัยะลา จ าแนกตาม
สถานภาพ ด้านผลิตภณัฑ์ แสดงว่าผู้ที่เลือกใช้บริการตลาดนดัมะพร้าวที่มีกลุ่มสถานภาพที่แตกต่างกันกับระดบัความ
คิดเห็นเก่ียวกบัพฤติกรรมการเลอืกใช้บริการตลาดนดัมะพร้าวไมแ่ตกตา่งกนั 

ด้านราคา แสดงว่าผู้ที่เลือกใช้บริการตลาดนดัมะพร้าวที่มีกลุม่สถานภาพที่แตกต่างกนักับระดบัความคิดเห็น
เก่ียวกบัพฤติกรรมการเลอืกใช้บริการตลาดนดัมะพร้าวไมแ่ตกตา่งกนั 

ด้านการจดัจ าหนา่ย แสดงวา่ผู้ที่เลอืกใช้บริการตลาดนดัมะพร้าวที่มีกลุม่สถานภาพท่ีแตกตา่งกนักบัระดบัความ
คิดเห็นเก่ียวกบัพฤติกรรมการเลอืกใช้บริการตลาดนดัมะพร้าวไมแ่ตกตา่งกนั 

ด้านส่งเสริมการตลาด แสดงว่าผู้ที่เลือกใช้บริการตลาดนดัมะพร้าวที่มีกลุ่มสถานภาพที่แตกต่างกนักับระดบั
ความคิดเห็นเก่ียวกบัพฤติกรรมการเลอืกใช้บริการตลาดนดัมะพร้าวไมแ่ตกตา่งกนั 

ด้านบุคล แสดงว่าผู้ที่เลือกใช้บริการตลาดนดัมะพร้าวที่มีกลุ่มสถานภาพที่แตกต่างกนักบัระดบัความคิดเห็น
เก่ียวกบัพฤติกรรมการเลอืกใช้บริการตลาดนดัมะพร้าวไมแ่ตกตา่งกนั 

ด้านกระบวนการ แสดงว่าผู้ที่เลือกใช้บริการตลาดนดัมะพร้าวที่มีกลุม่สถานภาพที่แตกต่างกนักบัระดบัความ
คิดเห็นเก่ียวกบัพฤติกรรมการเลอืกใช้บริการตลาดนดัมะพร้าวไมแ่ตกตา่งกนั 

ด้านกายภาพและการน าเสนอ แสดงว่าผู้ที่เลือกใช้บริการตลาดนดัมะพร้าวที่มีกลุม่สถานภาพที่แตกต่างกนักบั
ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัพฤติกรรมการเลอืกใช้บริการตลาดนดัมะพร้าวไมแ่ตกตา่ง 

ด้านผลิตภณัฑ์ ผลจากการวิเคราะห์ข้อมลูระดบันยัส าคญั 0.05 ซึ่งมีค่ามากกว่าค่านยัส าคญัทางสถิติที่ตัง้ไว้ 
แสดงว่าผู้ที่เลือกใช้บริการตลาดนดัมะพร้าวที่มีกลุ่มอาชีพที่แตกต่างกันกับระดบัความคิดเห็นเก่ียวกีบพฤติ กรรมการ
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เลอืกใช้บริการตลาดนดัมะพร้าวไมแ่ตกตา่งกนัแตย่งัพบวา่ มีคา่น้อยกวา่นยัส าคญัตามสถิตใินด้านผลติภณัฑ์ ได้แก่ สนิค้า
หรือบริการมีคณุภาพ (sig=0.0507)แตกตา่งกนั 
 ด้านราคา แสดงว่าผู้ที่เลือกใช้บริการตลาดนดัมะพร้าวที่มีกลุม่อาชีพที่แตกต่างกันกับระดบัความคิดเห็นเก่ียว
พฤติกรรมการเลอืกใช้บริการตลาดนดัมะพร้าวไมแ่ตกตา่ง 
 ด้านการจัดจ าหน่าย แสดงว่าผู้ที่เลือกใช้บริการตลาดนดัมะพร้าวที่มีกลุ่มอาชีพที่แตกต่างกันกับระดบัความ
คิดเห็นเก่ียวพฤติกรรมการเลอืกใช้บริการตลาดนดัมะพร้าวไมแ่ตกตา่ง 
 ด้านสง่เสริมการตลาด  แสดงว่าผู้ที่เลือกใช้บริการตลาดนดัมะพร้าวที่มีกลุม่อาชีพที่แตกตา่งกนักบัระดบัความ
คิดเห็นเก่ียวพฤติกรรมการเลอืกใช้บริการตลาดนดัมะพร้าวไมแ่ตกตา่ง 
 ด้านบคุคล แสดงว่าผู้ที่เลือกใช้บริการตลาดนดัมะพร้าวที่มีกลุม่อาชีพที่แตกต่างกนักบัระดบัความคิดเห็นเก่ียว
พฤติกรรมการเลอืกใช้บริการตลาดนดัมะพร้าวไมแ่ตกตา่ง 
 ด้านกระบวนการ แสดงว่าผู้ที่เลือกใช้บริการตลาดนดัมะพร้าวที่มีกลุม่อาชีพที่แตกต่างกนักบัระดบัความคิดเห็น
เก่ียวพฤติกรรมการเลอืกใช้บริการตลาดนดัมะพร้าวไมแ่ตกตา่ง 
 ด้านกายภาพและการน าเสนอ แสดงวา่ผู้ที่เลอืกใช้บริการตลาดนดัมะพร้าวที่มีกลุม่อาชีพที่แตกตา่งกนักบัระดบั
ความคิดเห็นเก่ียวพฤติกรรมการเลอืกใช้บริการตลาดนดัมะพร้าวไมแ่ตกตา่ง 

สรุปการเปรียบเทียบปัจจัยที่ผลต่อการเลือกใช้บริการตลาดนดัมะพร้าว อ าเภอเมือง จังหดัยะลา จ าแนกตาม
ระดบัการศึกษา ด้านผลิตภณัฑ์ ผลจากการวิเคราะห์ข้อมลูระดบันยัส าคญั 0.05 ซึ่งมีค่ามากกว่าค่านยัส าคญัทางสถิติ
ที่ตัง้ไว้ แสดงว่าผู้ที่เลือกใช้บริการตลาดนัดมะพร้าวที่มีกลุ่มระดบัศึกษาที่แตกต่างกันกับระดบัความคิดเห็นเก่ียวกับ
พฤติกรรมการเลือกใช้บริการตลาดนดัมะพร้าวไม่แตกต่างกนั แต่ยงัพบว่า  มีค่าน้อยค่านยัส าคญัสถิติในด้านผลิตภัณฑ์ 
ได้แก่ สนิค้าหรือบริการมีให้เลอืกหลากหลาย  (sig=0.004)แตกตา่งกนั 
 ด้านราคา แสดงว่าผู้ที่เลือกใช้บริการตลาดนดัมะพร้าวที่มีกลุ่มระดบัการศึกษาที่แตกต่างกันกับระดบัความ
คิดเห็นเก่ียวพฤติกรรมการเลอืกใช้บริการตลาดนดัมะพร้าวไมแ่ตกตา่งกนั 
 ด้านการจดัจ าหนา่ย แสดงวา่ผู้ที่เลอืกใช้บริการตลาดนดัมะพร้าวที่มีกลุม่ระดบัการศกึษาที่แตกตา่งกนักบัระดบั
ความคิดเห็นเก่ียวพฤติกรรมการเลอืกใช้บริการตลาดนดัมะพร้าวไมแ่ตกตา่งกนั 
 ด้านส่งเสริมการตลาด แสดงว่าผู้ที่เลือกใช้บริการตลาดนดัมะพร้าวที่มีกลุ่มระดบัการศึกษาที่แตกต่างกันกับ
ระดบัความคิดเห็นเก่ียวพฤติกรรมการเลอืกใช้บริการตลาดนดัมะพร้าวไมแ่ตกตา่งกนั 
 ด้านบุคคล แสดงว่าผู้ที่เลือกใช้บริการตลาดนดัมะพร้าวที่มีกลุ่มระดบัการศึกษาที่แตกต่างกันกับระดบัความ
คิดเห็นเก่ียวพฤติกรรมการเลอืกใช้บริการตลาดนดัมะพร้าวไมแ่ตกตา่งกนั 
 ด้านกระบวนการ แสดงว่าผู้ที่เลือกใช้บริการตลาดนดัมะพร้าวที่มีกลุ่มระดบัการศึกษาที่แตกต่างกนักับระดบั
ความคิดเห็นเก่ียวพฤติกรรมการเลอืกใช้บริการตลาดนดัมะพร้าวไมแ่ตกตา่งกนั 
 ด้านกายภาพและการน าเสนอ แสดงวา่ผู้ที่เลอืกใช้บริการตลาดนดัมะพร้าวที่มีกลุม่ระดบัการศกึษาที่แตกตา่งกัน
กบัระดบัความคิดเห็นเก่ียวพฤติกรรมการเลอืกใช้บริการตลาดนดัมะพร้าวไมแ่ตกตา่งกนั 

