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การศึกษาระดับความสาคัญของสมรรถนะในการปฏิบัตงิ าน
ของบุคลากรกรมส่ งเสริมการปกครองท้ องถิ่น
The study of the level Work Performance Competency
of personnel in the Department of Local Administration
ศศิธร ศรีอินทร์ 1
ชยุต ภวภานันท์ กุล2

บทคัดย่ อ
การวิจยั ครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับสมรรถนะในการปฏิบตั ิงาน ของบุคลากรกรมส่งเสริ มการปกครองท้ องถิ่น
2) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะประชากรศาสตร์ กบั สมรรถนะการปฏิบตั ิงาน ของบุคลากรกรมส่งเสริ มการปกครองท้ องถิ่น
กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ การวิ จัย คื อ บุคลากรกรมส่งเสริ มการปกครองท้ องถิ่ น จ านวน 216 คน เครื่ องมื อที่ ใช้ ในการวิ จัย คื อ
แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ ในการวิจยั ได้ แก่ ค่าความถี่ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจยั พบว่า 1) สมรรถนะ
หลัก ในการปฏิบตั ิงานของพนักงานกรมส่งเสริ มการปกครองท้ องถิ่น โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยสมรรถนะด้ านการยึดมัน่ ใน
ความถูกต้ องชอบธรรมและจริ ยธรรม อยูใ่ นอันดับแรก รองลงมา คือ การบริ การที่ดี การทางานเป็ นทีม และการมุง่ ผลสัมฤทธิ์ อย่าง
มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ ในการปฏิบตั ิงานของพนักงานกรมส่งเสริ มการ
ปกครองท้ องถิ่ น โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยสมรรถนะด้ านการตรวจสอบความถูกต้ องตามกระบวนงาน อยู่ในอันดับแรก
รองลงมา คือ การดาเนินการเชิงรุก การสืบเสาะข้ อมูล และความยืมหยุน่ ผ่อนปรน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คาสาคัญ : สมรรถนะ/การปฏิบตั ิงาน/บุคลากร
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
ความเป็ นมาและความสาคัญของปั ญหา
ในปั จจุบันถื อได้ ว่า คนเป็ นทรั พยากรมนุษย์ ที่มีคุณค่า และสาคัญที่สุดในการกระบวนการผลิตขององค์ ก ร
ในการสร้ างประสิทธิ ภาพและความสาเร็ จ ดังนันคุ
้ ณภาพของทรัพยากรมนุษย์เป็ นส่วนหนึ่งในการกาหนดโอกาสการ
เจริ ญเติบโตขององค์การได้ ทังนี
้ ้ เพราะการที่องค์การหนึ่งๆ จะบรรลุเป้าหมายได้ สาเร็ จนัน้ จะต้ องอาศัยบุคลากรที่มี
สมรรถนะที่เหมาะสมกับวิสยั ทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายขององค์การ กล่าวคือ บุคลากรจะต้ องมีความรู้ ทักษะ ความสามารถ
และคุณลักษณะต่างๆ ที่จาเป็ นต่อการปฏิบตั ิงาน นอกจากนันแล้
้ ว ยังต้ องมีความร่วมมือร่วมใจและทางานเป็ นทีมอย่างมี
ประสิทธิ ภาพ การพัฒนาสมรรถนะ (Competency) ของทรั พยากรมนุษย์เป็ น ที่แพร่ หลายทัง้ ในภาคธุรกิ จและในภาค
ราชการโดยเฉพาะแผนยุทธ์ ศาสตร์ การพัฒนาระบบราชการไทยในปี พ.ศ. 2546-2550 ได้ มีมติคณะรัฐมนตรี โดยได้
กาหนดว่าหน่วยงานราชการต้ องพัฒนาบุคลากรให้ สามารถรองรับการบริ หารภาคราชการ และภารกิจใหม่ได้ จากที่กล่าว
มาข้ างต้ น หน่วยงานราชการ จึ งมีการนาสมรรถนะ (Competency) มาเป็ นเครื่ องมือในการคัดเลือกบุคลากรที่มีทกั ษะ
ความรู้ ความสามารถ เพื่อเป็ นกรอบที่จะจัดวางกาลังคนให้ ตอบสนองต่อเป้าหมายขององค์กร มีการแบ่งหน้ าที่ความ
รับผิดชอบให้ เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถของบุคคล ก่อให้ เกิดการเชื่อมโยงความสัมพั นธ์ ระหว่างหน่วยงานกับ
ผู้ปฏิบตั ิงาน สามารถทางานร่วมกันได้ อย่างประสบความสาเร็ จ เกิดปั ญหาระหว่างปฏิบตั ิงานน้ อยที่สดุ และสร้ างความพึง
พอใจให้ แก่ผ้ ปู ฏิบตั ิงาน (สุรพงษ์ มาลี, 2546: 25)
การบริ หารทรั พยากรมนุษย์ โดยการนา สมรรถนะ มาเป็ นเครื่ องมือในการบริ หาร ถื อได้ ว่าเป็ นเครื่ องมือ ที่
น่าสนใจและนิยมมากที่สดุ สาหรับผู้บริ หารและนักบริ หารทรัพยากรมนุษย์ เนื่องจาก สมรรถนะ เป็ นเครื่ องมือพื ้นฐานใน
ด้ านต่างๆ ทังทางด้
้
าน การสรรหาและคัดเลือกบุคคล (Recruitment and Selection) การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของ
บุ ค คล (Performance Appraisal) การให้ รางวั ล และค่ า ตอบแทน ( Reward and Compensation) การวางแผน
ความก้ าวหน้ าทางอาชี พ (Career Planning and Succession Plan) และการประเมิ น ผลสัม ฤทธิ์ (Result -Based
Management) เป็ นต้ น ทังนี
้ ้ การจะได้ มาซึ่งทรัพยากรมนุษย์ที่มีคณ
ุ ภาพจะต้ องมีการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ให้ ทางาน
กับองค์การอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนัน้ การจัดการทรัพยากรมนุษย์มีความสาคัญกับการบริ หารองค์การ
หลายประการ เช่น ทาให้ มีบคุ ลกรทางานที่เพียงพอและมีความต่อเนื่อง ทาให้ มีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การฝึ กอบรม
และพัฒนา เพื่อเพิ่มศักยภาพของทรั พยากรมนุษย์ให้ ทางานได้ ทางานเป็ น และทางานได้ มีประสิทธิ ภาพ มากยิ่งขึ ้น
สามารถทางานได้ สอดคล้ องกับการบริ หารองค์การที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา สานักงานคณะกรรมการพัฒนา
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ระบบราชการ ได้ กาหนดการพัฒนาองค์การสูค่ วามเป็ นเลิศมีการกาหนดตัวชี ้วัดในการพัฒนาคุณภาพการบริ หารจั ดการ
ภาครัฐของส่วนราชการระดับกรมในหลายด้ าน ถือได้ ว่าเป็ นตัวชี ้วัดที่สาคัญต่อความสาเร็ จของงานด้ วย กรมส่งเสริ มการ
ปกครองท้ องถิ่ นได้ กาหนดสมรรถนะของบุคลากร เพื่อให้ บุคลากรในกรมส่งเสริ มการปกครองท้ องถิ่ น ได้ ปฏิบัติงาน
สอดคล้ อง กับลักษณะงาน ภารกิจ และตอบสนองเป้า หมายขององค์การ กรมส่งเสริ มการปกครองท้ องถิ่น ได้ กาหนด
สมรรถนะของบุคลการกรมส่งเสริ มการปกครองท้ องถิ่น แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ สมรรถนะหลัก และสมรรถนะเฉพาะ
ตามลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ
กรมส่งเสริ มการปกครองท้ องถิ่นเป็ นส่วนราชการที่จดั ตังขึ
้ ้นในสังกัดกระทรวงมหาดไทยที่มีบทบาทภารกิจสาคัญ
ในการส่งเสริ มสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นทัว่ ประเทศ โดยการพัฒนาและให้ คาปรึ กษา แนะนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถิ่นในด้ านการจัดทาแผนพัฒนาท้ องถิ่น การบริ หารงานบุคคล การเงินการคลัง และการบริ หารจัดการ เพื่อให้
องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น มีความเข้ มแข็ง และมีศกั ยภาพในการให้ บริ การสาธารณะ กรมส่งเสริ มการปกครองท้ องถิ่น มี
การดาเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรเข้ ามาปฏิบตั ิงานโดยบางครัง้ เลือกคนไม่เหมาะกับงาน คือ บรรจุคน ที่มีความรู้
ความสามารถไม่ตรงกับตาแหน่งงาน จึงทาให้ ผลการปฏิบตั ิงานไม่เกิดผลสาเร็ จ และขาดประสิทธิภาพ บุคลากรที่บรรจุ
ใหม่ไม่ได้ แสดงสมรรถนะที่ตนเองถนัดในการปฏิบตั ิงานออกมาให้ คนอื่นได้ เห็น และบุคลากรบางคนไม่ทราบว่าตนเองมี
สมรรถนะในด้ านใดบ้ าง อยู่ในระดับใด และจะแสดงออกมาอย่างไร ซึ่งปั ญหาดังกล่าวผู้วิจัยเห็นว่า กรมส่งเสริ มการ
ปกครองท้ องถิ่นมีหน้ าที่ ในการพัฒนา ให้ คาปรึกษา แนะนา องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นในหลายด้ าน ซึง่ หน้ าที่เหล่านี ้ต้ อง
เกิ ดการขับเคลื่อนการทางานจากทรั พยากรมนุษย์ทงั ้ หมด จึงเป็ นที่มาของความสาคัญที่จะศึกษาระดับความสาคัญ
สมรรถนะในการปฏิบตั ิงาน เพื่อที่ผลการศึกษาออกมาจะเป็ นแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของกรมส่งเสริ ม
การปกครองท้ องถิ่น ให้ มีคุณภาพ และเป็ นแนวทางในการกาหนดตัวชีว้ ดั ของงาน โดยมุ่งเน้ นในการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ในด้ านความรู้ ทักษะ ความสามารถ และทัศนคติ และด้ านอื่นๆ เพื่อที่จะส่งผลต่อการปฏิบตั ิงานจะตอบสนองต่อ
เป้าหมายขององค์การอย่างแท้ จริ งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ชดั เจน ส่งผลให้ มีการขับเคลือ่ นองค์กรให้ มีการพัฒนา
ยิ่งขึ ้นต่อไป
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. ศึกษาระดับสมรรถนะในการปฏิบตั ิงาน ของบุคลากรกรมส่งเสริ มการปกครองท้ องถิ่น
2. ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะประชากรศาสตร์ กบั สมรรถนะหลักและสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่
ปฏิบตั ิ ของบุคลากรกรมส่งเสริ มการปกครองท้ องถิ่น
ขอบเขตการวิจัย
1. ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ได้ แก่บคุ ลากร บุคลากรของกรมส่งเสริ มการปกครองท้ องถิ่น จานวน 487 คน
(กองการเจ้ าหน้ าที่กรมส่งเสริ มการปกครองท้ องถิ่น. 2561)
กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ได้ แก่ บุคลากรของกรมส่งเสริ มการปกครองท้ องถิ่น โดยกาหนดขนาดกลุม่
ตัวอย่างจากตารางกาหนดขนาดกลุม่ ตัวอย่างสาเร็ จรูป ของเครจซีและมอร์ แกน (Krejcie and Morgan, 1970 : 607-610)
ได้ กลุม่ ตัวอย่างจานวน 216 คน เพื่อทาการศึกษาข้ อมูลเชิงปริ มา
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2. ตัวแปรที่ศกึ ษา
2.1 ตัวแปรต้ น คือ ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้ แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สังกัด ประเภท
บุคลากร ประสบการณ์ในการทางาน
2.2 ตัวแปรตาม คือ สมรรถนะของกรมส่งเสริ มการปกครองท้ องถิ่น ได้ แก่ สมรรถนะหลัก สมรรถนะเฉพาะ
ตามลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจยั เรื่ องนี ้เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative Research) ดังนี ้
1. เครื่องมือการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัยครั ง้ นี ้ ได้ แก่ แบบสอบถาม (Questionnaire) และแบบทดสอบแบบเลือกตอบ แบ่ง
ออกเป็ น ตอน ดังนี ้ 4
ตอนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะคาถามเป็ นแบบสารวจรายการ (Checklist) และเติมคา
ตอนที่ 2 คาถามแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับสมรรถนะหลัก ประกอบด้ วย 1) ด้ านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ 2)
ด้ านการบริ การที่ดี 3) ด้ านการสัง่ สมความเชี่ ยวชาญในงานอาชี พ4) ด้ านการยึดมั่นในความถูกต้ องชอบธรรมและ
จริ ย ธรรม 5) ด้ า นการท างานเป็ น ที ม 6) ด้ า นความเข้ า ใจองค์ ก รและระบบราชการ 7) ด้ า นภาวะผู้น า เครื่ อ งมื อ
แบบสอบถามเป็ นแบบลักษณะแบบเลือกตอบ (Check List) ลักษณะคาถามปลายปิ ดแบบมาตรฐานส่วนประมาณค่า
(Rating scale) 5 ระดับ
ตอนที่ 3 ค าถามแสดงความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกับ สมรรถนะเฉพาะตามลัก ษณะงานที่ ป ฏิ บัติ ประกอบด้ ว ย
1) ด้ านการคิดวิเคราะห์ 2) ด้ านการมองภาพองค์รวม 3) ด้ านการสืบเสาะข้ อมูล 4) ด้ านการดาเนินการเชิงรุ ก 5) ด้ าน
ศิลปะการสื่อสารจูงใจ 6) ด้ านความยืดหยุ่นผ่ อนปรน 7) ด้ านการตรวจสอบความถูกต้ องตามกระบวนงาน 8) ด้ าน
ความคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์ เครื่ องมือแบบสอบถามเป็ นแบบลักษณะแบบเลือกตอบ (Check List) ลักษณะคาถามปลายปิ ด
แบบมาตรฐานส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ
ตอนที่ 4 คาถามข้ อมูลการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของกรมส่งเสริ มการปกครองท้ องถิ่น ได้ แก่ หากมีการ
ส่งเสริ มการอบรม ให้ ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบตั ิงานท่านจะเข้ าร่วมอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะของ
ตนเอง หรื อไม่ เครื่ องมือแบบสอบถามเป็ นแบบลักษณะแบบเลือกตอบ (Check List) ลักษณะคาถามปลายปิ ดแบบ
มาตรฐานส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
1.1 ข้ อมูลปฐมภูมิ ผู้วิจัยได้ ทาการเก็บรวบรวมข้ อมูลในการวิจยั ครัง้ นี ้ โดยแจกแบบสอบถามให้ กับบุคลากร
กรมส่งเสริ มการปกครองท้ องถิ่น ในระหว่างเดือนมิถนุ ายน 2561 – กันยายน 2561 เป็ นจานวน 216 ชุด ข้ อมูลที่นามา
ศึกษาได้ มาจากเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั คือ แบบสอบถามการวิจยั ที่มีคณ
ุ ภาพตรวจสอบความเที่ยงตรง (Validity) จาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 3 คน มีค่าสัมประสิทธิ์ความสอดคล้ องรวมทังฉบั
้ บเป็ น 0.97 และนาไปทดลองใช้ กบั กลุม่ บุคลากรที่
มี ค วามคล้ า ยคลึง กับ กลุ่ม ตัว อย่ า ง จ านวน 30 คน เพื่ อ ทดสอบความเชื่ อ มั่น (Reliability) โดยค่ า สัมประสิทธิ์ อัลฟา
(Coefficient Alpha) ตามสูตรของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ได้ คา่ สัมประสิทธิ์อลั ฟาเท่ากับ 0.961
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1.2 ข้ อมูลทุติยภูมิ ได้ จากการศึกษาวรรณกรรม วิทยานิพนธ์ การค้ นคว้ าอิสระ และบทความ รายงานต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้ องกับการศึกษาระดับสมรรถนะบุคลากร เพื่อรองรับยุทธศาสตร์ ที่ 6 ของกรมส่งเสริ มการปกครองท้ องถิ่น
การวิเคราะห์ ข้อมูล
นาแบบสอบถามมาตรวจนับคะแนนตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ และนาค่าที่ได้ มาประมวลผลข้ อมูลทางสถิติโดยใช้
โปรแกรมสาเร็ จรูปทางสังคมศาสตร์ โดยมีขนตอนการประมวลผลดั
ั้
งนี ้ (ราตรี รัตน์ ทองรูปสวัสดิ์ ,2553 หน้ า 55)
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) สถิติที่ใช้ ในการทดสอบกลุม่ ตัวอย่าง ดังนี ้
1) ค่า ความถี่ (Frequency) ใช้ สาหรั บ วิ เ คราะห์ ข้ อ มูลจากแบบสอบถามส่ว นที่ 1 ข้ อ มูลทั่ว ไป ของผู้ต อบ
แบบสอบถาม ได้ แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สังกัด ประเภทบุคลากรประสบการณ์ในการทางาน และส่วนที่ 3 ข้ อมูลการ
พัฒนาสมรรถนะบุคลากรของกรมส่งเสริ มการปกครองท้ องถิ่น
2) ค่า ร้ อยละ (Percentage) ใช้ สาหรั บ วิ เ คราะห์ ข้ อ มูลจากแบบสอบถามส่ว นที่ 1 ข้ อ มูลทั่ว ไปของผู้ต อบ
แบบสอบถาม ได้ แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สังกัด ประเภทบุคลากรประสบการณ์ในการทางาน
3) ค่าเฉลี่ย (Mean) คานวณจากสูตร ใช้ สาหรับวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามส่วนที่ 2 ความคิดเห็นของ
ประชาชนในการบริ หารการพัฒนา ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นแนวทางการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของกรมส่งเสริ มการ
ปกครองท้ องถิ่น
4) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) คานวณจากสูตรของ บุญชม ศรี สะอาด (2547) ใช้ สาหรับ
วิเคราะห์ข้อมูล จากแบบสอบถามส่วนที่ 2 ความคิดเห็นของบุคลากรกรมส่งเสริ มการปกครองท้ องถิ่น ส่วนที่ 3 ความ
คิดเห็นแนวทางการพัฒนาสมรรถนะของตนเองเพื่อองค์กร
2. สถิติอนุมาน (Inference statistic) สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ ดังนี ้
1) ผลการวิเคราะห์ ข้ อที่ 1 ระดับสมรรถนะบุคลากรของกรมส่งเสริ มการปกครองท้ องถิ่น มีความแตกต่างกัน
ได้ แก่ เพศ ประเภทบุคลากร แตกต่างกัน จะทดสอบโดยใช้ ค่าสถิ ติวิเคราะห์ ค่า t-test (Independent sample t-test)
เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยกลุ่มตัวอย่างที่ 2 กลุ่ม เป็ นอิสระต่อกัน และทดสอบผลการวิเคราะห์ โดยใช้ สถิติวิเคราะห์ F-test
(Independent sample F-test) แบบการวิ เ คราะห์ ค วามแปรปรวนทางเดี ย ว (One –way Analysis of Variance และ
Brown – Forsythe เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของกลุม่ ตัวอย่างมากกว่า 2 กลุ่ม เพื่อทดสอบผลการวิเคราะห์ ด้ านอายุ ระดับ
การศึกษา สังกัด ประสบการณ์ในการทางาน หากว่าผลการทดสอบมีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติและจะต้ อง
ทาการทดสอบเป็ นรายคู่ต่อไปเพื่อดูว่ามีค่ใู ดบ้ างที่แตกต่างกัน โดยใช้ วิธี Fisher’s Least Significant Difference (LSD)
หรื อ Dunnett’s T3
ผลการวิจัย
1. ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1) การวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้ แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สังกัด ประเภทบุคลากร
และประสบการณ์ในการทางาน ของบุคลากรกรมส่งเสริ มการปกครองท้ องถิ่น พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ น
เพศหญิ ง จานวน 113 คน คิดเป็ นร้ อยละ 52.3 โดยส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 31 - 40 ปี จานวน 57 คน คิดเป็ นร้ อยละ
26.40 มีระดับการศึกษาส่วนใหญ่ ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี จานวน 88 คน คิดเป็ นร้ อยละ 40.70 อยู่ในสังกั ดกอง
พัฒนาและส่งเสริ มการบริ หารงานท้ องถิ่น จานวน 35 คน คิดเป็ นร้ อยละ 16.20 ประเภทบุคลากรเป็ นข้ าราชการ จานวน
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108 คน คิดเป็ นร้ อยละ 50.00 และพนักงานราชการ/ลูกจ้ างชั่วคราว จานวน 108 คน คิดเป็ นร้ อยละ 50.00 และมี
ประสบการณ์ในการทางานระหว่าง 11 - 20 ปี จานวน 57 คน คิดเป็ นร้ อยละ 26.40
2) การวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับสมรรถนะหลัก และสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ
2.1 การวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับสมรรถนะหลักของบุคลากรกรมส่งเสริ มการปกครองท้ องถิ่น
ได้ แก่ ด้ านการมุ่ ง ผลสัม ฤทธิ์ ด้ านการบริ ก ารที่ ดี ด้ านการสั่ง สมความเชี่ ย วชาญในงานอาชี พ ด้ านการยึ ด มั่น
ในความถูกต้ องชอบธรรมและจริ ยธรรม ด้ านการทางานเป็ นทีม ด้ านความเข้ าใจองค์กรและระบบราชการ และด้ านภาวะ
ผู้นา พบว่า สมรรถนะหลักของบุคลากรกรมส่งเสริ มการปกครองท้ องถิ่นเมื่อมีการพิจารณาเป็ นรายด้ าน ดังนี ้

ตารางที่ 1 ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลผลข้ อมูลของบุคลากรของกรมส่งเสริ มการปกครองท้ องถิ่นเกี่ยวกับสมรรถนะหลัก
สมรรถนะหลัก
S.D.
ระดับ
อันดับที่
𝑥̅
ด้ านการมุง่ ผลสัมฤทธิ์
4.41
.55
มาก
4
ด้ านการบริ การที่ดี
4.48
.59
มาก
2
ด้ านการสัง่ สมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
4.37
.58
มาก
5
ด้ านการยึดมัน่ ในความถูกต้ องชอบธรรมและจริ ยธรรม
4.63
.81
มากที่สดุ
1
ด้ านการทางานเป็ นทีม
4.46
.57
มาก
3
ด้ านความเข้ าใจองค์กรและระบบราชการ
4.25
.66
มาก
7
ด้ านภาวะผู้นา
4.37
.63
มาก
6
รวม
4.42
.44
มาก
จากตารางที่ 1 พบว่า บุคลากรกรมส่งเสริ มการปกครองท้ องถิ่นมีระดับสมรรถนะหลักโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก (𝑥̅ = 4.42)
และเมื่อมีการพิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่ามีค่าเฉลี่ยมากที่สดุ คือ ด้ านการยึดมัน่ ในความถูกต้ องชอบธรรมและจริ ยธรรม (𝑥̅ = 4.63)
รองลงมาคือ ด้ านการบริ การที่ดี (𝑥̅ = 4.48) และด้ านการทางานเป็ นทีม (𝑥̅ = 4.46) ตามลาดับ
2.2 การวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบตั ิของบุคลากรกรมส่งเสริ มการปกครอง
ท้ องถิ่น ได้ แก่ ด้ านการคิดวิเคราะห์ ด้ านการมองภาพองค์รวมด้ านการสืบเสาะข้ อมูล ด้ านการดาเนินการเชิงรุก ด้ านศิลปะการสือ่ สารจูงใจ
ด้ านความยืดหยุ่นผ่อนปรน ด้ านการยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นได้ และด้ านความคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์ พบว่า สมรรถนะเฉพาะตาม
ลักษณะงานที่ปฏิบตั ิของบุคลากรกรมส่งเสริ มการปกครองท้ องถิ่น เมื่อมีการพิจารณาเป็ นรายด้ าน ดังนี ้
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลผลข้ อมูลของบุคลากรของกรมส่งเสริ มการปกครองท้ องถิ่น เกี่ ยวกับสมรรถนะ
เฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ
สมรรถนะหลัก
S.D.
ระดับ
อันดับที่
𝑥̅
ด้ านการคิดวิเคราะห์
4.21
.59
มาก
7
ด้ านการมองภาพองค์รวม
4.19
.62
มาก
8
ด้ านการสืบเสาะข้ อมูล
4.31
.57
มาก
3
ด้ านการดาเนินการเชิงรุก
4.33
.59
มาก
2
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ด้ านศิลปะการสือ่ สารจูงใจ
ด้ านความยืดหยุน่ ผ่อนปรน
ด้ านการตรวจสอบความถูกต้ องตามกระบวนงาน
ด้ านความคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์
รวม

4.29
4.31
4.44
4.25
4.30

.60
.58
.59
.61
.49

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

5
4
1
6

จากตารางที่ 2 พบว่า บุคลากรกรมส่งเสริ มการปกครองท้ องถิ่ นมี ระดับ สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ ป ฏิ บัติ
โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก (𝑥̅ = 4.30 ) และเมื่อมีการพิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่า มีคา่ เฉลีย่ มากที่สดุ คือ
ด้ านการตรวจสอบความถูกต้ องตามกระบวนงาน (𝑥̅ = 4.44 ) รองลงมา คือ ด้ านการดาเนินการเชิงรุ ก (𝑥̅ =
4.33 ) และด้ านการสืบเสาะข้ อมูล (𝑥̅ = 4.31 ) ตามลาดับ
4. เปรี ยบเทียบลักษณะประชากรศาสตร์ กบั ระดับสมรรถนะบุคลากรของกรมส่งเสริ มการปกครองท้ องถิ่น
ตารางที่ 3 แสดงการเปรี ยบเทียบลักษณะประชากรศาสตร์ กับระดับสมรรถนะบุคลากรของกรมส่งเสริ มการปกครองท้ องถิ่ น
จาแนกตามข้ อมูลส่วนบุคคล
สมรรถนะบุคลากรของกรม ข้ อ มู ล ส่ ว น
S.D.
t
Sig.
X
ส่ งเสริมการปกครองท้ องถิ่น บุคคล
1.สมรรถนะหลัก
เพศชาย
4.39
.45
-1.22
.224
เพศหญิง
4.46
.42
2.สมรรถนะเฉพาะตาม
เพศชาย
4.28
.49
-.300
.764
ลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ
เพศหญิง
4.30
.47
ข้ าราชการ
4.44
396
239
.811
1.สมรรถนะหลัก
พนั กงานราชการ/
4.42
.481
ลูกจ้ างชัว่ คราว
ข้ าราชการ
4.31
.458
.655
.513
2.สมรรถนะเฉพาะตาม
พนั กงานราชการ/
4.27
.514
ลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ
ลูกจ้ างชัว่ คราว
0.05 มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ*

จากตารางที่ 3 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเพศชาย และเพศหญิง มีระดับสมรรถนะ หลัก และด้ านสมรรถนะเฉพาะตาม
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ไม่แตกต่างกัน และผู้ตอบแบสอบถามที่เป็ นข้ าราชการ และพนักงานราชการ/ลูกจ้ างชั่วคราว มีระดับ
สมรรถนะหลัก และด้ านสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ ไม่แตกต่างกัน
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ตารางที่ 4 แสดงการเปรี ยบเทียบลักษณะประชากรศาสตร์ กบั ระดับสมรรถนะบุคลากรของ กรมส่งเสริ มการปกครอง
ท้ องถิ่น จาแนกตามข้ อมูลส่วนบุคคล
ข้ อมูลส่ วนบุคคล สมรรถนะบุคลากรของกรมส่ งเสริ มการ
F
Sig. (2 tailed)
X
ปกครองท้ องถิ่น
อายุ
1.สมรรถนะหลัก
4.43
2.628
.051
2.สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ
4.29
.454
.715
ระดับการศึกษา
1.สมรรถนะหลัก
4.43
1.103
.334
2.สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ
4.29
.452
.637
สังกัด
1.สมรรถนะหลัก
4.43
.969
.455
2.สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ
4.29
.770
.613
ประสบการณ์
1.สมรรถนะหลัก
4.43
4.925
.051
ในการทางาน
2.สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ
4.29
.942
.421
* มีนยั สาคัญที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 4 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม ที่มีข้อมูลส่วนบุคคล จาแนกตาม อายุ ระดับการศึกษา สังกัด และประสบการณ์
ในการทางาน มีระดับสมรรถนะมีระดับสมรรถนะหลัก และด้ านสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ ไม่แตกต่างกัน
สรุ ปผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์ เรื่ อง การศึกษาระดับสมรรถนะบุคลากรกรมส่งเสริ มการปกครองท้ องถิ่น เพื่อรองรับยุทธศาสตร์ ที่ 6 ดังนี ้
1) การวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้ แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สังกัด ประเภทบุคลากร
และประสบการณ์ในการทางาน ของบุคลากรกรมส่งเสริ มการปกครองท้ องถิ่น พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
เป็ นเพศหญิง จานวน 113 คน คิดเป็ นร้ อยละ 52.3 โดยส่วนใหญ่อยูใ่ นช่วงอายุ 31 - 40 ปี จานวน 57 คน คิดเป็ นร้ อยละ
26.40 มีระดับการศึกษาส่วนใหญ่ ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี จานวน 88 คน คิดเป็ นร้ อยละ 40.70 อยูใ่ นสังกัด
กองพัฒนาและส่งเสริ มการบริ หารงานท้ องถิ่น จานวน 35 คน คิดเป็ นร้ อยละ 16.20 ประเภทบุคลากรเป็ นข้ าราชการ
จานวน 108 คน คิดเป็ นร้ อยละ 50.00 และพนักงานราชการ/ลูกจ้ างชัว่ คราว จานวน 108 คน คิดเป็ นร้ อยละ 50.00 และ
มีประสบการณ์ในการทางานระหว่าง 11 - 20 ปี จานวน 57 คน คิดเป็ นร้ อยละ 26.40
2) การวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับสมรรถนะหลัก และสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ พบว่า
2.1 ระดับสมรรถนะหลัก ด้ านการมุง่ ผลสัมฤทธิ์ บุคลากรของกรมส่งเสริ มการปกครองท้ องถิ่น
มีสมรรถนะหลัก โดยภาพรวมจะอยูใ่ นระดับมาก (𝑥̅ = 4.41) ด้ านการบริ การที่ดี บุคลากรของกรมส่งเสริ มการปกครอง
ท้ องถิ่น มีสมรรถนะหลัก โดยภาพรวมจะอยูใ่ นระดับมาก (𝑥̅ = 4.48) ด้ านการสัง่ สมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
บุคลากรของกรมส่งเสริ มการปกครองท้ องถิ่น มีสมรรถนะหลัก โดยภาพรวมจะอยูร่ ะดับมาก (𝑥̅ = 4.37) ด้ านการยึดมัน่
ในความถูกต้ องชอบธรรมและจริยธรรม บุคลากรของกรมส่งเสริ มการปกครองท้ องถิ่นมีสมรรถนะหลัก โดยภาพรวมจะอยู่
ระดับมากที่สดุ (𝑥̅ = 4.63) ด้ านการทางานเป็ นทีม บุคลากรของกรมส่งเสริ มการปกครองท้ องถิ่นมีสมรรถนะหลัก โดย
ภาพรวมจะอยูร่ ะดับมาก (𝑥̅ = 4.46) ด้ านความเข้ าใจองค์กรและระบบราชการ บุคลากรของกรมส่งเสริ มการปกครอง
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ท้ องถิ่น มีสมรรถนะหลัก โดยภาพรวมจะอยูร่ ะดับมาก (𝑥̅ = 4.25) ด้ านภาวะผู้นา บุคลากรของกรมส่งเสริ มการปกครอง
ท้ องถิ่นมีสมรรถนะหลัก โดยภาพรวมจะอยูร่ ะดับมาก (𝑥̅ = 4.37)
2.2 สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ พบว่า ด้ านการคิดวิเคราะห์ บุคลากรของกรมส่งเสริ มการปกครอง
ท้ องถิ่น มีสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ โดยภาพรวมจะอยูร่ ะดับมาก (𝑥̅ = 4.21) ด้ านการมองภาพองค์รวม
บุคลากรของกรมส่งเสริ มการปกครองท้ องถิ่นมีสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ โดยภาพรวม จะอยู่ระดับมาก
(𝑥̅ = 4.19) ด้ านการสืบเสาะข้ อมูล บุคลากรของกรมส่งเสริ มการปกครองท้ องถิ่น มีสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่
ปฏิบตั ิ โดยภาพรวม จะอยูร่ ะดับมาก (𝑥̅ = 4.31) ด้ านการดาเนินการเชิงรุก บุคลากรของกรมส่งเสริ มการปกครองท้ องถิ่น
มีสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ โดยภาพรวมจะอยู่ร ะดับมาก (𝑥̅ = 4.33) ด้ านศิลปะการสื่อสารจูงใจ
บุคลากรของกรมส่งเสริ มการปกครองท้ องถิ่นมีสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ โดยภาพรวม จะอยู่ระดับมาก
(𝑥̅ = 4.29) ด้ านความยืดหยุน่ ผ่อนปรน บุคลากรของกรมส่งเสริ มการปกครองท้ องถิ่นมีสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงาน
ที่ปฏิบตั ิ โดยภาพรวม จะอยู่ระดับมาก (𝑥̅ = 4.31) ด้ านการตรวจสอบความถูกต้ องตามกระบวนงาน บุคลากรของกรม
ส่งเสริ มการปกครองท้ องถิ่นมีสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ โดยภาพรวม จะอยู่ระดับมาก (𝑥̅ = 4.44) และ
ด้ านความคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์ บุคลากรของกรมส่งเสริ มการปกครองท้ องถิ่นมีสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ
โดยภาพรวมจะอยูร่ ะดับมาก (𝑥̅ = 4.25)
อภิปรายผล
จากการวิจยั เรื่ อง การศึกษาระดับความสาคัญสมรรถนะในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรกรมส่งเสริ มการปกครองท้ องถิ่น
พบว่า ระดับสมรรถนะของบุคลากรกรมส่งเสริ มการปกครองท้ องถิ่ นไม่แตกต่างกัน โดยแบ่งเป็ น 2 ด้ านคือ 1) สมรรถนะหลัก
ได้ แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สังกัด ประเภทบุคลากร และประสบการณ์ ในการทางาน ของบุคลากรกรมส่งเสริ มการ
ปกครองท้ องถิ่น มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็ นไปตามสมติฐานที่ตงไว้
ั ้ โดยเมื่อมีการ
พิจารณาโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยมากสุดไปหาน้ อยสุด คือ ด้ านการยึดมัน่ ในความถูกต้ องชอบธรรม
และจริ ยธรรม รองลงมาคือการบริ การที่ดี การทางานเป็ นทีม การมุ่งผลสัมฤทธิ์ ภาวะผู้นา การสัง่ สมความเชี่ยวชาญใน
งานอาชีพ ความเข้ าใจองค์กรและระบบราชการ ตามลาดับ 2) สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ ได้ แก่ เพศ อายุ
ระดับการศึกษา สังกัด ประเภทบุคลากร และประสบการณ์ ในการทางาน ของบุคลากรกรมส่งเสริ มการปกครองท้ องถิ่น มี
ความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็ นไปตามสมติฐานที่ตงไว้
ั ้ โดยเมื่อมีการพิจารณาโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยมากสุดไปหาน้ อยสุด ได้ แก่ การตรวจสอบความถูกต้ องตามกระบวนงาน รองลงมาคือ
การดาเนินการเชิงรุ ก การสืบเสาะข้ อมูล ความยืดหยุ่นผ่อนปรน ศิลปะการสื่อสารจูงใจ ความคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์ การคิด
วิเคราะห์ การมองภาพองค์รวม ตามลาดับ
สอดคล้ องกับทฤษฎีสมรรถนะของ เดวิล ซี แม็คดัคแลน์ (David C.McClelland, 1970 , p.57-83) ได้ ศึกษา
แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ สมรรถนะ ซึ่ ง สรุ ป ได้ ว่ า สมรรถนะ แบ่ ง เป็ น 2 ประเภท คื อ 1.สมรรถนะพื น้ ฐาน (Threshold
Competencies) หมายถึง ความรู้ หรื อทักษะพื ้นฐาน ที่บุคคลจาเป็ นต้ องมีในการทางาน สมรรถนะพื ้นฐานจะไม่ทาให้
บุคคลมีผลการทางานแตกต่างจากผู้อื่น หรื อเรี ยกอีกอย่างว่า สมรรถนะหลัก
2.สมรรถนะที่ทาให้ บคุ คลแตกต่างจากผู้อื่น (Differentiating Competencies) หมายถึง การใช้ ความรู้ ทักษะ
และคุณลักษณะต่างๆ เช่น ค่านิยม แรงจูงใน เจตคติ เป็ นต้ น ในการทางานเกิดผลอย่างดีในการปฏิบตั ิ นักวิชาการให้
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ความสาคัญกับการพัฒนาสมรรถนะที่มากกว่าสมรรถพื ้นฐาน หรื อเรี ยกอีกอย่างว่า สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่
ปฏิบตั ิ
สอดคล้ องกับงานวิจัยของ กมลรั ตน์ แสนใจงาม (2557) ได้ ศึกษาวิจัยเรื่ อง รู ปแบบการพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า จากการแบ่งระดับสมรรถนะหลัก และสมรรถนะประจา
กลุ่ม งาน บุค ลากรของมหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏเชี ย งใหม่ที่ จ าเป็ น ต้ อ งมีแ ละที่ เ ป็ น อยู่ในปั จ จุบัน โดยรวมบุค ลากรของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มีสมรรถนะที่จาเป็ นต้ องมีแบ่งเป็ น สมรรถนะหลักที่จาเป็ นต้ องมี และสมรรถนะที่เป็ นอยูใ่ น
ปั จจุบันของบุคลากร การวิเคราะห์ รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชี ยงใหม่จากการ
เปรี ยบเทียบสมรรถนะที่จาเป็ นต้ องมี กับสมรรถนะที่เป็ นอยู่ในปั จจุบนั โดยภาพรวม ทังผู
้ ้ บริ หารสายวิชาการและสาย
สนับสนุนอยู่ในระดับที่ต้องการพัฒนาน้ อยที่สดุ แต่หลักในการปฏิบตั ิงานทัว่ ไป การพัฒนาบุคลากรให้ มีสมรรถนะสูงเป็ น
สิง่ ที่จาเป็ นการพัฒนาสมรรถนะอย่างเป็ นระบบและต่อเนื่องจึงเป็ นสิง่ ที่ควรจะดาเนินการต่อไป
ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครัง้ ต่ อไป
จากการศึกษาเรื่ อง การศึกษาระดับความสาคัญของสมรรถนะในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรกรมส่งเสริ มการปกครองท้ องถิ่น
เพื่อนาผลการวิจยั ครัง้ นี ้ไปปรับใช้ ในการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรในองค์การต่างๆ ผู้วิจยั มีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี ้
1. ควรวิเคราะห์สภาพแวดล้ อมภายในและภายนอกที่สง่ เสริ มการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบตั ิงานของบุ คลากร
เพื่อเลือกใช้ กลยุทธ์และมาตรการในภาพรวม
2. ควรเจาะกลุม่ ในการพัฒนาบุคลากรให้ มีความเสมอภาคทางศักยภาพด้ านสมรรถนะ ทังเพศชายและเพศหญิ
้
ง
โดยอาศัยประสบการณ์ในการทางานระหว่างผู้เข้ าทางานใหม่และผู้ที่ควรได้ รับ การพัฒนาเมื่ออายุการทางานมากกว่า 5 ปี
โดยจัดระดับทางด้ านการศึกษาไม่ต่ากว่า ระดับปริ ญญาตรี และช่วงอายุระหว่าง 20 – 30 ปี เป็ นเกณฑ์
3. ควรพัฒนาบุคลากรให้ มีความชานาญและความพร้ อมในสมรรถนะวิชาชีพเพื่อใช้ ในการปฏิบตั ิงาน
4. ควรนากลยุทธ์การพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรไปประยุกต์ใช้ ให้ ครอบคลุมการบริ หารจัด การ
ด้ านการวางแผน การนาแผนไปปฏิบตั ิ การติดตามประเมินผล และการนาผลไปใช้
5. ควรสร้ างเครื อข่ายความร่ วมมือในการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรด้ วยการจัดกิจกรรม
แลกเปลีย่ นความรู้ประสบการณ์ระหว่างผู้บริ หารและพนักงานเพื่อหาแนวทางการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบตั ิงาน
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การศึกษาการยอมรับของผู้บริโภคต่ อการบริโภคขนมขบเคีย้ ว
เพื่อสุขภาพที่มีแมลงเป็ นส่ วนผสม
Consumer acceptance study of insect-containing healthy snack
อลิสา ภู่เขียว1
ผศ.ดร.ชัชวาล ใจซื่อกุล2
บทคัดย่ อ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี ้ยวเพื่อสุขภาพที่มีแมลงเป็ นส่วนผสม เป็ นอีกทางเลือกของผลิตภัณฑ์อาหาร เป็ น
การส่งเสริ มการบริ โภคแมลงทดแทนเนื ้อสัตว์ งานวิจัยนี ้มีจดุ ประสงค์เพื่อศึกษาการยอมรับของผู้บริ โภคต่อการบริ โภคขนม
ขบเคี ้ยวเพื่อสุขภาพที่มีแมลงเป็ นส่วนผสม เป็ นแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ เป็ นที่ยอมรับของผู้บริ โภค โดยใช้ กลุม่
ประชากรที่อาศัยอยูใ่ นเขตกรุ งเทพและปริ มณฑล เครื่ องมือในการศึกษาเป็ นแบบสอบถามผู้บริ โภค จานวน 415 คน โดย
สุม่ ตัวอย่างแบบไม่ใช้ ความน่าจะเป็ น ผลการวิจยั พบว่า การยอมรับของผู้บริ โภคเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อยูใ่ นระดับปานกลาง
(66.4%) โดยผู้บริ โภคมีการรับรู้ถึงประโยชน์ของแมลงอยูใ่ นระดับปานกลาง (52.2%) และพฤติกรรมการบริ โภคที่ตระหนัก
ถึงประโยชน์ต่อสุขภาพในระดับสูง (79.0%) ซึ่งนิยมบริ โภคขนมยี่ห้อเดิมที่ชื่นชอบ ดังนันในการท
้
าการตลาดช่วงแรกควร
เน้ นกลุม่ ขนมขบเคี ้ยวที่เป็ นที่นิยมเพื่อให้ เกิดการยอมรับของผู้บริ โภค สร้ างการรับรู้ ถึงประโยชน์ของแมลง และให้ ความ
มัน่ ใจเรื่ องความปลอดภัยจากการบริ โภคแมลง แล้ วจึงเพิ่มความหลากหลายของรูปแบบผลิตภัณฑ์
คาสาคัญ : ขนมขบเคี ้ยว การบริ โภคแมลง อาหารเพื่อสุขภาพ
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
นางสาวอลิสา ภู่เขียว สหสาขาวิชาธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Email: alisa.phukiaw@gmail.com
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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. บทนา
องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization, FAO) ได้ คาดการณ์วา่ ใน
ปี พ.ศ. 2593 ประชากรโลกจะเพิ่มมากถึง 9,000 ล้ านคน จากประชากรโลกในปี 2559 ที่มีประมาณ 7,300 ล้ านคน ส่งผล
ให้ สถานการณ์ อาหารโลกอาจเข้ าสู่ภาวะวิกฤตจากการขาดแคลนแหล่ งอาหาร เนื่องจากแหล่งโปรตีนจากเนือ้ สัตว์ที่
ประชากรโลกนิยมบริ โภค เช่น ไก่ หมู วัว ปลา อาจมีไม่เพียงพอ หากยังคงผลิตอาหารในอัตรากาลังการผลิตแบบปั จจุบนั
และไม่มีอาหารชนิดใหม่ๆ ที่สามารถรองรับการเพิ่มขึ ้นของจานวนประชากรดังกล่าวได้ FAO จึงได้ วางแผนส่งเสริ มแมลง
ให้ เป็ นอาหารสาหรับคนทัว่ โลก และมองว่าการทาฟาร์ มแมลงเป็ นอีกทางเลือกหนึง่ ในการเพิ่มความมัน่ คงทางด้ านอาหาร
(FAO, 2018) (ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้ าแห่งประเทศไทย, 2559) ด้ วยคุณสมบัติของแมลงที่มีช่วงชี วิตที่สนั ้
สามารถเพิ่มจานวนได้ คราวละมาก ๆ ทาให้ แมลงปรับตัวและเพิ่มจานวนได้ รวดเร็ วในระยะเวลาอันสัน้ การเลี ้ยงแมลงเพื่อ
นามาเป็ นอาหารจึงเป็ นแนวทางหนึง่ ที่จะช่วยลดปั ญหาการขาดแคลนอาหารของมนุษย์ได้ อย่างรวดเร็ วในภาวะวิกฤต หรื อ
ประสบกับภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ ทังนี
้ ้แมลงยังเป็ นอาหารที่มีโภชนาการสูง โดยประกอบด้ วย คาร์ โบไฮเดรต ไขมัน โปรตีน
และแร่ธาตุ ซึง่ สามารถเป็ นอาหารทดแทนให้ มนุษย์ได้ เป็ นอย่างดี (สิริวฒ
ั น์ วงษ์ ศิริ , รัทนา ทาปา และสิทธิพงษ์ วงศ์วิลาศ,
2555 : 37) แมลงมีอตั ราการแลกเนื ้อ (Feed Conversion Ratio) ต่า (กล่าวคือแมลงมีเนื ้อส่วนที่กินได้ 80% โดยการเลี ้ยง
แมลง 1 ก.ก.ใช้ อาหารในการเลี ้ยงเพียง 2 ก.ก. เปรี ยบเทียบกับโคเนื ้อที่มีเนื ้อส่วนที่กินได้ เพียง 40% โดยการเลี ้ยงโคเนื ้อ 1
ก.ก. ต้ องใช้ อาหารในการเลี ้ยงถึง 8 ก.ก.) (หนึง่ ฤทัย กองนา, ม.ป.ป.) ใช้ อาหาร พื ้นที่ และระยะเวลาในการเลี ้ยงจนกระทัง่
บริ โภคได้ น้ อ ยกว่าการเลีย้ งปศุสัตว์ อื่ นๆ ส่ง ผลให้ ก ารเลี ้ยงแมลงเป็ น มิต รต่อสิ่งแวดล้ อมกว่าการเลีย้ งปศุสตั ว์ อื่นๆ
เนื่องจากมีการปล่อยแก๊ สมีเทนซึ่งเป็ นต้ นเหตุของการเกิดภาวะเรื อนกระจกในปริ มาณที่น้อยกว่า (Akhtar and Isman,
2018) อีกทังการเลี
้
้ยงแมลงไม่ต้องใช้ เทคโนโลยีขนสู
ั ้ ง การลงทุนต่า สามารถเลี ้ยงในเขตชนบท หรื อในครัวเรื อนได้ โปรตีน
จากแมลงจึงเป็ นแหล่งบริ โภคที่สะดวก ยัง่ ยืน และเป็ นทางเลือกที่ดีสาหรับทดแทนการบริ โภคเนื ้อสัตว์ในอนาคต
ทัว่ โลกมีการตระหนักและส่งเสริ มการบริ โภคแมลงกันอย่างมาก เช่น การที่ภตั ตาคารที่มีชื่อเสียงของโลกนามด
และแมลงมาประกอบอาหารในเมนู สถาบันสอนอาหารชัน้ นาร่ วมกันรณรงค์และผลักดันให้ บริ โภคแมลง ปั จจุบนั การ
บริ โภคแมลงเริ่ มได้ รับความนิยมค่อนข้ างแพร่ หลาย ในหลายประเทศหันมาบริ โภคแมลงกันมากขึ ้น โดยเฉพาะในกลุม่
ผู้บริ โภคซึ่งนิยมทดลองอาหารแปลกใหม่ (ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้ าแห่งประเทศไทย, 2559) เนื่องจากประชากร
โลกต่างมองหาแหล่งบริ โภคที่ยงั่ ยืน มีประโยชน์ และมีประสิทธิภาพ ซึ่งการบริ โภคแมลงนันตอบโจทย์
้
ในด้ านนี ้ เมื่อเริ่ มมี
การยอมรับและเห็นประโยชน์ของการบริ โภคแมลง จึงมีการศึกษาค้ นคว้ าเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ ประโยชน์ของแมลงใน
การแปรรู เป็ นอาหารรู ปแบบต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้ องการของผู้บริ โภค ส่งผลให้ เกิดผลิตภัณฑ์จากแมลงขึ ้นอย่าง
มากมายในท้ องตลาด ซึง่ แนวโน้ มผู้ผลิตที่หนั มาลงทุนเกี่ยวกับตลาดแมลงก็มีเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง แม้ วา่ การบริ โภคแมลง
จะเป็ นตลาดขนาดเล็กที่อยู่ในระยะเริ่ มต้ น แต่มีแนวโน้ มการเติบโตอย่า งรวดเร็ วและกาลังได้ รับความนิยมอย่างมาก มี
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โอกาสที่จะขยายตัวเป็ นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ได้ ในอนาคต จะเห็นว่าตลาดบริ โภคแมลงมีมลู ค่าถึง 400 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ
(12,800 ล้ านบาท) โดยเอเชียเป็ นตลาดหลักมีสดั ส่วนประมาณ 30-40% ของทังโลก
้ โดย 5 ปี ที่ผา่ นมาอุตสาหกรรมแมลง
เติ บ โตปี ละ 20% (Chutinun Sanguanprasit, 2562 : ออนไลน์ ) ซึ่ง ไทยเป็ น แหล่งผลิตโปรตีน จากแมลงที่ มีศักยภาพ
โดยเฉพาะจิ ้งหรี ดผลิตได้ ปีละ 7,000 ตัน คิดเป็ นมูลค่าประมาณ 1,000 ล้ านบาท (บุษกร ภูแ่ ส, 2562 : ออนไลน์)
ในปี 2561 ตลาดขนมขบเคี ้ยวในประเทศไทยมีมลู ค่าสูงถึง 3.7 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ น 1.42% ของตลาดโลก โดย
มีอตั ราการเติบโตโดยเฉลีย่ อยู่ที่ 5.8% (พรพรรณ ปั ญญาภิรมย์, 2561 : ออนไลน์) (บริ ษัท เถ้ าแก่น้อยฯ, 2562 : ออนไลน์)
เมื่อแบ่งตามกลุ่มของขนมขบเคี ้ยวซึ่งแบ่งออกเป็ น 9 กลุ่ม พบว่ากลุ่มขนมขบเคี ้ยวที่มีมูลค่าตลาดสูงสุด 3 อันดับแรก
ได้ แก่ กลุม่ มันฝรั่ง มีมลู ค่าตลาดสูงสุดเป็ นอันดับที่ 1 โดยมีมลู ค่า 11,992 ล้ านบาท คิดเป็ นสัดส่วน 32.2% อันดับที่ 2 เป็ น
กลุม่ ขนมขึ ้นรูป มีมลู ค่า 10,206 ล้ านบาท คิดเป็ นสัดส่วน 27.4% และอันดับที่ 3 เป็ นกลุม่ ถัว่ มีมลู ค่า 4,562 ล้ านบาท คิด
เป็ นสัดส่วน 12.3%
ปั จจุบนั การทาการตลาดของผู้ประกอบการรายใหม่จะเน้ นสินค้ ารู ปแบบใหม่และหลากหลายเป็ นปั จจัยหลักใน
การเติบโตมากขึ ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระแสความนิยมของผู้บริ โภคในปั จจุบนั ที่ให้ ความสาคัญกับคุณค่าทางอาหารและ
ความตระหนักในเรื่ องประโยชน์ตอ่ สุขภาพ จะเห็นว่าในปี 2560 ที่ผา่ นมาตลาดอาหารและเครื่ องดื่มเพื่อสุขภาพของไทย มี
แนวโน้ มเติบโตอย่างต่อเนื่อง เฉลี่ย 3.5% ต่อปี โดยมีมูลค่าประมาณ 187,000 ล้ านบาท โดยพบว่าคนไทยนิยมบริ โภค
อาหารในกลุม่ ฟั งก์ชนั่ นอล (funtional food) เป็ นอันดับหนึง่ มีสว่ นแบ่งตลาด 62.3% รองลงมาคือ อาหารเพื่อสุขภาพจาก
ธรรมชาติ ที่ผ่านการแปรรู ปน้ อยที่สุด มีส่วนแบ่งตลาด 21.7% อันดับถัดมาเป็ นผลิตภัณฑ์ ที่ปราศจากส่วนผสมที่เป็ น
อันตรายต่อสุขภาพ เช่น สารกันเสีย GMO น ้าตาล และไขมันทรานส์ เป็ นต้ น มีสว่ นแบ่งตลาด 11.8% และอาหารออร์ แก
นิก ซึ่งมีสว่ นแบ่งตลาด 0.3% หรื อมูลค่าราว 555 ล้ านบาท ซึ่งเป็ นกลุม่ ที่มีอตั ราการเติบโตสูงสุดในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา โดย
ขยายตัวเฉลีย่ 9.0% ต่อปี (ยงยุทธ เสาวพฤกษ์ , 2561)
แนวโน้ มพฤติกรรมการเลือกบริ โภคของผู้บริ โภคยุคใหม่จะเน้ นไปทางอาหารที่มีประโยชน์หรื อดีต่อสุขภาพมาก
ยิ่งขึน้ ซึ่งจากข้ อมูลพบว่าตลาดขนมขบเคี ย้ วเพื่อสุขภาพเป็ นตลาดที่มีอตั ราเติบโตสูงในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา โดยมีการ
ขยายตัวเฉลี่ย 9.1% ต่อปี คิดเป็ นสัดส่วน 3.8% ของตลาดอาหารสาเร็ จรู ปเพื่อสุขภาพ จึงมีโอกาสในการเติบโตได้ มาก
โดยเฉพาะในกลุม่ ผลิตภัณฑ์ขนมอบ (baked goods) จากข้ าว และผลิตภัณฑ์จากแป้งจาพวกเส้ น ก๋วยเตี๋ยว เนื่องจากมี
อัตราการขยายตัวเฉลี่ยสูงสุดถึงร้ อยละ 10.4 ต่อปี จึงถือเป็ นโอกาสที่ดีสาหรับผู้ประกอบการที่สนใจ หรื อมีศกั ยภาพการ
ผลิตขนมขบเคี ้ยว ที่จะเข้ ามาทาการตลาดในผลิตภัณฑ์กลุ่มนี ้ โดยเฉพาะการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มาจากวัตถุดิบทางก
การเกษตร ตอบโจทย์ความต้ องการของผู้บริ โภคทังในแง่
้
คณ
ุ ประโยชน์และรสชาติ ก็สามารถเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจได้ อีกทาง
หนึง่
จากคุณประโยชน์ของแมลง แนวโน้ มการยอมรับและการบริ โภคแมลงของผู้บริ โภคในปั จจุบนั ประกอบกับข้ อมูล
ด้ านพฤติกรรมผู้บริ โภคที่เน้ นการบริ โภคอาหารเพื่อสุขภาพกันมากขึ ้น รวมถึงตลาดขนมขบเคี ้ยวที่มีมลู ค่าตลาดค่อนข้ าง
สูง โดยเฉพาะตลาดขนมขบเคี ้ยวเพื่อสุขภาพ ผู้วิจยั จึงมีความสนใจที่จะประยุกต์ใช้ แมลงเป็ นส่วนผสมในขนมขบเคี ้ยวเพือ่
สุขภาพ เพื่อสร้ างการยอมรับเกี่ยวกับการบริ โภคแมลง รวมถึงเป็ นการเพิ่มทางเลือกสาหรับผลิตภัณฑ์อาหารที่มีแมลงเป็ น
ส่วนผสม แต่เนื่องจากข้ อมูลด้ านการยอมรับของผู้บริ โภคเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนผสมของแมลงยังมีอยู่จากัด
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โดยเฉพาะอาหารกลุม่ ขนมขบเคี ้ยว ในงานวิจยั นี ้ผู้วิจยั จึงมีจดุ ประสงค์ที่จะศึกษา “การยอมรับของผู้บริ โภคต่อการบริ โภค
ขนมขบเคี ้ยวเพื่อสุขภาพที่มีการใช้ แมลงเป็ นส่ วนผสม” เพื่อศึกษาถึงการยอมรับของผู้บริ โภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ รวมถึง
รู ปแบบและพฤติกรรมในการบริ โภคขนมขบเคี ้ยว เป็ นข้ อมูลสาหรับการวางแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ เป็ นที่ยอมรับของ
ผู้บริ โภค และนาผลิตภัณฑ์ออกจาหน่ายสูเ่ ชิงพาณิชย์ตอ่ ไป
2. การทบทวนวรรณกรรม
การบริ โภคแมลง “Entomophagy” นันเป็
้ นวัฒนธรรมที่มีมาแต่ดงเดิ
ั ้ มทังในประเทศไทย
้
และทัว่ โลก มนุษย์ร้ ู จกั
บริ โภคแมลงมาตังแต่
้ อดีตกาล ในหลากหลายวัฒนธรรม โดยได้ พฒ
ั นาและถ่ายทอดพฤติกรรมดังกล่าวต่อเนื่องมาจนถึง
ปั จจุบนั และมีแนวโน้ มจะเพิ่มมมากขึ ้น โดยวัฒนธรรมการบริ โภคแมลงในแต่ละภูมิภ าค ทวีปเอเชีย ประเทศญี่ ปนุ่ มี
วัฒนธรรมการนาแมลงมาปรุ งเป็ นอาหาร เช่น การรับประทาน "แตน" นิยมนาตัวอ่อนของแตนมารับประทานทังแบบดิ
้
บ
และแบบสุก ส่วนประเทศอื่น ๆ ในเอเชียก็นิยมรับประทานแมลงเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็ น จีน กัมพูชา ลาว เวียดนาม และไทย
ที่ภาพรถเข็นขายแมลงทอดถือเป็ นภาพที่ค้ นุ ตาสาหรับนักท่องเที่ยว ทวีปอเมริ กา เม็กซิโก มีเหล้ าเตกีล่าดองหนอน ซึ่ง
นักท่องเที่ยวนิยมซื ้อเป็ นของฝาก โดยหนอนที่ได้ รับความนิยมและถือเป็ นของเด็ดราคาแพงคือ หนอนแดง (red worms) ที่
ให้ กลิน่ เหมือนอาหารรมควัน และยังนิยมเลี ้ยงและบริ โภค ชาปุลนิ ซึ่งเป็ นตัก๊ แตนชนิดหนึง่ ที่อยูใ่ นไร่ข้าวโพด ทวีปแอฟริ กา
ปลวกเป็ นแมลงที่ได้ รับความนิยมรับประทานอย่างแพร่หลายในพื ้นที่แถบตอนใต้ ของทะเลทรายซาฮาราในทวีแอฟริ กา ซึง่
จะปรุ งด้ วยการต้ มแล้ วคัว่ กับเกลือ ส่วนในพื ้นที่ตอนใต้ ของประเทศบูร์กินาฟาโซ อาหารประจาฤดูฝนคือ หนอนต้ น เชีย
(shea caterpillars) ซึ่งชาวบ้ านมักนามาตุ๋นเป็ นอาหารจานหลัก หรื อเอามาทอดเป็ นของทานเล่น นอกจากนี ้ในคองโกยัง
นิยมบริ โภคด้ วงมะพร้ าว สาหรับตะวันออกกลาง ในคัมภีร์ไบเบิล ยังมีการบันทึกประวัติการบริ โภคตัก๊ แตนโลกัสต้ า ซึง่ เป็ น
ตัก๊ แตนขนาดเล็ก ในเขตซึ่งปั จจุบนั คื อดินแดนในอิรัก คูเวต ซีเรี ย เลบานอน จอร์ แดน อิสราเอล และปาเลสไตน์ (BBC
News ไทย, 2561) ด้ วยแมลงเป็ นสัตว์ที่มีทงปริ
ั ้ มาณและชนิด (species) มากที่สดุ ในโลก (อุไรวรรณ และคณะ, 2542)
ปั จจุบนั แมลงได้ รับการส่งเสริ มให้ เป็ นแหล่งโปรตีนที่ยงั่ ยืนสาหรั บมนุษย์ ซึ่งการบริ โภคแมลงดังกล่าวส่งผลดีคือ ช่วย
ส่งเสริ มและอนุรักษ์ วฒ
ั นธรรมการบริ โภคแมลง ได้ แมลงเป็ นแหล่งอาหารโปรตีนทดแทน ส่งเสริ มการเพาะเลี ้ยงแมลงเป็ น
อาชีพ และช่วยลดการใช้ สารเคมีปราบศัตรู พืช ในปั จจุบนั รู ปแบบการบริ โภคแมลงได้ มีการปรับเปลี่ยนมาเป็ นการแปรรูป
แมลงในรูปแบบอาหารที่มีความหลากลายมากขึ ้น โดยเน้ นชูจดุ เด่นด้ านคุณประโยชน์ของแมลง เพื่อดึงดูดความสนใจและ
ตอบโจทย์การบริ โภคของคนในปั จจุบนั (สุปาณี เลี ้ยงพรพรรณ, 2550)
การศึกษาวิจยั เกี่ยวกับประโยชน์ของแมลงมากมาย โดยมีรายงานว่าแมลงหลายชนิดเป็ นแหล่งอาหารที่มีคณ
ุ ค่า
ทางโภชนาการโดยมีสารอาหารประเภทโปรตีนสูง รวมถึงมีแร่ ธาตุชนิดต่าง ๆ ได้ แก่ โพแทสเซียม แคลเซียม แมกนีเซียม
เหล็ก สังกะสี ในปริ มาณที่สงู นอกจากนี ้ยังมีวิตามินบี และซีอีกด้ วย จากข้ อมูลของกรมวิชาการเกษตร พบว่าประเทศไทย
มีแมลงที่มีคณ
ุ ค่าทางอาหารอย่างน้ อย 194 ชนิด กองโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จึงนาแมลง 8 ชนิด ที่
นิยมบริ โภค คือ จิ ้งโกร่ง จิ ้งหรี ด ดักแด้ ไหม ตัก๊ แตนปาทังก้ า ตัวอ่อนของ ต่อ แมลงกินนู แมลงป่ อง และหนอนไม้ ไผ่ มาวิจยั
พบว่าแมลงหนัก 100 กรัม มีพลังงาน 98 – 231 กิโลแคลอรี มีโปรตีน 9 – 28 กรัม ไขมัน 2 – 20 กรัม คาร์ โบไฮเดรต 1 –5
กรัม ซึ่งปริ มาณพลังงานและสารอาหารในแมลงที่บริ โภคได้ รวมถึงส่วนประกอบของกรดแอมิโนชนิดไม่จาเป็ นในแมลงที่
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บริ โภคได้ แสดงได้ ดงั ตารางที่ 1 ซึ่งโปรตีนในแมลงทุกชนิดมีปริ มาณเทียบเท่า เนื ้อหมู เนื ้อไก่ ปลาทูนึ่ง และไข่ไก่ในขนาด
น ้าหนักเท่ากัน และยังมีประสิทธิภาพในการเปลีย่ นอาหารที่เลี ้ยงเป็ นน ้าหนักตัวที่ดีกว่า นอกจากนี ้ แมลงยังอุดมไปด้ วยแร่
ธาตุหลายชนิดไม่วา่ จะเป็ นทองแดง ธาตุเหล็ก แมกนีเซียม แมงกานีส ซีลีเนียมและสังกะสี (สิริวฒ
ั น์ วงษ์ ศิริ, รัทนา ทาปา
และสิทธิพงษ์ วงศ์วิลาศ, 2555) (นันทกานต์ สัตยวงศ์, 2557)
มีงานวิจยั ที่ศกึ ษาเกี่ยวกับคุณประโยชน์ของแมลงและประยุกต์ใช้ ประโยชน์ของแมลงในด้ านต่างๆ โดย Azzollini
et al.,(2018) ศึกษาถึงสูตรและสภาวะที่เหมาะสมในการนาแมลงมาบดเป็ นส่วนผสมเพื่อผลิตเป็ นขนมขบเคี ้ยวที่ขึ ้นรู ป
ด้ วยกระบวนการ extrusion เป็ นการเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการทางด้ านโปรตีนให้ แก่ขนมขบเคี ้ยวทาให้ สามารถอ้ างได้ วา่
เป็ นแหล่งของโปรตีน “source of protein” ซึ่งสอดคล้ องกับเทรนด์ตลาดสินค้ าเพื่อสุขภาพที่กาลังได้ รับความนิยมมาก
ยิ่งขึ ้นเนื่องจากผู้บริ โภคยุคใหม่ให้ ความสาคัญกับด้ านสุขภาพและด้ านโภชนาการเพิ่มขึ ้น ซึ่งมีงานวิจยั ที่ศึกษาเกี่ยวกับ
การเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการให้ แก่ขนมขบเคี ้ยวมากมาย เช่น การเพิ่มใยอาหารโดยการใช้ แป้งที่ไม่ขดั สีหรื อแป้งที่มีใย
อาหารสูง การเพิ่มโปรตีน หรื อ สารสาคัญอื่นๆ ด้ วยส่วนผสมต่างๆ โดย Phanlert et al.,(2018) ทาการศึกษาเกี่ยวกับการ
ใช้ แป้งฟั กทองเป็ นส่วนผสมในการผลิตขนมขบเคี ้ยวจากแป้งข้ าวกล้ องงอกด้ วยกระบวนการ extrusion เพื่อเป็ นการเพิ่ม
คุณค่าทางสารอาหารให้ แก่ผลิตภัณฑ์ โดยปั ญหาและข้ อควรระวังในการบริ โภคแมลง
1. ภาพลักษณ์ของแมลงที่สง่ ผลต่อการยอมรับของผู้บริ โภค ด้ วยลักษณะและรู ปลักษณ์ภายนอกของแมลงที่ไม่
ดึงดูดให้ ผ้ บู ริ โภครับประทาน ปั จจุบนั การแปรรูปแมลงส่วนใหญ่จึงเน้ นการแปรรูปเป็ นผลิตภัณฑ์ที่รับประทานง่ายโดยการ
นาไปเป็ นส่วนผสมในอาหารรูปแบบต่างๆ ทังนี
้ ้ยังเป็ นการเพิ่มคุณค่าทางสารอาหารให้ แก่อาหารอื่นๆอีกด้ วย
2. กฎหมายหรื อข้ อกาหนดเกี่ยวกับการควบคุมการผลิตหรื อนาเข้ า -ส่งออกผลิตภัณฑ์จากแมลงของประเทศ
ต่างๆ ที่ผ้ ผู ลิตจาเป็ นต้ องศึกษาและปฏิบตั ิตาม เช่น กฎระเบียบเกี่ยวกับระเบียบอาหารที่ใช้ เทคโนโลยีใหม่ (Novel food)
ของ EU ซึง่ กาหนดให้ “แมลง” เป็ น Novel food
3. ความตระหนักด้ านความปลอดภัยจากการบริ โภคแมลง ยังมีผ้ ูบริ โภคบางส่วนที่ ยงั มีความกังวลเกี่ยวกับ
อันตรายจากการบริ โภคแมลง ซึง่ ผู้ผลิตจาเป็ นต้ องสร้ างความเชื่อมัน่ ให้ เกิดขึ ้นแก่ผ้ บู ริ โภค
4. ความหลากหลายของรู ปแบบผลิตภัณฑ์ ปั จจุบนั ผลิตภัณฑ์อาหารจากแมลงในท้ องตลาดยังมีไม่มาก แต่
เนื่องจากกระแสการตอบรับและความตื่นตัวของผู้บริ โภค ส่งผลให้ มีผ้ ปู ระกอบการหันมาทาธุรกิจในด้ านนี ้ รวมทังมี
้ การ
วิจยั และพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เพิ่มมากขึ ้น
5. แมลงมีโครงร่างภายนอกซึง่ มีองค์ประกอบของไคติน จึงอาจก่อให้ เกิดอาการแพ้ ได้ สาหรับผู้บริ โภคในบางราย
ตารางที่ 1 อัตราการแลกเนื ้อ ปริ มาณพลังงาน โปรตีน และไขมัน ในแมลงและเนื ้อสัตว์ชนิดต่างๆ
แมลง
อัตราการแลกเนื ้อ
พลังงาน
โปรตีน
ไขมัน
(feed conversion ratio)
(กิโลแคลอรี )
(กรัม)
(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 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม )2560(, USDA (2002)
อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็ นเนื ้อ หรื อ อัตราการแลกเนื ้อ (Feed Conversion Ratio, FCR) คือ อัตราส่วนระหว่าง
ปริ มาณอาหารต่อน ้าหนักตัวที่เพิ่มของสัตว์ กล่าวคือในการเจริ ญเติบโต หรื อเพิ่มน ้าหนักตัวของสัตว์ 1 กิโลกรัม จะต้ องใช้
อาหารกี่กิโลกรัม (สารานุกรมไทยสาหรับเยาวชนฯ, 2560)
2. ระเบียบวิธีการวิจัย
ในการดาเนินการวิจยั เรื่ อง “การศึกษาการยอมรับของผู้บริ โภคต่อการบริ โภคขนมขบเคี ้ยวเพื่อสุขภาพที่มีการใช้
แมลงเป็ นส่วนผสม” เป็ นการเก็บรวบรวมข้ อมูลเชิงปริ มาณ และวิเคราะห์ผลโดยใช้ สถิติเชิงพรรณนา จากการสารวจความ
คิดเห็น โดยใช้ เครื่ องมือในการศึกษาวิจยั เป็ นแบบสอบถามผู้บริ โภค
ประชากรที่ใช้ ในการศึกษาคือ กลุม่ ประชากรที่อาศัยอยูใ่ นเขตกรุงเทพและปริ มณฑล อ้ างอิงตาม ตารางสาเร็ จรูป
ของ ทาโร ยามาเน่ Taro Yamane’s โดยตังระดั
้ บความเชื่อมัน่ ที่ 95% และให้ มีระดับความคลาดเคลือ่ นที่ 5% จึงได้ ทาการ
สุม่ ตัวอย่างแบบไม่ใช้ ความน่าจะเป็ นจากกลุม่ ประชากรจานวน 415 คน ภายใต้ หวั ข้ อ ดังนี ้
1. พฤติกรรมการบริ โภคขนมขบเคี ้ยว เพื่อศึกษาถึงรู ปแบบ และพฤติกรรมในการบริ โภคขนมขบเคี ้ยว รวมถึง
ลักษณะและปั จจัยต่างๆที่มีผลต่อการเลือกซื ้อขนมขบเคี ้ยวเป็ นข้ อมูลในการวางแผนการตลาดสาหรับผลิตภัณฑ์ใหม่
2. ความตระหนักด้ านสุขภาพ เพื่อศึกษาการให้ ความสาคัญต่อสุขภาพของผู้บริ โภคและปั จจัยด้ านสุขภาพที่
ผู้บริ โภคส่วนใหญ่ให้ ความสาคัญ
3. ทัศนคติ ความคิดเห็น การรับรู้ และการยอมรับเกี่ยวกับการบริ โภคแมลง และอาหารที่มีสว่ นผสมของแมลง
เพื่อศึกษาถึงการรับรู้ และความคิดเห็น เกี่ยวกับการบริ โภคแมลงและประโยชน์ของแมลง รวมถึงศึกษาการยอมรับของ
ผู้บริ โภคเกี่ยวกับการนาแมลงมาเป็ นส่วนผสมในอาหาร
4. ความคิดเห็นและการยอมรับของผู้บริ โภคเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี ้ยวเพื่อสุขภาพที่มีการใช้ แมลงเป็ น
ส่วนผสม เพื่อศึกษาถึงการยอมรั บของผู้บริ โภค และปั จจัยสาหรั บการวางแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้ เป็ นที่ยอมรั บของ
ผู้บริ โภค
โดยมีขนตอนในการท
ั้
าวิจยั ดังนี ้
1. ศึกษางานวิจยั เกี่ยวกับแมลง และประโยชน์ของแมลง รวมถึงการประยุกต์ใช้ แมลงเป็ นส่วนผสมใน
อาหารรูปแบบต่าง
2. ศึก ษาและสารวจความต้ อ งการของผู้บ ริ โภคเกี่ ยวกับ ผลิตภัณ ฑ์ ขนมขบเคีย้ วเพื่อ สุขภาพที่มี
ส่วนผสมของแมลงเพื่อนาไปสูก่ ารพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ โดยการใช้ แบบสอบถามผู้บริ โภค
3. ออกแบบแบบสอบถามเพื่อสารวจข้ อมูลพฤติกรรมการบริ โภค ทัศนคติ รู ปแบบการยอมรับ เพื่อ
เป็ นข้ อมูลสาหรับการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี ้ยวที่เป็ นที่ยอมรับของผู้บริ โภค
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4. รวบรวมข้ อมูล สรุปผล วิเคราะห์ และอภิปรายผล เพื่อเป็ นข้ อมูลสาหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ เป็ น
ที่ยอมรับของผู้บริ โภค
ตารางที่ 2 เกณฑ์การพิจารณาระดับคะแนน
คะแนน(ร้ อยละ)