สรุปการเปรียบเทียบปัจจัยที่ผลต่อการเลือกใช้บริการตลาดนดัมะพร้าว อ าเภอเมือง จังหดัยะลา จ าแนกตาม
รายได้ ด้านผลติภณัฑ์ แสดงวา่ผู้ที่เลอืกใช้บริการตลาดนดัมะพร้าวที่มีกลุม่รายได้ที่แตกตา่งกนักบัระดบัความคดิเห็นเก่ียว
พฤติกรรมการเลอืกใช้บริการตลาดนดัมะพร้าวไมแ่ตกตา่งกนั 
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 ด้านราคา แสดงว่าผู้ที่เลือกใช้บริการตลาดนดัมะพร้าวที่มีกลุม่รายได้ที่แตกต่างกนักบัระดบัความคิดเห็นเก่ียว
พฤติกรรมการเลอืกใช้บริการตลาดนดัมะพร้าวไมแ่ตกตา่งกนั 
 ด้านการจัดจ าหน่าย แสดงว่าผู้ที่เลือกใช้บริการตลาดนดัมะพร้าวที่มีกลุ่มรายได้ที่แตกต่างกนักับระดบัความ
คิดเห็นเก่ียวพฤติกรรมการเลอืกใช้บริการตลาดนดัมะพร้าวไมแ่ตกตา่งกนั 
 ด้านส่งเสริมการตลาด แสดงว่าผู้ที่เลือกใช้บริการตลาดนดัมะพร้าวที่มีกลุ่มระดบัการศึกษาที่แตกต่างกันกบั
ระดบัความคิดเห็นเก่ียวพฤติกรรมการเลอืกใช้บริการตลาดนดัมะพร้าวไมแ่ตกตา่งกนั 
 ด้านบคุคล แสดงว่าผู้ที่เลือกใช้บริการตลาดนดัมะพร้าวที่มีกลุม่รายได้ที่แตกต่างกนักบัระดบัความคิดเห็นเก่ียว
พฤติกรรมการเลอืกใช้บริการตลาดนดัมะพร้าวไมแ่ตกตา่งกนั 
 ด้านกระบวนการ ผลจากการวิเคราะห์ข้อมลูระดบันยัส าคญั 0.05 ซึ่งมีค่ามากกวา่ค่านยัส าคญัทางสถิติที่ตัง้ไว้ 
แสดงว่าผู้ที่เลือกใช้บริการที่มีกลุม่รายได้ที่แตกต่างกนักบัระดบัความคิดเห็นเก่ียวพฤติกรรมการเลือกใช้บริการตลาดนดั
มะพร้าวไม่แตกต่างกัน แต่ยงัพบว่า มีค่าน้อยกว่าค่านยัส าคญัในด้านกระบวนการ ได้แก่ ความสะดวกรวดเร็วในการ
ให้บริการ (sig=0.013) แตกตา่งกนั 

ด้านกายภาพและการน าเสนอ  แสดงวา่ผู้ที่เลอืกใช้บริการตลาดนดัมะพร้าวที่มีกลุม่รายได้ที่แตกตา่งกนักบัระดบั
ความคิดเห็นเก่ียวพฤติกรรมการเลอืกใช้บริการตลาดนดัมะพร้าวไมแ่ตกตา่งกนั 
 
อภปิรายผลการวิจัย  

การวจิยัเร่ือง การประเมินความพงึพอใจผู้ใช้บริการตลาดนดัมะพร้าว อ าเภอเมือง จงัหวดัยะลา จากผลที่ได้จาก
การวเิคราะห์อภิปรายในแตล่ะด้านของปัจจยัที่สง่ผลตอ่การเลอืกใช้บริการตลาดนดัมะพร้าว อ าเภอเมือง จงัหวดัยะลา
ตามที่ได้ก าหนดไว้ในการศกึษาครัง้นี ้ด้านคณุภาพและการบริการ ผู้ใช้บริการตลาดนดัมะพร้าว อ าเภอเมือง จงัหวดัยะลา 
มีความพงึพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ซึง่สอดคล้องกบั ทศันา หงษมา (2555) เร่ืองปัจจยัทีม่ีอิทธิพลตอ่การเลอืกใช้
บริการตลาดนดัตอนกลางคืน ในเขตกรุงเทพมหานคร ในตลาดนดัจตจุกัร  
 
ข้อเสนอแนะ 
 ควรศึกษาเพิ่มเติมในเร่ืองของปัจจยัที่มีอิทธิพลตอ่ความพึงพอใจในการเลือกใช้บริการตลาดนดัมะพร้าว เพื่อให้
ทราบถึงความต้องการของผู้บริโภคในตลาดนดัมพร้าว ซึง้อาจพบปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อความความพงึใจในการใช้บริการท่ี
แตกตา่งกนัของผู้บริโภคในแตล่ะสถานท่ีได้ 
 ควรศึกษาเพิ่มเติมวา่ปัจจยัใดมีความสมัพนัธ์ตตอ่ความพึงพอใจ เนื่องจากเป็นการศกึษาที่สามารถน าข้อมลูมา
วิเคราะห์ และใช้ในการวางแผนกลยทุธ์เพื่อรักษาฐานลกูค้าไว้ให้ยาวนาน รวมถึงการขยายฐานลกูค้าใหมใ่นอนาคต 
  
บรรณานุกรม 
 ชิตาภรณ์ ศักดิ์ โกมลพิทักษ . (2558) . ปัจจัยที่ มี อิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการตลาดนัดตอนกลางคืน  ในเขต 

กรุงเทพมหานคร (สารนิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต): มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ สาขาการบณัชี. 
ทศันา หงส์มา. (2555). ปัจจยัทีส่่งผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ของผูซ้ื้อในตลาดนดั: กรณีศึกษา ตลาดนดั

ในกระทรวงสาธารณสขุ จงัหวดันนทบรีุ การวิจยัครัง้นีไ้ด้รับทนุอดุหนนุการวิจยัจากวิทยาลยัราชพฤกษ์. 
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การจัดการวิสาหกจิเกษตรชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพียง กรณีศึกษา บ้านโคกกอ ต าบลลุโบะยไิร อ าเภอมายอ 

จังหวัดปัตตานี 
Management Enterprise Agriculture community according to 

Philosophy economy sufficient Case Study Bankhokkor Luboyiri 
Sub-distict  Mayo District Pattani Provinc 

 
อาบีบะ วาเต๊ะ ,ซารีนา เง๊าะ , ซูไวบะห์ อาบู1 

อามีน จะปะกียา,อะห์มัดฟิตรี สาเมาะ 
 

บทคัดย่อ 

การวิจัยเร่ืองการจัดการวิสาหกิจเกษตรชุมชนตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษา บ้านโคกกอ     
ต าบลลโุบะยิไร อ าเภอมายอ จงัหวดัปัตตานี  มีวตัถปุระสงค์เพื่อศกึษาการจดัการวิสาหกิจเกษตรชุมชนตามหลกัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง โดยเก็บรวบรวมข้อมลูด้วยแบบสอบถามและแบบสมัภาษณ์  ใช้กลุ่มตวัอย่าง จ านวน 25 คน พบว่า
ด้านการจดัการทรัพยากรมนษุย์ได้แบง่หน้าที่ความรับผิดชอบของสมาชิกในกลุม่อยา่งชดัเจน สว่นด้านการจดัการการผลติ 
พบว่ากลุ่มมีการผลิตโดยเน้นคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ในด้านการจัดการการเงินและบัญชีกลุ่มมีการท าบัญชีรายรับ -
รายจ่ายอย่างสม ่าเสมอและ ในด้านการจดัการการตลาด กลุ่มมีการจดบนัทึกข้อมลูยอดสัง่ซือ้ของผลิตภณัฑ์และกลุ่มมี
การท าการตลาดออนไลน์   
 
ค าส าคญั :  การจดัการ วิสาหกิจชมุชนเกษตร เศรษฐกิจพอเพียง  
 
Abstract 
 The research subject management Enterprise Agriculture community according the core philosophy 
economy sufficient Case Study Bankhokkor Luboyiri Sub-distict  Mayo District Pattani Provinc have objective 
for Study subject management Enterprise Agriculture community according the core philosophy economy 
sufficient By collecting information with questionnaire And interview Use the sample group number 25 person 
found Human resource management Divided duty responsibility of group members Clearly part side 
management manufacturing found production group by focusing on quality of the product In management 

                                                           
1 นกัศึกษาสขาการจดัการ คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยั ราชภฏัยะลา E-mail : Sareena.n@yru.ac.th 
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Finance and accounting Group has accounting revenue – expenditure usually and In production management 
The group has notes Order information Of the product  and The group has marketing online            
 
Keyword :  management enterprise agriculture community economy sufficient  
 
บทน า 

ประชากรในชนบทส่วนใหญ่ของประเทศไทยยึดอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก ซึ่งมักท าแบบยังชีพที่มีความ
สอดคล้องกับประเพณี วิถีชีวิต วฒันธรรม และความเป็นอยู่ของคนไทย โดยอาศยัความรู้ ความสามารถ ตลอดจนภูมิ
ปัญญาที่สืบทอดกันมากันมาตัง้แต่บรรพบุรุษ จนปัจจุบนัพฒันาการเกษตรจากเดิมแบบยงัชีพพึ่งพาตนเองได้ภายใน
ชุมชนเป็นเกษตรอตุสาหกรรมที่มุ้ งเน้นการผลิตเพื่อจ าหน่ายมากขึน้ตามไปด้วย ท าให้รายจ่ายมากกวา่รายได้ที่ได้จนเกิด
ภาระหนีส้นิและปัญหาอีกมากมาย สง่ผลกระทบตอ่วิถีชมุชนจนไมส่ามารถพึง่ตนเองได้ประกอบกบัปัจจบุนัเป็นยคุโลกาภิ
วตัน์ที่มีการแขง่ขนัและมีการเปลีย่นแปลงตลอดเวลา ดงันัน้ชมุชนจึงต้องมีการเรียนรู้และพฒันาตวัเองให้เข้มแข็งพึง่ตวัเอง
ได้ 

 วิสาหกิจชุมชนเป็นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยให้ชุมชนชนบทได้ปรับเปลี่ยนการพึ่งพิงปัจจยัต่างๆจากภายนอกชุมชน
เป็นการพึ่งตนเองภายในชุมชน โดยอาศยัทนุของของตนเองและทุนของชุมชนที่มีการพฒันาวิสาหกิจชุมชนนัน้จ าเป็นที่
จะต้องมีการบริหารจดัการที่ดีให้ไปในทางสายกลางก้าวทนัตอ่โลกโลกาภิวตัน์ โดยมีความพอประมาณ มีเหตผุล รวมถึง
ความจ าเป็นที่จะต้องมีภมูิคุ้มกนัท่ีดีตอ่ผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทัง้ภายนอกและภายใน ทัง้นีต้้องอาศยัความ
รอบรู้ความรอบคอบและความระมดัระวงัอย่างยิ่งในการน าวิชาการต่างๆใช้ในการวางแผนและด าเนินการทุกขัน้ตอน 
เพื่อให้การพฒันาน าไปสู่ความเข้มแข็งและการพึ่งตนเองได้อย่างยัง่ยืน เมื่อวิสาหกิจชุมชนเข้มแข็งท าให้ชุมชนสามารถ
พึ่งตนเอง แก้ไขปัญหาความยากจนของคนในชุมชน ซึ่งผลสดุท้ายท าให้ชุมชนเข้มแข็งขึน้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
อย่างไรก็ตามในปัจจุบนั วิสาหกิจชุมชนส่วนใหญ่มุ้งเน้นการตอบสนองด้านเศรษฐกิจเป็นหลกั หลงลืมรากเหง้า ยงัไม่
สามารถประยกุต์หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเขข้าสูร่ะบบการจดัการสกลุม่ ท าให้วิสาหกิจชุมชนไมส่ามารถสนองตอบ
ชุมชนได้ ดงันัน้จึงจ าเป็นที่จะต้องศกึษาการจดัการวิสาหกิจชมุชนที่เหมาะสมเพื่อความยัง่ยืนของชมุชน (สจัจา บรรจงศิริ 
และคณะ. 2554 ) 
 จากข้อมูลข้างต้น จึงท าให้ผู้ วิจัยต้องการที่จะศึกษาเก่ียวกับการจัดการของวิสาหกิจเกษตรชุมชนตามหลกั
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บ้านโคกกอ ต าบลลโุบะยิไร อ าเภอมายอ จงัหวดัปัตตานี วา่มีแนวคิดในการจดัการกลุม่โดยการ
ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในการจดัการวิสาหกิจเกษตรชุมชนบ้านโคกกอ อย่างเป็นรูปธรรมและสง่ผลโดยตรงตอ่ชมุชนในการ
พฒันาศกัยภาพของชมุชน 
 
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

ศกึษาการจดัการวิสาหกิจเกษตรชมุชนตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศกึษา บ้านโคกกอ  
ต าบลลโุบะยิไร อ าเภอมายอ จงัหวดัปัตตานี 
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1.3 ขอบเขตการวิจัย 
 งานวิจัยครัง้นีม้ีขอบเขตการวิจัยแบ่งเป็น 4 ส่วน ประกอบด้วย ขอบเขตเนือ้หา ขอบเขตของกลุ่มเป้าหมายที่
ศกึษา ขอบเขตของพืน้ท่ี และขอบเขตของระยะเวลาที่ศกึษา ซึง่แตล่ะสว่นมีรายละเอียดดงันี ้

1.3.1 ขอบเขตด้านเนือ้หา 
 เนือ้หาของการวิจัยครัง้นีป้ระกอบด้วย ข้อมูลการบริหารการจัดการวิสาหกิจเกษตรชุมชนตามหลกัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงกรณีศกึษาบ้านโคกกอ ต าบลลโุบะยิไร อ าเภอมายอ จงัหวดัปัตตานี ประกอบด้วย 4 ด้าน ดงันี ้ 
  1.3.1.1 ด้านการจดัการ ได้แก่ ด้านการตลาด การจดัการการผลติ การจดัการการเงินและบญัชีและการ
จดัการทรัพยากรมนษุย์ 
    
  1.3.1.2 ด้านเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ ความพอประมาณ ความมีเหตผุล ความมีภมูิคุ้มกนัในตวัที่ดีและ
เง่ือนไขความรู้และคณุธรรม  

1.3.2 ขอบเขตของกลุม่เปา้หมายที่ศกึษา 
  1.3.2.1.กลุม่เป้าหมายที่ศึกษา เชิงปริมาณ คือ กลุม่ที่เข้าร่วมจดัตัง้วิสาหกิจเกษตรชุมชนบ้านโคกกอ 
ต าบลลโุบะยิไร อ าเภอมายอ จงัหวดัปัตตานี จ านวน 25 คน 
  1.3.2.2.กลุม่เปา้หมายที่ศกึษา เชิงคณุภาพ คือ กลุม่วิสาหกิจเกษตรชมุชนบ้านโคกกอ ต าบลลโุบะยิไร 
อ าเภอมายอ จงัหวดัปัตตานี เน้นเฉพาะบคุคลส าคญั (key Person) ที่มีบทบาทในการพฒันาและด าเนินวิสาหกิจชุมชน
บ้านโคกกอโดยน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินวิสาหกิจสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน ทัง้นี ้
ประกอบด้วย ประธานกลุม่ รองประธานกลุม่ ที่ปรึกษา  รวมทัง้สิน้ 3 คน 

1.3.2.3 ขอบเขตด้านพืน้ที่หรือสถานที่ในการวิจยัวิสาหกิจเกษตรชุมชนบ้านโคกกอ ต าบลลโุบะยิไร 
อ าเภอมายอ จงัหวดัปัตตานี 

1.3.2.4 ขอบเขตด้านระยะเวลาในการด าเนินการวิจยัเดือน ธนัวาคน 2561- มีนาคม 2662 
 
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 าหกิจเกษตรชุมชนตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกรณีศึกษาบ้านโคกกอ ต าบลลุการวิจัยการจัดการวิส
โบะยิไร อ าเภอมายอ จงัหวดัปัตตานี  

1.ท าให้กลุม่วิสาหกิจเกษตรชมุชนบ้านโคกกอมีการด าเนินงานภายใต้หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
2.เข้าใจในการประยกุต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงและได้น้อมน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนิน

กลุม่วิสาหกิจชมุชนเพื่อให้เกิดประสทิธิภาพและประสทิธิผล 
3.เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพและสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของพืน้ที่ต าบลลโุบะยิไร อ าเภอมายอ 

จงัหวดัปัตตานี เพื่อความมัง่คง มัง่คัง่ ยัง่ยืน ของกลุม่วิสาหกิจชมุชนเกษตรบ้านโคกกอตอ่ไป 
 
แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

2.1 แนวคิดการจดัการ 
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ความหมายของการจดัการ (Defining Management) 
การจดัการเป็นกระบวนการในการจดัระเบียบการใช้ทรัพยากรทัง้หมดที่มีอยูใ่นองค์การ โดยใช้ระบบการจดัการ

ที่เหมาะสม ใช้ระเบียบปฏิบตัิงานท่ีมีประสทิธิผลและประสทิธิภาพเพื่อให้บรรลวุตัถปุระสงค์ขององค์การที่ได้ตัง้ไว้ (วิเชียร 
วิทยอดุม, 2558 ) 

2.2 แนวคิดวิสาหกิจเกษตรชมุชน 
ค าวา่ วิสาหกิจชมุชน (Community Enterprise) หมายถึง กิจการของชมุชนเก่ียวกบัการผลติสนิค้า การให้บริการ 

หรือบริการอื่นๆ ที่ด าเนินโดยคระบคุคลที่มีความผกูพนั มีวิ ถีชีวิตร่วมกนัและรวมตวักนัปะกอบกิจการดงักลา่ว ไม่จะเป็น
นิติบคุคล เพื่อสร้างรายได้และเพื่อการพึ่งพาตนเองของครอบครัว ชุมชน และระหว่างชุมชน หรืออีกความหมายหนึง่ก็คือ 
การประกอบเพื่อการจัดการ “ทุนของชุมชน” อย่างสร้างสรรค์เพื่อการพึ่งตนเอง ซึ่งทุนของชุมชนประกอบด้วยทัง้เงิน 
ทรัพยากร ผลผลิต ความรู้ ภมูิปัญญา ทนุทางวฒันธรรม และทนุทางสงัคม อย่างสร้างสรรค์เพื่อพึ่งพาตนเอง (ส านกังาน
เลขานกุาร คณะกรรมการสง่เสริมวิสาหกิจชมุชน, 2559 : ออนไลน์)  

2.3 แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอพียงเศรษฐกิจพอเพียง 
เป็นปรัชญาชีถ้ึงแนวการด ารงอยู่และปฏิบตัิตนของประชาชนในทุกระดบั ตัง้แต่ระดบัครอบครัว ระดบัชุมชน 

จนถึงระดบัรัฐ ทัง้ในการพฒันาและบริหารประเทศให้ด าเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพฒันาเศรษฐกิจ เพื่อให้
ก้าวทนัต่อโลกยคุโลกาภิวตัน์ ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตผุล รวมถึงความจ าเป็นที่ จะต้องมี
ระบบภมูิคุ้มกนัในตวัที่ดีพอสมควร ต่อการกระทบใดๆ อนัเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทัง้ภายในภายนอก ทัง้นี ้จะต้องอาศยั
ความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมดัระวงัอย่างยิ่งในการน าวิชาการต่างๆ มาใช้ในการวางแผนและการด าเนินการ 
ทกุขัน้ตอน และขณะเดียวกนั จะต้องเสริมสร้างพืน้ฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นกัทฤษฎี และนกั
ธุรกิจในทกุระดบั ให้มีส านกึในคณุธรรม ความซื่อสตัย์สจุริต และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ด าเนินชีวิตด้วยความอดทน 
ความเพียร มีสติ ปัญญา และความรอบคอบ เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและ
กว้างขวาง ทัง้ด้านวัตถุ สงัคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี  (มูลนิธิชัยพัฒนา, 2559 : 
ออนไลน์) 
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2.4 กรอบแนวคิดการวิจยั 