ระดับคะแนน

66.67%-100%
33.34-66.66%
0-33.33%

สูง
ปานกลาง
ต่า

3. ผลการวิจัยและอภิปราย
1) ข้ อมูลทั่วไป
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิ ง (ร้ อยละ 64.3) อายุระหว่าง 21-60 ปี การศึกษาระดับปริ ญญาตรี
(ร้ อยละ 57.7) อาชีพรับราชการ รัฐวิสาหกิจ (ร้ อยละ 33.3) พนักงานบริ ษัท (ร้ อยละ 30.1)
2) พฤติกรรมการบริโภคขนมขบเคีย้ ว
ผลการสารวจผู้บริ โภคด้ านพฤติกรรมการบริ โภคขนมขบเคี ้ยว พบว่าผู้บริ โภคส่วนใหญ่บริ โภคขนมขบเคี ้ยว 1-2
ครัง้ ต่อสัปดาห์ มันฝรั่งทอด เป็ นขนมขบเคี ้ยวที่ผ้ บู ริ โภคนิยมบริ โภค รองลงมาเป็ นขนมขึ ้นรู ป และปลาเส้ น สอดคล้ องกับ
ข้ อมูลพบว่ากลุม่ ขนมขบเคี ้ยวที่มีมลู ค่าตลาดสูงสุด 3 อันดับแรก ได้ แก่ กลุม่ มันฝรั่ง มีมลู ค่าสูงสุด 11,992 ล้ านบาท คิด
เป็ นสัดส่วน 32.2% อันดับ 2 เป็ นกลุม่ ขนมขึ ้นรูป มีมลู ค่า 10,206 ล้ านบาท คิดเป็ นสัดส่วน 27.4% และอันดับ 3 เป็ นกลุม่
ถัว่ มีมลู ค่า 4,562 ล้ านบาท คิดเป็ นสัดส่วน 12.3% สาเหตุที่บริ โภค คือ ต้ องการหาของว่างเพื่อเคี ้ยวเพลินๆ ซึ่งส่วนใหญ่
นิยมบริ โภคในระหว่างดูโทรทัศน์ปัจจัยหลักในการเลือกบริ โภค คือ ความอร่อย โดยผู้บริ โภคส่วนใหญ่นิยมบริ โภคขนมยี่ห้อ
เดิมที่ชื่นชอบ สาหรับปั จจัยด้ านราคาที่ผ้ บู ริ โภคให้ ความสาคัญ คือ ราคาจะต้ องเหมาะสมกับคุณภาพและต้ องสามารถซื ้อ
ได้ ไม่แพงจนเกินไป ซึง่ ร้ านสะดวกซื ้อ เช่น 7-11 เป็ นร้ านค้ าที่ผ้ บู ริ โภคนิยมซื ้อขนมขบเคี ้ยวมากที่สดุ (ตารางที่ 3)
ปั จจัย
1.ความถี่ในการบริ โภค
2.เหตุผลในการบริ โภค





3.ปั จจัยทีม่ ีผลในการเลือกบริ โภค




4.รูปแบบขนมขบเคี ้ยวที่นยิ มบริ โภค
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ผลการสารวจ
1-2 ครัง้ ต่อสัปดาห์
เคี ้ยวเพลินๆ
อร่อย
ความอร่อย
ราคาที่สามารถหาซื ้อได้
มันฝรั่งทอดกรอบ
ขนมขึ ้นรูป
ปลาเส้ น

ร้ อยละ
56.4%
41.6%
24.0%
29.7%
18.1%
31.5%
21.7%
20.4%
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ปั จจัย
5.พฤติกรรมการเลือกซื ้อขนมขบเคี ้ยว






6.ช่วงเวลาที่นิยมบริ โภคขนมขบเคี ้ยว




7.ปั จจัยด้ านราคาที่มีผลต่อการเลือกซื ้อขนมขบเคี ้ยว




8.แหล่งจาหน่ายที่นิยมซื ้อขนมขบเคี ้ยว
9.การส่งเสริ มการขายทีด่ งึ ดูดความสนใจของผู้บริ โภค






ผลการสารวจ
กินเฉพาะยี่ห้อทีช่ ื่นชอบเท่านัน้
เลือกขนมที่กินง่าย สะดวก
กินขนมชนิดเดิมเป็ นประจา
มักจะลองขนมแปลกใหม่เสมอ
ระหว่างดูโทรทัศน์
ขณะอยูบ่ นรถ(เดินทาง)
ราคาต้ องเหมาะสม กับคุณภาพ
ราคาที่สามารถซื ้อได้ ไม่แพงเกินไป
ร้ านสะดวกซื ้อ เช่น 7/11
การลดราคาในบางช่วงเวลา
มีโปรโมชัน่ ราคาพิเศษร่วมกับสินค้ าอื่น
มีของแถม

ร้ อยละ
22.0%
17.4%
15.5%
14.8%
40.2%
21.3%
31.9%
30.6%
78.4%
49.4%
18.6%
17.5%

3) ความตระหนักด้ านสุขภาพ
ผลสำรวจผู้บริ โภคด้ ำนควำมตระหนักต่อสุขภำพ พบว่ำผู้ บริ โภคส่วนใหญ่ให้ ควำมสำคัญเกี่ยวกับกำรตระหนักต่อ
สุขภำพมำก สอดคล้ องกับผลสำรวจที่ว่ำ ตลำดขนมขบเคี ้ยวเพื่อสุขภำพเป็ นตลำดที่มีอตั รำเติบโตสูงในช่วง 5 ปี ที่ผ่ำนมำ
โดยมีกำรขยำยตัวเฉลี่ย 9.1% ต่อปี คิดเป็ นสัดส่วน 3.8% ของตลำดอำหำรสำเร็ จรู ปเพื่อสุขภำพ โดยนิยมบริ โภคอำหำร
เพื่อสุขภำพ เนื่องจำกเป็ นประโยชน์ต่อสุขภำพ และช่วยให้ รูปร่ ำงดี ซึ่งปั จจัยด้ ำนสุขภำพที่ผ้ บู ริ โภคให้ ควำมสำคัญ ได้ แก่
กำรใช้ วตั ถุดิบจำกธรรมชำติ คุณค่ำทำงโภชนำกำร และกำรให้ พลังงำนหรื อไขมันต่ำ (ตำรำงที่ 4)
ผลการสารวจ
ปั จจัย
1.การให้ ความสาคัญเกี่ยวกับการตระหนักต่อสุขภาพ
2.เหตุผลในการบริ โภคอาหารเพือ่ สุขภาพ






3.ปั จจัยด้ านสุขภาพที่ผ้ บู ริ โภคให้ ความสาคัญ





422

ระดับสูง
เป็ นประโยชน์ตอ่ สุขภาพ
ทาให้ รูปร่างดี
ทานได้ ตามที่ต้องการ
ใช้ วตั ถุดิบจากธรรมชาติ
มีคณ
ุ ค่าทางโภชนาการ
พลังงาน/ไขมัน ตา่

ร้ อยละ
79.0%
57.1%
19.3%
12.1%
21.2%
18.7%
16.6%
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4) ทัศนคติ การรับรู้ และการยอมรับเกี่ยวกับการบริโภคแมลง และอาหารที่มีส่วนผสมของแมลง
ผลกำรสำรวจผู้บริ โภคด้ ำนทัศนคติ กำรรับรู้ และกำรยอมรับเกี่ยวกับกำรบริ โภคแมลง และอำหำรที่มีสว่ นผสมของ
แมลง พบว่ำ ผู้บริ โภคส่วนใหญ่รับรู้ เกี่ยวกับกำรบริ โภคแมลง แต่กำรรับรู้ ถึงประโยชน์ของแมลง และกำรแนะนำแมลงให้
เป็ นแหล่งโปรตีนทำงเลือกสำหรับประชำกรโลกในอนำคตยังอยูใ่ นระดับปำนกลำง โดยผู้บริ โภคแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับ
กำรบริ โภคแมลงว่ำควรมีกำรแปรรู ปในรู ปแบบที่บริ โภคง่ำย และมีผ้ บู ริ โภคบำงส่วนที่ยงั มีควำมกัง วลในเรื่ องผลกระทบ
หรื ออันตรำยจำกกำรบริ โภคแมลง (ตำรำงที่ 5)
ปั จจัย
1.การรับรู้เกี่ยวกับการบริ โภคแมลง
2.การรับรู้เกี่ยวกับการแนะนาแมลงให้ เป็ นแหล่ง
โปรตีนทางเลือกสาหรับประชากรโลกในอนาคต
3.การรับรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของแมลง
4.ความคิดเห็นเกี่ยวกับการนาแมลงมาเป็ นส่วนผสม
ในอาหาร

ผลการสารวจ










ระดับสูง
ระดับปานกลาง
ระดับปานกลาง(2.61)
ควรนามาแปรรูปในรูปแบบที่ทานง่าย
ดี เป็ นการเพิ่มคุณประโยชน์ให้ แก่อาหาร
เป็ นการใช้ วตั ถุดิบภายในประเทศให้ เกิด
ประโยชน์
กลัวเรื่ องผลกระทบ หรื ออันตรายต่อ
ร่างกาย

ร้ อยละ
87.5%
64.3%
52.2%
18.9%
16.2%
11.6%
11.3%

5) การยอมรับของผู้บริโภคเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ขนมขบเคีย้ วเพื่อสุขภาพที่มีการใช้ แมลงเป็ นส่ วนผสม
ผลกำรสำรวจผู้บริ โภคด้ ำนทัศนคติ กำรรับรู้ และกำรยอมรับเกี่ยวกับกำรบริ โภคแมลง และอำหำรที่มีสว่ นผสมของ
แมลง พบว่ำ ผู้บริ โภคส่วนใหญ่รับรู้ เกี่ ยวกับกำรบริ โภคแมลง แต่กำรรับรู้ ถึงประโยชน์ของแมลง และกำรแนะนำแมลงให้
เป็ นแหล่งโปรตีนทำงเลือกสำหรับประชำกรโลกในอนำคตยังอยูใ่ นระดับปำนกลำง โดยผู้บริ โภคแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับ
กำรบริ โภคแมลงว่ำควรมีกำรแปรรู ปในรู ปแบบที่บริ โภคง่ำย และมีผ้ บู ริ โภคบำงส่วนที่ยงั มีควำมกังวลในเรื่ องผลกระทบ
หรื ออันตรำยจำกกำรบริ โภคแมลง (ตำรำงที่ 6)
ปั จจัย
1.การยอมรับผลิตภัณฑ์ ขนมขบเคี ้ยวเพื่อสุขภาพที่มี
การใช้ แมลงเป็ นส่วนผสม
2.ปั จจัยทีเ่ ป็ นสาเหตุในการเลือกซื ้อผลิตภัณฑ์
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ผลการสารวจ
ระดับปานกลาง

ร้ อยละ
66.4%

อยากทดลองอะไรใหม่ๆ
เป็ นประโยชน์ตอ่ ร่างกาย

43.0%
23.9%
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4. สรุ ปผลการวิจัย
การประยุกต์นาแมลงมาเป็ นส่วนผสมในขนมขบเคี ้ยวถือเป็ นการเพิ่มคุณประโยชน์ให้ แก่ขนมขบเคี ้ยว ซึ่งเป็ นที่
นิ ย มของผู้บริ โภคส่วนใหญ่ จึ ง ช่ วยเพิ่ม การยอมรั บ ของผู้บ ริ โภคที่มีต่อ ผลิตภัณฑ์ อ าหารมีก ารประยุกต์ ใช้ แมลงเป็ น
ส่วนผสม อีกทังยั
้ งเป็ นการเพิ่มความหลากหลายให้ แก่ผลิตภัณฑ์ที่มาจากแมลง และช่วยส่งเสริ มการบริ โภคแหล่งโปรตีน
จากแมลงทดแทนแหล่งโปรตีนจากเนื ้อสัตว์
โดยจากการสารวจผู้บริ โภคพบว่าการยอมรับในตัวผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี ้ยวเพื่อสุขภาพที่การใช้ แมลงเป็ นส่วนผสม
อยู่ในระดับปานกลาง การรับรู้ เกี่ยวกับประโยชน์ของแมลงในผู้บริ โภคส่วนใหญ่ยงั อยู่ในระดับปานกลาง ดังนันในการท
้
า
การตลาดจาเป็ นต้ องส่งเสริ มประชาสัมพันธ์ เน้ นสร้ างการรับรู้ สร้ างความตื่นตัวให้ แก่ผ้ บู ริ โภค เพื่อดึงดูดความสนใจ
ผู้บริ โภค และการให้ ข้อมูลยืนยันที่ถูกต้ องเกี่ยวกับการบริ โภคแมลง เพื่อเป็ นการสร้ างความมัน่ ใจและการันตีถึงความ
ปลอดภัยจากการบริ โภคแมลง เนื่องจากมีผ้ บู ริ โภคบางส่วนที่ยงั กังวลในเรื่ องอันตรายหรื อผลกระทบจากการบริ โภคแมลง
ซึง่ พฤติกรรมการบริ โภคขนมขบเคี ้ยวส่วนใหญ่จะนิยมบริ โภคขนมยี่ห้อเดิมที่ชื่นชอบ และขนมที่บริ โภคง่าย สะดวก
โดยราคาต้ องเหมาะสมกับคุณภาพ ซึ่งถ้ ามีโปรโมชั่นเกี่ยวกับการลดราคาจะช่วยดึงดูดความสนใจของผู้บริ โภคได้ เป็ น
อย่างดี ดังนันในการส่
้
งเสริ มการตลาดของผลิตภัณฑ์ในช่วงแรกอาจพัฒนาโดยการประยุกต์ใส่ในขนมชนิดและยี่ห้อที่
ผู้บริ โภคนิยมก่อน และเน้ นประโยชน์ทางด้ านสุขภาพที่เป็ น จุดเด่นกว่าขนมขบเคี ้ยวทัว่ ๆไป เมื่อได้ รับการยอมรับโดย
ผู้บริ โภคเริ่ มให้ ความสนใจจึงค่อยพัฒนารูปแบบของขนมที่เป็ นการชูจดุ เด่นหรื อเอกลักษณ์ของแมลงมากยิ่งขึ ้น
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ปั จจัยการยอมรับการใช้ โปรแกรมการดูแลสุขภาพของ
ข้ าราชการพลเรือนในจังหวัดนนทบุรี
THE ADOPTION FACTORS OF HEALTH CARE APPLICATION
FOR CIVIL SERVANTS IN NONTHABURI PROVINCE
ภัทรพร หินเจริญ1
ผศ.ดร. ประวิทย์ เขมะสุนันท์ 2
บทคัดย่ อ
ปั ญหำกำรดูแลสุขภำพอำจลดลงจำกกำรใช้ เทคโนโลยีใหม่ กำรแก้ ไขปั ญหำสุขภำพของข้ ำรำชกำรพลเรื อน
สำมำรถลดค่ำใช้ จ่ำยด้ ำนสำธำรณสุขในประเทศได้ กำรวิจยั ครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อค้ นหำปั จจัยที่มีผลต่อกำรยอมรับ กำร
ใช้ โปรแกรมกำรดูแลสุขภำพเป็ นตัวแปรตำม ตำมแนวคิดของแบบจำลองกำรยอมรับเทคโนโลยี (TAM) โดยตัวแปรอิสระ
(IV) มี 4 ด้ ำน คือกำรรับรู้ ประโยชน์ในกำรใช้ งำน (PU) กำรรับรู้ ควำมง่ำยต่อกำรใช้ งำน (PEOU) บรรทัดฐำนทำงสังคม
(SN) และกำรรับรู้ในควำมน่ำเชื่อถือ (PC) และมีกำรใช้ งำนแอพพลิเคชัน่ ด้ ำนสุขภำพเป็ นตัวแปรตำม (DV) นอกจำกนันยั
้ ง
มี ตัว แปรเพศและตัวแปรอำยุ เป็ น ตัว แปรแฝง โดยท ำกำรศึก ษำกับ กลุ่ม ข้ ำรำชกำรพลเรื อ นในจังหวัด นนทบุรี ด้ ว ย
แบบสอบถำมออนไลน์ มีระยะเวลำในกำรเก็บข้ อมูลในเดือนกุมภำพันธ์ 2562 ได้ ข้อมูลจำนวน 402 ชุด และนำผลที่ได้ มำ
วิเครำะห์ผลกำรวิจยั พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอำยุ 40 ปี ขึ ้นไป ระดับกำรศึ กษำส่วนใหญ่อยู่ที่
ระดับปริ ญญำตรี และมีรำยได้ เฉลีย่ ต่อเดือนอยูท่ ี่ 15,001 - 25,000 บำท โดยปั จจัยที่มีผลต่อกำรใช้ โปรแกรมกำรดูแลสุขภำพ
ของข้ ำรำชกำรพลเรื อนจังหวัดนนทบุรี ได้ แก่ กำรรั บรู้ ประโยชน์ ในกำรใช้ งำน (PU) กำรรั บรู้ ควำมง่ำยต่อกำรใช้ งำน
(PEOU) บรรทัดฐำนทำงสังคม (SN) และกำรรั บรู้ ควำมน่ำเชื่อถื อ (PC) นอกจำกนัน้ ตัวแปรแฝง เพศและอำยุที่ส่งผล
กระทบต่อกำรรับรู้ ควำมน่ำเชื่อถือ ซึ่งผลจำกกำรวิจยั จะสำมำรถช่วยให้ ภำคธุรกิจนำไปพัฒนำบริ กำรด้ ำนสุขภำพให้ ตรง
ตำมควำมต้ องกำรของแต่ละกลุม่ เป้ำหมำย รวมถึงพัฒนำกลยุทธ์ ที่จะดึงดูดให้ อยำกใช้ งำนแอพพลิเคชัน่ ในด้ ำนสุขภำพ
มำกยิ่งขึ ้น
คาสาคัญ: ปั จจัยการยอมรับเทคโนโลยี, แอพพลิเคชัน่ ด้ านสุขภาพ, ข้ าราชการ, 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
1
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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 40years, most educational levels were the undergraduate level and
average income per month is 25,000 - 15,001 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. บทนา
รัฐบาลมุ่งเน้ นยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาและเสริ มศักยภาพคนเพื่อยกระดับคุณภาพสาธารณสุขของประเทศไทย
ในการตังงบประมาณรายจ่
้
ายประจาปี งบประมาณ พ 2562 .ศ.รัฐบาลจึงได้ กาหนดงบประมาณสาหรับรายจ่ายด้ าน
สาธารณสุขไว้ จานวน 311,803.5 ล้ านบาทและสาหรับข้ าราชการ ลูกจ้ างและพนักงานของรัฐ จานวน 70,ล้ านบาท 000
จานวนประชากร) ของจานวนประชากรในประเทศทังหมด
้
0.6 ซึ่งสัดส่วนของบุคลากรของรัฐรวมทังสิ
้ ้นเท่ากับร้ อยละ
(สานักงานสถิติแห่งชาติ , 2560 - 2550 .ศ.จาแนกตามประเภทสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลเป็ นรายภาค พ แต่กลับมีการ
กาหนดงบประมาณสาหรับค่าใช้ จ่ายในการรักษาพยาบาลของข้ าราชการ ลูกจ้ างและพนักงานของรัฐไว้ สงู แสดงให้ เห็นว่า
กลุม่ บุคลากรภาครัฐยังมีปัญหาด้ านสุขภาพ แม้ ว่าหลายหน่วยงานได้ มีการกาหนดกิจกรรมหรื อโครงการที่จะช่วยกระตุ้น
ให้ กลุม่ บุคลากรของรัฐหันมาใส่ใจดูแลรักษาสุขภาพ เพื่อลดความเสีย่ งในการเจ็บป่ วยที่เป็ นสาเหตุทาให้ ประสิทธิภาพการ
ทางานลดลง ทางานได้ ไม่เต็มกาลังความสามารถและสูญเสียในงบประมาณรายจ่ายของภาครัฐเกินความจาเป็ น ประกอบ
กับในปั จจุบนั ที่เทคโนโลยีมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ ว การเชื่อมโยงเทคโนโลยีกบั กิจกรรมของบุคคล เพื่อให้ เกิดประสิทธิภาพที่
เพิ่มขึ ้น การส่งเสริ มการดูแลสุขภาพกับการพัฒนาบริ การด้ านสุขภาพผ่านโปรแกรมประยุกต์ ที่ใช้ เทคโนโลยีเป็ นตัวเชื่อม
กับอุปกรณ์ เคลื่อนที่ หรื อโมบายแอพพลิเคชั่น เพื่อช่วยให้ เกิดความสะดวกของผู้ใช้ ในการดูแลสุขภาพ และหันมาดูแล
สุขภาพด้ วยการออกกาลังกาย
2.2 การทบทวนวรรณกรรม
2.1 ทฤษฎีท่ ใี ช้ ในการศึกษา
จากการศึกษาทฤษฎีและงานวรรณกรรมที่เกี่ยวข้ องกับบริ บทที่ศึกษา จึงได้ ข้อสรุ ปว่า ผู้ใช้ เทคโนโลยีจะเกิดการ
ยอมรับการใช้ งานได้ นนั ้ จะต้ องมีปัจจัยต่างๆ เข้ ามาเกี่ยวข้ อง เช่น การรับรู้ ประโยชน์ในการใช้ งาน การรับรู้ ในความง่าย
ต่อการใช้ งาน (Perceived ease of use) ตามทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลยี TAM (Technology Acceptance Model) ที่
ศึกษาปั จจัยภายนอก (External Variables) อื่นๆ เช่น ความเชื่อ หรื อทัศนคติ มีประสบการณ์ แรงจูงใจที่เป็ นบรรทัดฐาน
(Subjective norm) ให้ เกิดเป็ นพฤติกรรม (Venkatesh, V. & Davis, F. D. ,1996) ซึ่งสอดคล้ องกับทฤษฎีการกระทาแบบ
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มีเหตุและผล (Theory of reasoned action : TRA) (Fishbein, M. & Ajzen, I. , 1975) นอกจากปั จจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการ
ยอมรับการใช้ งานเทคโนโลยีนนั ้ ผู้ใช้ งานแต่ละบุคคลมีระดับการยอมรับเทคโนโลยีที่แตกต่างกันด้ วย ระดั บการยอมรับ
และระดับความซับซ้ อน ของการใช้ งานเทคโนโลยีจึงมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้ งานที่แตกต่างกัน ซึง่ สอดคล้ องกับ
ทฤษฎี ก ารแพร่ ก ระจ่ า ยนวัต กรรม (Diffusion of Innovation : DOI) (Carter, L. & Bélanger, F. , 2005) รวมถึ ง ความ
แตกต่างทางอายุและเพศที่ระดับการยอมรับเทคโนโลยีจะมีอิทธิพลต่อการยอมรับการใช้ งานเทคโนโลยี และส่งผลไปถึง
ระดับความเชื่อมัน่ ในเทคโนโลยี (Trust in Technology) (Indrajit, S. & Sujit, M. , 2016) ที่แตกต่างกัน ซึง่ ความปลอดภัย
ในการเป็ นสิง่ สาคัญมากในด้ านเทคโนโลยี
2.2 แนวคิดด้ านเพศและอายุท่ ีส่งผลต่ อการยอมรับเทคโนโลยี
เพศและอายุเป็ นลักษณะทางด้ านประชากรศาสตร์ โดยที่เพศเป็ นปั จจัยพื ้นฐานด้ านร่ างกายที่แตกต่างกันของ
บุคคล เป็ นสถานภาพที่มีมาแต่กาเนิดของบุคคล เพศที่แตกต่างกันมีการกาหนดบทบาทหน้ า และมีพฤติกรรมที่แตกต่าง
กันในสังคม และอายุเป็ นลักษณะที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามระยะเวลาของการมีชีวิตอยู่หรื อตามวัยของบุคคล ถือเป็ น
ความแตกต่างและหลากหลายเกี่ยวกับแต่ละบุคคล เช่น เพศ อายุ สถานภาพ ความอาวุโสในการทางาน เป็ นต้ น โดยจะ
แสดงถึงความเป็ นมาของแต่ละบุคคลจากอดีตถึงปั จจุบนั ซึ่งความแตกต่างและหลากหลายของบุคคลนี ้สามารถบ่งชี ้
ลัก ษณะพฤติก รรมการแสดงออกที่ แตกต่างกัน การตัดสิน ใจที่ แ ตกต่างกัน ที่มี สาเหตุม าจากความแตกต่างทางด้ าน
ประชากรศาสตร์ หรื อความเป็ นมาของบุคคล เพศและอายุจึงเป็ นปั จจัยสาคัญที่สง่ ผลต่อการยอมรับเทคโนโลยี ซึง่ ในกลุม่
ข้ าราชการพลเรื อนมีเพศชายและเพศหญิง ที่มีอายุแตกต่างกัน อาจส่งผลต่อการยอมรับการใช้ โปรแกรมการดูแลสุขภาพที่
แตกต่างกัน (Jungsun, K. , 2016)
ดังนันการศึ
้
กษาและรวบรวมข้ อมูลจากงานวรรณกรรมที่เกี่ยวข้ องในด้ านการยอมรับเทคโนโลยี พฤติกรรมของ
บุคคล จึงได้ ปัจจัยสาคัญที่เป็ นแบบจาลองการศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างปั จจัยที่มีอิทธิพ ลกับการใช้ งานแอพพลิเคชั่น
ด้ านสุขภาพดังภาพที่ 1
Perceived usefulness
Perceived ease of use

Intention to Use

Subjective norm
Perceived credibility
Age

Gender

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดงานวิจยั ที่ได้ จากการทบทวนงานวรรณกรรมที่เกี่ยวข้ องของผู้วิจัย

3. ระเบียบวิธีการวิจัย
การวิจยั ศึกษาปั จจัยการยอมรับการใช้ โปรแกรมการดูแลสุขภาพของข้ าราชการพลเรื อนในจังหวัดนนทบุรี มีวิธีการ
ดาเนินการวิจยั ดังนี ้คือ การวิจยั นี ้เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative Research) เป็ นการศึกษาถึงปั จจัยในการยอมรับ
การใช้ แอพพลิเคชัน่ ด้ านสุขภาพโดยมีแบบจาลองการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model : TAM) เป็ น
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ต้ น แบบในการการศึกษา ประชากรที่ศึก ษา คื อ กลุ่ม ข้ าราชการพลเรื อนในพื น้ ที่ เ ขตจังหวัดนนทบุรี ที่มีจานวนทัง้ สิ ้น
14,518 ราย (รายงานกาลังคนภาครัฐ 2560 : ข้ าราชการพลเรื อนสามัญ ,สานักงานคณะกรรมการข้ าราชการพลเรื อน)
ซึ่งไม่ทราบจานวนของข้ าราชการที่ออกกาลังกาย จึงใช้ วิธีการกาหนดกลุม่ ตัวอย่างที่เหมาะสมในการศึกษาตามแนวคิด
ของ คอแครน (Cochran) ซึ่งมีระดับความเชื่อมัน่ ที่ร้อยละ 95 และระดับความคลาดเคลื่อนของการสุม่ ตัวอย่างที่ยอมให้
เกิดขึ ้นได้ ร้อยละ 5 จากการคานวณจะต้ องเก็บตัวอย่างขันต
้ ่าจานวน 384 ราย
ในการเก็บข้ อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยใช้ แบบสอบถามออนไลน์เป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้ อมูล เพื่อ
สารวจความคิดเห็นของข้ าราชการพลเรื อนในจังหวัดนนทบุรี ที่เคยใช้ งานแอพพลิเคชัน่ ด้ านสุขภาพ โดยมีระยะเวลาในการ
เก็บข้ อมูลในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งในแบบสอบถามออนไลน์นนั ้ แบ่งเนื ้อหาออกเป็ น 2 ส่วน ประกอบด้ วยส่วนที่ 1
ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็ นคาถามเกี่ยวกับด้ านประชากรศาสตร์ ได้ แก่ เพศ อายุ หน่วยงานที่สงั กัด ระดับ
การศึกษา และรายได้ เฉลี่ย โดยลักษณะแบบสอบถามเป็ นแบบตรวจสอบรายการ (Checklists) และแบบเติมคาสันๆ
้ ลง
ในช่องว่าง (Short Answer) และส่วนที่ 2 เป็ นข้ อคาถามที่เกี่ยวข้ องกับปั จจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการใช้ งานแอพพลิเคชัน่ ด้ าน
สุขภาพ โดยใช้ วิธีวดั แบบ Rating Scale ตามหลักของ Likert Scale โดยแบ่งการวัดออกเป็ น 5 ระดับ (คะแนน 1 หมายถึง
ไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง, คะแนน 2 หมายถึง ไม่เห็นด้ วย, คะแนน 3 หมายถึง ไม่มีความเห็น, คะแนน 4 หมายถึง เห็นด้ วย และ
คะแนน 5 หมายถึง เห็นด้ วยอย่างยิ่ง) ซึ่งข้ อคาถามในแบบสอบถามนัน้ พัฒนาจากการศึกษางานวรรณกรรมที่เกี่ยวข้ อง
การขอรับคาปรึ กษาจากอาจารย์ที่ปรึ กษา การนาแบบสอบถามไปให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญด้ านการวิจยั ผู้เชี่ยวชาญด้ านการออก
กาลังกาย และผู้เชี่ยวชาญด้ านการพัฒนาแอพพลิเคชัน่ ประเมินความเหมาะสมของข้ อคาถาม จากนันจึ
้ งนาไปหาค่าดัชนี
ความสอดคล้ องซึ่งผลการทดสอบอยู่ในระดับที่เหมาะสม และทดสอบความเชื่อมัน่ (Reliability Type Error) ด้ วยการ
นาเอาแบบสอบถามไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่าง จานวน 30 ราย เพื่อทดสอบว่า ในข้ อคาถามแต่ละส่วนผู้ตอบสามารถ
เข้ าใจในความหมายที่ต้องการสื่อสารตรงตามที่ผ้ วู ิจยั ต้ องการหรื อไม่ รวมถึงทดสอบ ความยากง่ายในการอ่านและตอบ
คาถาม แล้ วจึงนาผลที่ได้ มาหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่ า (Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) ด้ วยโปรแกรม SPSS
ผลการทดสอบได้ คา่ สัมประสิทธิ์แอลฟ่ าเท่ากับ 0.784 แสดงว่าแบบสอบถามที่ทดสอบมีคา่ ความเชื่อมัน่ ในระดับที่ยอมรับ
ได้ จากนันจึ
้ งทาการเก็บข้ อมูลจริ งจากกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งข้ อมูลที่ได้ รับจากการแจกแบบสอบถามออนไลน์มีจานวนรวม
ทังสิ
้ ้น 469 ราย แต่สามารถนาข้ อมูลมาวิเคราะห์ผลทางสถิติได้ จานวน 402 ราย
4. ผลการวิจัย
จำกกำรศึกษำพัฒนำเครื่ องมือกำรวิจยั และเก็บข้ อมูลจำกกลุม่ ตัวอย่ำงแล้ ว ผู้วิจยั ได้ วิเครำะห์ข้อมูลด้ วยสถิติเชิง
พรรณนำ (Descriptive Statistics) และสถิ ติ เ ชิ ง อนุมำน (Inferential Statistic) โดยกำรใช้ กำรวิ เครำะห์ ค วำมถดถอย
พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ด้ วยวิธี Enter ซึ่งเป็ นกำรวิเครำะห์ผลด้ วยสถิติที (t-test) และสถิติเอฟ (f-test)
ผ่ำนโปรแกรมกำรคำนวณค่ำทำงสถิติ SPSS เพื่อศึกษำควำมสัมพันธ์ของปั จจัยทัง้ 4 ด้ ำน ได้ แก่ กำรรับรู้ ประโยชน์ในกำร
ใช้ งำน (PU) กำรรับรู้ ควำมง่ำยต่อกำรใช้ งำน (PEOU) บรรทัดฐำนทำงสังคม (SN) และกำรรับรู้ ในควำมน่ำเชื่อถือ (PC)
รวมถึงตัวแปรด้ ำนเพศ (Gender) และอำยุ (Age) ซึ่งเป็ นตัวแปรที่ไม่ได้ จำกัดกำรควบคุม แต่จะนำมำเป็ นตัวแปรอิสระที่
ต้ องกำรศึกษำอิทธิพลที่มีตอ่ ตัวแปรตำม คือ กำรใช้ งำนแอพพลิเคชัน่ ด้ ำนสุขภำพ (ITU) ซึง่ ผลกำรวิจยั และกำรอภิปรำยผล
สำมำรถสรุปได้ ดังนี ้

429

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)

4.1 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่ างด้ วยสถิติพรรณนา (Descriptive Statistics)
ข้ อมูลที่ได้ จำกกำรตอบแบบสอบถำมในข้ อคำถำมส่วนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถำม ได้ แก่ เพศ
อำยุ หน่วยงำนที่สงั กัด ระดับกำรศึกษำ และรำยได้ เฉลี่ยต่อเดือน จำกกลุม่ ตัวอย่ำงจำนวน 402 คน พบว่ำกลุม่ ตัวอย่ำง
เป็ นเพศหญิงมำกกว่ำเพศชำย โดยเป็ นเพศชำยจำนวน 107 คน (ร้ อยละ 26.6) และเป็ นเพศหญิงจำนวน 295 คน (ร้ อยละ
73.4) ส่วนใหญ่ มีอำยุอยู่ในช่วง 40 ปี ขึน้ ไป (ร้ อยละ 38.1) โดยหน่วยงำนที่สงั กัดของกลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่ สงั กัดที่
กระทรวงพำณิชย์ ได้ แก่ กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ ำ กรมทรัพย์สินทำงปั ญญำ สำนักงำนพำณิชย์จงั หวัดนนทบุรี กรมกำรค้ ำ
ต่ำงประเทศ กรมส่งเสริ มกำรค้ ำระหว่ำงประเทศ กรมกำรค้ ำภำยใน สำนักงำนปลัดกระทรวงพำณิชย์ และกรมเจรจำ
กำรค้ ำระหว่ำงประเทศ มีจำนวน 196 คน (ร้ อยละ 48.8) ในระดับกำรศึกษำสูงสุดจะอยูใ่ นระดับปริ ญญำตรี จำนวน 247
คน (ร้ อยละ 61.4) และมีรำยได้ เฉลีย่ ต่อเดือน 15,001 - 25,000 บำท (ร้ อยละ 37.6)
4.2 ผลการวิเคราะห์ ปัจจัยต่ างๆที่มีผลต่ อการใช้ งานแอพพลิเคชั่นด้ านสุขภาพด้ วยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential
Statistic)
4.2.1 การวิเคราะห์ ความถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)
สำหรับขันตอนกำรวิ
้
เครำะห์นี ้ ได้ วิเครำะห์ผลโดยไม่รวมปั จจัยตัวแปรเพศและอำยุ เพื่ออธิบำยตัวแปร
อิสระแต่ละตัว ว่ำตัวแปรใดเป็ นปั จจัยที่สง่ ผลต่อกำรยอมรับกำรใช้ แอพพลิเคชั่นด้ ำนสุข ภำพ และสำมำรถอธิบำยระดับ
ควำมสัมพันธ์ ของตัวแปรอิสระ (Independent) แต่ละตัวแปรที่ส่งผลต่อกำรยอมรั บกำรใช้ แอพพลิเคชั่นด้ ำนสุขภำพ
(Dependent) โดยใช้ กำรวิเครำะห์ควำมถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยวิธี Enter ซึ่งกำรวิเครำะห์
เป็ น กำรน ำตัว แปรอิ สระ (Independent) ทุก ตัว ใส่ใ นโปรแกรม SPSS เพื่ อ ประมวลผลหำควำมสัม พัน ธ์ สรุ ป ผลกำร
วิเครำะห์ได้ ดงั นี ้
ตารางที่ 1 การทดสอบความแปรปรวนของปั จจัยที่มีผลกระทบต่ อการใช้ งานแอพพลิเคชั่นด้ วยสถิติเอฟ )f-test)
Model
Regression
1 Residual
Total

Sum of
Squares
124.181
75.749
199.929

df
4
397
401

Mean
Square
31.045
0.191

F

Sig.

162.708

*.000b

ตารางที่ 2 Model Summary ของปั จจัยที่มีผลต่ อการใช้ งานแอพพลิเคชั่น
Model R
R Square
Adjusted R Square
1
.788a
.621
.617
a. Predictors: (Constant), PC, SN, PU, PEOU
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ตารางที่ 3 ค่ าสัมประสิทธิ์ของปั จจัยที่มีผลกระทบต่ อการใช้ งานแอพพลิเคชั่น
Model
Unstandardized Coefficients Standardized
Coefficients
B
Std. Error
Beta
1 (Constant)
.052
.140

t

Sig.

.369

.712

ตารางที่ 3ค่ าสัมประสิทธิ์ของปั จจัยที่มีผลกระทบต่ อการใช้ งานแอพพลิเคชั่น (ต่ อ)
Model
Unstandardized Coefficients Standardized
t
Coefficients
B
Std. Error
Beta
PU
.373
.053
.338
7.031

Sig.