 กรอบแนวคิดการวิจัย 
                    ตวัแปรอิสระ        ตวัแปรตาม  

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคดิการวิจยั 

วิธีด าเนินการวิจัย 
  การวิจยัครัง้นี ้เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) วิธีเก็บรวบรวมข้อมลู คือ แบบสอบถาม และ
วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Quantitative Research) มีวิธีเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบ (In-depth Interview) 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยัประกอบด้วยแบบสมัภาษณ์ประเด็นการจดัการวิสาหกิจเกษตรชมุชนตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงบ้านโคกกอ ต าบลลุโบะยิไร อ าเภอมายอ จังหวัดปัตตานี เพื่อทราบการจัดการวิสาหกิจชุมชนโดยน้อมหลกั
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาด าเนินธุรกิจซึง่มีขัน้ตอนตามล าดบัดงันี ้    
 3.1 ผู้ที่ให้ข้อมูลและผู้มีส่วนร่วมในการวิจัย 
  กลุม่ด าเนินการวิสาหกิจเกษตรชมุชนตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบ้านโคกกอ  ต าบลลโุบะยิไร 
อ าเภอมายอ จงัหวดัปัตตานี จ านวน 25 คน 
 3.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 
  วิธีการรวบรวมข้อมลูและเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยัเพื่อบรรลวุตัถปุระสงค์ที่ก าหนด ประกอบด้วย แบบสอบถาม 
และแบบสมัภาษณ์ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

การจัดการวิสาหกิจเกษตรชุมชนตามหลกัเศรษฐกิจ
พอเพียง บ้านโคกกอ ต าบลลุโบะยิไร อ าเภอมายอ 
จังหวดัปัตตานี 
1.ด้านการจดัการการตลาด 
2.ด้านการจดัการการผลติ 
3.ด้านการจดัการเงินและบญัชี 
4.ด้านการจดัการทรัพยากรมนษุย์ 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
1.เพศ 
2.อาย ุ
3.สถานภาพ 
4.ระดบัการศกึษา 
5.อาชีพหลกั /อาชีพเสริม  
6.ลกัษณะงานท่ีรับผิดชอบ 
 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
1.ความพอประมาณ 
2.การมเีหตผุล 
3.มีภมูิคุ้มกนัในตวัที่ด ี
4.เง่ือนไขความรู้และคณุธรรม 
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  1.แบบสอบถาม  ประกอบด้วย กลุ่มด าเนินการวิสาหกิจเกษตรชุมชนตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบ้าน
โคกกอ ต าบลลโุบะยิไร อ าเภอมายอ จงัหวดัปัตตานี จ านวน 25 คน 

  2.แบบสมัภาษณ์ ประกอบด้วย กลุม่สมาชิกด าเนินการวิสาหกิจเกษตรชมุชนตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
บ้านโคกกอ ต าบลลโุบะยิไร อ าเภอมายอ จงัหวดัปัตตานี เน้นเฉพาะบคุคลส าคญั (Key Person) ที่มีบทบาทในการพฒันา
และด าเนินงานธุรกิจโดยน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการด าเนินธุรกิจสูก่ารเปลีย่นแปลงได้อยา่งยัง่ยืน ทัง้นี ้
ประกอบด้วย ประธานกลุม่ รองประธานกลุม่ เลขานกุาร รวมทัง้สิน้ 3 คน 
 3.3 การสร้างเคร่ืองมือ 
  ผู้ วิจัยใช้วิธีการรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามและสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม ซึ่งแต่ละส่วนผู้ วิจัยได้
ด าเนินการพฒันาและทดสอบความนา่เช่ือถือของเคร่ืองมือ อนัประกอบไปด้วย 
  3.3.1 ศึกษาข้อมลูเอกสาร การพฒันาแนวทางทางปฏิบตัิในการด าเนินธุรกิจอย่างยัง่ยืนตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง องค์การและการจดัการ หลกัการบริหาร การเป็นผู้ประกอบการ การจดัการทรัพยากรมนษุย์ เป็นต้น 
  3.3.2 แบบเคร่ืองมือที่ใช้ในงานวิจยั 3 เคร่ืองมือ ดงันี ้
   3.3.2.1 แบบสอบถาม (Questionnaire) เคร่ืองมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามที่มีโครงสร้าง ซึ่งเป็นค าถาม
ปลายปิดแบง่เนือ้หาออกเป็น 2 สว่นได้ดงันี ้
    ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งเป็นข้อมูลเก่ียวกับเพศ อายุ สถานภาพ 
ระดบัการศกึษา อาชีพหลกั /อาชีพเสริม ลกัษณะงานท่ีต้องรับผิดชอบ  
    ส่วนที่ 2 ข้อมูลแสดงความความคิดเห็นที่มีต่อการจัดการวิสาหกิจเกษตรชุมชนตามหลกั
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบ้านโคกกอ ต าบลลโุบะยิไร อ าเภอมายอ จังหวดัปัตตานี ทัง้  4 ด้าน ได้แก่ ด้านการจัดการ
การตลาด ด้านการจดัการการผลติ ด้านการจดัการการเงินแลละบญัชี ด้านการจดัการทรัพยากรมนษุย์ 
   3.3.2.2 แบบสมัภาษณ์ (In-depth Interview) เคร่ืองมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม ซึง่เป็นค าถามปลายเปิด 
แบง่เนือ้หาออกเป็น 4 สว่นได้ดงันี ้

(1) ข้อมลูการด าเนินการสนทนา วนั/เวลา สถานท่ี รายช่ือผู้ เข้าร่วมสนทนา 
  (2) ประเด็นการสนทนา การจดัการวิสาหกิจเกษตรชมุชนตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบ้าน

โคกกอ ต าบลลโุบะยิไร อ าเภอมายอ จงัหวดัปัตตานี โดยท่านแสดงความคิดเห็นรายละเอียดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ดงันี ้ความพอประมาณ การมีเหตผุล มีภมูิคุ้มกนัมนตวัที่ดี เง่ือนไขความรู้และคณุธรรม 
   3.3.2.3 น าแบบสอบถามที่สร้างขึน้ให้ผู้ เช่ียวชาญทางด้านเนือ้หา 3 ท่านเพื่อพิจารณาตรวจสอบความ
เที่ยงตรงเชิงเนือ้หา (Content Validity)  
 
4.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความคิดเหน็การจัดการวิสาหกิจเกษตรชุมชนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษา บ้านโคกกอต าบลลุโบะยไิร อ าเภอมายอ จังหวดัปัตตานี  

ในการวิจยัครัง้นีไ้ด้น าเสนอผลการวิเคราะห์ทัง้ในภาพรวมและจ าแนกเป็นรายด้านดงัรายละเอยีดในตาราง 
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ตารางที่ 1 ข้อมูลเบือ้งต้นเกี่ยวกับเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และลักษณะงานที่ต้อง
รับผิดชอบภายในวิสาหกจิเกษตรชุมชน จังหวดัปัตตานี 

รายการ 
 

จ านวน ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน  
มาตรฐาน 

ระดับความคดิเห็น 
 

ด้านการจดัการทรัพยากรมนษุย์ 25 2.46 0.13 มาก 

ด้านการจดัการการผลติ 25 2.24 0.72 มาก 
ด้านการจดัการการเงินและบญัชี 25 2.48 0.15 มาก 
ด้านการจดัการการตลาด 25 2.25 2.25 มาก 

รวม 25 2.35 0.99 มาก 

 
จากตาราง ผลวิเคราะห์ข้อมูลระดบัความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดการวิสาหกิจเกษตรชุมชนตามหลกัปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงบ้านโคกกอ ต าบลลโุละยิไร อ าเภอมายอ จงัหวดัปัตตานี  โดยภาพรวมพบว่ากลุม่ตวัอย่างเห็นด้วยใน

ระดบัมาก ( x̅ =2.35,S.D=0.99 ) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ผลวิจัยพบว่าเห็นด้วยในระดบัมากล าดบัแรกคือ ด้านการ
จัดการการเงินและบัญชี ( x̅ =2.48,S.D=0.15 ) ตามมาด้วยด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ( x̅ =2.46,S.D=0.13 ) 

รองลงมาด้านการจัดการการตลาด ( x̅ =2.25,S.D=2.25 ) และด้านการจัดการการผลิต ( x̅ =2.24,S.D=0.72 ) 
ตามล าดบั 
 
5.2 อภปิราย 

จากการศกึษาจะเห็นได้วา่ข้อมลูแสดงความคิดเห็นที่มีตอ่การจดัการวิสาหกิจเกษตรชมุชนตามหลกัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง กรณีศกึษา บ้านโคกกอ ต าบลลโุบะยิไร อ าเภอมายอ จงัหวดัปัตตานี ทัง้ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการจดัการ
ทรัพยากรมนษุย์ ด้านการจดัการการผลติ ด้านการจดัการการเงินและบญัชี ด้านการจดัการการตลาด 

การจดัการทรัพยากรมนษุย์ พบวา่ กลุม่มีการก าหนดบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของสมาชิกในกลุม่อยา่ง
ชดัเจน รองลงมา คือ ได้สมาชิกได้รับการฝึกอบรมและพฒันาที่เป็นการเพิ่มพนูความรู้และกลุม่มีการก าหนดบทลงโทษ
สมาชิกไว้อยา่งชดัเจน กรณีสมาชิกท าผิดระบบ 

ด้านการจดัการการผลติ พบวา่ กลุม่มีการวางแผนเวลาการผลติ รองลงมา กลุม่มีการผลติโดยเน้นคณุภาพของ
ผลติภณัฑ์ รองลงมา กลุม่มีการถา่ยทอดความรู้ในด้านการผลติ เพื่อให้ได้ผลติภณัฑ์ที่ดีมีคณุภาพ และกลุม่มีสนิค้าใหม่
ออกสูต่ลาดอยา่งตอ่เนื่อง 

ด้านการจดัการการเงินและบญัชี พบวา่ กลุม่มกีารท าบญัชี รายรับ-รายจ่าย อยา่งสม ่าเสมอ รองลงมากลุม่มีการ
การจดัการท าแผนการเงินเพื่อให้ทราบ ยอดก าไร-ขาดทนุ และกลุม่มีการควบคมุคา่ใช้จา่ยการด าเนินงาน 

ด้านการจดัการการตลาด พบวา่ กลุม่มีการจดบนัทกึข้อมลูยอดสัง่ซือ้ของผลติภณัฑ์ รองลงมากลุม่มีการท า
ตลาดออนไลน์ 
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5.3 ข้อเสนอแนะในการวิจัย 
จากผลการวิจยั เร่ือง การจดัการวิสาหกิจเกษตรชุมชนตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษา บ้านโคก

กอ ต าบลลโุบะยิไร อ าเภอ มายอ จงัหวดัปัตตานี ผู้วิจยัมีข้อเสนอแนะดงันี ้
1) ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีผลต่อการจดัการธุรกิจชมุชนอย่างเป็นรูปธรรม แต่มีปัจจยัอื่นๆที่มีผลตอ่การ

จดัการธุรกิจชมุชน ยกตวัอยา่ง ภาวะผู้น าของกลุม่ การมีสว่นร่วมในการตดัสนิในการจดัการธุรกิจเป็นต้น 
2) สร้างความเข้าใจเก่ียวกบัองค์ประกอบของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3 หว่งได้แก่ ความพอประมาณ ความมี

เหตผุล การมีภมูิคุ้มกนัในตวัที่ดี ภายใต้เง่ือนไข 2 ข้อคือ ความรู้และคณุธรรมนัน้ กลุม่อาชีพการศกึษาท าความเข้าใจเพื่อ
น าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สงูสดุ ความแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยัง่ยืนตลอดจนถ่ายทอด
ประสบการณ์แคก่ลุม่คนรุ่นใหมภ่ายในชมุชนตอ่ไป 
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แนวทางการลดความสูญเสียในห่วงโซ่อุปทานของโรงสีข้าว
พระราชทาน 

GUIDELINES FOR REDUCING LOSSES IN THE SUPPLY 
CHAIN OF ROYALLY GRANTED RICE MILLS 

 
พรชนก สุกิจวรรณี1 

สมเกียรติ กอบัวแก้ว2 
 

บทคดัย่อ 
 การวิจยันีม้ีวตัถปุระสงค์ (1) เพื่อศกึษาระดบัปัญหาความสญูเสยีในหว่งโซอ่ปุทานของโรงสข้ีาวพระราชทาน (2) 
เพื่อศึกษาแนวทางการลดความสูญเสียในห่วงโซ่อุปทานของโรงสีข้าวพระราชทาน  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ 
ประธานกลุม่สหกรณ์ หรือผู้จดัการกลุม่สหกรณ์โรงสข้ีาวพระราชทานที่ยงัมีการแปรรูปข้าวสารเพื่อจดัจ าหนา่ย เคร่ืองมือที่
ใช้คือแบบสอบถาม ผลการวิจยัพบว่า (1) ระดบัปัญหาจากความสญูเสียในหว่งโซ่อปุทานของโรงสีข้าวพระราชทานทัง้ 3 

ด้าน ในภาพรวมอยู่ในระดบัน้อย( x = 2.18) แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามีบางหวัข้อที่มีระดบัความสญูเสียปาน
กลางและมาก เช่น ด้านกระบวนการผลิต การขาดเคร่ืองมือและเทคโนโลยีที่ทนัสมยัอยู่ในระดบัมาก (2) แนวทางการลด
ความสญูเสียในหว่งโซอ่ปุทานของโรงสีข้าวพระราชทาน เช่น ด้านกระบวนการผลิต การจดัหาเทคโนโลยีทนัสมยัมาใช้ใน
กระบวนการผลติจะสามารถลดความเสยีหายจากกระบวนการผลติเกิดการลา่ช้าและจ านวนผลติภณัฑ์ที่เสยีหายได้ 
 
ค าส าคญั: ความสญูเสยี, หว่งโซอ่ปุทาน, โรงสข้ีาว 
 
Abstract 
 The objective of this survey research were to: (1) A study the level of loss problems in the supply 
chain of the royally granted rice mills and (2) A Study of guidelines for reducing losses in the supply chain 
of the royally granted rice mills. The sample group for the research was manager of the royal rice mill that 
process rice. The instrument used for the research was a questionnaire. The research findings were as 
follows: (1) The level of problems from losses in the supply chain of the royally granted rice mills in all 3 

aspects in overall level is at a low level ( x = 2.18). Moderate and extreme losses such as production 
processes the lack of modern tools and technology is at a high level. (2) Guidelines for reducing losses in 
the supply chain of the royally granted rice mills such as production processes providing modern 

                                                           
1 พรชนก  สกิุจวรรณี นกัศึกษาหลกัสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการจดัการเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา E-mail: p.sukig30@gmail.com 
2 นกัศึกษาหลกัสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการจดัการเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา E-mail: p.sukig30@gmail.com 
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technology in the production process can reduce the damage from the production process, delay and the 
number of damaged products 
 
Keywords: Logistics Loss, Supply Chain, Rice Mill 
 
บทน า 
 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) ได้ทรงมี
พระราชด าริและได้พระราชทานแนวคิด แนวทางการปฏิบตัิต่างๆ ให้กับปวงชนชาวไทย เพื่อเป็นการด าเนินชีวิต ทัง้ใน
ระดบัปัจเจกบุคคล ระดบัชุมชน ระดบัองค์กร และระดบัรัฐ ให้รอดพ้นจากวิกฤตและด าเนินอยู่ในสงัคมได้อย่างสมดลุ 
มัน่คง และยัง่ยืนภายใต้กระแสโลกาภิวตัน์และการเปลี่ยนแปลงตา่ง ๆ ซึง่ได้มีการน าแนวพระราชด าริตา่ง ๆ มาจดัท าเป็น
โครงการอนัเนื่องมาจากพระราชด าริ อนัมีบทบาทส าคญัอยา่งยิ่งตอ่การพฒันาประเทศอยา่งยัง่ยืน โดยเฉพาะการพฒันา
ชนบท  ซึ่งโรงสีข้าวพระราชทานอันเนื่องมาจากพระราชด าริเป็นอีกหนึ่งในหลายโครงการส าคัญของโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ ที่ได้พระราชทานความช่วยเหลือให้แก่ราษฎรในพืน้ที่ต่าง ๆ ที่ทรงเสด็จพระราชด าเนินไปทรง
ปฏิบตัิพระราชกรณียกิจ เป้าหมาย นโยบาย และแนวปฏิบตัิของโรงสีข้าวพระราชทานมุ่งเน้นและหวงัผลที่จะท าให้โรงสี
ข้าวพระราชทานเป็น "โรงสแีหง่ความสขุร่วมกนั" ตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอ
ดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) เมื่อวนัที่ 4 ธันวาคม 2540 ความตอนหนึ่งว่า “แต่ถ้าพดูถึงข้าวที่โรงสนีีใ้ช้ 
ไปซือ้จากเกษตรกรโดยตรง โดยให้ราคาที่เหมาะสม เกษตรกรก็มีความสขุเพราะขายข้าวได้ราคาที่เหมาะสม และผู้บริโภค
ก็ซือ้ในราคาถูก เพราะไม่ต้องมีการขนส่งมากเกินไป ไม่ต้องมีคนกลางมากเกินไป ตกลงผู้ผลิต ผู้บริโภคก็มีความสุข ” 
นอกจากนีส้มเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี มีแนวพระราชกระแส เมื่อวนัที่ 24 กนัยายน 2551 โดยได้
เสร็จพระราชด าเนินไปทอดพระเนตรและติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานของโรงสีข้าวพิกุลทอง  ความตอนหนึง่วา่ 
“ให้ยวุเกษตรกรและกรรมการโรงส ีได้ศกึษาเร่ืองการบริหารจดัการโรงสข้ีาว ตัง้แตต้่น รวมทัง้ศกึษาด้านบญัชีและหลกัสตูร
อื่น ๆ ให้ครบวงจร” การสง่เสริมและพฒันาศกัยภาพการบริหารจดัการโรงสีข้าวพระราชทาน เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง 
ด้านการจดัการองค์กร และการบริหารจดัการโรงสข้ีาวพระราชทานนัน้ ควรมุง่เน้นการพฒันาตลอดโซอ่ปุทานการผลติข้าว
ให้ทุกฝ่ายในโรงสีได้มีส่วนร่วมในการพฒันาการด าเนินการ รวมทัง้บูรณาการการท างานร่วมกัน มีการก าหนดแผนงาน
และเปา้หมายร่วมกนั และสง่เสริมเกษตรกรในพืน้ท่ีผลติข้าวเพื่อปอ้นให้โรงส ี 
 โรงสข้ีาวในประเทศไทยร้อยละ 70 เป็นโรงสข้ีาวขนาดเลก็ โรงสเีหลา่นีต้ัง้กระจายทัว่ไปในท้องที่ที่มีการปลกูข้าว 
(นรากร  นาเมืองรักษ์, 2552, หน้า 3) โซอ่ปุทานโรงสข้ีาวนัน้ประกอบไปด้วย การจดัซือ้จดัหาข้าวเปลอืก กระบวนการผลติ 
การกระจายสนิค้าและคลงัสนิค้า โรงสข้ีาวนัน้มีกระบวนการสข้ีาวเป็นองค์ประกอบหลกัในหว่งโซอ่ปุทาน มีข้าวเปลอืกเป็น
วตัถดุิบ (raw materials) มีข้าวสารเป็นผลติภณัฑ์ (product) และมีปลายข้าว ร าข้าว แกลบ เป็นผลพลอยได้ (by product) 
โดยกระบวนการสีข้าวเป็นขัน้ตอนส าคญัที่สง่ผลต่อคณุภาพและปริมาณของผลผลิต จากปริมาณการผลิตข้าวที่มีอยูเ่ป็น
จ านวนมากของประเทศไทย หากเกิดความสญูเสยีจากการสข้ีาวจะสง่ผลตอ่ความเสยีหายทางเศรษฐกิจของประเทศอยา่ง
มาก ดงันัน้หากความสญูเสียเกิดขึน้ในห่วงโซ่อปุทานโรงสีข้าวก็จะท าให้เกิดความเสียหายทัง้ทางด้านปริมาณ คณุภาพ
และมลูค่าได้ (ศนูย์วิจยัข้าวปทมุธานีและสมาคมโรงสีข้าวไทย , 2531) ปัญหาในห่วงโซ่อปุทานนัน้มีหลายประเด็น ความ
สญูเสยีก็เป็นปัญหาหนึง่ในหว่งโซอ่ปุทานที่ท าให้กิจกรรมใด ๆ ก็ตามที่ใช้ทรัพยากรด้านแรงงาน วตัถดุิบ เวลา เงินทนุและ
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อื่นๆ ที่ไมก่่อให้เกิดมลูคา่ตอ่สนิค้า ซึง่แฝงอยูใ่นหว่งโซอ่ปุทาน ท าให้ต้นทนุการผลติสงูขึน้และเสยีเวลาในการท างาน  การ
เตรียมความพร้อมมีความคิดสร้างสรรค์ในการพฒันางานให้ดีขึน้ ปฏิบตัิงานให้ได้ผลงานที่มีคณุภาพ ลดความสญูเสยีให้
มากที่สดุเพื่อป้องกนัปัญหาที่จะเกิดขึน้ดีกว่าการด าเนินการเพื่อแก้ปัญหา ด้วยเหตนุีใ้นการปฏิบตัิงานจึงต้องทราบว่ามี
การสญูเสยีอะไรบ้าง ถ้ามีเป็นอยา่งไร มีผลกระทบมากเพียงใด และจะด าเนินการอยา่งไรเพื่อขจดัความสญูเสยีนัน้ให้หมด
ไป  
 ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาปัญหาความสญูเสียในห่วงโซ่อุปทานโรงสีข้าวพระราชทานเพื่อให้โรงสีข้าว
พระราชทานเป็นโรงสีที่มีต้นทุนในการด าเนินกิจการต ่าที่สดุผู้บริโภคก็ซือ้ในราคาถูกโดยที่โรงสีข้าวยงัสามารถด าเนิน
กิจการตอ่ไปได้ โดยข้อมลูที่ได้เป็นข้อมลูตามสภาพความเป็นจริงและสามารถน าข้อมลูไปใช้ในการแก้ปัญหาความสญูเสยี
ในหว่งโซอ่ปุทานโรงสีข้าวพระราชทานในจงัหวดัตา่งๆ และสามารถน าข้อเสนอแนะและแนวทางไปใช้ปรับปรุงกระบวนการ
ผลติของในโรงสข้ีาวพระราชทานได้ 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 การวจิยันีผู้้วจิยัได้ตัง้วตัถปุระสงค์ไว้ดงันี ้
 1.  เพื่อศกึษาระดบัปัญหาความสญูเสยีในหว่งโซอ่ปุทานของโรงสข้ีาวพระราชทาน 
 2.  เพื่อศกึษาแนวทางการลดความสญูเสยีในหว่งโซอ่ปุทานของโรงสข้ีาวพระราชทาน 
 