*.000

PEOU

.296

.054

.267

5.488

*.000

SN

.149

.039

.157

3.849

*.000

PC
.170
a. Dependent Variable: ITU

.038

.172

4.440

*.000

จำกกำรวิเครำะห์ควำมถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยวิธี Enter ผ่ำนโปรแกรม SPSS เพื่อ
วิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงปั จจัยกำรรับรู้ประโยชน์ในกำรใช้ งำน (PU) กำรรับรู้ควำมง่ำยต่อกำรใช้ งำน (PEOU) บรรทัด
ฐำนทำงสังคม (SN) และกำรรับรู้ ในควำมน่ำเชื่อถือ (PC) กับกำรใช้ งำนแอพพลิเคชัน่ ด้ ำนสุขภำพ (ITU) พบว่ำ ค่ำควำม
แปรปรวนของปั จจัยที่มีผลกระทบต่อตัวแปรตำม เท่ำกับ 0.000 แสดงว่ำมีตวั แปรอิสระ (Independent) อย่ำงน้ อย 1 ตัว ที่มี
ควำมสัมพันธ์ กบั ตัวแปรตำม (ตำรำงที่ 1) มีค่ำสัมประสิทธิ์กำรตัดสินใจ (R) เท่ำกับ 0.788 และมีอิทธิพลต่อควำมผันแปร
(R Square) ในกำรยอมรั บ กำรใช้ งำนแอพพลิ เ คชั่ น ด้ ำ นสุข ภำพ ที่ ร้ อยละ 62.1 (ตำรำงที่ 2) ซึ่ งในกำรวิ เ ครำะห์
ควำมสัมพันธ์ ระหว่ำงตัวแปรอิสระและตัวแปรตำมเป็ นรำยปั จจัย ด้ วยสถิติที (t-test) พบว่ำ ปั จจัยกำรรับรู้ ประโยชน์ในกำร
ใช้ งำน (PU) กำรรับรู้ ควำมง่ำยในกำรใช้ งำน (PEOU) บรรทัดฐำน (SN) และกำรรับรู้ ในควำมน่ำเชื่อถือ (PC) มีผลต่อกำร
ใช้ งำนแอพพลิเคชัน่ ด้ ำนสุขภำพ (ITU) อย่ำงมีนยั สำคัญทำงสถิติ และปั จจัยรับรู้ประโยชน์ในกำรใช้ งำน (PU) เป็ นปั จจัยที่
มีผลต่อกำรใช้ งำนแอพพลิเคชัน่ ด้ ำนสุขภำพ (ITU) มำกที่สดุ เนื่องจำกมีคำ่ สัมประสิทธิ์ถดถอย (Beta) เท่ำกับ 0.338 ซึง่ มี
ค่ำเข้ ำใกล้ 1 มำกที่สดุ (ตำรำงที่ 3)
4.2.2 การวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ ระหว่ างปั จจัยต่ างๆ ที่มีผลต่ อการยอมรั บการใช้ งานแอพพลิเคชั่น
สุขภาพโดยมีตัวแปรขยาย (Moderator Variable) อายุ (Age) และเพศ (Gender)
สำหรับกำรวิเครำะห์ขนตอนนี
ั้
้ ผู้วิจยั ได้ นำตัวแปรอิสระ 4 ตัว (Independent) ได้ แก่ กำรรับรู้ประโยชน์ใน
กำรใช้ งำน (PU) กำรรับรู้ควำมง่ำยในกำรใช้ งำน (PEOU) บรรทัดฐำน (SN) และกำรรับรู้ในควำมน่ำเชื่อถือ (PC) มำศึกษำ
ร่ วมกันกับตัวแปรเพศ (Gender) และอำยุ (Age) ที่มีควำมแตกต่ำงกันของกลุ่มตัวอย่ำง อำจส่งผลต่อควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงปั จจัยทัง้ 4 ด้ ำน กับกำรใช้ งำนแอพพลิเคชัน่ ด้ ำนสุขภำพ ซึ่งตัวแปรเพศ (Gender) และอำยุ (Age) เป็ นตัวแปรที่
ไม่ ไ ด้ จ ำกั ด กำรควบคุม แต่ จ ะน ำมำเป็ นตัว แปรอิ ส ระ (Independent) ที่ ต้ องกำรศึ ก ษำอิ ท ธิ พ ลที่ มี ต่ อ ตัว แปรตำม
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(Dependent) คือ กำรใช้ งำนแอพพลิเคชัน่ ด้ ำนสุขภำพ ( ITU) ทำให้ ทรำบถึงควำมสัมพันธ์ ระหว่ำงตัวแปรที่ศกึ ษำร่วมกัน
ชัดเจนขึ ้น ในควำมแตกต่ำงกันด้ ำนเพศและอำยุของกลุม่ ข้ ำรำชกำรพลเรื อน โดยผลกำรวิเครำะห์สรุปได้ ดังนี ้
ตารางที่ 4 การทดสอบความแปรปรวนของปั จจัยที่มีผลกระทบต่ อการใช้ งานแอพพลิเคชั่นโดยมีตัวแปรขยาย
(Moderator Variable) ด้ วยสถิติเอฟ (F-test)
Model
Sum of Squares
df
Mean Square
F
Sig.
Regression
130.042
14
9.289
51.436
.000b
1 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 ของปั จจัยที่มีผลต่ อการใช้ งานแอพพลิเคชั่นโดยมีตัวแปรขยาย (Moderator
Variable)
Model R
R Square
Adjusted R Square Std. Error of the Estimate
a
1
.806
.650
.638
.42496
a. Predictors: (Constant), PCxGENDER, AGE, PEOU, SN, PC, PU, SNxAGE, GENDER, PCxAGE,
SNxGENDER, PEOUxAGE, PUxGENDER, PEOUxGENDER, PUxAGE
ตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์ แสดงค่ าสัมประสิทธิ์ของปั จจัยที่มีผลกระทบต่ อการยอมรับการใช้ งานแอพพลิเคชั่น
ด้ านสุขภาพด้ วยสถิติที (t-test)
Model

1

(Constant)
PU
PEOU
SN
PC
GENDER
AGE
PUxAGE
PEOUxAGE
SNxAGE
PCxAGE
PUxGENDER
PEOUxGENDER

Unstandardized Coefficients
B
1.062
.158
.475
.184
-.010
.167
-.316
.087
.010
.041
-.061
-.081
-.102

Std. Error
.764
.266
.232
.183
.201
.349
.114
.049
.048
.034
.030
.119
.128

Standardized
Coefficients
Beta
.143
.429
.194
-.010
.105
-.553
.620
.065
.280
-.440
-.221
-.273

t

Sig.

1.390
.592
2.048
1.008
-.050
.478
-2.782
1.793
.201
1.206
-1.999
-.683
-.795

.165
.554
*.041
.314
.960
.633
*.006
.074
.841
.229
*.046
.495
.427

ตารางที่ 6 (ต่ อ) ผลการวิเคราะห์ แสดงค่ าสัมประสิทธิ์ของปั จจัยที่มีผลกระทบต่ อการยอมรับการใช้ งาน
แอพพลิเคชั่นด้ านสุขภาพด้ วยสถิติที (t-test)
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Model

SNxGENDER

Unstandardized Coefficients Standardized
Coefficients
B
Std. Error
Beta
-.129
.089
-.360

PCxGENDER
.231
a. Dependent Variable: ITU

.098

.661

t

Sig.

-1.442

.150

2.358

*.019

จากการวิเคราะห์ ความถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยวิธี Enter ผ่านโปรแกรม SPSS พบว่า
ความแปรปรวนของปั จจัยทุกปั จจัยที่มีผลกระทบต่อการใช้ งานแอพพลิเคชัน่ มีคา่ เท่ากับ 0.000 (ตารางที่ 4) แสดงว่า มีตวั แปร
อิสระ (Independent) อย่างน้ อย 1 ตัว ที่มีความสัมพันธ์ กบั ตัวแปรตาม (Dependent) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R)
เท่ากับ 0.806 และมีอิทธิ พลต่อความผันแปร (R Square) ในการยอมรับการใช้ งานแอพพลิเคชั่นด้ านสุขภาพ ที่ร้อยละ 65
(ตารางที่ 5) ซึ่งในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตามเป็ นรายปั จจัยด้ วยสถิติที (t-test) พบว่า
ปั จจัยการรับรู้ความง่ายในการใช้ งาน (PEOU) และปั จจัยคูค่ วามสัมพันธ์การรับรู้ในความน่าเชื่อถือ (PC) กับเพศ (Gender) ที่
ส่งผลในทางบวก (β = 0.429 และ 0.661 ตามลาดับ) และปั จจัยด้ านอายุ (Age) และปั จจัยคู่ความสัมพันธ์ การรับรู้ ในความ
น่าเชื่อถือ (PC) กับอายุ (Age) ที่สง่ ผลในทางลบ (β = -0.553 และ -0.440 ตามลาดับ) (ตารางที่ 6)
ซึง่ ผลที่ได้ จากการวิเคราะห์ในขันตอนที
้
่มีการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ คือ การรับรู้ประโยชน์ในการ
ใช้ งาน (PU) การรับรู้ ความง่ายในการใช้ งาน (PEOU) บรรทัดฐาน (SN) และการรับรู้ ในความน่าเชื่อถือ (PC) มาศึกษาร่ วมกัน
กับตัวแปรเพศ (Gender) และอายุ (Age) ทีมีตอ่ ตัวแปรตาม คือ การใช้ งานแอพพลิเคชัน่ ด้ านสุขภาพ ( ITU) พบว่า ปั จจัยด้ าน
เพศและอายุที่แตกต่างกันของกลุม่ ตัวอย่าง ส่งผลต่อการรับรู้ ในความน่าเชื่อถือที่ต่างกัน สอดคล้ องกับแนวคิดในการศึกษา
ปั จจัยเพศและอายุ ที่อาจส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีที่แตกต่างกัน ซึง่ จากตารางที่ 6 ปั จจัยการรับรู้ในความน่าเชื่อถือ (PC)
กับอายุ (Age) ที่มีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอย (β) ที่สง่ ผลในทิศทางตรงข้ ามกัน กล่าวคือ ผู้ใช้ งานที่อายุน้อยจะมีความเชื่อมัน่ ใน
เทคโนโลยี และมีพฤติกรรมการใช้ เทคโนโลยีมากกว่าผู้ที่มีอายุมากขึ ้น
ข้ อเสนอแนะ
1. กำรรั บรู้ ประโยชน์ ในกำรใช้ งำน กำรรั บรู้ ควำมง่ำยในกำรใช้ งำน บรรทัดฐำน และกำรรั บรู้ ควำมน่ ำเชื่ อถื อ
มีอิทธิพลต่อกำรยอมรับกำรใช้ งำนแอพพลิเคชัน่ ด้ ำนสุขภำพ ดังนัน้ ผู้พฒ
ั นำแอพพลิเคชัน่ ควรเน้ นให้ ควำมสำคัญต่อกำร
พัฒนำรู ปแบบกำรใช้ งำนให้ สำมำรถใช้ งำนได้ หลำกหลำยฟั งก์ชนั่ และไม่มีควำมซับซ้ อนในแต่ละเมนูกำรใช้ งำน สำมำรถ
ตอบสนองกลุม่ ผู้ใช้ งำนได้ ทกุ เพศและทุกวัย รวมถึงกำรให้ ควำมสำคัญกับกำรเก็บรักษำฐำนข้ อมูล โดยเฉพำะข้ อมูลที่เป็ น
ข้ อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้ ผ้ ใู ช้ รับรู้ถึงควำมปลอดภัยในกำรใช้ งำนเมื่อนำบัญชีอื่นๆ เข้ ำมำยืนยันตัวตนในขันตอนเริ
้
่ มต้ นกำร
ใช้ งำนแอพพลิเคชั่น เนื่องจำกในเทคโนโลยีเป็ นสิ่งที่ผ้ ูใช้ บำงกลุ่มอำจจะรู้ สึกได้ ว่ำเป็ นเรื่ องที่ใหม่ต่อกำรยอมรั บและ
ไว้ วำงใจในควำมปลอดภัย ซึ่งกำรทำให้ แอพพลิเคชัน่ มีควำมน่ำเชื่อถือ ใช้ งำนง่ำย สะดวก จะทำให้ ผ้ บู ริ โภคเลือกใช้ งำน
แอพพลิเคชัน่ ด้ ำนสุขภำพมำกขึ ้นและส่งผลต่อกำรแนะนำให้ บคุ คลรอบข้ ำงมำใช้ งำนด้ วย
2. ปั จจัยกำรรับรู้ ประโยชน์ในกำรใช้ งำน มีอิทธิ พลต่อกำรยอมรับกำรใช้ งำนแอพพลิเคชั่นด้ ำนสุขภำพมำกที่สดุ
ดังนัน้ ผู้พฒ
ั นำแอพพลิเคชัน่ ด้ ำนสุขภำพจึงควรเน้ นประโยชน์ของกำรใช้ แอพพลิเคชัน่ ที่นอกเหนือจำกกำรตอบสนองได้
ตรงตำมควำมต้ องกำรของผู้ใช้ ให้ ข้อมูลที่ละเอียด ชัดเจนและครบถ้ วนแล้ ว ยั งต้ องทำให้ ผ้ ใู ช้ ได้ รับประโยชน์จำกกำรใช้
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งำนแอพพลิเคชั่นด้ ำนสุขภำพอื่นๆ ที่สำมำรถเป็ นได้ มำกกว่ำกำรให้ ข้อมูลรำยละเอียดกำรออกกำลังกำย เช่น กำรมี
กิจกรรมที่นำเรื่ องของกำรออกกำลังกำยเข้ ำไปแทรกเพื่อเพิ่มควำมสนุกมำกยิ่งขึ ้น กำรออกกำลังกำยเพื่อเป้ำหมำยอย่ำง
อื่นที่ไม่ใช่แค่เพื่อสุขภำพที่ดีขึ ้น เช่น กำรนำคะแนนไปเป็ นส่วนลดค่ำบริ กำร จะเป็ นกำรเพิ่มควำมสนุกนอกเหนือจำกกำร
ได้ รับประโยชน์ด้ำนสุขภำพกับกำรใช้ งำนแอพพลิเคชัน่ ด้ ำนสุขภำพมำกยิ่งขึ ้น
3. ผู้ใช้ ที่มีอำยุและเพศที่ต่ำงกันจะเกิดกำรรั บรู้ ในควำมปลอดภัยของเทคโนโลยีที่แตกต่ำงกัน ดังนัน้ ผู้พัฒนำ
แอพพลิเคชัน่ ควรที่จะแสดงกำรเก็บรักษำควำมปลอดภัยของข้ อมูลผู้ใช้ ให้ ชดั เจน อย่ำงเช่นขันตอนกำรเริ
้
่ มต้ นเข้ ำใช้ งำนที่
ผู้ใช้ จะต้ องมีกำรกรอกข้ อมูลส่วนบุคคล และยืนยันตัวตน รวมไปถึงอำจจะต้ องมีกำรกรอกข้ อมูลกำรชำระเงินต่ำงๆ เพื่อ
ซื ้อบริ กำรอื่นๆ เพิ่มเติม และผู้ใช้ สำมำรถใช้ แอพพลิเคชัน่ อื่นๆ ยืนยันตัวตนได้ ซึง่ ในจุดกำรเชื่อมต่อข้ อมูลกับแอพพลิเคชัน่
อื่นๆ นี ้อำจจะทำให้ ผ้ ใู ช้ สะดวกในกำรใช้ งำนมำกขึ ้น แต่ก็เกิดควำมเสีย่ งที่ข้อมูลจะถูกกระจำยออกไปได้ สงู มำกขึ ้น เพื่อให้
ผู้ใช้ มนั่ ใจได้ ว่ำกำรเข้ ำใช้ งำนแอพพลิเคชัน่ จะมีควำมปลอดภัย ผู้พฒ
ั นำจะต้ องมีกำรพัฒนำกำรยืนยันตัวตนที่ปลอดภัย
เพียงพอ
กำรพัฒนำแอพพลิเคชัน่ ที่เป็ นเทคโนโลยี ผู้พฒ
ั นำควรจะต้ องทำให้ แอพพลิเคชั่นสำมำรถตอบสนองได้ ตรงตำม
ควำมต้ องกำรของกลุม่ เป้ำหมำย ให้ ข้อมูลรำยละเอียดที่ครบถ้ วน สมบูรณ์และชัดเจน ใช้ งำนง่ำยโดยที่ผ้ ใู ช้ ทกุ เพศทุกวัย
ไม่ต้องเรี ยนรู้ระบบที่ซบั ซ้ อน คุ้นเคยกับรูปแบบกำรใช้ งำนเหมือนแอพพลิเคชัน่ อื่นๆ ทำให้ ผ้ ใู ช้ งำนเกิดควำมสนุกในกำรเข้ ำ
ใช้ งำนมำกยิ่งขึ ้น และสำมำรถนำไปผสมผสำนกับกิจกรรมอื่นๆ และปรับเปลีย่ นพฤติกรรมผู้บริ โภคให้ ใช้ แอพพลิเคชัน่ ด้ ำน
สุขภำพในชีวิตประจำวัน จะสำมำรถช่วยเพิ่มประสิทธิภำพในกำรทำงำนและมีคณ
ุ ภำพชีวิตที่ดีขึ ้นได้ รวมถึงเน้ นกำรให้
ควำมสำคัญในกำรรั กษำควำมปลอดภัยของข้ อมูลผู้ใช้ ซึ่งในกำรศึกษำครั ง้ ถัดไปควรศึกษำถึงพฤติกรรมผู้ใช้ ในกลุ่ม
ตัวอย่ำงที่เป็ นกลุม่ อื่นๆ เช่น กลุม่ ผู้สงู อำยุ ที่ในอนำคตอันใกล้ ที่ประเทศไทยกำลังจะมีกำรเปลีย่ นแปลงไปสูย่ คุ ของประชำ
กรสูงวัย กำรดูแลสุขภำพ และธุรกิจด้ ำนสุขภำพจึงมีควำมสำคัญเพิ่มมำกขึ ้น โดยควรศึกษำพัฒนำฟั งก์ชนั่ กำรใช้ งำนให้ มี
ควำมเหมำะสม และกำรศึกษำทฤษฎีอื่นๆ เพิ่มเติมที่เกี่ยวข้ องกับกำรยอมรับเทคโนโลยี เช่น ทฤษฎีกำรสื่ อสำร ทฤษฎี
พฤติกรรมผู้บริ โภค เป็ นต้ น รวมถึงกำรศึกษำองค์ประกอบอื่นๆ ที่จะช่วยดึงดูดให้ คนอยำกดำวน์โหลดแอพพลิเคชัน่ มำใช้
งำน เช่น สี กำรออกแบบแอพพลิเคชัน่ เป็ นต้ น ซึ่งต่อไปในอนำคตอำจปฏิเสธไม่ได้ ว่ำเทคโนโลยีจะเข้ ำมำแทนที่ทกุ อย่ำง
และเกิดกำรเปลีย่ นแปลงของพฤติกรรมผู้บริ โภคในยุคดิจิทลั ต่อไป
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ปั จจัยบ่ งชีก้ ลุ่มธุรกิจที่ใช้ นวัตกรรมในการขับเคลื่อน
Characteristic Indicators for Innovation Driven Entrepreneurship
(IDE)
พัชร์ นรี ธนาคุณ1
ผศ.ดร.รัฐ พิชญางกูร2
ดร.ขวัญรัฐ ส่ วนพงษ์ 3
กมล ปานม่ วง4
บทคัดย่ อ
นโยบาย THAILAND 4.0 มุ่ง เน้ นสนับ สนุน การสร้ างธุร กิ จที่ ใช้ นวัตกรรมในการขับ เคลื่อน เพื่ อ สร้ างสินค้ า
นวัตกรรมที่มีความสามารถในการแข่งขันระดับโลก เกิดการจ้ างงานและรายได้ กบั ประเทศในระดับสูง ปั จจุบนั รัฐมีการ
สนับ สนุน กลุ่ม ธุ ร กิ จนวัต กรรมในระดับ และรู ป แบบต่าง ๆ อย่า งไรก็ ดี ลัก ษณะและรู ป แบบของการสนับ สนุนยังไม่
เหมาะสมกับผู้รับการสนับสุนนเท่าไหร่นกั ทาให้ มีความเสี่ยงเชิงเศรษฐกิจสูง และไม่ได้ ผลลัพธ์ ตามที่ต้องการ ด้ วยเหตุที่
ไม่สามารถจาแนกธุรกิ จนวัตกรรมที่มีศกั ยภาพออกจากกลุ่มธุรกิจนวัตกรรมทั่วไปได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพ งานวิจัยนี ้
ทาการศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยที่บง่ ชี ้คุณลักษณะธุรกิจที่ใช้ นวัตกรรมในการขับเคลื่อน (IDE) ที่มีศกั ยภาพสูง โดยปั จจัย
บ่งชี ใ้ นมิติต่าง ๆ ได้ จากการทบทวนวรรณกรรมและการสัมภาษณ์ เชิ งลึกกับกลุ่มตัวอย่างที่ประกอบด้ วยหน่วยงาน
นโยบาย หน่วยงานสนับสนุนทุนธุรกิจนวัตกรรมภาครั ฐ จานวน 5 ราย และผู้ประกอบการ IDE ในประเทศที่ประสบ
ความสาเร็ จสูง จานวน 5 ราย เพื่อระบุและจัดอันดับปั จจัยบ่งชี ้ตามลาดับความสาคัญ จากผลการวิจยั พบว่าปั จจัยบ่งชี ้ที่
มีนยั สาคัญ 10 อันดับแรกได้ แก่ (1) ผู้บริ หารมีวิสยั ทัศน์และพันธกิจ ที่เน้ นการสร้ างให้ องค์กรเป็ นองค์ กรนวัตกรรม 2)
สามารถขายสิน ค้ า นวัต กรรมได้ (3) ความสามารถในการเข้ า ถึ ง ตลาด/การสร้ างแบรนด์ (4) การลงทุน เพื่ อ สร้ าง
กระบวนการผลิตสินค้ านวัตกรรม (5) ช่องทางการจัดจาหน่าย/กลยุทธ์การโฆษณา/การส่งเสริ มการขาย (6) ความสามารถ
ในการเพิ่มมูลค่า/ต่อยอดนวัตกรรมเดิมที่มีอยู่ใ นบริ ษัท (7) เข้ าใจกระบวนการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ (8) ความพร้ อม
ของโครงสร้ างองค์กรในการสร้ างนวัตกรรม (9) เงินทุนด้ าน R&D เพื่อพัฒนาสินค้ านวัตกรรม และ (10) เงินลงทุนเพื่อ
สนับสนุนการผลิตสินค้ านวัตกรรมออกสูต่ ลาด
คำสำคัญ : ไทยแลนด์ 4.0, นวัตกรรม, ธุรกิ จทีใ่ ช้นวัตกรรมในกำรขับเคลือ่ น (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)
บทนา
นโยบำย Thailand 4.0 ของประเทศ มี ค วำมมุ่ ง หวั ง ที่ จ ะปรั บ ระบบเศรษฐกิ จ ของประ เทศให้ เข้ ำสู่
Innovative/Value-based Economy เพื่อปรับให้ ประเทศเป็ นประเทศที่มีรำยได้ ประชำกรในระดับสูง ให้ ประเทศมีควำม
มัน่ คง มัง่ คัง่ และยัง่ ยืนในอนำคต
นโยบำย Thailand 4.0 มีพนั ธกิจสำคัญ 5 ประกำร พันธกิจที่ 3 กล่ำวถึง กำรบ่มเพำะผู้ประกอบกำรและพัฒนำ
เครื อ ข่ำ ย Innovation Driven Entrepreneurship (IDE) โดยมี ก ลไกที่ จ ะปรั บ เปลี่ย น Traditional SMEs ไปเป็ น Smart
SMEs และ Innovation Driven Entrepreneurs และปรั บ กลไกในกำรสนับ สนุน ทุน ภำครั ฐ จำกกำรสนับ สนุน ทุนกลุ่ม
SMEs (SMEs Promotion) ไปเป็ นกำรสนับสนุนธุรกิ จนวัตกรรม (Innovation Business Promotion) ดังนัน้ ภำครั ฐหรื อ
ผู้สนับสนุนประเภทธุรกิจ มีควำมจำเป็ นต้ องจำแนกกลุ่มธุรกิจ IDE ออกจำกกลุ่มธุรกิจอื่น ๆ เพื่อกำรสนับสนุนทุนที่มี
ประสิทธิภำพมำกขึ ้น และมีแนวมุ่งเพื่อกำรสร้ ำงกลุม่ ธุรกิจ IDE ให้ มีจำนวนมำกขึ ้นในระบบเศรษฐกิจของประเทศ ผู้วิจยั
ได้ นำเสนอประเด็นคุณลักษณะของกลุม่ ธุรกิจประเภท IDE เพื่อทำกำรประเมินสมรรถนะของกลุม่ ธุรกิจประเภทนี ้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ
ภำครัฐสำมำรถสนับสนุนทุนกลุ่มธุรกิจที่ใช้ นวัตกรรมในกำรขับเคลื่อน ได้ อย่ำงมีประสิทธิ ภำพผ่ำนกลไกกำร
สนับสนุน “Tailored Support Fund” ที่สำมำรถบริ หำรควำมเสี่ยงของกำรให้ ทนุ (Risk Management) สำมำรถสนับสนุน
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ทุนให้ ตรงกับประเภทธุรกิจ สถำนะธุรกิจ และขนำดของเงินทุนที่เหมำะสม ทำให้ สำมำรถเพิ่มอัตรำควำมสำเร็ จของธุรกิจ
IDE และมีผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจของประเทศอย่ำงมีนยั สำคัญ
กำรวิจยั นี ้มีสว่ นช่วยให้ เกิดกำรสร้ ำงกลุม่ ธุรกิจนวัตกรรมที่มีศกั ยภำพ ที่มีอิทธิพลต่อกำรปรับเปลีย่ นรูปแบบธุรกิจ
ของประเทศ สำมำรถพัฒนำไปสูก่ ำรมี Innovation Breakthrough ขึ ้นในประเทศ สร้ ำงโอกำสกำรเพิ่มกำรจ้ ำงงำน งำนที่มี
ควำมหลำกหลำยและมีคณ
ุ ค่ำในอนำคต
กลุ่มธุรกิจ Innovation Driven Entrepreneurship (IDE)
ค านิ ย ามของธุ ร กิ จ ประเภท Innovation Driven Entrepreneurship (IDE) มี ค วามหลากหลาย แต่ มี
คุณสมบัติเฉพาะทางธุรกิจและผลกระทบทางธุรกิจที่เด่นชัด Aulet และ Murray (Bill Aulet and Fiona Murray, 2013)
นิ ย ามธุ ร กิ จ IDE ว่ า คื อ “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” หรื อ “การสร้ างธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้ วยนวัตกรรม สร้ างโอกาส
การทาธุ รกิจระดั บโลก โดยเน้ นการผลิตสินค้ าและบริ การให้ กับลูกค้ าด้ วยนวั ตกรรมแบบใหม่ ๆ ที่มีความ
เด่ นชัดในความสามารถในการแข่ งขันระดับสูง และมีศักยภาพการเจริญเติบโตของธุรกิจอย่ างรวดเร็ว”
ทาไมต้ องพัฒนา Innovation Driven Entrepreneurship (IDE) ในประเทศไทย
ในช่ ว งทศวรรษที่ ผ่ า นมา หน่ ว ยงานทัง้ ภาครั ฐ และเอกชนมี ค วามพยายามที่ จ ะสนับ สนุน และช่ ว ยเหลือ
ผู้ประกอบการธุรกิจของประเทศไทย โดยคาดหวังว่าจะส่งเสริ มการเติบโตด้ านเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจของ
ประเทศก็ยงั ไม่สามารถก้ าวข้ ามสภาวะกับดักรายได้ ปานกลางได้ ยังคงขึ ้นอยู่ กับการลงทุนจากต่างประเทศและการใช้
เทคโนโลยีข้ามชาติเป็ นหลัก ถึงแม้ วา่ จานวนของผู้ประกอบการธุรกิจจะเพิ่มขึ ้น แต่เป็ นธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง ที่
ทารายได้ และมีผลกระทบต่อการเติบโตของเศรษฐกิจต่า ด้ วยเหตุของการเติบโตธุรกิจที่ช้าและมีข้อจากัดด้ านทรัพยากรอืน่
ๆ ในช่วงที่ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจค่อนข้ างมาก เช่น การยุบตัวของธุรกิจขนาดใหญ่ ในขณะที่ผ้ ปู ระกอบการ
หน้ าใหม่เกิดขึ ้นมากมายและสามารถทาลายล้ างธุรกิจเก่าได้ ด้วยวิธีการใหม่ ที่ใช้ รูปแบบธุรกิจที่ใช้ นวัตกรรมเป็ นตัว
ขับเคลือ่ นและด้ วยทรัพยากรทางธุรกิจแบบใหม่ เช่น ธุรกิจของ Uber และ Airbnb เป็ นต้ น
ประเทศไทยจาเป็ นต้ องรับรู้เหตุการณ์ทางเศรษฐกิจที่สาคัญนี ้และต้ องหาวิธีการแก้ ไขปั ญหาของประเทศ เราต้ อง
หากรอบและวิธีการทางธุรกิจใหม่ที่สามารถยืนหยัดสร้ างความเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศให้ ได้ เราจาเป็ นต้ อง
สร้ างผู้ ประกอบการพัน ธุ์ ใ หม่ ที่ เ รี ย กว่ า Innovation Driven Entrepreneurship (IDE) ภายใต้ สภาพแวดล้ อ มใหม่ ที่
เหมาะสม เราต้ องจาแนกธุรกิจและสร้ างความแตกต่างของธุรกิจแบบใหม่ “IDE” ออกจากกลุม่ แบบเก่า “SMEs” และให้
สัดส่วนของธุรกิจทังสองประเภทมี
้
ความเหมาะสมและช่วยกันสร้ างความเจริ ญเติ บโตทางศรษฐกิจของประเทศได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ
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ทาไมภาครัฐต้ องมี “การคัดเลือกกลุ่มธุรกิจที่ใช้ นวัตกรรมในการขับเคลื่อน (IDE)”
กลไกกำรสนับสนุนขององค์กรภำครัฐและเอกชน กำรสร้ ำงโปรแกรมและนโยบำยกำรสนับสนุนประเภทธุรกิจ
อย่ำงเหมำะสมและมีประสิทธิภำพ มีควำมสำคัญอย่ำงยิ่ง กำรสนับสนุนทุนของภำครัฐและเอกชนในปั จจุบนั ประสบกับ
ปั ญหำกำรจำแนกประเภทธุรกิจได้ อย่ำงมีประสิทธิภำพ ทำให้ เกิดผลต่อเนื่อง อย่ำงหลีกเลีย่ งไม่ได้ ตัวอย่ำงเช่น
ทุนภำครัฐและเอกชนที่สนับสนุนกลุม่ ธุรกิจ มักไม่ได้ ผลตำมที่คำดหวัง
ธุรกิจที่ยื่นขอทุนสนับสนุน ไม่มีกำรใช้ นวัตกรรมเป็ นตัวขับเคลือ่ นอย่ำงแท้ จริ ง
สูญเสียงบประมำณภำครัฐและได้ ผลตอบแทนเชิงเศรษฐกิจต่ำ
กำรพิจำรณำให้ ทนุ มักใช้ ดลุ ยพินิจในกำรตัดสินใจมำกกว่ำกำรใช้ ข้อมูลในกำรจำแนกประเภทธุรกิจ

-

ดังนัน้ กำรออกแบบกำรให้ ทนุ สนับสนุนอย่ำงมีเป้ำหมำย (Tailored Support Fund) โดยพิจำรณำกำรจำแนก
หรื อจัดประเภทกลุม่ ธุรกิจ โดยเฉพำะกำรจำแนกกลุม่ ธุรกิจ IDE ออกจำกกลุม่ Startups และ SMEs จะทำให้ เกิดประโยชน์
หลำยประกำร ตัวอย่ำงเช่น
สำมำรถทำ Risk Management ได้
เจำะจงคัดเลือกกลุม่ ธุรกิจที่ใช้ นวัตกรรมเป็ นตัวขับเคลือ่ น
สำมำรถจัดประเภทกลุม่ ธุรกิจประเภท IDE ออกจำกกลุม่ ธุรกิจทัว่ ไปได้
สนับสนุนทุนให้ ตรงกับประเภทธุรกิจ ทังวั
้ ตถุประสงค์และขนำดของเงินทุนสนับสนุน
ลดกำรสูญเสียงบประมำณของรัฐ และได้ ผลตอบแทนเชิงเศรษฐกิจสูงกว่ำ
กำรพิจำรณำให้ ทนุ มีประสิทธิภำพสูง รองรับด้ วยข้ อมูลเชิงวิเครำะห์

-

วัตถุประสงค์ ของงานวิจยั
1. ศึกษำปั จจัยหรื อตัวบ่งชี ค้ ณ
ุ ลักษณะด้ ำนนวัตกรรม (Innovation Metrics) ของธุรกิจที่ใช้ นวัตกรรมเป็ นตัว
ขับเคลือ่ น Innovation Driven Entrepreneurship (IDE)
2. จัดอันดับปั จจัยบ่งชี ้คุณลักษณะของกลุม่ ธุรกิจที่ใช้ นวัตกรรมในกำรขับเคลือ่ น (IDE) ที่มีศกั ยภำพสูง

ขอบเขตการวิจัย
งำนวิจยั นี ้มีขอบเขตกำรวิจยั ในระบบนิเวศของประเทศไทย โดยใช้ วิธีสำรวจและสัมภำษณ์เชิงลึกกับกลุม่ ธุรกิจ
นวัตกรรม และบุคคลใน 3 กลุม่ ได้ แก่
1. ผู้เชี่ยวชำญด้ ำน Innovation Businesses ในหน่วยงำนของรัฐและเอกชน
2. หน่วยงำนที่สนับสนุนทุนกลุม่ ธุรกิจนวัตกรรมภำครัฐ
3. กลุม่ ธุรกิจนวัตกรรมอ้ ำงอิงที่ประสบควำมสำเร็ จทำงธุรกิจ โดยใช้ เกณฑ์ กำรที่บริ ษัทมีผลกำไรจำกสินค้ ำ
นวัตกรรม ในช่วง 3 ปี ตัวอย่ำงธุรกิจนวัตกรรม เช่น บริ ษัท อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด (ธุรกิจด้ ำนแปรรูป
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อำหำร) บริ ษัท เอสยูที โกลบอล จำกัด (ธุรกิจด้ ำนพลังงำน) บริ ษัท คิว คิว (ประเทศไทย) จำกัด (ธุรกิจด้ ำน
Application Software) เป็ นต้ น