การทบทวนวรรณกรรม 

ความหมายของโซ่อุปทาน 
 Robert B.H. and Emest L.N. (2004) (อ้ำงอิงใน ศรำวุธ  ทองเนือ้ห้ำ วนัเฉลิม  พลดี และชำญชัย  คุ้มครอง , 
2557, หน้ำ 17) ได้ให้ควำมหมำยของ Supply Chain Management ว่ำเป็นกำรจดักำรกระบวนกำรต่ำง ๆ ที่เก่ียวข้องกบั
อปุทำนของสินค้ำและบริกำร โดยกำรปฏิสมัพนัธ์จะมีลกัษณะเชิงบูรณำกำร โดยมีเป้ำหมำยในกำรที่จะสร้ำงมลูค่ำเพิ่ม
และสนองตอบตอ่ควำมต้องกำรของตลำด กำรผลติ กำรกระจำยและกำรสง่มอบสนิค้ำ รวมถึงกำรสือ่สำรสนเทศของข้อมลู
และข่ำวสำร โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะลดต้นทุนรวมของธุรกิจและเพิ่มศักยภำพของกำรแข่งขัน เห็นได้ว่ำกำรจัดกำร
เก่ียวข้องกบั Supply Chain กระบวนกำรต่ำง ๆ ที่เก่ียวข้องกบัควำมร่วมมือทำงธุรกิจ ตัง้แต่แหลง่ของวตัถดุิบต้นน ำ้ (up 
stream Source) จนถึงกำรส่งมอบสินค้ำและบริกำรปลำยน ำ้ (down stream Customers) ซึ่งกระบวนกำรเหล่ำนี ้จะ
ครอบคลมุถึงกระบวนกำรที่เก่ียวข้องกบักำรให้ได้มำซึ่งวตัถดุิบกระบวนกำรสง่เสริมกิจกรรมทำงกำรตลำดและ กำรผลิต 
รวมถึงกระบวนกำรเคลื่อนย้ำยสินค้ำจนถึงมือผู้ ต้องกำรสินค้ำ ทัง้นี ้กระบวนกำรตำ่ง ๆ จะมีปฏิสมัพนัธ์ในลกัษณะบรูณำ
กำร โดยมุ่งที่จะลดต้นทุนรวมและสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้กับสินค้ำและบริกำรอันน ำมำซึ่งควำมสำมำรถในกำรแข่งขันที่
เหนือกวำ่    
 โครงสร้ำงควำมสมัพนัธ์ในโซอ่ปุทำน ซึง่เป็นแบบจ ำลองกำรจดักำรโซอ่ปุทำน  โซอ่ปุทำนเป็นกำรสร้ำงและรักษำ
ควำมสมัพนัธ์ในกำรเช่ือมโยงกระบวนกำรผลติ (องค์กร) เข้ำกบักระบวนกำรท ำงำนของผู้จดัสง่วตัถดุบิ และผู้จดัสง่วตัถดุบิ
ของผู้จดัสง่วตัถดุิบ (supplier’s supplier) โดยเป็นกำรร่วมมือกนัทำงธุรกิจ มีกำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรถ่ำยทอด
ข้อมูลของกนัและกนัอย่ำงต่อเนื่อง และมีกำรประสำนงำนร่วมกนัอย่ำงมีประสิทธิภำพ เพื่อให้ทุกๆ ฝ่ำยที่มำร่วมมือกนั
ได้รับผลประโยชน์ร่วมกัน แทนกำรผลกัภำระทำงด้ำนต่ำงๆ ให้กัน โดยมุ่งเน้นกำรจัดกำรกำรเคลื่อนที่ของทรัพยำกร
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วัตถุดิบ ให้มีกำรเพิ่มคุณค่ำในทุกๆ ขัน้ตอนของกระบวนกำร ซึ่งเร่ิมต้นตัง้แต่ควำมต้องกำรของลูกค้ำและสิน้สุดลงที่
ผู้บริโภคผู้ใช้ผลติภณัฑ์นัน้ๆ จนหมดอำยกุำรใช้งำน นอกจำกนีโ้ซอ่ปุทำนยงัครอบคลมุไปถึง กำรเช่ือมโยงกระบวนกำรกำร
ท ำงำนของลกูค้ำ และลกูค้ำของลกูค้ำ(customer’s customer) เข้ำด้วยกนัเพื่อสร้ำงควำมสะดวกในกำรสัง่ซือ้สนิค้ำ อีกทัง้
ลกูค้ำสำมำรถติดตำมและตรวจสอบสถำนกำรณ์สัง่ซือ้ของตนเองได้ (ธนำดล เนือยทอง, 2552) 
 ลกัษณะเดน่ที่ส ำคญัของกำรจดักำรโซอ่ปุทำนคือ กำรบริหำรจดักำรทัง้สำยธำรกำรผลิตตัง้แตต้่นน ำ้จนถึงปลำย
น ำ้ เป็นกำรบรูณำกำรของกระบวนกำรทำงธุรกิจที่เร่ิมต้นจำกผู้จดัหำขัน้แรกสดุ กระบวนกำรภำยในองค์กร จนกระทัง่ถึง
ผู้บริโภคขัน้สดุท้ำย กำรจดักำรโซอ่ปุทำนจะมององค์กรภำยในโซอ่ปุทำนเป็นองค์กรเดียวกนั ซึ่งสง่ผลให้เกิดควำมร่วมมือ
กันในแต่ละองค์ประกอบของห่วงโซ่อุปทำน ในกำรเพิ่มคุณค่ำทัง้ในส่วนของตัวผลิตภัณฑ์และส่วนประกอบรอบด้ำน 
รวมทัง้กำรมุง่ขจดัอปุสรรคตำ่งๆหรือปรับปรุงขบวนกำรตำ่งๆที่อำจจะเป็นสิง่ลดคณุคำ่ของผลติภณัฑ์หรือเป็นงำนท่ีท ำแล้ว
ก่อให้เกิดควำมสญูเสียและไม่มีประสิทธิภำพต่อระบบกำรท ำงำนโดยรวมของโซ่อุปทำน เพื่อตอบสนองควำมพึงพอใจ
สงูสดุของลกูค้ำ ผู้วิจยัได้สรุปแนวควำมคิดหว่งโซอ่ปุทำนออกเป็นกิจกรรมดงัที่จะแสดงในตำรำงที่ 1 
 
ตารางที่ 1  สรุปกิจกรรมตามแนวความคิดหว่งโซอ่ปุทาน 
  Beamon Robert B.H. and 

Emest L.N. 
ธนาดล  
เนือยทอง 

บุญชัย  
จันทร์กระจ่างเลิศ 

ผู้วิจัย 

1) การวางแผนการ

ผลติและการควบ 

    

คมุสนิค้าคงคลงั 1) การจดัหาวตัถดุิบ 1) การจดัหา 1) การจดัซือ้ 1) การจดัซือ้จดัหา 

2) การกระจายและ

การขนสง่ 

2) การตลาด 2) การผลติ 2) การจดัการสนิค้าคง

คลงั 

2) กระบวนการผลติ 

 3) การผลติ 3) การกระจาย 3) การผลติ 3) คลงัสนิค้าและ

การกระจายสนิค้า 

 
 จากแนวความคิดโซ่อปุทานผู้วิจยัจึงน ามาสงัเคราะห์และปรับใช้ในงานวิจยั ในการศึกษาแนวทางการลดความ
สญูเสียในห่วงโซ่อปุทานโรงสีข้าวพระราชทานโดยแบ่งปัญหาความสญูเสียในห่วงโซ่อปุทานออกเป็น 3 ด้านได้แก่ ด้าน
การจดัซือ้จดัหา ด้านกระบวนการผลติ และ ด้านคลงัสนิค้าและการกระจายสนิค้า 
 
แนวคิดความสูญเสียในโซ่อุปทาน 
 แนวคิดความสญูเสีย 7 ประการ (7 WASTES) แนวคิดหนึ่งที่คิดค้นโดย Mr. Shigeo Shingo และ Mr. Taiichi 
Ohno คือ ระบบการผลิตแบบโตโยต้า (toyota production system) โดยมีวตัถปุระสงค์ เพื่อขจดัความสญูเสีย 7 ประการ 
ความสญูเสยี 7 ประการ ได้แก่ 
  1.  ความสญูเสยีเนื่องจากการผลติมากเกินไป (over production) 
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  2.  ความสญูเสียเนื่องจากการเก็บวสัดคุงคลงั (inventory) 
  3.  ความสญูเสยีเนื่องจากการขนสง่ (transporation) 
  4.  ความสญูเสยีเนื่องจากการเคลือ่นไหว (motion) 
  5.  ความสญูเสยีเนื่องจากกระบวนการผลติ (processing) 
  6.  ความสญูเสยีเนื่องจากการรอคอย (delay) 
  7.  ความสญูเสยีเนื่องจากการผลติของเสยี (defect) 
 ความสญูเสยี 7 ประการ เป็นความสญูเสยีที่แฝงอยูใ่นกระบวนการผลิตซึง่ท าให้ต้นทนุการผลิตสงูเกินกวา่ที่ควร
จะเป็น ท าให้เกิดการลา่ช้าในการผลิต ผู้ปฏิบตัิงานต้องเสียเวลาในการแก้ปัญหาแทนที่จะสามารถใช้ช่วงเวลานัน้ในการ
ปฏิบัติงานให้ได้ผลงานที่มีคุณภาพ หรือคิดสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนางานให้ดียิ่งขึน้ จึงจ าเป็นที่จะต้องเรียนรู้ว่ามีความ
สญูเสยีใดบ้างอยูใ่น กระบวนการของเรา และจะท าอยา่งไรเพื่อที่จะขจดัความสญูเสยีนัน้ให้หมด ประกอบไปด้วย 
(วนัชยั  วิจิตรวนิช,2539 อ้างอิงใน  ชายชาญ แตง่ผิว, 2554) 
 5M + Q + S แนวคดิเก่ียวกบัความสญูเปลา่ในโรงงานอีกแบบหนึง่ก็คือ การมุง่เน้นไปท่ีบริเวณทีซ่ึง่อาจจะมี
ความสญูเปลา่เกิดขึน้ ได้แก่ 5M คือ คน (Man) วสัด ุ(Material) เคร่ืองจกัร (Machine) วิธีการ (Method) และการจดัการ 
(Management) บวกกบั Q ซึง่หมายถึง คณุภาพ (Quality) และ S ซึง่หมายถงึความปลอดภยั (Safety)  
 ความสญูเปลา่รูปแบบหลกัๆ ที่เราจะเปิดเผยออกมาโดยการมุง่เน้นไปท่ีมมุมองตา่งๆของการผลติ ประกอบด้วย 
การเดิน การรอคอย การค้นหา การจดัเก็บและการขนถา่ยวสัด ุเคร่ืองจกัรขนาดใหญ่ อปุกรณ์การขนถ่าย วธีิการท่ีเปลา่
ประโยชน์ สนิค้าคงคลงั สนิค้าทีม่ีข้อบกพร่อง ข้อผิดพลาด การตรวจสอบ เป็นต้น 
ระเบียบวิธีการวิจัย 
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 

  กลุม่ตวัอยา่ง ได้แก่ ประธานกลุม่สหกรณ์ หรือ ผู้จดัการกลุม่สหกรณ์ หรือเจ้าหน้าที่ผู้มีสว่นเก่ียวข้องที่ปฏิบตัิงาน

ในโรงสีข้าวพระราชทานที่ยังด าเนินกิจการแปรรูปข้าวสารเพื่อจัดจ าหน่าย ทัง้หมด 8 แห่งทั่วประเทศ (ส านักงาน

คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอนัเนื่องมาจากพระราชด าริ, 2559) โดยก าหนดขนาดกลุม่ตวัอยา่ง ผู้วิจยัใช้

ตารางส าเร็จรูปในการค านวณหาขนาดกลุ่มตวัอย่างตามวิธีของเครสซี่และมอร์แกน  จ านวน 54 ราย ด้วยวิธีการสุ่ม

ตวัอยา่งแบบง่าย 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 

 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยัคือ แบบสอบถาม แบบตรวจสอบรายการ (check list) แบบมาตราสว่นประมาณค่า 5 

ระดบั และแบบเติมข้อความเพื่อให้ข้อมลู ประกอบด้วย 2 สว่น  (1) ระดบัปัญหาจากความสญูเสียในห่วงโซ่อปุทานของ

โรงสข้ีาวพระราชทาน (2) ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะแนวทางในลดปัญหาความสญูเสยีในหว่งโซอ่ปุทาน แบบสอบถาม 

มีค่าความสอดคล้องของเนือ้หาของแบบสอบถาม (Index of Item-Objective Congruence: IOC) อยู่ระหว่าง 0.60-1.00 

ทกุข้อ และมีคา่ความเช่ือมัน่เทา่กบั 0.95 
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การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 

 ภายหลงัการเก็บรวบรวมข้อมลูผู้วิจยัด าเนินการเพื่อวิเคราะห์ข้อมลูดงัน้ี้ ้

 1.  ข้อมูลระดบัปัญหาความสญูเสียในห่วงโซ่อุปทานของโรงสีข้าวพระราชทาน วิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าเฉลี่ย  (

) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยมีเกณฑ์ที่ใช้ในการแปลความหมายของข้อมลูระดบัปัญหาความสญูเสียใน
หว่งโซอ่ปุทานของโรงสข้ีาวพระราชทานตามแนวทางของ Best (บญุชม ศรีสะอาด, 2540, หน้า 100) ดงันี ้
 คา่เฉลีย่ 1.00-1.49 หมายถึง มีระดบัปัญหาความสญูเสยีในหว่งโซอ่ปุทานในระดบัน้อยที่สดุ 
 คา่เฉลีย่ 1.50-2.49 หมายถึง มีปัญหาความสญูเสยีในหว่งโซอ่ปุทานในระดบัน้อย 
 คา่เฉลีย่ 2.50-3.49 หมายถึง มีปัญหาความสญูเสยีในหว่งโซอ่ปุทานในระดบัปานกลาง 
 คา่เฉลีย่ 3.50-4.49 หมายถึง มีปัญหาความสญูเสยีในหว่งโซอ่ปุทานในระดบัมาก 
 คา่เฉลีย่ 4.50-5.00 หมายถึง มีปัญหาความสญูเสยีในหว่งโซอ่ปุทานในระดบัมากที่สดุ 
 2.  วิเคราะห์ข้อมลูความคิดเห็นและข้อเสนอแนะปัญหาความสญูเสียเพื่อใช้เป็นแนวทางการลดความสญูเสยี
ในหว่งโซอ่ปุทานโดยการบรรยาย 
ผลการวิจัย   
 การวิจยัครัง้นี ้เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ โดยผู้วิจยัใช้วิธีการศึกษาโดยการใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการ
เก็บรวบรวมข้อมลู โดยสรุปผลการวิจยัแบง่ออกเป็น 2 สว่นดงันี ้
 1. การศึกษาระดบัปัญหาความสญูเสียในหว่งโซอ่ปุทานของโรงสีข้าวพระราชทานพบวา่ในภาพรวมอยูใ่นระดบั

น้อย ( x = 2.18) ตามความคิดเห็นของกลุม่ตวัอย่างที่ตอบแบบสอบถาม เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบวา่ มีระดบัปัญหา

ความสญูเสยีอยูใ่นระดบัน้อยทัง้ 3 ด้าน คือ ด้านการจดัซือ้จดัหา ( x = 2.16) ด้านกระบวนการผลติ ( x  = 2.05) และด้าน

การกระจายสนิค้าและคลงัสนิค้า ( x = 2.34) ตามล าดบั แตเ่มื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบวา่ 1) ด้านการจดัซือ้จดัหา มีระดบั

ปัญหาของการไม่มีเทคโนโลยีการจดัซือ้จัดหาที่ทนัสมยั ( x = 2.59) และมีการขาดแคลนข้าวเปลือกส าหรับผลิต ( x = 
2.94) อยูใ่นระดบัปานกลาง ตามล าดบั 2) ด้านกระบวนการผลติ มีระดบัปัญหาของการการขาดเคร่ืองมือและเทคโนโลยีที่