การทบทวนวรรณกรรม
คุณลักษณะของผู้ประกอบการ IDE
Daniel P. Smith ท ำกำรวิ เ ครำะห์ คุ ณ ลั ก ษณะเฉพำะของ IDE ในสำมมิ ติ (Smith P., 2013)
ประกอบด้ วยคุณลักษณะจำเป็ นของผู้ประกอบกำร IDE คุณลักษณะขององค์กรในกลุม่ ธุรกิจ IDE และระบบนิเวศที่เกื ้อกูล
กับกลุม่ ธุรกิจ IDE ผลงำนวิจยั สรุปได้ เป็ นประเด็นดังต่อไปนี ้
ประเด็นคุณลักษณะที่จาเป็ นของผู้ประกอบการ IDE
- มีความชอบและความเชื่อในนวัตกรรมในการทาธุรกิจ - มีความต้ องการสัมฤทธิ์ผลของธุรกิจ
- มีเจตคติที่ดีตอ่ อุปสรรคที่ท้าทายทางธุรกิจ
- มีความชอบในความเสี่ยงและความท้ าทายทาง
ธุรกิจ
ประเด็นคุณลักษณะขององค์กรในกลุม่ ธุรกิจ IDE
- องค์กรมีอายุธุรกิจน้ อย แต่มีขนาดองค์กรใหญ่
- องค์กรมีระบบบริ หารที่คล่องตัว
- มักเป็ นองค์กรที่แยกตัวทางธุรกิจมาจากธุรกิจขนาดใหญ่
ประเด็นระบบนิเวศที่เกื ้อกูลกลุม่ ธุรกิจ IDE
- ต้ องมีบคุ ลากรที่มีประสบการณ์เฉพาะทางสูงในพื ้นที่ - ต้ องมีความพร้ อมของธุรกิจสนับสนุน
- หน่วยงานรัฐและเอกชนต้ องมีสว่ นร่วมในการลงทุนและพัฒนางานวิจยั และเทคโนโลยีในระดับสูง
- ต้ องมีวฒ
ั นธรรมการสร้ างผู้ประกอบการที่ใช้ นวัตกรรมเป็ นตัวขับเคลือ่ น ทางานร่ วมกันและแบ่งปั นข้ อมูล
แนวความคิดการประเมินคุณลักษณะองค์ กรที่ขับเคลื่อนด้ วยนวัตกรรม
ประเด็นกำรประเมินคุณลักษณะองค์กรที่ขบั เคลือ่ นด้ วยนวัตกรรม (IDE) สำมำรถจำแนกได้ 3 กลุม่ ตำมแนวคิด
ของ Elias G. Carayannis และ Mike Carayannis (Carayannis and Provance, 2008) กล่ำวคือ กลุม่ ประเด็นปั จจัยขำ
เข้ ำ (Inputs) กลุ่มประเด็นกระบวนกำร (Process) และกลุ่มประเด็นสมรรถนะ (Performance) กลุ่มประเด็นทัง้ สำม
ประกอบเป็ นรูปแบบธุรกิจภำยใต้ ยทุ ธศำสตร์ นวัตกรรมขององค์กร
ในกรอบแนวควำมคิดนี ้ กำหนดให้ กลุม่ ประเด็นปั จจัยขำเข้ ำ เป็ นทรัพยำกรที่ สนับสนุนให้ เกิดกระบวนกำรสร้ ำง
นวัตกรรมขององค์กร ในขณะที่กลุ่มประเด็นกระบวนกำร นำส่งปั จจัยขำเข้ ำสู่กระบวนกำรนวัตกรรมเพื่อสร้ ำงผลผลิต
นวัตกรรม
ปั จจัยคุณลักษณะขององค์ กรที่ขับเคลื่อนด้ วยนวัตกรรม จัดแบ่ งได้ เป็ น มิติ 4 ดังนี ้
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1. มิติการบริ หารจัดการองค์ กร ตัวอย่างปั จจัยคุณลักษณะ เช่น ผู้บริ หารมีวิสยั ทัศน์และมีพนั ธกิจที่เน้ นการ
สร้ างให้ องค์กรเป็ นองค์กรนวัตกรรม จานวนบุคลากรในหน่วย R&D เป็ นต้ น
2. มิติเทคโนโลยีและขบวนการผลิต ตัวอย่างปั จจัยคุณลักษณะ เช่น การลงทุนเพื่อการสร้ างกระบวนการ
ผลิตสินค้ านวัตกรรม ความเข้ าใจกระบวนการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหมม่ เป็ นต้ น
3. มิติการตลาด ตัวอย่างปั จจัยคุณลักษณะ เช่น ความสามารถในการเข้ าถึงตลาด / การสร้ างแบรนด์ สินค้ า
นวัตกรรมมีผลกระทบต่อตลาดสูง / สร้ างตลาดใหม่ เป็ นต้ น
4. มิติงานวิจัยและพัฒนาและความสามารถด้ านนวัตกรรม ตัวอย่างปั จจัยคุณลักษณะ เช่น ความสามารถ
ในการรับนวัตกรรมจากภายนอก (Open Innovation) ความสามารถในการเพิ่มมูลค่า / ต่อยอดนวัตกรรม
เดิมที่มีอยูใ่ นบริ ษัท เป็ นต้ น
ระเบียบการวิจัย
1. การรวบรวมประเด็นปั จจัยบ่ งชีค้ ุณลักษณะของกลุ่มธุรกิจที่ใช้ นวัตกรรมในการขับเคลื่อน
การวิ จัยครั ง้ นี เ้ ป็ นการศึกษาวิจัย เชิ งคุณภาพ (Qualitative) เพื่ อ หาประเด็ นคุณลักษณะธุร กิ จขององค์ กรที่
ขับเคลือ่ นด้ วยนวัตกรรม ได้ จากการทบทวนวรรณกรรมและจากผลการสัมภาษณ์เชิงลึกของผู้เชี่ยวชาญด้ านประเภทธุรกิจ
IDE ได้ แ ก่ สานัก งานนวัต กรรมแห่งชาติ (องค์ ก ารมหาชน) (สนช.) สานัก งานคณะกรรมการนโยบายวิท ยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) อุทยานวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี นักวิจัย กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการ
เทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund) และบริ ษัทที่ใช้ นวัตกรรมและประสบความสาเร็ จในการขับเคลื่อนธุรกิจ รวมทังสิ
้ ้น
10 ราย
2. การสร้ างแบบสอบถามเพื่อสัมภาษณ์ เชิงลึก
ประเด็นปั จจัยบ่งชี ้คุณลักษณะของกลุม่ ธุรกิจ IDE จะถูกรวบรวมมาสร้ างแบบสอบถามเพื่อการสัมภาษณ์เชิงลึก
กับ หน่ว ยงานนโยบายภาครั ฐ หน่ว ยงานสนับ สนุน ทุน ธุร กิ จ นวัต กรรมภาครั ฐ ผู้เ ชี่ ย วชาญด้ านธุ รกิ จนวัตกรรม และ
ผู้ประกอบการ IDE ที่ประสบความสาเร็ จทางธุรกิจ รวมทังสิ
้ ้น 10 ราย
แบบสอบถามประกอบด้ ว ยปั จจัยคุณ ลักษณะธุ ร กิ จ ตามกลุ่มมิ ติ 4 มิ ติ มิ ติ ด้ า นการบริ ห ารจัด การองค์ กร/
โครงสร้ างองค์กร มิติด้านเทคโนโลยีและกระบวนการผลิตภายในองค์กร มิติด้านการตลาด และมิติด้าน R&D/ความเป็ น
นวัตกรรม (Innovativeness)
3. การวิเคราะห์ ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามเพื่อจัดอันดับความสาคัญของปั จจัยบ่ งชีค้ ุณลักษณะ
ธุรกิจ
การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ หลักการ Descriptive Statistics โดยใช้ ค่าเปอร์ เซนต์ความถี่ ค่าคะแนนเฉลี่ย และค่าฐาน
นิยม เป็ นเกณฑ์ ในการจัดอันดับความสาคัญของปั จจัยคุณลักษณะธุร กิ จ และใช้ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( Standard
Deviation) เป็ นตัวบ่งชี ้ระดับคุณภาพของข้ อมูล
ผลการวิจัยและการวิเคราะห์ ข้อมูล
1. ผลการรวบรวมประเด็นปั จจัยบ่ งชีค้ ุณลักษณะของกลุ่มธุรกิจที่ใช้ นวัตกรรมในการขับเคลื่อน
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ประเด็นปั จจัยบ่งชี ้คุณลักษณะของกลุม่ ธุรกิจ IDE ที่ได้ จากการทบทวนวรรณกรรม Elias G. Carayannis และ
Mike Carayannis (Carayannis and Provance, 2008) และการสั ม ภาษณ์ ผ้ ู เชี่ ย วชาญ จั ด เป็ นกลุ่ ม มิ ติ ไ ด้ 4 มิ ติ
ประกอบด้ วย
1. มิติการบริหารจัดการองค์ กร (30 ปั จจัย)
1.1 ด้ านผู้บริหารองค์ กร (11 ปั จจัย)
- ผู้บริ หารมีวิสยั ทัศน์และมีพนั ธกิจ ที่เน้ นการสร้ างให้ องค์กรเป็ นองค์ กรนวัตกรรม
- ผู้บริ หารมีความสามารถในการสร้ างความคิดใหม่และความคิดสร้ างสรรค์
- ผู้บริ หารมีแนวคิดในการเป็ นผู้ประกอบการฐานเทคโนโลยี / มีประสบการณ์ในเทคโนโลยี
สาหรับประกอบธุรกิจ
- ผู้บริ หารมีความเข้ าใจในกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
- ผู้บริ หารมีการออกแบบองค์กรเพื่อบริ หารนวัตกรรม / มีกลยุทธ์นวัตกรรม
- ผู้บริ หารมีความเชี่ยวชาญในตลาด
- ผู้บริ หารมีลกั ษณะการกากับ บริ หารงานแบบ Project Management
- องค์กรมีโครงสร้ างพื ้นฐานที่สนับสนุนการสร้ างนวัตกรรม
- องค์กรมีความสามารถในการบริ หารจัดการทรัพย์สนิ ทางปั ญญา
- สัดส่วนเวลา ที่ผ้ บู ริ หารระดับสูงใช้ ในการสนับสนุนให้ เกิดการสร้ างนวัตกรรม
- จานวนวันอบรมด้ านนวัตกรรมของผู้บริ หารระดับสูง
1.2 ด้ านบุคลากร )9 ปั จจัย(
- บุคลากรมีความพร้ อม / ความรู้ด้านเทคโนโลยี
- บุคลากรมีภาวะเป็ นผู้ประกอบการ / มีความคิดสร้ างสรรค์ในการสร้ างสินค้ านวัตกรรม
- บุคลากรได้ รับการอบรมกระบวนการนวัตกรรมเพื่อผลิตสินค้ าใหม่
- จานวนบุคลากรในหน่วยงาน R&D
- จานวนวันอบรมเฉลีย่ ด้ านนวัตกรรมของบุคลากร
- จานวนโครงการนวัตกรรมใหม่ของบุคลากร
- บุคลากรทางด้ านการตลาดสามารถสือ่ สารกับส่วน R&D มีสว่ นร่วมในการพัฒนาสินค้ านวัตกรรม
- บุคลากรทางด้ านการตลาดร่วมเสนอแง่มมุ ใหม่ ร่วมกาหนดราคา ร่วมทา marketing research
- บุคลากรมีความสามารถในการขายสินค้ าใหม่ได้
1.3 ด้ านการลงทุน (10 ปั จจัย)
- เงินลงทุนด้ าน R&D เพื่อพัฒนาสินค้ านวัตกรรม
- เงินลงทุนในการสรรหาบุคลากรเพื่อสร้ าง/พัฒนา สินค้ านวัตกรรม
- เงินลงทุนเพื่อสนับสนุนการผลิตสินค้ านวัตกรรมออกสูต่ ลาด
- สัดส่วนการจัดสรรเงินในการลงทุนเพื่อผลิตสินค้ านวัตกรรม
- สัดส่วนยอดขายสินค้ านวัตกรรมต่อค่าใช้ จ่าย R&D
- รายได้ จากทรัพย์สนิ ทางปั ญญา
- กาไรจากสินค้ านวัตกรรมเป็ นรายได้ หลักของบริ ษัท
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- กาไรที่ได้ จากสินค้ านวัตกรรมในช่วง 3 ปี
- กาไรที่ได้ จากสินค้ านวัตกรรมแบบ Radical Innovation
- กาไรที่ได้ จากสินค้ านวัตกรรมแบบ Incremental Innovation
2. มิติด้านเทคโนโลยีและกระบวนการผลิตภายในองค์ กร (11 ปั จจัย)
- การลงทุนเพื่อสร้ างกระบวนการผลิตสินค้ านวัตกรรม
- ความสามารถในการผลิตสินค้ านวัตกรรมได้ เอง
- ความสามารถในการปรับปรุงกระบวนการผลิตได้ เอง
- ความสามารถปรับกระบวนการผลิตเพื่อรับเทคโนโลยีใหม่ได้
- ความสามารถในการนาเทคโนโลยีใหม่ มาสร้ างสินค้ านวัตกรรม
- ใช้ เทคโนโลยีในกระบวนการผลิต
- ระดับความพร้ อมเทคโนโลยีของสินค้ า/ผลิตภัณฑ์ (TRL)
- สามารถสร้ างสินค้ านวัตกรรมประเภท Radical Innovation
- เข้ าใจกระบวนการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
- ความสามารถในการจัดสรรพื ้นที่ในการผลิตสินค้ าใหม่ได้
- มีเครื อข่ายพันธมิตรทางธุรกิจจากภายนอก
3. มิติด้านการตลาด (10 ปั จจัย)
- สามารถขายสินค้ านวัตกรรมได้
- สามารถสือ่ สารกับส่วน R&D ได้
- สามารถเข้ าใจตลาดเพื่อทางานร่วมกับฝ่ าย R&D มีสว่ นร่วมในการพัฒนาสินค้ านวัตกรรมได้
- ความสามารถในการเข้ าถึงตลาด / การสร้ างแบรนด์
- ช่องทางการจัดจาหน่าย /กลยุทธ์การโฆษณา / การส่งเสริ มการขาย
- การบริ การหลังการขาย
- สินค้ านวัตกรรมไม่มีอปุ สรรคในการเข้ าสูต่ ลาด / มีสว่ นแบ่งการตลาด / ตอบสนองทิศทางและแนวโน้ ม
ตลาด
- สินค้ านวัตกรรมมีความเหมาะสมกับตลาด / ตรงความต้ องการลูกค้ า / ราคาถูก / คุณภาพดี
- สินค้ านวัตกรรมมีผลกระทบต่อตลาดสูง / สร้ างตลาดใหม่
- จานวนสินค้ านวัตกรรมที่เข้ าสูต่ ลาด
4. มิติด้าน R&D / ความเป็ นนวัตกรรม (Innovativeness) (14 ปั จจัย)
- ความสามารถในการทามาตรฐานและการทดสอบผลิตภัณฑ์ / ควบคุมคุณภาพ / การรับประกัน
คุณภาพ
- มีศกั ยภาพพื ้นฐานที่จะสร้ างงานวิจยั / มี R&D Sector ในองค์กร เพื่อสร้ างสินค้ านวัตกรรม
- ความสามารถในการรับนวัตกรรมจากภายนอก (Open Innovation)
- ความสามารถในการสร้ างสินค้ านวัตกรรมได้ เองในบริ ษัท
- ความสามารถในการเพิ่มมูลค่า / ต่อยอดนวัตกรรมเดิมที่มีอยูใ่ นบริ ษัท
- ความสามารถในการผลิตสินค้ านวัตกรรมที่มีความใหม่ระดับประเทศ
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- สินค้ านวัตกรรมของบริ ษัทสร้ างมาตรฐานใหม่ให้ กบั ตลาด / อุตสาหกรรม
- สินค้ านวัตกรรมของบริ ษัทไม่สามารถถูกลอกเลียนแบบได้ ง่าย
- สินค้ านวัตกรรมของบริ ษัทเป็ นแบบ Radical Innovation
- สินค้ านวัตกรรมของบริ ษัทเป็ นแบบ Game Changer
- จานวนทรัพย์สนิ ทางปั ญญา
- ความสัมพันธ์กบั เครื อข่ายวิจยั / พันธมิตร
- ความพร้ อมของโครงสร้ างองค์กรในการสร้ างนวัตกรรม
- ความสามารถในการรับเทคโนโลยีจากภายนอกและบริ หารให้ เกิดสินค้ านวัตกรรม
2. ผลการจั ด อั น ดั บ ความส าคั ญ ของประเด็ น ปั จ จั ย บ่ ง ชี ค้ ุ ณ ลั ก ษณะของกลุ่ ม ธุ รกิ จ ที่ ใ ช้ น วั ต กรรมในการ
ขับเคลื่อน
2.1 การวิเคราะห์ ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ เชิงลึก โดยใช้ แบบสอบถาม
2.1.1 ผู้ตอบแบบสอบถามจากการสัมภาษณ์ พิจารณาปั จจัยคุณลักษณะของแต่ละมิติที่มีผลต่อการ
จาแนกกลุม่ ธุรกิจ IDE จัดอันดับแต่ละปั จจัยด้ วยคะแนนต่าสุด (1) ถึงคะแนนสูงสุด (5)
2.1.2 จานวนความถี่ของการตอบในแต่ละปั จจัย จะนามาคานวณเป็ นเปอร์ เซ็นต์ค วามถี่ (%) ตามช่อง
คะแนนอันดับ
2.1.3 คานวณคะแนนเฉลีย่ ของแต่ละปั จจัย ตามสูตร
6

คะแนนรวม ∑𝑖=1 = (คะแนนอันดับ x ความถี่) 𝑖
คะแนนเฉลีย่ = คะแนนรวม ÷ 10
2.1.4 กาหนดค่าฐานนิยม (mode) จากค่าเปอร์ เซ็นต์ความถี่ (%) ของแต่ละปั จจัย
2.1.5 คานวณค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation, SD) ของค่าคะแนนเฉลีย่ x̅
𝑛

∑𝑖=1(𝑥𝑖 − 𝑥)2
√
S. D. =
𝑁−1
2.2 เกณฑ์ การจัดอันดับปั จจัยคุณลักษณะ
2.2.1 ปั จจัยคุณลักษณะต้ องมีคา่ ฐานนิยม =5
2.2.2 ปั จจัยคุณลักษณะต้ องมีคา่ คะแนนเฉลีย่ สูงสุดตามลาดับ และมีคา่ SD ต่าสุดตามลาดับ
2.3 ตารางแสดงผลวิเคราะห์ ในแต่ ละมิติ
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ตารางที่ 1 แสดงค่ าคะแนนรวม คะแนนเฉลี่ย ค่ าฐานนิยม ค่ าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในมิติด้านการบริ หารจัดการ
องค์ กร / โครงสร้ างองค์ กร (ด้ านผู้บริหารองค์ กร)

ปั จจัยย่ อยในมิติการบริหารจัดการองค์ กร
(ด้ านผู้บริหารองค์ กร)
ผู้บริหำรมีวิสยั ทัศน์และมีพนั ธกิจ ที่เน้ นกำรสร้ ำงให้ องค์กรเป็ นองค์กรนวัตกรรม
ผู้บริหำรมีควำมสำมำรถในกำรสร้ ำงควำมคิดใหม่และควำมคิดสร้ ำงสรรค์
ผู้บริหำรมีกำรออกแบบองค์กรเพื่อบริหำรนวัตกรรม มีกลยุทธ์นวัตกรรม /
องค์กรมีโครงสร้ ำงพื ้นฐำนที่สนับสนุนกำรสร้ ำงนวัตกรรม
ผู้บริหำรมีควำมเชี่ยวชำญในตลำด
ผู้บริหำรมีแนวคิดในกำรเป็ นผู้ประกอบกำรฐำนเทคโนโลยี มีประสบกำรณ์ในเทคโนโลยีสำหรับ /
ประกอบธุรกิจ
สัดส่วนเวลำ ที่ผ้ บู ริหำรระดับสูงใช้ ในกำรสนับสนุนให้ เกิดกำรสร้ ำงนวัตกรรม
ผู้บริหำรมีควำมเข้ ำใจในกระบวนกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ใหม่
องค์กรมีควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำรทรัพย์สินทำงปัญญำ
ผู้บริหำรมีลกั ษณะกำรกำกับ บริหำรงำนแบบ Project Management (บริหำรรำยโครงกำร)
จำนวนวันอบรมด้ ำนนวัตกรรมของผู้บริหำรระดับสูง

คะแนนรวม
)50(

เฉลี่ย

ค่ำฐำนนิยม

SD

50
45
44
42
41

5.00
4.50
4.40
4.20
4.10

5
5
5
5
5

0.00
0.85
0.97
0.92
1.10

40

4.00

5, 3

0.94

40
38
30
29
21

4.00
3.80
3.00
2.90
2.10

5,3
5,4,3
3
5
3

0.94
1.03
1.76
2.02
1.73

ตารางที่ 2 แสดงค่ าคะแนนรวม คะแนนเฉลี่ย ค่ าฐานนิยม ค่ าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในมิติด้านการบริ หารจัดการ
องค์ กร / โครงสร้ างองค์ กร (ด้ านบุคลากร)
ปั จจัยย่ อยในมิติการบริหารจัดการองค์ กร
(ด้ านบุคลากร)

คะแนนรวม
)50(

เฉลี่ย

ค่ำฐำนนิยม

SD

บุคลำกรมีภำวะเป็ นผู้ประกอบกำร มีควำมคิดสร้ ำงสรรค์ในกำรสร้ ำงสินค้ ำนวัตกรรม /
บุคลำกรทำงด้ ำนกำรตลำดร่วมเสนอแง่มมุ ใหม่ ร่วมกำหนดรำคำ ร่วมทำ marketing research
ได้
บุคลำกรด้ ำนกำรตลำดสำมำรถสื่อสำรกับส่วน R&D ได้ และมีสว่ นร่วมในกำรพัฒนำสินค้ ำ
นวัตกรรม
บุคลำกรมีควำมพร้ อม ควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยี /
บุคลำกรมีควำมสำมำรถในกำรขำยสินค้ ำใหม่ได้
บุคลำกรได้ รับกำรอบรมกระบวนกำรนวัตกรรมเพื่อผลิตสินค้ ำใหม่
จำนวนบุคลำกรในหน่วยงำน R&D
จำนวนงันอบรมเฉลี่ยด้ ำนนวัตกรรมของบุคลำกร
จำนวนโครงกำรนวัตกรรมใหมม่ของบุคลำกร

43

4.30

4

0.67

42

4.20

4

0.92

42

4.20

5

1.23

41
37
36
29
26
20

4.10
3.70
3.60
2.90
2.60
2.00

5
5
5,4
3
3
ไม่สำคัญ

0.88
1.57
1.35
1.79
1.58
2.00
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ตารางที่ 3 แสดงค่ าคะแนนรวม คะแนนเฉลี่ย ค่ าฐานนิยม ค่ าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในมิติด้านการบริ หารจัดการ
องค์ กร / โครงสร้ างองค์ กร (ด้ านการลงทุน)
ปั จจัยย่ อยในมิติการบริหารจัดการองค์ กร
(ด้ านการลงทุน)
เงินลงทุนด้ ำน R&D เพื่อพัฒนำสินค้ ำนวัตกรรม
เงินลงทุนเพื่อสนับสนุนกำรผลิตสินค้ ำนวัตกรรมออกสูต่ ลำด
เงินลงทุนในกำรสรรหำบุคลำกรเพื่อสร้ ำงพัฒนำสินค้ ำนวัตกรรม/
กำไรที่ได้ จำกสินค้ ำนวัตกรรมในช่วง 3 ปี
กำไรจำกสินค้ ำนวัตกรรมเป็ นรำยได้ หลักของบริษัท
สัดส่วนกำรจัดสรรเงินในกำรลงทุนเพื่อผลิตสินค้ ำนวัตกรรม
กำไรที่ได้ จำกสินค้ ำนวัตกรรมแบบ Incremental Innovation
สัดส่วนยอดขำยสินค้ ำนวัตกรรมต่อค่ำใช้ จำ่ ย R&D
กำไรที่ได้ จำกสินค้ ำนวัตกรรมแบบ Radical Innovation
รำยได้ จำกทรัพย์สินทำงปัญญำ

คะแนนรวม
)50(

เฉลี่ย

ค่ำฐำนนิยม

SD

46
45
42
32
31
31
31
29
28
21

4.60
4.50
4.20
3.20
3.10
3.10
3.10
2.90
2.80
2.10

5
5
5
4
5
5,4
3
3
4,3
3

0.97
0.71
1.03
1.65
1.91
2.02
1.85
1.85
1.69
1.52

ตารางที่ 4 แสดงค่ าคะแนนรวม คะแนนเฉลี่ย ค่ าฐานนิ ยม ค่ าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในมิติด้านเทคโนโลยีและ
กระบวนการผลิตภายในองค์ กร

ปั จจัยย่ อยในมิติด้านเทคโนโลยีและกระบวนการผลิตภายในองค์ กร
กำรลงทุนเพื่อสร้ ำงกระบวนกำรผลิตสินค้ ำนวัตกรรม
เข้ ำใจกระบวนกำรกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ใหม่
ควำมสำมำรถในกำรนำเทคโนโลยีใหม่ มำสร้ ำงสินค้ ำนวัตกรรม
ควำมสำมำรถปรับกระบวนกำรผลิตเพือ่ รับเทคโนโลยีใหม่ได้
มีเครือข่ำยพันธมิตรทำงธุรกิจจำกภำยนอก เช่น มหำวิทยำลัย outsource
ระดับควำมพร้ อมเทคโนโลยีของสินค้ ำ) ผลิตภัณฑ์/TRL(
ใช้ เทคโนโลยีในกระบวนกำรผลิต
ควำมสำมำรถในกำรผลิตสินค้ ำนวัตกรรมได้ เอง
ควำมสำมำรถในกำรปรับปรุงกระบวนกำรผลิตได้ เอง
สำมำรถสร้ ำงสินค้ ำนวัตกรรมประเภท Radical Innovation สินค้ ำนวัตกรรมแบบพลิกโฉม มี)
(กำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงสิ ้นเชิง
ควำมสำมำรถในกำรจัดสรรพื ้นที่ในกำรผลิตสินค้ ำใหม่ได้
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คะแนนรวม
)50(

เฉลี่ย

ค่ำฐำนนิยม

SD

47
46
44.5
44
43
40
38
38
34

4.70
4.60
4.45
4.40
4.30
4.00
3.80
3.80
3.40

5
5
5
5
5
4
4
5
3

0.48
0.52
0.70
0.70
1.57
0.82
1.23
1.32
1.17

30

3.00

4

1.70

25

2.50

4,2

1.35
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ตารางที่ 5 แสดงค่ าคะแนนรวม คะแนนเฉลี่ย ค่ าฐานนิยม ค่ าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในมิติด้านการตลาด
ปั จจัยย่ อยในมิติด้านการตลาด
สำมำรถขำยสินค้ ำนวัตกรรมได้
ควำมสำมำรถในกำรเข้ ำถึงตลำด กำรสร้ ำงแบรนด์ /
ช่องทำงกำรจัดจำหน่ำย / กลยุทธ์กำรโฆษณำ/กำรส่งเสริมกำรขำย
สำมำรถเข้ ำใจตลำดเพื่อทำงำนร่วมกับฝ่ ำย R&D มีสว่ นร่วมในกำรพัฒนำสินค้ ำนวัตกรรมได้
เสนอแง่มมุ ใหม่ กำหนดรำคำ ทำ)marketing research(
สินค้ ำนวัตกรรมมีควำมเหมำะสมกับตลำด / รำคำถูก / ตรงควำมต้ องกำรลูกค้ ำ /คุณภำพดี
สำมำรถสื่อสำรกับส่วน R&D ได้
กำรบริกำรหลังกำรขำย
สินค้ ำนวัตกรรมมีผลกระทบต่อตลำดสูง สร้ ำงตลำดใหม่ /
สินค้ ำนวัตกรรมไม่มีอปุ สรรคในกำรเข้ ำสูต่ ลำด / มีสว่ นแบ่งกำรตลำดสูง /ตอบสนองทิศทำง
และแนวโน้ มตลำด
จำนวนสินค้ ำนวัตกรรมที่เข้ ำสูต่ ลำด

คะแนนรวม
)50(

เฉลี่ย

ค่ำฐำนนิยม

SD

49
48
47

4.90
4.80
4.70

5
5
5

0.32
0.42
0.48

44

4.40

5

0.70

43
43
40
37

4.30
4.30
4.00
3.70

4
5
4
4

0.67
0.82
0.94
1.49

29

2.90

3

1.60

22

2.20

ไม่สำคัญ

2.04

ตารางที่ 6 แสดงค่ าคะแนนรวม คะแนนเฉลี่ย ค่ าฐานนิยม ค่ าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในมิติด้าน R&D / ความเป็ น
นวัตกรรม (Innovativeness)
ปั จจัยย่ อยในมิติด้าน R&D /ความเป็ นนวัตกรรม )Innovativeness(
ควำมสำมำรถในกำรเพิ่มมูลค่ำ ต่อยอดนวัตกรรมเดิมที่มีอยูใ่ นบริษัท /
ควำมพร้ อมของโครงสร้ ำงองค์กรในกำรสร้ ำงนวัตกรรม
ควำมสำมำรถในกำรรับนวัตกรรมจำกภำยนอก )Open Innovation(
ควำมสำมำรถในกำรรับเทคโนโลยีจำกภำยนอกและบริหำรให้ เกิดสินค้ ำนวัตกรรม
ควำมสำมำรถในกำรทำมำตรฐำนและกำรทดสอบผลิตภัณฑ์ กำร / กำรควบคุมคุณภำพ /
รับประกันคุณภำพ
ควำมสัมพันธ์กบั เครือข่ำยวิจยั /พันธมิตร
สินค้ ำนวัตกรรมของบริษัทไม่สำมำรถถูกลอกเลียนแบบได้ งำ่ ย
ควำมสำมำรถในกำรสร้ ำงสินค้ ำนวัตกรรมได้ เองในบริษัท
มีศกั ยภำพพื ้นฐำนที่จะสร้ ำงงำนวิจยั มี /R&D Sector ในองค์กร เพื่อสร้ ำงสินค้ ำนวัตกรรม
ควำมสำมำรถในกำรผลิตสินค้ ำนวัตกรรมที่มีควำมใหม่ระดับประเทศ
สินค้ ำนวัตกรรมของบริษัทเป็ นแบบ Game Changer สินค้ ำมีศกั ยภำพสูงกว่ำคูแ่ ข่ง สร้ ำง)
(ควำมได้ เปรียบทำงกำรค้ ำ
สินค้ ำนวัตกรรมของบริษัทเป็ นแบบ Radical Innovation
สินค้ ำนวัตกรรมของบริษัทสร้ ำงมำตรฐำนใหม่ให้ กบั ตลำด อุตสำหกรรม /
จำนวนทรัพย์สินทำงปัญญำ
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คะแนนรวม
)50(

เฉลี่ย

ค่ำฐำนนิยม

SD

47
46
44
42

4.70
4.60
4.40
4.20

5
5
5
5

0.48
0.70
0.70
0.92

41

4.10

5,4

0.99

40
39
37
34
32

4.00
3.90
3.70
3.40
3.20

5,3
5
5
5
3

0.94
1.73
1.64
1.71
1.32

32

3.20

4

1.81

27
25
21

2.70
2.50
2.10

3, ไม่สำคัญ
4,ไม่สำคัญ
3

2.00
1.90
2.45
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2.4 ผลการจัดอันดับ 10 อันดับแรกของปั จจัยคุณลักษณะ และอันดับรอง 5 อันดับ
ตารางที่ 7 แสดงค่ าเฉลี่ย ค่ าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 10 อันดับแรกของปั จจัยคุณลักษณะ และอันดับรอง 5 อันดับ
อันดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ปั จจัยย่ อยในมิติ
ผู้บริหำรมีวิสยั ทัศน์และมีพนั ธกิจ ที่เน้ นกำรสร้ ำงให้ องค์กรเป็ นองค์กรนวัตกรรม
สำมำรถขำยสินค้ ำนวัตกรรมได้
ควำมสำมำรถในกำรเข้ ำถึงตลำด กำรสร้ ำงแบรนด์ /
กำรลงทุนเพื่อสร้ ำงกระบวนกำรผลิตสินค้ ำนวัตกรรม
ช่องทำงกำรจัดจำหน่ำย กำรส่งเสริมกำรขำย / กลยุทธ์กำรโฆษณำ/
ควำมสำมำรถในกำรเพิ่มมูลค่ำ ต่อยอดนวัตกรรมเดิมที่มีอยูใ่ นบริษัท /
เข้ ำใจกระบวนกำรกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ใหม่
ควำมพร้ อมของโครงสร้ ำงองค์กรในกำรสร้ ำงนวัตกรรม
เงินลงทุนด้ ำน R&D เพื่อพัฒนำสินค้ ำนวัตกรรม
เงินลงทุนเพื่อสนับสนุนกำรผลิตสินค้ ำนวัตกรรมออกสูต่ ลำด
ผู้บริหำรมีควำมสำมำรถในกำรสร้ ำงควำมคิดใหม่และควำมคิดสร้ ำงสรรค์
ควำมสำมำรถในกำรนำเทคโนโลยีใหม่ มำสร้ ำงสินค้ ำนวัตกรรม
ควำมสำมำรถปรับกระบวนกำรผลิตเพือ่ รับเทคโนโลยีใหม่ได้
สำมำรถเข้ ำใจตลำดเพื่อทำงำนร่วมกับฝ่ ำย R&D มีสว่ นร่วมในกำรพัฒนำสินค้ ำนวัตกรรมได้
ควำมสำมำรถในกำรรับนวัตกรรมจำกภำยนอก )Open Innovation(

เฉลี่ย

SD

5.00
4.90
4.80
4.70
4.70
4.70
4.60
4.60
4.60
4.50
4.50
4.45
4.40
4.40
4.40

0.00
0.32
0.42
0.48
0.48
0.48
0.52
0.70
0.97
0.71
0.85
0.70
0.70
0.70
0.70

แผนภูมิท่ ี 1 แสดงคะแนนเฉลี่ยและค่ าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 15 อันดับ ของปั จจัยคุณลักษณะตามลาดับ
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การอภิปรายผล
ผลกำรจัดอันดับควำมสำคัญของปั จจัยคุณลักษณะของกลุ่มธุรกิจที่ใช้ นวัตกรรมในกำรขับเคลื่อน (IDE) กรณี
จำแนกตำมกลุม่ มิติ 4 กลุม่ มิติ จะแสดงให้ เห็นถึงนัยสำคัญของคุณลักษณะเฉพำะที่มีอิทธิพลต่อสมรรถนะของกลุม่ ธุรกิจ
IDE ได้ อย่ำงชัดเจน
มิติด้านการบริหารจัดการองค์ กรและโครงสร้ างองค์ กร
ปั จจัยคุณลักษณะ
อันดับ
ด้ านผู้บริหารองค์ กร
ผู้บริ หารมีวิสยั ทัศน์และมีพนั ธกิจ ที่เน้ นการสร้ างให้ องค์กรเป็ นองค์กรนวัตกรรม
1
ด้ านการลงทุน
เงินลงทุนด้ าน R&D เพื่อพัฒนาสินค้ านวัตกรรม
9
เงินลงทุนเพื่อสนับสนุนการผลิตสินค้ านวัตกรรมออกสูต่ ลาด
10
ปั จจัยคุณลักษณะของธุรกิ จ IDE ที่จาเป็ นอย่างยิ่ง คือ การมีผ้ ูบริ หารที่มีความตัง้ ใจจริ งในการสร้ างองค์กร
นวัตกรรม ต้ องมีการวางแผนและกาหนดให้ ภารกิจขององค์กรเป็ นองค์กรนวัตกรรมอย่างเด่นชัด รวมทังต้
้ องลงทุนเพื่อสร้ าง
สินค้ านวัตกรรม โดนเน้ นหนักในการสร้ างงานวิจยั ที่สนับสนุนการสร้ างนวัตกรรม และการลงทุนในการหาช่องทางตลาด
ใหม่ที่เหมาะสม ปั จจัยคุณลักษณะทังสามข้
้
อเป็ นปั จจัยนาเข้ า (inputs) เพื่อการพัฒนาองค์กรเข้ าสูอ่ งค์กรนวัตกรรมที่มี
ศักยภาพ
มิติด้านเทคโนโลยีและกระบวนการผลิตภายในองค์ กร
ปั จจัยคุณลักษณะ
การลงทุนเพื่อสร้ างกระบวนการผลิตสินค้ านวัตกรรม
เข้ าใจกระบวนการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่

อันดับ
4
7

ปั จจัยคุณลักษณะด้ านเทคโนโลยีและกระบวนการผลิตที่จาเป็ นอย่างยิ่ง คือ การพัฒนากระบวนการผลิตสินค้ า
นวัตกรรม องค์กรต้ องมีการลงทุนเพื่อสร้ างระบบการผลิตสินค้ าที่มีประสิทธิ ภาพ เพื่อสามารถรองรับการผลิตที่ต้องใช้
นวัตกรรมใหม่ ๆ และเพื่อการผลิตสินค้ านวัตกรรมเพื่อเข้ าสูต่ ลาดใหม่ที่มีความเหมาะสม ปั จจัยคุณลักษณะทังสองข้
้
อนี ้
เป็ นปั จจัยด้ านกระบวนการ (process) เพื่อการพัฒนาองค์กรนวัตกรรมให้ มีประสิทธิภาพ
มิติด้านการตลาด
ปั จจัยคุณลักษณะ
สามารถขายสินค้ านวัตกรรมได้
ความสามารถในการเข้ าถึงตลาด / การสร้ างแบรนด์
ช่องทางการจัดจาหน่าย / กลยุทธ์การโฆษณา / การส่งเสริ มการขาย
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อันดับ
2
3
5
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องค์กรนวัตกรรมที่มีศกั ยภาพสูงจาเป็ นต้ องสร้ างสินค้ านวัตกรรมที่เปิ ดตลาดใหม่ที่เหมาะสมกับธุรกิจได้ สามารถ
ขายสินค้ านวัตกรรมได้ ในตลาด มีการสร้ างความเชื่อมัน่ ในตัวสิน ค้ า มีวิธีการเข้ าถึงตลาดและกาหนดผู้บริ โภค โดยการใช้
กลยุทธ์ ทางการโฆษณาที่มีประสิทธิ ภาพและการส่งเสริ มการขายสินค้ านวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง ปั จจัยคุณลักษณะด้ าน
การตลาดเป็ นปั จจัยด้ านสมรรถนะ (performance) ขององค์กรนวัตกรรมที่มีโอกาสที่ทาให้ ธุรกิจประสบความสาเร็ จ
มิติด้าน R&D และความเป็ นนวัตกรรม )Innovativeness(
ปั จจัยคุณลักษณะ
ความสามารถในการเพิ่มมูลค่า / ต่อยอดนวัตกรรมเดิมที่มีอยูใ่ นบริ ษัท
ความพร้ อมของโครงสร้ างองค์กรในการสร้ างนวัตกรรม

อันดับ
6
8

ความเป็ นนวัตกรรม (Innovativeness) ขององค์กรขึ ้นอยู่กบั การสร้ างองค์ กรให้ มีโครงสร้ างที่อานวยให้ เกิดการ
สร้ างสินค้ านวัตกรรมในองค์กร การมีหน่วยวิจยั เพื่อให้ งานวิจยั เป็ นฐานในการสร้ างนวัตกรรม การมีโครงสร้ างพื ้นฐานใน
การปรับสินค้ านวัตกรรมให้ มีมลู ค่าสูงขึ ้น รวมทังการท
้
า Incremental Innovation บนสินค้ านวัตกรรมขององค์กรเพื่อสร้ าง
มูลค่าและเข้ าถึงตลาดใหม่ได้ อย่างเหมาะสม
ข้ อเสนอแนะ
ปั จจัยบ่งชี ้กลุม่ ธุรกิจ 10 อันดับแรก ที่ได้ จำกผลงำนวิจยั ควรถูกนำไปใช้ เป็ นส่วนหนึ่งของ “ระบบคัดเลือกกลุ่ม
ธุ รกิจที่ใช้ นวัตกรรมในการขับเคลื่อน” โดยกำรสร้ ำงระบบในลักษณะ IDE Mapping กล่ำวคือ กำรหำแผนผังกำร
จำแนกกลุม่ ธุรกิจนวัตกรรมที่มีศกั ยภำพสูงออกจำกกลุม่ ธุรกิจที่มีศกั ยภำพต่ำ โดยใช้ คะแนนประเมินของปั จจัยบ่งชี ้กลุม่
ธุรกิ จนวัตกรรมที่มีจำนวนทำงสถิ ติมำกกว่ำกำรวิจัยครั ง้ นี ้ เมื่อได้ IDE Mapping ที่มีควำมเชื่ อมั่นทำงสถิ ติ สำมำรถ
นำไปใช้ ในกำรทำ Applicant Profiles ของกลุ่มธุรกิจใหม่ที่จะขอสนับสนุนทุนธุรกิจจำกภำครัฐ ทำให้ หน่วยงำนของรัฐ
สำมำรถบริ หำรกำรสนับสนุนทุนเพื่อกำรพัฒนำธุรกิจนวัตกรรมได้ อย่ำงมีประสิทธิภำพและลดควำมเสีย่ งเชิงเศรษฐกิจของ
ประเทศได้ ในระดับหนึง่
บรรณานุกรม
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) กระทรวงอุตสาหกรรม. กรุงเทพมหานคร :
กระทรวงอุตสาหกรรม. สืบค้ นเมือ่ วันที่ 5 มกราคม 2562, เข้ าถึงได้ จาก
http://www.oie.go.th/sites/default/files/attachments/industry_plan/thailandindustrialdevelopmentstrate
gy4.0.pdf
วุฒิพงษ์ ภักดีเหลา. (2554). การศึกษาคุณลักษณะขององค์การนวัตกรรม: กรณีศกึ ษาองค์การที่ได้ รับรางวัลด้ าน
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ปั ญหาและอุปสรรคของการลงทุนโดยตรงจากต่ างประเทศใน
เขตเศรษฐกิจพิเศษสาธารณะรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
The barriers to Foreign direct investment in Specific Economic
zones in Lao PDR.
ณัฏฐ์ ฐิตา มูลเกษร1
ดร.ชานาญ งามมณีอุดม2
บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคในการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) จาก
กลุม่ นักลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษของ สปป.ลาว และ เพื่อศึกษาเสนอแนะมาตรการที่เหมาะสมมาใช้ เป็ นแนวทางในการ
แก้ ไขปั ญหาอุปสรรคต่อการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) ในเขตเศรษฐกิจพิเศษของ สปป. ลาว ผู้วิจยั ใช้ ระเบียบ
วิธีวิจยั ชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และใช้ เครื่ องมือในการวิจยั โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ซึง่
ผู้วิจยั ได้ กาหนดกลุม่ ตัวอย่างเพื่อการให้ ข้อมูลในการสัมภาษณ์เชิงลึกออกเป็ นสามส่วน โดยแบ่งเป็ นข้ าราชการที่เกี่ยวข้ อง
กับการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษของสปป.ลาว นักลงทุนต่างชาติที่ประสบความสาเร็ จในการมาลงทุนในเขตเศรษฐกิจ
พิเศษของสปป.ลาว และนักลงทุนต่างชาติที่ไม่ประสบความสาเร็ จในการมาลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษของสปป.ลาว
ผู้วิจยั ได้ วิเคราะห์ผลโดยใช้ การสังเคราะห์จากการสัมภาษณ์เชิงลึก ผลที่ได้ พบว่าปั ญหาและอุปสรรคของการลงทุนในเขต
เศรษฐกิจพิเศษสปป.ลาว คือ 1.ความสับสนในการใช้ กฎหมายและการปฏิบตั ิ 2.ปั ญหาการขาดแคลนแรงงานในระดับ
ปฏิบตั ิการในออฟฟิ ศ 3.ปั ญหาเรื่ อง supply chain หรื อห่วงโซ่อุปทานที่ไม่ครอบคลุมการผลิต 4.ปั ญหาเกี่ยวกับระบบ
ศุลกากรเรื่ องการผ่านแดนถ่ายลา 5.ปั ญหาทางด้ านต้ นทุนของสาธารณูปโภคที่มีราคาสูงซึง่ ผลกระทบต่อค่าใช้ จ่ายในการ
บริ หารงาน ซึง่ แนวทางการแก้ ไขปั ญหานัน้ มุง่ เน้ นไปที่ทางภาครัฐของสปป.ลาว ที่ควรจะมีการปรับปรุงแก้ ไขกฎหมายให้ มี
ความชัดเจนและมีแนวปฏิบตั ิไปในทิศทางเดียวกัน รวมถึงปรับปรุ งหลักสูตรการศึกษาให้ มีความสอดคล้ องกับภาคธุรกิจ
ในปั จจุบนั เพื่อรองรับอุตสาหกรรมทุกประเภทที่จะเข้ ามาลงทุน และยังเสนอให้ รัฐบาลสนับสนุนให้ การรวมกลุม่ คลัสเตอร์
ซึ่งเป็ นการกลุม่ ทางธุรกิจที่เกี่ยวข้ องกันให้ มารวมตัวดาเนินกิจการอยูใ่ นพื ้นที่เดียวกันเพื่อเชื่อมโยงและเสริ มกิจการซึง่ กัน
และกันอย่างครบวงจร อีกทังยั
้ งเสนอให้ เปิ ดการเจรจากับศุลกากรไทยเพื่อแก้ กฎระเบียบให้ พิธีการศุลกากรด้ านการผ่าน
แดนให้ ได้ รับความสะดวกมากขึ ้นอีกด้ วย
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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
บทนา

กำรก้ ำวสูก่ ำรเป็ นประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) อย่ำงเต็มรูปแบบในปี
2558 ที่ผ่ำนมำนัน้ ส่งผลให้ ประเทศสมำชิกมีโอกำสแสวงหำประโยชน์จำกกำรเปิ ดเสรี ด้ำน กำรค้ ำกำรลงทุนมำกขึ ้น
อย่ำงไรก็ตำม กำรก้ ำวสูป่ ระชำคมเศรษฐกิจอำเซียน อำจส่งผลให้ ผู้ประกอบกำรบำงประเภทกิจกำรต้ องเผชิญกับสภำวะ
กำรแข่งขันที่รุนแรงขึ ้นจำกกำรเปิ ดเสรี กำรค้ ำและกำรลงทุน ผู้ประกอบกำรจึงควรศึกษำและประเมินผลกระทบต่อธุรกิจ
ตนเองอย่ำงรอบด้ ำนและครบถ้ วน รวมทัง้ ควรกำหนดกลยุทธ์ ธุรกิจและมำตรกำรทังเชิ
้ งรุ กและเชิงรับ ครอบคลุม ทังด้
้ ำน
กำรตลำดและกำรลงทุนให้ สอดคล้ องและเหมำะสมกับสภำวะแวดล้ อม ทำงเศรษฐกิจที่คำดว่ำจะเปลี่ยนแปลงไป โดย
ผู้ประกอบกำรควรศึกษำข้ อตกลง และกฎเกณฑ์ตำ่ งๆ ที่เกี่ยวข้ องกับกำรค้ ำกำรลงทุนในภูมิภำค โดยเฉพำะควำมตกลงว่ำ
ด้ วยกำรลงทุนอำเซียน (ACIA) กฎหมำยและระเบียบกำรค้ ำกำรลงทุน ของประเทศสมำชิกอำเซียนแต่ละประเทศอย่ำง
รอบคอบและต่อเนื่อง
สำหรับสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำวหรื อสปป.ลำวนัน้ ถือได้ วำ่ เป็ นอีกประเทศหนึง่ ที่ผ้ ปู ระกอบกำรที่
ต้ องกำรแสวงหำโอกำสและเป็ นตลำดที่น่ำจะพิจำรณำ ชลธิ ชำ ภัทรสิริวรกุล (2560) แม้ ว่ำ สปป.ลำว จะมีขนำดตลำด
ภำยในประเทศที่ไม่ใหญ่มำกนัก แต่ก็ยงั เป็ นอีกประเทศหนึง่ ในอำเซียนที่นกั ลงทุนต่ำงชำติจบั ตำมอง โดยเฉพำะนักลงทุน
จำกจีนและเวียดนำม เนื่องจำกมีชำยแดนติดกัน ทำให้ สำมำรถใช้ สปป.ลำว เป็ นตลำดและทำงผ่ำนสูต่ ลำดประเทศที่ สำม
ได้ เนื่องจำกสปป.ลำว กำลังเข้ ำสูก่ ำรพัฒนำประเทศไปสูป่ ระเทศรำยได้ ปำนกลำง จึงทำให้ มีกำรพัฒนำอย่ำงมำกในทุกๆ
ด้ ำน ควำมเปลีย่ นแปลงที่เห็นได้ ชดั คือ กำรปฏิรูปกฎหมำยและกฎระเบียบให้ สะดวกและลดขันตอนมำกยิ
้
่งขึ ้น และยังได้ มี
452

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)