ทนัสมยัอยูใ่นระดบัมาก ( x =3.69), การขาดเคร่ืองทนุแรงในกระบวนการผลติและการเคลือ่นย้ายอยูใ่นระดบัปานกลาง (

x =2.83) 3) และด้านการกระจายสนิค้าและคลงัสนิค้า มีระดบัปัญหาของการใช้เจ้าหน้าที่จ านวนมากในการจดัการสนิค้า

คงคลงั  ( x =2.50) คลงัจดัเก็บข้าวเปลอืกไมไ่ด้คณุภาพและความปลอดภยัอยูใ่นระดบัปานกลาง ( x =2.50)  
 2. การศกึษาแนวทางการลดความสญูเสยีในหว่งโซอ่ปุทานของโรงสข้ีาวพระราชทาน 
  2.1 แนวทางการลดความสูญเสียในห่วงโซ่อุปทานของโรงสีข้าวพระราชทานด้านการจัดซือ้จัดหา 
พบวา่ 1) การขาดแคลนข้าวเปลอืกส าหรับผลติ สามารถลดความสญูเสยีได้จากการวางแผนการจดัซือ้วตัถดุิบลว่งหน้า ซึง่
เป็นสิ่งส าคญัเพื่อให้มัน่ใจได้ว่าจะไม่มีปัญหาวตัถดุิบไม่เพียงพอตลอดฤดูกาล 2) การไม่มีเทคโนโลยีการจดัซือ้จดัหาที่
ทนัสมยั สามารถลดความสญูเสียได้จากการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการจดัการคลงัวตัถดุิบจะสามารถท าให้
การบริหารจดัการคลงัวตัถดุิบเป็นปัจจบุนัและจะสง่ผลให้วตัถดุิบไม่เกิดการขาดแคลน 3) การจดัหาผู้ขายวตัถดุิบส ารอง

X
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ในกรณีสมาชิกสหกรณ์ไม่สามารถสง่วตัถดุิบให้เพียงพอต่อความต้องการในการผลิตได้ และการจดัหาเงินทนุเพิ่มเติมใน
การส ารองวตัถดุิบให้เพียงพอตอ่การผลติตลอดช่วงฤดกูาล 
  2.2 แนวทางการลดความสญูเสียในห่วงโซ่อุปทานของโรงสีข้าวพระราชทานด้านการผลิต  พบว่า 1) 
การขาดเคร่ืองมือและเทคโนโลยีที่ทนัสมยั ท าให้การควบคมุคณุภาพเป็นไปได้ยากเกิดความสญูเสียได้ง่าย ปัญหาด้าน
อะไหลเ่คร่ืองจกัรหายากบางชนิดจึงต้องปรับแตง่เองท าให้เกิดความสญูเสยีมากขึน้ การท่ีไมม่ีเคร่ืองยิงสที าให้เสยีเวลาใน
การเลือกเมล็ดเสียออกจากข้าวสารก่อนการบรรจุการผลิตจึงเกิดความลา่ช้า สามารถลดความสญูเสียได้จาก การจดัหา
เทคโนโลยีทันสมัยที่สามารถหาอะไหล่ทดแทนได้ง่ายมาใช้ในกระบวนการผลิตจะสามารถลดความเสียหายจาก
กระบวนการผลิตที่เกิดการล่าช้าและจ านวนผลิตภณัฑ์ที่เสียหายได้ 2) ความเมื่อยล้าจากการเคลื่อนไหวในการท างาน
เนื่องจากการจดัวางวสัดอุปุกรณ์ในการท างานไม่เหมาะสมและการเดินระหว่างปฏิบตัิงาน สามารถลดความสญูเสียได้
โดยจดัหาเคร่ืองทุ่นแรงในการผลิตและการเคลื่อนย้ายสินค้าและการจดัวางต าแหน่งวสัดอุปุกรณ์ที่เหมาะสมเพื่อให้เกิด
การเคลือ่นไหวน้อยที่สดุ จะสามารถลดความเมื่อยล้าจากการท างานได้ จดัสภาพแวดล้อมในการท างานให้เหมาะสม เช่น 
แสงสวา่ง อณุหภมูิ เสยีงที่เหมาะสมตอ่การท างาน ปรับปรุงเคร่ืองมือและอปุกรณ์ให้มีขนาดความสงูน า้หนกัเหมาะสมกบั
สภาพร่างกายของผู้ปฏิบตัิงาน เพื่อให้สามารถท างานได้อยา่งสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึน้   
  2.3 แนวทางการลดความสญูเสียในห่วงโซ่อุปทานของโรงสีข้าวพระราชทานด้านการกระจายสินค้า
และคลงัสินค้า พบว่า 1) การใช้เจ้าหน้าที่จ านวนมากในการจดัการสินค้าคงคลงั สามารถลดความสญูเสียได้จากการน า
เทคโนโลยีสารสนเทศในการจดัการสินค้าคงคลงัมาใช้เพื่อความสะดวกในการตรวจเช็คสินค้าคงคลงั โดยหาผู้มีความรู้
ความสามารถมาท าการอบรมให้ความรู้ในการใช้งาน 2) คลงัจัดเก็บข้าวเปลือกที่ไม่ได้คุณภาพและความปลอดภัย 
สามารถลดความสญูเสียได้จากการจัดหาที่จัดเก็บข้าวเปลือกที่ได้มาตรฐานและความปลอดภยั สามารถป้องกันสตัว์
พาหะและความชืน้ที่จะมาท าลายข้าวเปลือกได้ ตามหลกัมาตรฐาน GMP 3) ตลาดกระจดักระจายในชมุชนห่างไกลจาก
โรงสที าให้เกิดความสญูเสยีในการขนสง่ สามารถแก้ไขปัญหาความสญูเสยีได้จากการท าการตลาดในชมุชนใกล้เคียง การ
เพิ่มช่องการขาย on line เพื่อเพิ่มกลุม่ลกูค้า การแปรรูปผลติภณัฑ์และการน าผลพลอยได้ของผลติภณัฑ์ไปผลติสนิค้าเพื่อ
เพิ่มมลูคา่ 4) คลงัเก็บสนิค้ามีขนาดเลก็ท าให้ต้องน าไปฝากที่อื่นเกิดความสญูเสยีในระหวา่งการขนย้ายไปมาท าให้ต้นทนุ
การผลิตสงูขึน้ สามารถลดความสญูเสียได้จากการบริหารจัดการคลงัสินค้าที่มีคุณภาพการและการวางแผนการผลิต
สนิค้า 
 
การอภปิรายผลการวิจัย 
 ความสูญเสียในห่วงโซ่อุปทานของโรงสีข้าวพระราชทานด้านการจัดซือ้จัดหา ด้ านการผลิต  และด้านการ

กระจายสินค้าและคลงัสินค้าอยู่ในระดบัน้อย สอดคล้องกบังานวิจยัของ ธนศกัดิ์  โพธีร์ )2554 ( กลา่วว่าข้าวเปลือกเป็น

ผลผลิตตามฤดกูาล  จึงมีความจ าเป็นในการจดัเตรียมให้มีปริมาณและคณุภาพให้สามารถสง่มอบให้แก่โรงสีข้าวได้ตาม

ปริมาณและเวลาที่ต้องการ  ดงันัน้การวางแผน จัดซือ้วตัถดุิบล่วงหน้าจึงเป็นสิ่งส าคญัเพื่อให้มัน่ใจได้ว่าจะไม่มีปัญหา

วตัถดุิบไมเ่พียงพอ โรงสข้ีาวพระราชทานบางแหง่มีข้อจ ากดัด้านเงินทนุท าให้ไมส่ามารถซือ้ข้าวเปลอืกมาเก็บไว้เพื่อท าการ

ผลติได้ รวมทัง้ความเมื่อยล้าจากการเคลือ่นไหวในการท างานเนื่องจากการจดัวางวสัดอุปุกรณ์ในการท างานไมเ่หมาะสม

และการเดินระหวา่งปฏิบตัิงานเป็นปัญหาความสญูเสียในห่วงโซอ่ปุทานของโรงสีข้าวพระราชทาน โรงสีข้าวพระราชทาน
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บางแหง่ขาดเคร่ืองทุน่แรงในการผลติและการเคลือ่นย้ายสนิค้าท าให้พนกังานต้องออกแรงมากในการเคลือ่นย้ายสินค้าจึง

เป็นการสญูเสียเนื่องจากการเคลื่อนไหว ในเคร่ืองสีขนาดเล็กจะควบคมุคุณภาพสินค้าได้ยากเกิดความสญูเสียได้ง่าย 

ปัญหาด้านอะไหลเ่คร่ืองจกัรบางชนิดหายาก ต้องปรับแต่งเองท าให้เกิดความสญูเสียมากขึน้ โรงสีพระราชทานสว่นมาก

ไมม่ีเคร่ืองยิงสที าให้เสยีเวลาในการเลอืกเมลด็เสยีออกจากข้าวสารก่อนการบรรจตุ้องสญูเสยีเวลากบัการรอคอยนานก่อน

การบรรจุและเคร่ืองจกัรอยู่ในสถานะว่าง เป็นปัญหาที่ผลกระทบของการขาดแคลนข้าวเปลือกส าหรับผลิต ในฤดกูาลที่

ขาดแคลนข้าวในประเทศ 

 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยในอนาคต 

 1. ควรศึกษาการแปรรูปผลิตภณัฑ์จากข้าวสารและผลผลอยได้ไปแปรรูปผลิตสินค้าเพื่อเพิ่มมูลค่า เพราะใน

ปัจจบุนัการน าเอาข้าวสารและผลพลอยได้ไปใช้เพื่อสร้างมลูคา่ยงัมีอยูไ่มม่ากนกั 

 2. ควรท าการศกึษาการจดัท าระบบสารสนเทศที่มีราคาไม่สงูและเหมาะสมเพื่อใช้ในการจดัการคลงัวตัถดุิบและ

คลงัสนิค้าของโรงสข้ีาวพระราชทาน 

เอกสารอ้างอิง 
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