กำรประกำศใช้ กฎหมำยส่งเสริ มกำรลงทุนใหม่เพื่อให้ เอื ้อต่อกำรเข้ ำมำลงทุนของนักลงทุนต่ำงชำติ สถำนเอกอัครรำชทูต
ไทย ณ เวียงจันทน์ (2560) ทังนี
้ ้สปป.ลำว พยำยำมเร่งรัดยกระดับเศรษฐกิจด้ วยแผนยุทธศำสตร์ เพิ่มรำยได้ เข้ ำสูป่ ระเทศ
และกำรเปิ ดพื ้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ก็เป็ นยุทธศำสตร์ ที่สำคัญที่รัฐบำลลำวได้ กำหนดให้ เป็ นวำระแห่งชำติ ที่จะนำพำ
ประเทศหลุดพ้ นจำกควำมยำกจน ด้ วยกำรสร้ ำงพื ้นฐำนทำงด้ ำนอุตสำหกรรม และสร้ ำงควำมทันสมัยด้ วยกำรสร้ ำง
บรรยำกำศที่ดึงดูดนักลงทุนต่ำงชำติให้ เข้ ำไปลงทุนในลำว เพื่อสร้ ำงงำน สร้ ำงรำยได้ และพัฒนำฝี มือแรงงำนลำว ซึ่งจะ
เป็ นตัวเร่งให้ เศรษฐกิจของสปป.ลำวเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง ธนำพงษ์ มงคลวรวรรณ (2559) แต่อย่ำงไรก็ตำม หำกพิจำรณำ
ผลกำรจัด อัน ดับ ประเมิ น ควำมยำก-ง่ ำ ยในกำรเข้ ำ ไปประกอบธุ ร กิ จ ในประเทศต่ำ งๆ หรื อ Doing Business ของ
ธนำคำรโลก ซึง่ เป็ นตัวชี ้วัดที่สำคัญ และผลที่ได้ จำกกำรประเมินมีสว่ นช่วยต่อกำรตัดสินใจของนักลงทุนต่ำงชำติเป็ นอย่ำง
มำก ผลกำรจัดอันดับของสปป.ลำวนัน้ พบว่ำมีตวั ชี ้วัดบำงตัวเช่น กำรได้ รับสินเชื่อหรื อกำรเข้ ำถึงแหล่งทุน และด้ ำนกำรขอ
อนุญำตก่อสร้ ำงมีกำรเลื่อนอันดับลงจำกเดิม และหำกพิจำรณำโดยภำพรวมก็มีกำรเลื่อนอันดับลงจำกเดิมเช่นกัน The
World Bank (2017) แสดงให้ เ ห็ น ว่ำ กำรที่ นัก ลงทุน ต่ำ งชำติ จ ะไปลงทุน หรื อประกอบธุ ร กิ จ ในสปป.ลำวนัน้ มี ค วำม
ยำกลำบำกมำกขึ ้น ผู้วิจยั จึงได้ ทำกำรศึกษำเกี่ยวกับปั ญหำและอุปสรรคในกำรเข้ ำไปลงทุน เพื่อนำมำวิเครำะห์ และเสนอ
แนวทำงแก้ ไขมำตรกำรต่ำงๆเพื่อให้ กำรลงทุนโดยตรงจำกต่ำงประเทศในสปป.ลำวได้ รับควำมสะดวกสบำยมำกยิ่งขึ ้น
วัตถุประสงค์ ในการวิจัย
1. เพื่อศึกษำและวิเครำะห์ปัญหำและอุปสรรคในกำรลงทุนโดยตรงจำกต่ำงประเทศ (FDI) จำกกลุม่ นักลงทุนใน
เขตเศรษฐกิจพิเศษของ สปป. ลำว
2. เพื่อเสนอแนะมำตรกำรที่เหมำะสมมำใช้ เป็ นแนวทำงในกำรแก้ ไขปั ญหำอุปสรรคต่อกำรลงทุนโดยตรงจำก
ต่ำงประเทศ (FDI) ในเขตเศรษฐกิจพิเศษของ สปป. ลำว
ประโยชน์ ท่ คี าดว่ าจะได้ รับ
1. สำมำรถนำผลกำรวิจยั เป็ นแนวทำงไปปรับปรุงแก้ ไขมำตรกำรกำรลงทุนโดยตรงจำกต่ำงประเทศ (FDI) ใน
เขตเศรษฐกิจพิเศษของ สปป. ลำว
2. สำมำรถนำผลกำรวิจยั ไปเป็ นแนวทำงกำรหำรื อร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำนภำครัฐและเอกชนตลอดจนผู้มีสว่ น
เกี่ยวข้ องทุกภำคส่วน สำมำรถร่วมกันแก้ ไขปั ญหำอุปสรรคเพื่อส่งเสริ มกำรลงทุนโดยตรงจำกต่ำงประเทศ (FDI) ในเขต
เศรษฐกิจพิเศษของ สปป. ลำว
3. เป็ นแนวทำงให้ นกั ลงทุนทังรำยเดิ
้
มและนักลงทุนรำยใหม่ที่สนใจลงทุนประกอบธุรกิจ สำมำรถศึกษำอ้ ำงอิง
ข้ อมูลเกี่ยวกับกำรลงทุนโดยตรงจำกต่ำงประเทศ (FDI) ในเขตเศรษฐกิจพิเศษของ สปป. ลำว
การทบทวนวรรณกรรม
ทฤษฎีการสังเคราะห์ปัจจัยต่างๆ (The Eclectic Paradigm of Dunning) Dunning (2000) ได้ อธิบายแนวคิดใน
การสังเคราะห์ปัจจัยต่างๆ เพื่อการตัดสินใจในการลงทุนทางตรงในต่างประเทศ โดยสามารถแบ่งได้ เป็ น 3 ประการ ดังนี ้
1.ความได้ เ ปรี ย บในการเป็ น เจ้ าของทรั พ ย์ สิ น เฉพาะ (Ownership Specific Advantage) เนื่ อ งจากการที่
โครงสร้ างมีความไม่สมบูรณ์ ส่งผลให้ นกั ลงทุนในประเทศที่พฒ
ั นาแล้ วสามารถมีอานาจผูกขาดเหนือนักลงทุนในประเทศ
ผู้รับการลงทุน (Host Country) ทังนี
้ ้ความได้ เปรี ยบในการเป็ นเจ้ าของทรัพย์สินเฉพาะจะต้ องสามารถทดแทนได้ กบั ความ
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เสียเปรี ยบที่นกั ลงทุนต้ องเผชิญจากการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในประเทศของผู้รับการลงทุน ซึ่งในฐานะที่เป็ นนัก
ลงทุนต่างชาติจะมีต้นทุนในด้ าน ภาษาที่ใช้ ขนบธรรมเนียมประเพณี การเมือง และกฎหมาย สูงกว่านักลงทุ นท้ องถิ่น
ดังนันนั
้ กลงทุนต้ องวิเคราะห์ปัจจัยในด้ านความได้ เปรี ยบในการเป็ นเจ้ าของทรัพย์สนิ เฉพาะเพื่อกาหนดการลงทุนโดยตรง
อันได้ แก่ ความได้ เปรี ยบในการมีความรู้ ทางด้ านเทคโนโลยีการผลิตที่เหนือกว่าทาให้ สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ได้
ดีกว่าผู้ผลิตรายอื่น การจัดการประสบการณ์ทางการตลาด ความรู้ความชานาญหรื อทักษะของบุคลากรในองค์กร รวมถึง
ความได้ เปรี ยบในด้ านเงินทุนด้ วย
2. ความได้ เปรี ยบที่เกิดจากแหล่งที่ตงั ้ (Location specific Advantage) การที่นกั ลงทุนจะตัดสินใจเลือกลงทุน
โดยตรงในประเทศใดๆนัน้ มูลเหตุหรื อสิ่งจูงใจที่สาคัญคือ การที่ประเทศผู้รับการลงทุนนันมี
้ ความได้ เปรี ยบในด้ านแหล่ง
ที่ตงสู
ั ้ งกว่าประเทศของผู้ลงทุน ซึ่งความได้ เปรี ยบในด้ านแหล่งที่ตงนี
ั ้ ้จะมากหรื อน้ อยขึ ้นอยู่กบั แหล่งทรัพยากร คุณภาพ
ของทรัพยากร และต้ นทุนในการจัดหาทรัพยากร ค่าใช้ จ่ายในการขนส่งและการสือ่ สาร ระบบสาธารณูปโภค นโยบายของ
รั ฐบาลที่เกี่ ยวกับการส่งเสริ มการลงทุน ระดับการเข้ าแทรกแซงของรั ฐบาลในการผลิต การควบคุมการนาเข้ าสินค้ า
ปั จจัยพื ้นฐานทางเศรษฐกิจที่ประเทศผู้รับทุนมีอยู่ ความแตกต่างของวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี ขนาดและ
อัตราการเจริ ญเติบโตของตลาดของประเทศผู้รับการลงทุน เป็ นต้ น
3.ความได้ เปรี ยบที่เกิดจากแรงจูงใจภายในองค์กร (Internalization incentive Advantage) เมื่อองค์กรมีความ
ได้ เปรี ยบในด้ านต่างๆดังกล่าวมาแล้ ว องค์กรจะต้ องนาความได้ เปรี ยบที่มีอยูม่ าใช้ ให้ เกิดประโยชน์ โดยการขยายกิจการ
ไปลงทุนไปในต่างประเทศเพื่อเป็ นการลดต้ นทุนในการการธุรกรรมต่างๆที่จะมีขึ ้น อีกทังยั
้ งทาให้ กิจกรรมในตลาดสามารถ
เชื่อมโยงกันได้ อย่างมีประสิทธิภาพ นักลงทุนจึงควรแสวงหาประโยชน์โดยผ่านการลงทุนโดยตรงในต่างประเทศ ซึ่งจะทา
ให้ ผ้ ลู งทุนได้ รับผลประโยชน์บางประการ เช่น การลดต้ นทุนในด้ านการตลาด การหลีกเลีย่ งมาตรการการเข้ าแทรกแซงของ
รัฐบาล การตังก
้ าแพงภาษีและการกาหนดโควตา ความสามารถในการควบคุมแหล่งผลิตและราคาวัตถุดิบ การสร้ างความ
มัน่ ใจให้ แก่ผ้ ซู ื ้อในต่างประเทศ อีกทังยั
้ งสามารถใช้ กลยุทธ์ ในการกาหนดราคาขายในประเทศต่างๆให้ มีความแตกต่างกัน
ได้ เป็ นต้ น
ตามแนวคิ ดทฤษฎีของ Dunning การตัดสินใจลงทุนทางตรงในต่างประเทศ ขึน้ อยู่กับความได้ เปรี ยบทัง้ 3
ประการ ดังที่ได้ อธิบายไว้ หากองค์กรธุรกิจมีความได้ เปรี ยบในการเป็ นเจ้ าของสินทรัพย์เฉพาะมากเท่าใด ก็จะเป็ นการ
กระตุ้นให้ องค์กรธุรกิจนันใช้
้ ความได้ เปรี ยบให้ เป็ นประโยชน์แก่กิจการมากขึ ้น และถ้ าการผลิตในต่างประเทศส่งผลให้ เกิด
ต้ นทุนที่ลดลงในด้ านการผลิตและการตลาดแล้ ว องค์กรธุรกิจจะตัดสินใจลงทุนทางตรงในต่างประเทศ ดังนันแนวโน้
้
มใน
การผลิตระหว่างประเทศของประเทศใดๆ จึงขึ ้นอยูก่ บั ขนาดของความได้ เปรี ยบที่องค์กรธุรกิจเป็ นเจ้ าของ ความได้ เปรี ย บที่
เกิดจากแรงจูงใจภายในองค์กร และความเหมาะสมของแหล่งที่ตงโรงงาน
ั้
แต่ถ้าองค์กรมีความได้ เปรี ยบไม่ครบทังสาม
้
ประการหรื อมีเพียงบางประการ องค์กรธุรกิจสามารถเลือกทางเลือกอื่นในการลงทุนหรื อการให้ บริ การแก่ตลาดแทนการ
เลือกลงทุนโดยตรงระหว่างประเทศ เช่น การผลิตในประเทศแล้ วส่งออกไปขายยังต่างประเทศ หรื อ การขายสิทธิ บตั ร
เป็ นต้ น อภิรัตน์ จิตต์ช่วย (2554)
ปั จจัยอื่นที่มีผลต่อการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ
1.ปั จจัยทางตลาดของประเทศผู้รับการลงทุน (Host Market)
Chakrabarti (2001) ลักษณะเฉพาะของตลาดประเทศผู้รับการลงทุนได้ รั บการยอมรับว่าเป็ นปั จจัยพื ้นฐานของ
การไหลเข้ าของการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) เช่นขนาดของตลาดที่เป็ นประเทศเจ้ าบ้ านซึ่งส่วนใหญ่ใช้ GDP
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ของประเทศระบุขนาดของตลาดในประเทศ การศึกษาจานวนมากยืนยันความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างขนาดของตลาดของ
ประเทศกับการไหลเข้ าของการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) ดังนันอั
้ ตราการเติบโตของตลาดที่เป็ นประเทศเจ้ า
บ้ านจึงเป็ นจุดเด่นของตลาดที่นา่ สนใจซึง่ ดึงดูดการไหลเข้ าของเงินลงทุนโดยตรง การเพิ่มขึ ้นของขนาดของตลาดที่เพิ่มขึ ้น
โอกาสในการสร้ างผลกาไรมากกว่าตลาดที่เติบโตในอัตราที่ต่าหรื อที่ไม่เ ติบโตเลย Lim (1983)
2.ปั จจัยด้ านการจ้ างแรงงาน (Labor Cost)
โสภณ วิจิตรเมธาวณิชย์ (2557) ในมุมมองของประเทศผู้ลงทุนนัน้ ปั จจัยสาคัญที่ทาให้ นกั ลงทุนเลือกออกมา
ลงทุนในต่างประเทศแทนการลงทุนในประเทศตนเองคือ ค่าจ้ างแรงงาน เนื่องจากประเทศผู้ลงทุนส่วนใหญ่เป็ นประเทศ
พัฒนาแล้ ว (Advanced economies) ซึ่งมีอตั ราค่าจ้ างที่คอ่ นข้ างสูง ทาให้ ต้องการออกมาลงทุนในประเทศอื่นที่มีคา่ จ้ าง
ต่ากว่าเพื่อลดต้ นทุนการผลิต ดังนันประเทศผู
้
้ รับการลงทุนประเทศใดมีคา่ จ้ างแรงงานต่า ก็จะดึงดูดการลงทุนทางตรง ได้
ค่อนข้ างมาก
3.ปั จจัยด้ านอัตราเงินเฟ้อของประเทศที่รับการลงทุน (Host Inflation Rate) และอัตราแลกเปลีย่ น (Exchange Rate)
Du (2011) อัตราเงินเฟ้อที่ผนั ผวนและไม่อาจคาดการณ์ได้ ในประเทศผู้รับการลงทุนหรื อประเทศเจ้ าบ้ านทาให้
เกิดความไม่แน่นอนและทาให้ กิจกรรมการลงทุนทางตรงในต่างประเทศของบรรษัทนานาชาติ ไม่เป็ นไปตามเป้าหมาย
Buckley et al (2009) การที่อัตราเงินเฟ้อสูงจะส่งผลเสียต่อสกุลเงินในประเทศและลดผลตอบแทนจากการ
ลงทุนที่แท้ จริ ง ดังนันรั
้ ฐบาลจึงได้ มีนโยบายลดอัตราเงินเฟ้อเพื่อสร้ างสภาพแวดล้ อมการลงทุนที่มีความเสี่ยงน้ อยลง
ดังนันอั
้ ตราเงินเฟ้อที่ต่าและสามารถคาดการณ์ได้ คาดว่าจะกระตุ้นการไหลเข้ าของเงินลงทุนโดยตรง
ฐาณิญา โอฆะพนม และ ฐิ ติวรรณ ศรี เจริ ญ (2559) ความมีเสถียรภาพของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่าง
ประเทศของประเทศผู้รับทุน จาเป็ นต้ องพิจารณาว่าอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราระหว่างประเทศของประเทศนันมี
้ เสถียรภาพ
หรื อไม่ ทังนี
้ ้เพราะความไม่มีเสถียรภาพของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราอาจมีผลทาให้ องค์กรธุรกิจต้ องประสบภาวะขาดทุน
หรื ออาจจะได้ กาไรน้ อยกว่าที่กาหนดไว้ และมูลค่าของทรัพย์สินเมื่อคิดอยู่ในหน่วยของเงินตราต่างประเทศ อาจจะมีค่า
ลดลงได้ ทาให้ มีความเสี่ยงมากขึ ้นซึ่งเป็ นความเสี่ยงอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่าง
ประเทศ
4.ปั จจัยด้ านความเสีย่ งทางการเมือง (Political Risk)
ทรรศนีย์ ศรี นวล (2552) ในการลงทุนของบริ ษัทข้ ามชาติ มีปัจจัยสาคัญที่ต้องคานึงถึงอีกประการหนึง่ คือ ความ
ปลอดภัยและความมัน่ คงทางการเมืองของประเทศที่เข้ าไปทาการลงทุน ทังนี
้ ้เนื่องจากปั จจัยดังกล่าวจะเป็ นตัวกาหนดถึง
ความสาเร็ จและความล้ มเหลวของบริ ษัทได้ นอกจากนี ้บริ ษัทสามารถพิจารณาถึงเงื่อนไขการสนับสนุนจากรัฐบาลของ
ประเทศเจ้ าบ้ านที่อาจอยูใ่ นรูปการให้ สทิ ธิประโยชน์พิเศษต่างๆ เช่น สิทธิประโยชน์ทางภาษี สิทธิประโยชน์ทางการค้ า การ
ผ่อนคลายกฎระเบียบในการลงทุนหรื อการอานวยความสะดวกเรื่ องการจัดเตรี ยมระบบสาธารณูปโภคพื ้นฐานที่มีความ
จาเป็ นต่อการประกอบธุรกิจ เป็ นต้ นหากบริ ษัทพิจารณาเงื่อนไขต่างๆ แล้ วเห็นว่าเหมาะสม บริ ษัทก็จะเลือกไปลงทุนใน
ประเทศนันๆ
้ เนื่องจากมีความเชื่อมัน่ ในนโยบายรัฐบาลของประเทศเจ้ าบ้ าน
5.ปั จจัยทางด้ านการพัฒนาโครงสร้ างพื ้นฐาน (Infrastructure Development)
Du (2011) โครงสร้ างพื ้นฐานที่ไม่มีประสิทธิภาพหมายถึงการมีต้นทุนที่สงู ขึ ้นสาหรับการทาธุรกรรมซึ่งจะส่งผล
ต่อการแข่งขันของประเทศเจ้ าบ้ านที่ดงึ ดูดการลงทุนจากต่างประเทศด้ วย ดังนันโครงสร้
้
างพื ้นฐานที่ดีจะสร้ างบรรยากาศที่
เอื ้ออานวยต่อการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศเนื่องจากการเข้ าถึงตลาดและทรัพยากรธรรมชาติที่ง่ายและรวดเร็ ว
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Woldemeskel (2008) ระบุวา่ โครงสร้ างพื ้นฐานของบริ การมีผลกระทบต่อการไหลเข้ าของการลงทุน โดยตรงจาก
ต่างประเทศ (FDI) ซึ่งครอบคลุมบริ การโทรคมนาคม ถนน เครื อข่ายทางรถไฟและท่าเรื อทางน ้าและระบบอิเล็กทรอนิกส์
ระบบข้ อมูลและสถาบันที่ให้ บริ การต่างๆด้ วย
วิธีดาเนินการวิจัย
ขอบเขตด้ านเนื ้อหา: เป็ นการศึกษากฎหมายและกฎระเบียบข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ องกับการจัดตั ง้ กิจการ, การคุ้มครองการ
ลงทุน, ด้ านภาษี , ด้ านการเงินที่เกี่ยวข้ องกับการลงทุน,ด้ านการจ้ างแรงงาน,ความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ น,ความเสีย่ ง
ทางด้ านการเมือง,แหล่งที่ตงและโครงสร้
ั้
างพื ้นฐาน,ระบบพิธีการศุลกากรและขนาดของตลาดในประเทศ และศึกษาปั จจัย
ที่เป็ นปั ญหาและอุปสรรคต่อการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในเขตเศรษฐกิจพิเศษของสปป.ลาว
ขอบเขตด้ านประชากร:
1.ข้ าราชการที่เกี่ยวข้ องกับการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษของสปป.ลาว ประกอบด้ วย
1.1 คณะกรรมการส่งเสริ มและคุ้มครองการลงทุน (คลท.)
1.2 คณะกรรมการเขตเศรษฐกิจพิเศษ (Lao National Committee for Special Economic Zone)
2.นักลงทุนต่างชาติที่ประสบความสาเร็ จในการมาลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษของสปป.ลาว ซึ่งหมายถึง นัก
ลงทุนที่ได้ รับการอนุมตั ิให้ ลงทุน และสามารถจัดตังกิ
้ จการและดาเนินธุรกิจจนกิจการอยูร่ อด
3.นักลงทุนต่างชาติที่ไม่ประสบความสาเร็ จในการมาลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษของสปป.ลาว คือ นักลงทุนที่ศึกษา
ช่องทางการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษของสปป.ลาวแล้ วตัดสินใจไม่ลงทุนหรื อนักลงทุนที่เข้ าไปลงทุนแล้ วไม่ได้ รับการ
อนุมตั ิให้ ลงทุนหรื อนักลงทุนที่เข้ าไปลงทุนแล้ วได้ รับการอนุมตั ิแต่ภายหลังเลิกกิจการ
การวิจัยนี ้เป็ นการใช้ ระเบียบวิธีวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative research) ซึ่งในการศึกษาในครัง้ นี ้จะใช้ ข้อมูล
2 ชนิด คือ ข้ อมูลปฐมภูมิ (Primary data) และข้ อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) โดยมีวิธีการดาเนินการวิจยั ดังนี ้
1.ข้ อมูลปฐมภูมิ (Primary data) เป็ นการเก็บรวบรวมข้ อมูลจากแหล่งข้ อมูลโดยตรง โดยจะทาการสัมภาษณ์เชิง
ลึกข้ าราชการที่เกี่ ยวข้ องกับการลงทุนในเขตเศรษฐกิ จพิเศษของ สปป.ลาว และนักลงทุนต่างชาติที่มาลงทุนในเขต
เศรษฐกิจพิเศษของสปป.ลาว โดยแบ่งนักลงทุนออกเป็ น 2 กลุ่ม คือ นักลงทุนที่ประสบความสาเร็ จ และนักลงทุนที่ ไม่
ประสบความสาเร็ จ
2.ข้ อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) เป็ นการศึกษาและรวบรวมข้ อมูลจากแหล่งข้ อมูลที่เคยทาการวิจยั ไว้ ก่อน
แล้ ว เช่น งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง รายงานการจัดอันดับความยากง่ายในการเข้ าไปประกอบธุรกิจในสปป.ลาวของธนาคารโลก
ข้ อมูลและสถิติการลงทุนจากองค์กรต่างๆ รวมถึงศึกษา เอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้ องกับการลงทุนในสปป.ลาว เช่น กฎหมาย
และกฎระเบียบด้ านการส่งเสริ มการลงทุน , ด้ านการจัดตังกิ
้ จการ, ด้ านการเงิน , ด้ านภาษี , ด้ านการจ้ างแรงงาน เป็ นต้ น
สรุ ปผลการวิจัย
ผลการวิจัยสามารถสรุ ปประเด็น ที่เป็ นปั จจัย ส่งเสริ มการลงทุ นและประเด็น ปั ญ หาที่เป็ นอุปสรรคพร้ อมทัง้
เสนอแนะแนวทางแก้ ไขปั ญหาที่มีผลต่อการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษของสปป.ลาว ได้ ดงั นี ้
1.ด้ ำนกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ องกับกำรจัดตังกิ
้ จกำร กฎหมำยกำรลงทุน มีกำรอำนวยควำมสะดวกให้ กบั นักลงทุน
และกำรให้ สทิ ธิประโยชน์กบั นักลงทุนที่มำลงทุนในสปป.ลำว โดยกำรจัดตังบริ
้ ษัทของนักลงทุนนัน้ สำมำรถยื่นขออนุมตั ิได้
ที่ One Stop Service ที่เขตเศรษฐกิจพิเศษได้ เลย และใช้ เวลำในกำรอนุมตั ิไม่เกินหนึ่งสัปดำห์ และหำกต้ องมีกำรขอ
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อนุมตั ิจำกหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้ อง ก็สำมำรถทำได้ โดยสะดวกเพรำะจะได้ รับควำมช่วยเหลือจำกสภำเขตเศรษฐกิจพิเศษ
เป็ นอย่ำงดี อีกทังประธำนสภำบริ
้
หำรเขตมีควำมสัมพันธ์ อนั ดีกบั รัฐบำลลำว ทำให้ กำรอนุมตั ิต่ำงๆเป็ นไปอย่ำงสะดวก
และรวดเร็ ว แต่เนื่องจำกสปป.ลำว ได้ มีกำรเปลี่ยนแปลงกฎหมำยกำรลงทุนและออกดำรั สพิเศษมำเพื่อใช้ บริ หำรเขต
เศรษฐกิจพิเศษ ซึ่ง โดยปกติแล้ วดำรัสพิเศษพิเศษจะมีอำนำจน้ อยกว่ำกฎหมำย และถ้ ำ ในเขตใดที่ดำรัสพิเศษให้ สิทธิ
ประโยชน์มำกกว่ำก็สำมำรถใช้ ดำรัส พิเศษนันบั
้ งคับใช้ แทนได้ ทำให้ ทงภำครั
ั้
ฐและนักลงทุนเกิดควำมสับสนในกำรใช้
กฎหมำยเพื่อปฏิบตั ิงำน ซึง่ เป็ นปั จจัยที่เป็ นอุปสรรคต่อกำรลงทุน ซึง่ ทำงภำครัฐได้ ทรำบปั ญหำและพยำยำมที่จะแก้ ไขโดย
กำรปรับปรุงกฎหมำยและกฎระเบียบปฏิบตั ิให้ เป็ นไปในทิศทำงเดียวกัน
แนวทำงกำรแก้ ไข: ผู้ให้ สมั ภำษณ์ เสนอแนะให้ ทำงภำครัฐปรับปรุ งกฎหมำยและกฎระเบียบให้ มีควำมชัดเจน
และปฏิบตั ิให้ ถกู ต้ องเป็ นไปในทิศทำงเดียวกัน และสำมำรถให้ คำแนะนำและ ชี ้แนะแนวทำงปฏิบตั ิให้ กบั นักลงทุนได้ อย่ำง
ถูกต้ อง ในส่วนของนักลงทุนเอง ควรศึกษำเกี่ยวกับกฎหมำยและกฎระเบียบในกำรลงทุนให้ มีควำมชัดเจนเพื่อที่จะได้
ปฏิบัติตำมกฎระเบียบได้ อย่ำงถูกต้ อง และยังเป็ นกำรลดควำมเสี่ยงในกำรทำผิดกฎหมำยซึ่งอำจจะทำให้ เกิดควำม
เสียหำยต่อธุรกิจในอนำคตได้ ทังนี
้ ้ผู้วิจยั มีควำมเห็นเพิ่มเติมว่ำรัฐบำลและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้ องควรเพิ่มช่องทำงกำรให้
ข้ อมูลแก่นกั ลงทุน เช่นกำรจัดอบรมเกี่ยวกับกำรปฏิบตั ิงำนด้ ำนต่ำงๆให้ แก่นกั ลงทุนและเจ้ ำหน้ ำที่ระดับปฏิบตั ิกำร เพื่อให้
เกิดควำมชำนำญในกำรปฏิบตั ิและมีควำมเข้ ำใจที่ตรงกันมำกขึ ้น
2.ด้ ำนกฎระเบียบที่ค้ มุ ครองกำรลงทุน ในกรณี เกิ ดข้ อพิพำทระหว่ำงคู่สญ
ั ญำในกิ จกำรร่ วมทุนหรื อบริ ษัทที่
ต่ำงชำติถือหุ้นทังหมด
้
คูพ่ ิพำทต้ องระงับข้ อพิพำทด้ วยกำรไกล่เกลีย่ ก่อนเป็ นอันดับแรก อีกทังยั
้ งมีกฎหมำยที่ค้ มุ ครองสิทธิ
ในทรั พย์ สินทำงปั ญญำเป็ นกฎหมำยที่ ให้ ควำมคุ้มครองลิขสิทธิ์ และสิทธิ ที่เกี่ ยวข้ อง ซึ่งในปั จจุบันบริ ษัทที่อยู่ในเขต
เศรษฐกิจพิเศษนันส่
้ วนมำกเน้ นกำรผลิตเพื่อส่งออก จึงไม่มีสินค้ ำวำงจำหน่ำยในประเทศ นักลงทุนจึงไม่ได้ รับผลกระทบ
จำกกำรละเมิดสิทธิในทรัพย์สนิ ทำงปั ญญำและไม่ก่อให้ เกิดข้ อพิพำท ซึง่ ถือเป็ นปั จจัยที่สง่ เสริ มกำรลงทุนให้ กบั นักลงทุน
3.กฎระเบียบทำงด้ ำนภำษี แบ่งได้ เป็ น3 ประเภทหลักๆ คือ
3.1 ภำษี น ำเข้ ำ ซึ่ง ผู้ใ ห้ สัม ภำษณ์ ได้ กล่ำ วไปในทิศ ทำงเดี ยวกัน คือ สปป.ลำว ได้ มี ก ำรยกเว้ นอำกรขำเข้ ำ
เครื่ องจักรและวัตถุดิบ ที่นำมำใช้ ในกำรผลิตเพื่อส่งออก สำหรับบริ ษัทที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นเขตเศรษฐกิจพิเศษของสปป.ลำว
3.2 ภำษี เงินได้ นิติบคุ คล หรื อ ที่สปป.ลำวเรี ยกว่ำภำษี กำไร โดยได้ ให้ สิทธิประโยชน์กบั นักลงทุนโดยกำรยกเว้ น
ภำษี เงินได้ นิติบคุ คลให้ กบั นักลงทุนต่ำงชำติสงู สุดถึง 8 ปี
3.3 ค่ำส่วนกลำง สภำเขตเศรษฐกิจพิเศษของสปป.ลำว มีกำรจัดเก็บค่ำส่วนกลำงสำหรับบริ ษัทที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นเขต ซึง่
ทำงสภำเขตได้ อำนวยควำมสะดวกโดยให้ นกั ลงทุนสำมำรถชำระค่ำส่วนกลำงนี ้ได้ ที่ one stop service ได้ เลย
นโยบำยด้ ำนภำษี อำกรนัน้ มีควำมสำคัญอย่ำงยิ่งต่อกำรดึงดูดนักลงทุนต่ำงชำติให้ มำลงทุนที่สปป.ลำว ซึง่ กำรที่
รัฐบำลลำวกำหนดนโยบำยยกเว้ นภำษี อำกรให้ กบั นักลงทุนนัน้ ถือได้ วำ่ เป็ นปั จจัยที่สง่ เสริ มกำรลงทุนได้ อย่ำงดียิ่ง
4.กฎระเบียบทำงด้ ำนกำรเงินที่เกี่ยวข้ องกับกำรลงทุน นักลงทุนต่ำงชำติที่นำเงินเข้ ำมำลงทุนใน สปป.ลำว ต้ อง
ได้ รับอนุญำตจำกธนำคำรแห่งชำติ สปป.ลำว และภำยใต้ กฎหมำยว่ำด้ วยกำรลงทุนของชำวต่ำงชำติ นักลงทุนจะได้ รับ
อนุญำตให้ ส่งกำไรคืนกลับประเทศ แต่ต้องมีกำรขออนุญำตจำกธนำคำรแห่งชำติสปป.ลำวเช่นเดียวกัน ซึ่งจะเห็นได้ ว่ำ
กำรนำเงินเข้ ำหรื ออกนอกประเทศนัน้ มิอำจทำได้ โดยเสรี จึงถือเป็ นปั จจัยที่เป็ นอุปสรรคกับนักลงทุน
5.กฎหมำยและกฎระเบีย บที่ เกี่ ย วข้ อ งกับ กำรจ้ ำ งงำน ผู้ใ ห้ สัม ภำษณ์ ในกลุ่มนักลงทุน ต่ำงให้ ควำมเห็นว่ำ
กฎหมำยแรงงำนของสปป.ลำวนัน้ มีควำมเป็ นสำกล คล้ ำยคลึงกับอีกหลำยๆประเทศ ซึ่งทำให้ มีควำมสะดวกในกำรปฏิบตั ิ
ตำมและบังคับใช้ กฎหมำย นอกจำกนี ้ สปป.ลำวยังมีกำรให้ สิทธิประโยชน์กบั ชำวต่ำงชำติที่เข้ ำมำทำงำน โดยสำมำรถพำ
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ครอบครัวเข้ ำมำพำนักอำศัยในประเทศได้ อีกด้ วย และยังมีกำรอำนวยควำมสะดวกในกำรต่อวีซ่ำให้ กับนักลงทุน ซึ่งถือ
เป็ นปั จจัยที่ส่งเสริ มกำรลงทุนเป็ นอย่ำงมำก แต่ในอีกมุมหนึ่งของนักลงทุนที่กล่ำวถึงควำมต้ องกำรด้ ำนแรงงำนว่ำ นัก
ลงทุนยังขำดแคลนแรงงำนทัว่ ไปที่เป็ นกลุม่ เป้ำหมำย และยังขำดแคลนแรงงำนที่มีทกั ษะค่อนข้ ำงมำก ซึง่ ในอนำคตหำกมี
กำรเข้ ำมำลงทุนเต็มที่จะทำให้ เกิดปั ญหำด้ ำนอุปทำนแรงงำนได้ ประเด็นนี ้เป็ นปั จจัยอุปสรรคอย่ำงยิ่ง ต่อกำรพิจำรณำมำ
ลงทุนในสปป.ลำว
แนวทำงกำรแก้ ไข: ผู้ให้ สมั ภำษณ์เสนอแนะมำตรกำรแก้ ไขด้ ำนแรงงำน โดยเสนอแนะว่ำสปป.ลำว ควรมีกำร
จัดกำรหรื อปรับปรุงหลักสูตรกำรศึกษำให้ มีควำมสอดคล้ องกับภำคธุรกิจในปั จจุบนั เพื่อรองรับทุกประเภทอุตสำหกรรมที่
จะมำลงทุน เนื่องจำกในปั จจุบนั นักลงทุนเห็นว่ำหลักสูตรในระดับวิชำชีพ หรื อในมหำวิทยำลัยนัน้ ยังไม่ตรงกับค วำม
ต้ องกำรของตลำดแรงงำนในภำคอุต สำหกรรม จึ ง เสนอแนะแนวทำงให้ ปรั บ ปรุ ง หรื อ เพิ่ ม หลัก สูต รที่ จ ำเป็ น ต่ อ
ภำคอุตสำหกรรมมำกขึ ้น ซึ่งผู้วิจัยเห็นด้ วยว่ำจะเกิดผลดีในระยะยำว แต่ในกำรปรับหลักสูตรกำรศึกษำอำจจะต้ องใช้
ระยะเวลำยำวนำน ดังนันผู
้ ้ วิจยั เสนอว่ำกำรแก้ ปัญหำแบบเร่ งด่ วนเพื่อผลิตบุคลำกรให้ ทนั ต่อควำมต้ องกำรของนักลงทุน
สำมำรถทำได้ โดยกำรฝึ กอบรมเฉพำะด้ ำน ให้ กบั แรงงำนในระดับปฏิบตั ิกำร ซึง่ จะสำมำรถแก้ ปัญหำได้ รวดเร็ วกว่ำ
6.ควำมผันผวนของอัตรำแลกเปลี่ยนและอัตรำเงินเฟ้อในสปป.ลำว เนื่องจำกเป็ นเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ให้ กำร
ส่ง เสริ ม กำรลงทุน ในกำรผลิตเพื่ อส่งออก ดัง นัน้ นักลงทุน ส่วนใหญ่ ไม่ได้ ท ำกำรผลิตเพื่ อ ขำยในประเทศ ท ำให้ ไม่มี
ผลกระทบต่อควำมผันผวนของค่ำเงินกีบและอัตรำเงินเฟ้อในประเทศ อีกทังกำรท
้
ำธุรกรรมด้ ำนกำรค้ ำขำยก็ใช้ เป็ นสกุล
เงินดอลล่ำสหรัฐ จึงไม่ได้ สง่ ผลต่อกำรมำลงทุนในสปป.ลำว
7.ควำมเสี่ยงทำงด้ ำนกำรเมือง ผู้ให้ สมั ภำษณ์ ต่ำงให้ ควำมเห็นว่ำ สปป.ลำว เป็ นประเทศที่มีเสถียรภำพทำง
กำรเมืองสูงมำก เป็ นประเทศที่มีควำมสงบทำงกำรเมือง แม้ ว่ำกำรเปลี่ยนแปลงรัฐบำลอำจจะทำให้ มีนโยบำยบำงอย่ำง
เปลีย่ นไปบ้ ำง ทำให้ เป็ นอุปสรรคต่อสิทธิประโยชน์บำงประกำร แต่ก็ไม่ได้ ส่งผลต่อธุรกิจมำกนัก ปั จจัยทำงด้ ำนนี ้แม้ วำ่ จะ
ไม่ใช่ปัจจัยหลักที่ดงึ ดูดกำรลงทุนโดยตรง แต่ถือได้ วำ่ เป็ นอีกปั จจัยหนึง่ ที่สง่ เสริ มกำรลงทุนได้ เป็ นอย่ำงดี
8.แหล่ง ที่ ตัง้ ของเขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษในสปป.ลำวนัน้ ถื อ ว่ำ มี ค วำมเหมำะสมอย่ำงยิ่ ง เพรำะเป็ น เส้ น ทำง
ยุทธศำสตร์ (Economic Corridor) ที่มีชำยแดนเชื่อมต่อกับหลำยประเทศ และในอนำคตจะมีรถไฟควำมเร็ วสูงให้ บริ กำร
ทำให้ มีควำมสะดวกรวดเร็ วในกำรขนส่งสินค้ ำมำกขึ ้น ซึง่ ถ้ ำพิจำรณำด้ ำนแหล่งที่ตงก็
ั ้ จะเป็ นปั จจัยที่สง่ เสริ มกำรลงทุนใน
สปป.ลำว แต่หำกพิจำรณำด้ ำนกำรขนส่งในประเทศจะพบว่ำสภำพถนนในสปป.ลำว ยังเป็ นปั ญหำหลักที่สง่ ผลกระทบต่อ
กำรขนส่งในประเทศที่อำจทำให้ สินค้ ำเสียหำย และยัง ส่งผลกระทบต่อกำรมำทำงำนของแรงงำนด้ วยซึ่งปั ญหำนี ้จะเป็ น
อุปสรรคต่อนักลงทุนเป็ นอย่ำงมำก และถ้ ำพิจำรณำในด้ ำนของโครงสร้ ำงพื ้นฐำนนัน้ แม้ วำ่ สปป.ลำวจะมีควำมพร้ อมของ
โครงสร้ ำงพื ้นฐำนให้ บริ กำรนักลงทุนที่มำลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ แต่ก็ยงั ขำดเสถียรภำพในกำรให้ บริ กำร อีกทังค่
้ ำ
สำธำรณูปโภคยังมีรำคำสูง ทำให้ เป็ นอุปสรรคต่อกำรมำลงทุน และอีกหนึ่งปั จจัยที่เป็ นปั ญหำของนักลงทุนคือ Supply
chain เนื่องจำกแหล่งวัตถุดิบที่ใช้ ในกำรผลิตภำคอุตสำหกรรมนันหำยำก
้
ทำให้ นกั ลงทุนต้ องนำเข้ ำมำจำกต่ำงประเทศ
แม้ ว่ำสปป.ลำวจะให้ สิทธิประโยชน์ด้ำนภำษี ในกำรนำเข้ ำวัตถุดิบ แต่กำรนำเข้ ำจำกต่ำงประเทศก็มีต้นทุนด้ ำนค่ำขนส่ง
ทำให้ วตั ถุดิบมีรำคำต้ นทุนสูง ทำให้ เป็ นอุปสรรคต่อกำรพิจำรณำมำลงทุนในสปป.ลำวด้ วย
แนวทำงกำรแก้ ไข: จำกปั ญหำดังกล่ำวทำงข้ ำรำชกำรของสปป.ลำว ได้ เคยเสนอแนะไว้ ว่ำ อยำกให้ มีโครงกำร
ควำมร่ วมมือระหว่ำง กำรนิคมอุตสำหกรรมของประเทศไทยกับเขตเศรษฐกิจในสปป.ลำว เหมือนเป็ นโครงกำร ไทย
แลนด์พลัสวัน ที่เป็ นกำรรวมกลุ่มคลัสเตอร์ คือกำรกลุ่มของธุรกิจและสถำบันที่เกี่ยวข้ อง มำรวมตัวดำเนินกิจกำรอยู่ใน
พื ้นที่ใกล้ เคียงกัน (Geographic Proximity) มีควำมร่วมมือเกื ้อหนุน เชื่อมโยงและเสริ มกิจกำรซึง่ กันและกันอย่ำงครบวงจร
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(Commonality and Complementary) ทังในแนวตั
้
งและแนวนอน
้
โดยควำมเชื่อมโยงในแนวตัง้ (Vertical Linkage) เป็ น
ควำมเชื่อมโยงของผู้ประกอบกำรธุรกิจอุตสำหกรรม ตังแต่
้ ธุรกิจต้ นน ้ำจนถึงปลำยน ้ำ และควำมเชื่อมโยงในแนวนอน
(Horizontal Linkage) เป็ นควำมเชื่ อมโยงกับอุตสำหกรรมสนับสนุนด้ ำนต่ำงๆ รวมทัง้ ธุรกิ จให้ บริ กำร สมำคมกำรค้ ำ
สถำบันกำรศึกษำและฝึ กอบรม สถำบันวิจยั พัฒนำ ตลอดจนหน่วยงำนภำครัฐต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้ อง เพื่อร่ วมดำเนินงำนให้
บรรลุเป้ำหมำยกำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันที่ยงั่ ยืน ด้ วยกำรเพิ่มผลิตภำพ (Productivity) และสร้ ำงนวัตกรรม
ร่วมกัน แต่แนวทำงกำรแก้ ไขปั ญหำนี ้ผู้วิจยั เห็นว่ำยังไม่ตอบโจทก์ของนักลงทุน เพรำะนักลงทุนต้ องกำรให้ มีกลุม่ คลัสเตอร์
ในสปป.ลำวมำกกว่ำที่จะมีอยู่ในประเทศไทย ดังนันจึ
้ งอยำกให้ ทำงรัฐบำลลำว ออกนโยบำยส่งเสริ มกำรลงทุนเพื่อดึงดูด
กลุม่ คลัสเตอร์ นี ้มำลงทุนในสปป.ลำวด้ วย และปั ญหำด้ ำนสำธำรณูปโภคที่มีรำคำสูงนัน้ รัฐบำลควรเข้ ำมำแทรกแซงและ
วำงแผนปรับลดอัตรำกำรให้ บริ กำรของระบบสำธำรณูปโภคอย่ำงครบวงจร เพรำะปั จจุบนั ผู้พฒ
ั นำเขตเศรษฐกิจพิเศษเป็ น
ผู้ก ำหนดอัต รำค่ ำ บริ ก ำรทัง้ หมด ทัง้ นี น้ ัก ลงทุน และผู้ป ระกอบกำรควรวำงแผนและศึ ก ษำกำรใช้ ทรั พ ยำกรและ
สำธำรณูปโภคอย่ำงคุ้มค่ำ เพื่อลดต้ นทุนกำรผลิต และเป็ นเพิ่มกำไรและผลประกอบกำรให้ กบั ธุรกิจอีกด้ วย
9.ระบบพิธีกำรศุลกำกรในสปป.ลำวนัน้ ถือได้ ว่ำมีควำมสะดวกมำก และหำกมีปัญหำติดขัด ก็จะได้ รับควำม
ช่วยเหลือจำกสภำบริ หำรเขตเศรษฐกิจพิเศษ ทำให้ กำรดำเนินกำรได้ รับควำมสะดวกรวดเร็ ว อำจจะมีควำมล่ำช้ ำบ้ ำงใน
บำงกรณี แต่โดยรวมถือว่ำได้ รับควำมสะดวกดี ซึ่งระบบศุลกำกรในสปป.ลำวเป็ นปั จจัย ที่สง่ เสริ มกำรลงทุน แต่เนื่องจำก
สปป.ลำว เป็ นประเทศที่ไม่มีทำงออกติดทะเล ทำให้ กำรขนส่งทำงทะเลต้ องอำศัยกำรผ่ำนแดนมำจำกประเทศไทย ซึง่ จำก
กำรสัมภำษณ์พบว่ำปั ญหำคือระบบศุลกำกรไทยในเรื่ องของกำรผ่ำนแดนถ่ำยลำนันมี
้ ควำมยุง่ ยำกและมีควำมล่ำช้ ำมำก
บำงกรณีทำให้ สนิ ค้ ำเกิดควำมเสียหำย ซึง่ เป็ นอุปสรรคกับนักลงทุนที่มำลงทุนในสปป.ลำว
แนวทำงกำรแก้ ไข: นักลงทุนเสนอให้ ทำงรัฐบำลลำวมีกำรเจรจำกับศุลกำกรประเทศไทย ให้ ช่วยสนับสนุนและ
ดำเนินกำรตำมกฎระเบียบหรื อกฎหมำยของสินค้ ำผ่ำนแดนถ่ำยลำ สำหรับสินค้ ำที่จะขนส่งมำยังสปป.ลำวอย่ำงเคร่ งครัด
และรวดเร็ ว และให้ ปรับปรุ งพิธีกำรศุลกำกรของทำงฝั่ งสปป.ลำว ให้ มีควำมสะดวกและรวดเร็ วมำกยิ่งขึ ้น ซึ่งผู้วิจยั ก็เห็น
เช่นเดียวกันว่ำกำรที่จะขับเคลื่อนประชำคมอำเซียนให้ มีควำมแข็งแกร่ งทำงเศรษฐกิจทุกฝ่ ำยควรมุ่งเน้ นรวมตัวกันทำง
เศรษฐกิจ อำนวยควำมสะดวกระหว่ำงกัน เพื่อให้ ประเทศสมำชิกสำมำรถแข่งขันกับภูมิภำคอื่นๆได้
10.ขนำดของตลำดในสปป.ลำว เนื่องจำกนักลงทุนที่มำลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษของสปป.ลำว ผลิตแล้ ว
ส่งออกไปต่ำงประเทศ ดังนัน้ ขนำดของตลำดในประเทศจึงไม่มีผลกระทบต่อธุรกิ จของนักลงทุน และไม่มีผลต่อกำร
พิจำรณำมำลงทุนในสปป.ลำว อย่ำงไรก็ดี ยังมีธุรกิจบำงประเภทที่นกั ลงทุนสำมำรถแสวงหำโอกำสจำกตลำดในประเทศ
เพื่อขยำยธุรกิจให้ เติบโตยิ่งขึ ้นต่อไปได้ ซึง่ นักลงทุนต้ องศึกษำเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์และกฎระเบียบเพิ่มเติมต่อไป
อภิปรายผลการวิจัย
ปั จจัยที่สง่ ผลต่อกำรตัดสินใจมำลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษของสปป.ลำว มี 2 ส่วนด้ วยกันคือ
1. ปั จจัยที่เป็ นกำรส่งเสริ มกำรลงทุน ประกอบด้ วย กฎระเบียบในกำรจัดตังกิ
้ จกำรที่อำนวยควำมสะดวกและให้
สิทธิ ประโยชน์มำกมำยกับนักลงทุน กฎระเบียบทำงด้ ำนกำรคุ้มครองกำรลงทุนที่ให้ ควำมคุ้มครองนักลงทุนกรณี มีข้อ
พิพำทเกิดขึ ้น กฎหมำยทำงด้ ำนแรงงำน ที่ให้ สิทธิประโยชน์กับนักลงทุนต่ำงชำติที่เข้ ำมำลงทุน และมีกำรอำนวยควำม
สะดวกในกำรต่อวีซ่ำให้ กับนักลงทุนด้ วย กฎระเบียบทำงด้ ำนภำษี ที่ให้ กำรยกเว้ นภำษี ต่ำงๆให้ กับ นัก ลงทุน ควำม
เสถียรภำพทำงด้ ำนกำรเมือง ซึ่งสอดคล้ องกับงำนวิจยั ของ ทรรศนีย์ ศรี นวล (2552) กำรเข้ ำถึงแหล่งเงินกู้ที่เข้ ำถึงได้ ง่ำย
และสำมำรถทำได้ โดยเสรี และสุดท้ ำยคือแหล่งที่ตงของเขตเศรษฐกิ
ั้
จพิเศษ มีสว่ นในกำรตัดสินใจมำลงทุนของนักลงทุน
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ต่ำงชำติ เพรำะที่ตงอยู
ั ้ ่บนเส้ นทำงยุทธศำสตร์ Economic Corridor และยังมีชำยแดนติดกับอีกหลำยประเทศที่ทำให้
สะดวกต่อกำรขนส่งกระจำยสินค้ ำ เนื่องจำกสปป.ลำวมีแผนจะมีรถไฟควำมเร็ วสูงทำให้ สะดวกต่อกำรขนส่งสินค้ ำเป็ น
อย่ำงมำก
2. ปั จจัยที่เป็ นอุปสรรคต่อกำรลงทุน ประกอบด้ วย ควำมสับสนในกำรใช้ กฎหมำยและกำรปฏิบตั ิ ปั ญหำกำร
ขำดแคลนแรงงำนในระดับบริ หำรระดับกลำงและคุณภำพของแรงงำน ปั ญหำเรื่ อง Supply chain หรื อห่วงโซ่อปุ ทำน ที่
ไม่ครอบคลุมกำรผลิต และปั ญหำทำงด้ ำนโครงสร้ ำงพื ้นฐำนด้ ำนสภำพถนนและโครงข่ำยอินเตอร์ เน็ตที่ยงั ไม่สมบูรณ์
สอดคล้ องกับงำนวิจยั ของ สอดคล้ องกับงำนวิจยั ของ Du (2011) และ Woldemeskel (2008)
จำกแนวคิดในกำรสังเครำะห์ปัจจัยต่ำงๆ (The Eclectic Paradigm of Dunning) เพื่อกำรตัดสินใจในกำรลงทุน
โดยตรงจำกต่ำงประเทศนัน้ จะพบว่ำ
1.ปั จจัยที่เป็ นกำรส่งเสริ มกำรลงทุนทังหมดนั
้
น้ ถือเป็ นควำมได้ เปรี ยบเกิดจำกแหล่งที่ตงั ้ (Location specific
advantage) เนื่องจำกสปป.ลำว มีแหล่งที่ตงที
ั ้ ่เหมำะสม และมีนโยบำยกำรให้ กำรส่งเสริ มกำรลงทุนที่ให้ สิทธิประโยชน์ใน
ทุกด้ ำน และมีต้นทุนในกำรจัดหำทรัพยำกรที่ถกู กว่ำ ทำให้ นกั ลงทุนเลือกที่จะมำลงทุนในสปป.ลำวนี ้ ส่วนปั จจัยที่เป็ น
อุปสรรคในด้ ำนควำมสับสนในกำรใช้ กฎหมำยและกำรปฏิบตั ิและปั ญหำทำงด้ ำนโครงสร้ ำงพื ้นฐำนด้ ำนสภำพถนนและ
โครงข่ำยอินเตอร์ เน็ตที่ยังไม่สมบูรณ์ เป็ นควำมเสียเปรี ยบที่ เกิ ดจำกแหล่งที่ตงั ้ (Location specific advantage) ตำม
ทฤษฎีกำรสังเครำะห์ปัจจัยต่ำงๆ (The Eclectic Paradigm of Dunning)
2.เนื่องจำก สปป.ลำว ยังไม่สำมำรถผลิตบุคลำกรให้ มีควำมรู้ ควำมชำนำญหรื อมีทกั ษะได้ ตำมควำมต้ องกำร
ของนักลงทุน จึงเกิดปั ญหำกำรขำดแคลนแรงงำนในระดับบริ หำรระดับกลำงและคุณภำพของแรงงำน ทำให้ ขำดควำม
ได้ เปรี ยบในกำรเป็ นเจ้ ำของทรัพย์สินเฉพำะ (Ownership Specific Advantage) ตำมทฤษฎีกำรสังเครำะห์ปัจจัยต่ำงๆ
(The Eclectic Paradigm of Dunning)
3.ปั จจุบนั สปป.ลำวยังไม่สำมำรถควบคุมแหล่งผลิตและรำคำวัตถุดิบได้ ทำให้ เกิดปั ญหำเรื่ อง Supply chain
หรื อห่วงโซ่อุปทำน ที่ไม่ครอบคลุมกำรผลิต ซึ่งเป็ นอุปสรรคต่อธุรกิจของนักลงทุนต่ำงชำติ ทำให้ สปป.ลำวขำดควำม
ได้ เปรี ยบที่เกิดจำกแรงจูงใจภำยในองค์กร (Internalization incentive Advantage) ตำมทฤษฎีกำรสังเครำะห์ปัจจัยต่ำงๆ
(The Eclectic Paradigm of Dunning)
ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครัง้ ต่ อไป
งำนวิจยั ครัง้ ต่อไป ผู้วิจยั ควรทำกำรศึกษำตัวแปรอื่นๆที่เป็ นปั จจัยที่สง่ ผลต่อกำรลงทุนโดยตรงจำกต่ำงประเทศ
เช่น ระดับกำรศึกษำของแรงงำน ระดับกำรเปิ ดประเทศ หรื อ ผลิตภัณฑ์มวลรวมภำยในประเทศ เป็ นต้ น เพื่อให้ ได้ ข้อมูล
ที่หลำกหลำยและทันสมัย สำมำรถวิเครำะห์ปัญหำและอุปสรรคในประเด็นอื่น และนำมำกำหนดนโยบำยเพื่อดึงดูดกำร
ลงทุนโดยตรงจำกต่ำงประเทศต่อไป
เอกสำรอ้ ำงอิง
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บทบาททางเพศที่สะท้ อนผ่ านละครโทรทัศน์ เรื่อง สะใภ้ จ้าว
Roles of Gender reflected through television series, Sapai
Chao
วิชชา สันทนาประสิทธิ์1
บทคัดย่ อ
การศึกษาวิจัยเรื่ องบทบาททางเพศที่สะท้ อนผ่านละครโทรทัศน์เรื่ องสะใภ้ จ้าว มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาและ
วิเคราะห์ ลกั ษณะของบทบาททางเพศที่สะท้ อนผ่านละครโทรทัศน์เรื่ องสะใภ้ จ้าว และวิธีการถ่ายทอดแนวคิดในเรื่ อง
บทบาททางเพศผ่านตัวละครในละครโทรทัศน์เรื่ องดังกล่าว โดยผู้วิจยั ได้ เลือกกลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั ด้ วยวิธีการสุม่
ตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง เฉพาะละครโทรทัศน์เรื่ องสะใภ้ จ้าวที่ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์สีช่อง 3 ในปี พ .ศ.2558
ความยาว 17 ตอน จากนันจึ
้ งดาเนินการศึกษาและวิเคราะห์บทบาททางเพศที่สะท้ อนในละครโทรทัศน์เรื่ องสะใภ้ จ้าวโดย
การวิเคราะห์ตวั บทจากแหล่งข้ อมูล ได้ แก่ละครโทรทัศน์ ชุดดังกล่าว และข้ อมูลลายลักษณ์ของละครเรื่ องนันๆ
้ และศึกษา
วิธีการถ่ายทอดแนวคิดของบทบาททางเพศผ่านการสร้ างตัวละครของละครเรื่ องดังกล่าว
ผลการศึกษาวิจยั เรื่ องบทบาททางเพศที่สะท้ อนผ่านละครโทรทัศน์ เรื่ อง นันพบว่
้
าละครโทรทัศน์ ”สะใภ้ จ้าว“
เรื่ องดังกล่าวใช้ วิธี การนาเสนอแนวคิดเรื่ องบทบาททางเพศด้ วยวิธีที่เรี ยบง่าย ไม่ซบั ซ้ อน ผ่านการใช้ ตวั ละครสองชุดใน
ลักษณะที่เป็ นตัวละครแบบเป็ นคู่ (Foil) กล่าวคือตัวละครที่มีคณ
ุ ลักษณะตรงกันข้ ามกับตัวละครหนึง่ และมีขึ ้นเพื่อขับเน้ น
หรื อเสริ มให้ ตวั ละครและความเป็ นตัวละครของตัวละครอีกตัวนันเด่
้ นขึ ้น การใช้ ตวั ละครที่มีบคุ ลิก ลักษณะและคุณสมบัติ
ที่เป็ นไปตามค่านิยม เช่นค่านิยมเรื่ องของความเป็ นชาย ความเป็ นหญิง อย่าง ผู้ชายเป็ นช้ างเท้ าหน้ า ผู้หญิงเป็ นช้ างเท้ า
หลัง หรื อผู้ชายข้ าวเปลือก ผู้หญิ งข้ าวสาร และไม่เป็ นไปตามค่านิยมของสังคม คือการสร้ างตั วละครที่มีคุณลักษณะ
บางอย่างผิดไปจากค่านิยมกระแสหลักของสังคม และให้ ตวั ละครทัง้ 2 ฝ่ ายเกิดความขัดแย้ งระหว่างกัน อันนาไปสูบ่ ทสรุป
ของเรื่ องนัน่ คือการสรุ ปให้ เห็นชัดเจนว่าการยอมรับตัวตนและความต้ องการของตัวเองคือสิ่งที่นาพามาซึ่งความสุข จาก
การใช้ ตวั ละครแบบเป็ นคู่ดงั ที่กล่าวไปแล้ วนันจะเห็
้
นได้ วา่ ละครโทรทัศน์เรื่ องสะใภ้ จ้าวไม่ได้ เพียงแค่นาเสนอบทบาททาง
เพศที่สะท้ อนผ่านออกมาจากเรื่ องราวในละครโทรทัศน์แค่เฉพาะบทบาททางเพศที่เป็ นไปตามค่านิยมกระแสหลักของ
สังคมเท่านัน้ หากแต่ยงั สะท้ อนให้ เห็นถึงบทบาททางเพศระหว่างชายหญิงในช่วงการเปลี่ยนผ่านของสังคม ที่ผ้ หู ญิงเริ่ มมี
บทบาท มีตวั ตน และมีสิทธิ์ มีเสียงมากขึ ้น ละครโทรทัศน์เรื่ อง ”สะใภ้ จ้าว“ มีสว่ นในการตอกย ้าแนวคิดอุดมการณ์ และ
ค่านิยมในเรื่ องของบทบาททางเพศที่ปรากฏอยูแ่ ละมีลกั ษณะเป็ นไปตามค่านิยมในสังคม อย่างไรก็ดี ละครโทรทัศน์ก็ยงั
เอื ้ออานวยและสะท้ อนให้ เห็นถึงความโอนอ่อนผ่อนตามของสังคมที่มีตอ่ บทบาทและสิทธิของผู้หญิงที่มีมากขึ ้น แม้ สดุ ท้ าย
แล้ วผู้หญิงก็อาจไม่ได้ มีอานาจมากขึ ้น มีข้อต่อรองมากขึ ้น แต่อย่างน้ อย บทบาทและสิทธิบางอย่างที่ผ้ หู ญิงแสดงออกมาก็
เป็ นที่ยอมรับได้ มากขึ ้นนัน่ เอง
คาสาคัญ : บทบาททางเพศ ละครโทรทัศน์ สะใภ้ จ้าว
1

อาจารย์ กลุม่ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา 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
บทนา
ละครโทรทัศน์เป็ นสื่อมวลชนที่มีอิทธิพลกับมวลชนได้ มากที่สดุ ประเภทหนึ่ง ประกายกาวิล ศรี จินดา (2556, 1)
กล่าวว่าละครโทรทัศน์ถือได้ วา่ เป็ นหนึง่ รูปแบบความบันเทิงที่มีอยูค่ กู่ บั คนไทย ด้ วยความหลากหลายในประเภทของละคร
โทรทัศน์ที่มีให้ เลือก และมีการนาเสนออย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ แทบทุกช่อง ทุกวัน ทุกช่วงเวลา ในปั จจุบนั ละคร
โทรทัศน์จึงเป็ นรายการโทรทัศน์ที่มีความนิยม (Rating) สูงสุดเมื่อเทียบกับรายการโทรทัศน์ประเภทอื่น เมื่อละครโทรทัศน์
เป็ นสื่อที่ได้ รับความนิยมมาก จึงไม่ใช่เรื่ องแปลกที่ละครโทรทัศน์จะเป็ นตัวอย่างที่ดีของสื่อบันเทิงที่มีส่วนสาคัญในการ
ถ่ายทอดและทาซ ้าระบบความเชื่อที่ปรากฏในสังคมจากรุ่นสูร่ ุ่น แม้ สว่ นใหญ่แล้ วเรื่ องราวที่ถกู นาเสนอในละครโทรทัศน์จะ
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เป็ นเรื่ องราวที่เป็ นไปตามกระแสนิยมและกลไกทางการตลาด ซึ่งให้ ความสาคัญกับเรื่ องราวแนวชิงรักหักสวาท หรื อที่
หลายๆ คนให้ คาจากัดความว่า “ละครน ้าเน่า” (Melodrama) มากกว่านัน่ เอง
ตาราวิชาการและงานวิจยั หลายๆ ชิ ้นแสดงให้ เห็นว่าละครโทรทัศน์มีบทบาทในการถ่ายทอดทาซ ้า และนาเสนอ
ความคิด ความเชื่อ และอุดมการณ์ โดยเคลือบแฝงมากับฉากหน้ าที่ประกอบไปด้ วยเนื ้อหา และเรื่ องราวในละครโทรทัศน์
รวมไปถึงอารมณ์ สนุกสนาน ความบันเทิงเริ งรมย์ต่างๆ แม้ วตั ถุประสงค์หลักของละครโทรทัศน์คือการมุ่งเน้ นให้ ความ
บันเทิงแก่ผ้ ชู ม หากแต่เมื่อพิจารณาให้ ดีแล้ วก็อาจจะพบปริ บทหรื อนัยยะที่สะท้ อนให้ เห็นถึงปั ญหาและความคิดหรื อความ
เชื่อต่างๆ ในสังคมได้
บทบาททางเพศ (Gender Role) ระหว่างชายและหญิ งในสังคมไทยเป็ นสิ่งที่ถูกพูดถึงมาอย่างยาวนาน โดย
บทบาททางเพศนัน้ เป็ นสิ่งที่มีควบคู่ไปกับอัตลัก ษณ์ ทางเพศ (Sexual Identity) ซึ่งเป็ นสิ่งที่ติดตัวมนุษย์ มาตัง้ แต่เกิด
กล่า วคื อ ไม่เ ป็ น เพศหญิ ง ก็ ต้ อ งเป็ น เพศชาย เพศใดเพศหนึ่ง ยกเว้ น บุค คลที่ ผิด ปกติ คื อ เกิ ด มามี 2 เพศในคนเดียว
ขณะเดียวกันมนุษย์ก็ยงั ได้ กาหนด “บทบาททางเพศ” ขึ ้นเพื่อให้ บคุ คลปฏิบตั ิตามความคาดหวังของสังคมและวัฒนธรรม
อีกด้ วยสังคมและวัฒนธรรมดังเดิ
้ มได้ แบ่งบทบาทของเพศชายและเพศหญิงให้ แตกต่างกันมาก โดยถือว่าผู้ชายเป็ นเพศที่
แข็งแรงมีพละกาลังมาก ควรทาหน้ าที่ดูแลปกป้อง และคุ้มครองสังคม สังคมจึงยกย่องผู้ชายในฐานะบทบาทของผู้
คุ้มครอง ส่วนผู้หญิงนันเป็
้ นเพศอ่อนแอ มีความนุ่มนวลละเอียดอ่อน ผู้หญิงจึงทาหน้ าที่สร้ างความสัมพันธ์ กับบุคคลใน
ครอบครัวและอบรมเลี ้ยงดูบตุ ร ทังนี
้ ้ บทบาททางเพศไม่ได้ หมายถึงแต่เพียงพฤติกรรมที่สงั คมปรารถนาเป็ นพิเศษสาหรับ
เพศชายและหญิงเท่านัน้ แต่ยงั รวมถึงบุคลิกลักษณะ เจตคติ และค่านิยมอีกด้ วย ซึ่งบทบาททางเพศในลักษณะนี ้มีผลต่อ
การจากัดมุมมอง ความคิดและเชื่อมโยงไปสู่ค่านิยมที่คนในสังคมยึดถือ เมื่อเรามองว่าผู้ชายเป็ นเพศที่มีกาลังมากกว่า
และเป็ นเพศที่ได้ รับการยอมรับให้ เป็ นผู้นา เป็ นช้ างเท้ าหน้ า เป็ นผู้ปกป้องคุ้มครอง ก็ยิ่งทาให้ เรามองผู้หญิงในมุมที่กลับกัน
มากขึ ้น ซึง่ ทังหมดนี
้
้ล้ วนแต่ตอกย ้าให้ เห็นถึงแนวคิดชายเป็ นใหญ่ (Patriarchal Society)
ละครโทรทัศน์เรื่ อง “สะใภ้ จ้าว” เป็ นละครโทรทัศน์แนวย้ อนยุค ดัดแปลงจากบทประพันธ์ของ “รจนา” (หรื อสุภาว์
เทวกุล) ถูกผลิตเป็ นละครโทรทัศน์มาแล้ วทังสิ
้ ้นจานวน 3 ครัง้ ได้ แก่ ในปี พ.ศ. 2522 ทางสถานีโทรทัศน์สกี องทัพบกช่อง 5,
ปี พ.ศ. 2545 ทางสถานีโทรทัศน์สีช่อง 3 และปี พ.ศ. 2558 ทางสถานีโทรทัศน์สีช่อง 3 เช่นเดียวกัน สาหรับ “สะใภ้ จ้าว” ที่
ออกอากาศในปี พ.ศ. 2558 นัน้ ออกอากาศในวันจันทร์ และอังคาร เวลา 20.20-22.50 น. ระหว่างวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.
2558 ถึง 7 ธันวาคม พ.ศ.2558 รวมทังสิ
้ ้น 17 ตอน ( https://th.wikipedia.org/wiki/สะใภ้ จ้าว สืบค้ นข้ อมูล 4 พฤษภาคม
2560) นาแสดงโดย ธนวรรธน์ วรรธนภูติ, พิจกั ขณา วงศารัตนศิลป์ , ธีรเดช เมธาวรยุทธ, ณัฏฐณิชา ดังวัธนาวณิชย์, อัฐมา
ชีวนิจพันธ์ และปรมะ อิ่มอโณทัย
ความสาเร็ จของละครโทรทัศน์เรื่ องสะใภ้ จ้าว ไม่เพียงวัดจากการถูกนากลับมาทาซ ้าถึง 3 ครัง้ แต่ยงั วัดได้ จาก
กระแสนิยมของประชาชนที่พดู ถึงเรื่ องราวในละครโทรทัศน์เรื่ องนี ้ในช่วงเวลาที่ละครออกอากาศ แม้ จะเป็ นละครแนวย้ อน
ยุคที่เข้ าถึงคนดูค่อนข้ างยาก แต่เนื ้อหาของเรื่ องที่พูดถึงความรักและความสัมพันธ์ ของชายและหญิ งท่ามกลางค่านิยม
ดังเดิ
้ มในเรื่ องของการแต่งงาน และการคลุมถุงชนนันสามารถท
้
าให้ คนดูชื่นชอบได้ ซึง่ ทังหมดนี
้
้ล้ วนตอกย ้าให้ เห็นว่าละคร
เรื่ องดังกล่าวมีเรื่ องราวที่น่าสนใจและสามารถทาให้ ผ้ ชู มส่วนใหญ่สนใจ นอกจากเรื่ องราวที่น่าสนใจแล้ ว ละครเรื่ องนี ้ ยัง
สะท้ อนให้ เห็นถึงมุมมองของความคิดของสังคมที่แตกต่างกันระหว่างชายและหญิ ง อันเป็ นเสมือนการสะท้ อนค่านิยม
กระแสหลักของสังคมผ่านตัวละครหลักของเรื่ องทังสี
้ ่ตวั ได้ แก่ หม่อมราชวงศ์กิตติราชนริ นทร์ วุฒิวงศ์ หรื อคุณชายรอง ,
หม่อมราชวงศ์บดินทราชทรงพล วุฒิวงศ์ หรื อคุณชายเล็ก , สาลิน ภักดีนฤนาถ และศรี จิตรา ภักดีนฤนาท ดังนัน้ หาก
กะเทาะเปลือกที่เคลือบแฝงไว้ ด้วยความบันเทิงเริ งรมย์ออกไปแล้ ว ก็อาจกล่าวได้ ว่าละครโทรทัศน์เรื่ องสะใภ้ จ้าวนี ้ยัง
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น าเสนอแง่คิ ดหรื อ ความเชื่ อที่ สอดคล้ อ งและเชื่ อมโยงกับ อุ ดมการณ์ ท างเพศที่ สืบสานมาเนิ่ นนานในสังคมไทย ทัง้
อุดมการณ์ ทางเพศที่สะท้ อนให้ เห็นบทบาททางเพศตามแนวคิดชายเป็ นใหญ่ (Patriarchal) ที่เชื่ อว่าผู้ชายมีสิทธิ และ
บทบาทในสังคมมากกว่าผู้หญิ ง และอุดมการณ์ ทางเพศในช่วงที่สงั คมมีการเปลี่ยนผ่าน ซึ่งบทบาทของผู้หญิ งมีการ
เปลีย่ นแปลง และได้ รับการยอมรับมากขึ ้นกว่าเดิม เพื่อให้ ผ้ ชู มเกิดการตระหนักรู้และคิดตาม ยอมรับ หรื อเห็นต่าง ทังหมด
้
นี ้ ผู้วิจยั เห็นว่าแม้ ประเด็นในการนาเสนอเรื่ องของบทบาททางเพศที่สะท้ อนในละครโทรทัศน์จะไม่ได้ เป็ นประเด็นที่แปลก
ใหม่ แต่อย่างน้ อยที่สดุ การสะท้ อนอุดมการณ์ทางเพศ ทังในด้
้ านที่เป็ นอุดมการณ์กระแสหลักและอุดมการณ์ที่แตกต่างไป
จากกระแสหลักเป็ นส่วนหนึง่ ของกระบวนการในการสืบทอดค่านิยม ความเชื่อ และวัฒนธรรมที่นาไปสูก่ ระบวนการอบรม
บ่มเพาะทางสังคม (Social Cultivation) จากปั จจัยดังกล่าวข้ างต้ น จึงเป็ นประเด็นสาคัญที่น่า สนใจสาหรับการศึกษาวิจยั
ในครัง้ นี ้ ผู้วิจยั มีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับบทบาททางเพศที่สะท้ อนผ่านละครโทรทัศน์เรื่ องสะใภ้ จ้าวว่ามีลกั ษณะ
อย่างไร และแนวคิดในเรื่ องบทบาททางเพศดังกล่าวได้ รับการถ่ายทอดผ่านกระบวนการสร้ างตัวละครในละครโทรทัศน์
เรื่ องนี ้อย่างไร
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
1. แนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะห์ ตวั ละคร (Characterization)
ตัวละคร คือ ผู้ที่ดาเนินเหตุการณ์และเป็ นคนนาพาให้ เรื่ องราวทีถ่ กู สร้ างสรรค์ขึ ้นดาเนินต่อไป เป็ นผู้กระทา
เหตุการณ์ตา่ งๆ ตามเรื่ องราวที่ถกู กาหนดไว้ โดยวิธีการวิเคราะห์ตวั ละครนัน้ สามารถแบ่งได้ ดงั ต่อไปนี ้
1. วิเคราะห์ตามความสาคัญของตัวละคร ซึ่งจะสามารถแบ่งตัวละครออกมาได้ เป็ นสองจาพวก ได้ แก่ ตัว
ละครหลัก คือตัวละครที่เป็ นฝ่ ายดาเนินเรื่ อง และตัวละครรอง คือตัวละครอื่นๆ ที่เป็ นส่วนช่วยในการนาพาให้ เรื่ องราวเคลือ่ นที่
ไปข้ างหน้ าอย่างสมบูรณ์
2. วิเคราะห์ตามบทบาทที่ตวั ละครได้ รับ ซึ่งจะพิจารณาจากรายละเอียดและบทบาทของตัวละครที่ปรากฏ
ในเรื่ อง เช่น เป็ นพระเอก) นางเอก/Hero) เป็ นตัวร้ าย )Villain) หรื อเป็ นผู้ช่วยเหลือ )The Helper) เป็ นต้ น
3. วิเคราะห์ตามคุณลักษณะของตัวละคร ซึง่ จะสามารถแบ่งออกมาได้ เป็ นสองจาพวก ได้ แก่ ตัวละครแบบ
ด้ านเดียว หรื อตัวละครแบบแบน หรื อตัวละครแบบตายตัว )Typed Character) คือ ตัวละครที่มองเห็นได้ เพียงด้ านเดียว ไม่มี
มิติ กับตัวละครแบบมองเห็นได้ รอบด้ าน หรื อตัวละครแบบกลม )Well rounded Character) คือ ตัวละครที่มีมิติ มีลักษณะ
เหมือนคนจริ งๆ มีเหตุผลในการกระทาสิง่ ต่างๆ
4. วิเคราะห์ตามพัฒนาการของตัวละคร ซึง่ จะสามารถแบ่งออกมาได้ เป็ นสองจาพวก ได้ แก่ ตัวละคร
แบบนิ่ง (Static Character) คือตัวละครที่ไม่มีพฒ
ั นาการใดๆ ไม่เกิดการเรียนรู้หรื อการเปลีย่ นแปลงใดๆ หลังจาก
ผ่านเหตุการณ์ตา่ งๆ ในเรื่ องมา และตัวละครแบบเคลือ่ นไหว (Dynamic Character) คือตัวละครที่มีการเปลีย่ นแปลง ในเชิง
ความคิดจิตใจ หรื ออุปนิสยั ใจคอหลังจากผ่านเหตุการณ์ตา่ งๆ ในเรื่ องกระบวนการในการสร้ างตัวละคร จะพิจารณาได้ จาก
1. บุคลิกภาพและลักษณะ (Appearance) หมายความถึงรูปและลักษณะของตัวละคร ไม่วา่
จะเป็ น ในเชิ งกายภาพ เพศ และรู ป ลัก ษณ์ รวมไปถึ ง ลัก ษณะของอุป นิ สัย การแต่ง ตัว การแสดงตัว ต่อ ผู้อื่ น ทัง้ หมด ซึ่ง
บุคลิกภาพและลักษณะจะมีสว่ นช่วยสะท้ อนให้ เห็นตัวตนของตัวละครอย่างชัดเจนมากขึ ้น
2. ปูมหลัง (Background) คือพื ้นเพ ที่มา ความเป็ นมา รวมไปถึงอดีตที่อาจส่งผลกระทบต่อ
ลักษณะนิสยั หรื อพฤติกรรมต่างๆ ของตัวละครได้
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3. มุมมองและทัศนคติของตัวละคร (Point of view) หมายความถึงมุมมองและทัศนคติของตัว
ละครที่มีตอ่ ตัวเอง ต่อคนอื่น อันเป็ นผลนาไปสูพ่ ฤติกรรมที่แสดงต่อคนอื่น
2. แนวคิดเกี่ยวกับบทบาทชายหญิง (Roles of Gender)
แนวคิดเกี่ ยวกับบทบาทชายหญิ งไว้ ว่าบทบาทชายหญิ งหมายถึงหมวดหมู่ข องพฤติกรรมที่ บุคคลเข้ า ใจใน
ลักษณะความเป็ นชายและหญิงของคนในสังคม และของตนเอง บทบาทในที่นี ้จึงหมายถึงภาระหน้ าที่ พฤติกรรม ความ
คาดหมายจากบุคคลอื่นและความหวังที่บคุ คลผู้นนต้
ั ้ องมีตอ่ ผู้อื่น บทบาททางเพศมีความผันแปรอยู่ตลอดเวลา โดยอาจ
ผันแปรได้ จากสภาพท้ องที่ ผันแปรตามสภาพของสังคมและวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไป และผันแปรไปตามวัยและ ,
ขันตอนชี
้
วิตของแต่ละบุคคล
ดุลยา จิตตะยโศธร กล่าวว่าบทบาททางเพศหมายถึงบทบาทที่สงั คม หนึ่งๆ คาดหวังให้ บคุ คลเพศ (197 ,2551)
ชายหรื อหญิ งแสดงออกว่าเป็ นชายหรื อหญิ งตามเพศกาเนิดของตน ซึ่งการแสดงออกว่าเป็ นชายหรื อหญิ งนัน้ จะถูก
กาหนดจากปั จจัย ประการ ได้ แก่ ปั จจัยทางด้ านชีวภาพ ซึ่งหมายถึงความแตกต่างในเชิงชีวภาพของร่างกาย เช่นความ 2
หรื อความแตกต่างของอวัยวะเพศ เป็ นต้ น แตกต่างด้ านโครงสร้ างของร่ างกาย และปั จจัยทางด้ านสภาพแวดล้ อม ซึ่งมา
จากสภาพแวดล้ อมของบุคคล อาทิเช่น การเลี ้ยงดูจากครอบครัว หรื อสภาพและความคาดหวังของสังคม ซึ่งมีผลต่อการ
กาหนดวิธีการแสดงออกของบทบาททางเพศของบุคคลอย่างเห็นได้ ชดั
3. แนวคิดสตรีนิยม (Feminism)
แนวคิดสตรี นิยม เป็ นแนวคิดที่ให้ ความสาคัญกับการศึกษาด้ วยเรื่ องของเพศ ซึ่งแนวคิดดังกล่าวให้
ความสาคัญกับคาว่าเพศโดยแบ่งออกเป็ น 2 ด้ าน คือ เพศตามธรรมชาติ ซึง่ หมายถึงเพศที่ติดตัวมาตังแต่
้ กาเนิด และเพศ
สภาพ คือเพศที่ไม่ได้ ติดตัวมาตังแต่
้ กาเนิดหากแต่ถกู ประกอบสร้ างขึ ้นมาจากสังคม เช่นการกาหนดสิง่ ที่เหมาะสมสาหรับ
ผู้หญิงหรื อผู้ชาย แนวคิดสตรี นิยมมักเชื่อว่าความเป็ นเพศถูกประกอบสร้ างขึ ้นโดยสังคมมากกว่าจะถูกกาหนดโดยปั จเจก
บุคคล (กาญจนา แก้ วเทพ, 2551)
Simone de Beauvoir (1949 อ้ างถึงในกาญจนา แก้ วเทพ, 2543) กล่าวถึงเรื่ องเพศไว้ ในหนังสือ “เพศที่สอง” ว่า
“คนเรานันไม่
้ ได้ เกิดมาเป็ นผู้หญิงหรอก หากแต่ได้ กลายมาเป็ นภายหลัง ” ซึง่ ประโยคดังกล่าวหมายความว่าการเป็ นผู้หญิง
นันไม่
้ ได้ ติดตัวมาตังแต่
้ เกิดตามธรรมชาติ หากแต่ได้ มาจากการ “ถูกทาให้ เป็ น” จากสภาพสังคม, วัฒนธรรม และสถาบัน
ต่างๆ ในปริ บทสังคมที่มีชายเป็ นใหญ่ แนวคิดสตรี นิยมจึงเป็ นแนวคิดที่ศกึ ษาสถานะและสภาพความเป็ นรองของผู้หญิง
การที่ผ้ หู ญิงด้ อยกว่าผู้ชาย และมักจะเชื่อว่าผู้หญิงถูกปฏิบตั ิจากสังคมโดยไม่เป็ นธรรม
งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
บทความวิชาการเรื่ อง บทบาททางเพศ: ในทัศนะของนักจิตวิทยา ของดุลยา จิตตะยโศธร ที่อธิบาย (2551)
ความหมายและลักษณะของบทบาททางเพศ โดยกล่าวว่าบทบาททางเพศนัน้ คือบทบาทที่สงั คมหนึง่ ๆ คาดหวังให้ บคุ คล
ปั จจัย ได้ แก่ 2 เพศชายและเพศหญิงแสดงออกว่าเป็ นชายหรื อหญิง โดยมีการกาหนดบทบาททางเพศผ่านปั จจัยหลักๆ
ปั จจัยทางด้ านชีวภาพ ทีเ่ ป็ นลักษณะทางกายภาพ โครงสร้ าง และอวัยวะของบุคคล และปั จจัยทางด้ านสภาพแวดล้ อม
หรื อสังคม ที่มีผลต่อการหล่อหลอมลักษณะความเป็ นชายหรื อหญิงให้ กบั บุคคลที่เป็ นสมาชิกของสังคมนันๆ
้
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การวิจยั การวิเคราะห์บทบาททางเพศในรายการทอล์กโชว์ และวาไรตี ้โชว์ทางโทรทัศน์ไทย ของอาทิตา ชิวปรี ชา
ซึง่ มองว่าแม้ จะมีลกั ษณะที่มีแนวโน้ มว่าได้ รับการยอมรับมากขึ ้น หากบทบาทของผู้หญิงทีป่ รากฏในรายการทอล์ก (2540)
โชว์ และวาไรตี ้โชว์นนก็
ั ้ ยงั มีวิธีการนาเสนอที่สะท้ อนให้ เห็นแนวคิดของสังคมชายเป็ นใหญ่มากกว่า สังเกตได้ จากบทบาท
ของผู้ร้ ่วมรายการเพศชายที่มีลกั ษณะเป็ นผู้กระทามากกว่าเพศหญิง ที่ยงั คงตกอยูใ่ นฐานะของผู้ถกู กระทา แต่สว่ นที่มี
แนวโน้ มว่าพัฒนาขึ ้นคือในด้ านเนื ้อหา ซึง่ จะเห็นได้ วา่ มีลกั ษณะของการส่งเสริ มความเท่าเทียมกันในเนื ้อหาของรายการ
มากขึ ้น
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ลกั ษณะของบทบาททางเพศที่สะท้ อนผ่านละครโทรทัศน์เรื่ องสะใภ้ จ้าว
2. เพื่อศึกษาวิธีการถ่ายทอดแนวคิดในเรื่ องบทบาททางเพศผ่านตัวละครในละครโทรทัศน์เรื่ องสะใภ้ จ้าว
ระเบียบวิธีวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรของการวิจยั ได้ แก่ ละครโทรทัศน์เรื่ องสะใภ้ จ้าว ซึง่ ผู้วิจยั ได้ ทาการค้ นคว้ าข้ อมูลและพบว่าละครโทรทัศน์
เรื่ อง “สะใภ้ จ้าว” เป็ นละครโทรทัศน์ที่สร้ างจากบทประพันธ์ ของรจนา (หรื อสุภาว์ เทวกุล) และก่อนหน้ านี ้ เคยผลิตเป็ น
ละครโทรทัศน์มาแล้ วทังสิ
้ ้นจานวน 3 ครัง้ ได้ แก่ ในปี พ.ศ. 2522 ทางสถานีโทรทัศน์สกี องทัพบกช่อง 5, ปี พ.ศ. 2545 ทาง
สถานีโทรทัศน์สชี ่อง 3 และปี พ.ศ. 2558 ทางสถานีโทรทัศน์สชี ่อง 3 เช่นเดียวกัน
ในการเลือกกลุม่ ตัวอย่างที่เป็ นตัวแทนการศึกษาครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ได้ ดาเนินการเลือกกลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั ด้ วย
วิธีการสุม่ ตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) กล่าวคือเฉพาะละครโทรทัศน์เรื่ องสะใภ้ จ้าว ที่ออกอากาศ
ในปี พ.ศ. 2558 เป็ นละครโทรทัศน์ที่ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์สชี ่อง 3 ออกอากาศในวันจันทร์ และอังคาร เวลา 20.2022.50 น. ระหว่างวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2558 ถึง 7 ธันวาคม พ.ศ.2558 รวมทังสิ
้ ้น 17 ตอน ( https://th.wikipedia.org/wiki/
สะใภ้ จ้าว สืบค้ นข้ อมูล 4 พฤษภาคม 2560) และนาแสดงโดย ธนวรรธน์ วรรธนภูติ , พิจักขณา วงศารัตนศิลป์ , ธี รเดช
เมธาวรยุทธ, ณัฏฐณิชา ดังวัธนาวณิชย์ , อัฐมา ชีวนิจพันธ์ และปรมะ อิ่มอโณทัย ซึ่งละครโทรทัศน์เรื่ องสะใภ้ จ้าวที่ออก
อากาศในปี พ.ศ. 2558 นี ้ เป็ นการนากลับมาทาซ ้าเป็ นครัง้ ที่ 3 และเป็ นครัง้ ที่ถือว่าใหม่ลา่ สุด เพิ่งออกอากาศจบไปไม่นาน
อีกทังยั
้ งเป็ นละครโทรทัศน์ที่ได้ รับความนิยม และเป็ นที่สนใจของผู้ชมตลอดช่วงเวลาในการออกอากาศด้ วย
เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นี ้ใช้ วิธีวิจยั โดยอาศัยข้ อมูลต่างๆ ดังต่อไปนี ้
.1ข้ อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ได้ จากการเก็บรวบรวมข้ อมูลจากกลุม่ ตัวอย่างที่ได้ จากการสุม่ ตัวอย่าง
แบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) กล่าวคือ ละครโทรทัศน์เรื่ องสะใภ้ จ้าว ที่ออกอากาศในปี พ ศ.2558.จานวน
ทังสิ
้ ้น ตอน และข้ อมูลลายลักษณ์จากหนังสือบทละครโทรทัศน์ที่ตีพิมพ์ควบคู่ไปกับการออกอากาศของละครโทรทัศน์ 17
เรื่ องดังกล่าว
2. ข้ อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ศึกษาจากแนวคิด ทฤษฎี เอกสารข้ อมูล งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง และ
ข้ อมูลอ้ างอิงอื่นๆ เป็ นกรอบแนวคิดในการศึกษา ควบคูไ่ ปกับข้ อมูลเชิงสารสนเทศต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องหรื อเชื่อมโยงกันได้ กบั
ละครโทรทัศน์เรื่ องสะใภ้ จ้าว
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การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การวิจยั ครัง้ นี ้ผู้วิจยั เก็บข้ อมูลด้ วยตนเอง ดังต่อไปนี ้
1. ข้ อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ซึง่ แบ่งการเก็บรวบรวมข้ อมูลออกเป็ น 2 ส่วน ดังนี ้
ส่วนที่ 1 การศึกษาและวิเคราะห์บทบาททางเพศที่สะท้ อนผ่านข้ อมูลลายลักษณ์ และละครโทรทัศน์เรื่ องสะใภ้
จ้ าว โดยการวิเคราะห์ตวั บท (Texual Analysis) ตามแนวคิดเรื่ องบทบาททางเพศระหว่างชาย-หญิง และแนวคิดสตรี นิยม
เพื่อให้ ทราบว่าบทบาททางเพศที่สะท้ อนผ่านละครโทรทัศน์เรื่ องสะใภ้ จ้าวมีลกั ษณะอย่างไร
ส่วนที่ 2 การศึกษาวิธีการถ่ายทอดบทบาททางเพศผ่านการสร้ างตัวละครในละครโทรทัศน์เรื่ องสะใภ้ จ้าว เพื่อให้
ทราบว่าละครโทรทัศน์เรื่ องสะใภ้ จ้าว มีวิธีการในการถ่ายทอดแนวคิดหรื อประเด็นในเรื่ องของบทบาททางเพศผ่านตัวละคร
ในละครได้ อย่างไร ซึ่งในส่วนนี ้ ผู้วิจัยจะดาเนินการโดยการวิเคราะห์ ตวั บท (Texual Analysis) จากองค์ประกอบของ
กระบวนการเล่าเรื่ องและการสร้ างตัวละคร เช่น บุคลิกภาพและลักษณะ, ปูมหลัง และมุมมอง/ทัศนคติ เป็ นต้ น 2. ข้ อมูล
ทุติยภูมิ (Secondary Data) ศึกษาจากแนวคิด ทฤษฎี เอกสารข้ อมูล และ
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องเป็ นกรอบแนวคิดในการศึกษา ซึง่ ข้ อมูลเหล่านี ้ส่วนใหญ่จะเป็ นข้ อมูลที่นาไปใช้ ในการอ้ างอิง
อธิบาย และเชื่อมโยงกับข้ อมูลที่ผา่ นกระบวนการวิเคราะห์ตวั บทมาแล้ วอีกด้ วย
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผู้วิจยั จะดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยแบ่งออกเป็ น 2 ขันตอน
้
ดังนี ้
ขันตอนที
้
่ 1 ศึกษาและวิเคราะห์บทบาททางเพศที่สะท้ อนในละครโทรทัศน์เรื่ องสะใภ้ จ้าวโดยการวิเคราะห์ตวั บท
(Texual Analysis) จากแหล่งข้ อมูลคือละครโทรทัศน์ชดุ ดังกล่าวจานวนรวมทังสิ
้ ้น 17 ตอน และข้ อมูลลายลักษณ์ อัน
หมายถึงหนังสือบทละครโทรทัศน์เรื่ องดังกล่าวที่ตีพิมพ์จาหน่ายควบคูไ่ ปกับการออกอากาศของละครโทรทัศน์เรื่ องนันๆ
้
ขันตอนที
้
่ 2 ศึกษาวิธีการถ่ายทอดบทบาททางเพศผ่านกระบวนการสร้ างตัวละครในละครโทรทัศน์เรื่ องสะใภ้ จ้าว
โดยการวิ เ คราะห์ ตัว บท (Texual Analysis) ด้ วยการพิ จ ารณาวิ ธี ก ารถ่ า ยทอดแนวคิ ด เรื่ อ งบทบาททางเพศผ่ า น
องค์ประกอบของการสร้ างตัวละคร องค์ประกอบ ได้ แก่ บุคลิกภาพและลักษณะ 3, ปูมหลัง และมุมมองทัศนคติ/ เพื่อหา
ข้ อสรุปว่าละครโทรทัศน์ดงั กล่าวมีวิธีการในการถ่ายทอดแนวคิดเรื่ องบทบาททางเพศผ่านตัวละครในละครได้ อย่างไร
อภิปรายและสรุ ปผลการวิจัย
ผู้วิจัยได้ ดาเนินการวิเคราะห์ละครโทรทัศน์เรื่ อง “สะใภ้ จ้าว” โดยการวิเคราะห์ตวั บท (Texual Analysis) จาก
แหล่งข้ อมูลคือละครโทรทัศน์ชุดดังกล่าวจานวนรวมทังสิ
้ ้น 17 ตอน และข้ อมูลลายลักษณ์ ซึ่งหมายถึงหนังสือบทละคร
โทรทัศน์เรื่ องดังกล่าวที่ตีพิมพ์จาหน่ายควบคู่ไปกับการออกอากาศของละครโทรทัศน์เรื่ องนันๆ
้
และผู้วิจัยเลื อกที่จะ
ศึกษาเรื่ องของบทบาททางเพศระหว่างชาย-หญิ งที่สะท้ อนผ่านละครโทรทัศน์เรื่ อง “สะใภ้ จ้าว” ผ่านบทบาททางเพศที่
ปรากฏในละครโทรทัศน์เรื่ องดังกล่าวโดยพิจารณาจากบทบาทและพฤติกรรมของตัวละคร และความคาดหมายจากตัว
ละครอื่นที่มีต่อตัวละครนันๆ
้ เนื่องจากละครโทรทัศน์นัน้ อาศัยกลวิธีการเล่าเรื่ องผ่านเรื่ องราวที่เชื่อมโยงด้ วยการกระทา
และเหตุการณ์ต่างๆ ในเรื่ อง ดังนัน้ การวิเคราะห์บทบาททางเพศที่เกิดขึ ้นในเรื่ องราวผ่านบทบาทและพฤติกรรมของตัว
ละครจึงเป็ นวิธีที่น่าจะเหมาะสมที่สดุ ทังนี
้ ้ บทบาททางเพศที่ถูกสะท้ อนผ่านละครโทรทัศน์เรื่ องสะใภ้ จ้าวที่ได้ จากการ
วิเคราะห์มี ดังนี ้
1.“ผู้ชายเป็ นช้ างเท้ าหน้ า ผู้หญิงเป็ นช้ างเท้ าหลัง ” ซึง่ สะท้ อนผ่านบทบาทและพฤติกรรมของตัวละครหลายตัวใน
เรื่ องอย่างเห็นได้ ชดั “ผู้ชายเป็ นช้ างเท้ าหน้ า ผู้หญิงเป็ นช้ างเท้ าหลัง ” มีความหมายว่าผู้ชายเป็ นผู้นา ผู้หญิงเป็ นผู้ตาม
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และลักษณะของละครเรื่ อง “สะใภ้ จ้าว” นันเป็
้ นละครแนวพีเรี ยดย้ อนยุคที่พดู ถึงสังคมที่ยงั คงให้ ความสาคัญกับแนวคิดที่
เป็ นกระแสหลักของสังคมไทยในสมัยนันก็
้ คือการที่ผ้ ชู ายเป็ นผู้แข็งแกร่ งกว่า มีอานาจ และมีกาลังมากกว่า ผู้ชายจึงอยูใ่ น
ฐานะของผู้นา เป็ นคนที่กาหนด และมีสิทธิ์เลือกได้ ในขณะที่ผ้ หู ญิงนันเป็
้ นเพศที่ถกู มองว่าอ่อนแอ และจาเป็ นต้ องอาศัย
การปกป้องดูแลจากฝ่ ายชาย ซึ่งแนวคิดนีเ้ ป็ นแนวคิดที่ได้ มาจากปั จจัยทางธรรมชาติอันเป็ นตัวกาหนดบทบาทและ
บุคลิกภาพทางเพศในสังคม กล่าวคือ ปั จจัยทางธรรมชาติ ให้ ความสาคัญกับความแตกต่ างระหว่างชายหญิงที่เกิดขึ ้นใน
เชิงกายภาพ และชีวภาพ เพราะชายหญิ งมีโครงสร้ าง ร่ างกาย อวัยวะเพศที่แตกต่างกัน ทาให้ พวกเขามีธรรมชาติที่ไม่
เหมือนกัน ปั จจัยในเชิงธรรมชาตินี ้ส่งผลให้ ชายและหญิงมีพฤติกรรม และมีบทบาทในการรับผิดชอบหรื อแสดงหน้ าที่ที่
แตกต่างกันไป
บทบาททางเพศแบบ “ผู้ชายเป็ นช้ างเท้ าหน้ า ผู้หญิงเป็ นช้ างเท้ าหลัง ” จึงถูกสะท้ อนให้ เห็นผ่านตัวละครหลายตัว
รวมไปถึงพฤติกรรมและมุมมองที่ตวั ละครถูกคาดหวังจากตัวละครตัวอื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือตัวละครศรี จิตรา และ
คุณชายรอง ที่เป็ นเสมือนภาพแทนของชายหญิงที่มีคณ
ุ ลักษณะและพฤติกรรมที่เป็ นไปตามบทบาททางเพศที่เป็ นค่านิยม
กระแสหลักของสังคมในยุคนัน้ ศรี จิตราเองถูกอบรมและเลี ้ยงดูมาโดยแม่และป้าผู้เคยเป็ นข้ ารับใช้ ในวัง ทาให้ ซึมซับ
รู ปแบบพฤติกรรมและวิถีชีวิตแบบที่ผ้ ูหญิ งถูกสอนให้ เป็ นคนเรี ยบร้ อย ไม่มีปากเสียง และรั กงานบ้ านงานเรื อน ส่วน
คุณชายรองเอง เนื่องจากพี่ชายเป็ นคนที่ไม่เป็ นหลักเป็ นฐาน คุณชายรองจึงเป็ นเสมือนตัวแทนของผู้นาครอบครัวแทนบิดา
ต้ องเข้ มแข็ง เคร่งขรึมและวางตัวอยูใ่ นกรอบของความเป็ นชายที่ชดั เจนเพื่อเป็ นกาลังหลักให้ กบั ครอบครัวได้
อย่างไรก็ดี ละครโทรทัศน์เรื่ องนี ้ไม่ถึงกับพุ่งประเด็ นไปที่อานาจของความเป็ นชายแต่อย่างเดียว หากพยายามที่
จะนาเสนอภาพของสังคมร่ วมสมัยที่ผ้ หู ญิงเริ่ มมีปากมีเสียงและมีสิทธิมากขึ ้น อาจไม่ถึงกับเท่าเทียมกับผู้ชาย แต่ก็ไม่ได้
หมายความว่าผู้หญิงจะต้ องเป็ นคนเดินตามเสมอไป ดังนันถ้
้ าหากว่าศรี จิตราเป็ นตัวแทนของผู้หญิงที่ เป็ น “ช้ างเท้ าหลัง”
แล้ ว สาลิน ก็คือตัวละครที่ถกู สร้ างขึ ้นมาเพื่อเป็ นตัวละครแบบเป็ นคู่ (Foil) ซึง่ หมายถึงตัวละครที่มีคณ
ุ ลักษณะตรงกันข้ าม
กับตัวละครหนึง่ และมีขึ ้นเพื่อขับเน้ นหรื อเสริ มให้ ตวั ละครและความเป็ นตัวละครของตัวละครอีกตัวนันเด่
้ นขึ ้น
สาลินไม่มีอะไรที่เหมือนกับศรี จิตราเลยนอกจากความเป็ นเพศหญิ งเหมือนกัน ในขณะที่ศรี จิตราเรี ยบร้ อย รัก
งานบ้ านงานเรื อน และเป็ นแม่ศรี เรื อน กุลสตรี สาลินกลับเป็ นคนกระโดกกระเดก ตรงไปตรงมา และดูเหมือนเด็กผู้ชาย
มากกว่าเด็กผู้หญิง นอกจากนี ้ สาลินเป็ นคนที่มีความชัดเจนในตัวเอง และรู้ ว่ าตัวเองกาลังทาอะไรและต้ องการอะไร เช่น
เมื่อเธอทราบว่าแม่และป้าต้ องการให้ ศรี จิตราแต่งงานกับคุณชายรอง สาลินทาทุกวิถีทางที่จะเปลี่ยนใจแม่และป้า เมื่อทา
ไม่สาเร็ จ สาลินก็เปลี่ยนวิธีการด้ วยการเข้ าหาคุณชายรอง เพื่อที่จะต่อรองและขอร้ องให้ เขาไม่แต่งงานกับพี่สาวของเธอ
เพราะทังคู
้ ่ไม่ได้ รักหรื อรู้ จักกันมาก่อน การกระทาของสาลินนัน้ ถือได้ ว่าเป็ นสิ่งที่ผิดไปจากวิสยั ที่เหมาะที่ควรสาหรั บ
ผู้หญิงทัว่ ๆ ไป เพราะเธอไม่ได้ ยอมจานนต่อชะตากรรมที่ถกู กาหนดให้ ผ้ หู ญิงเดินตามและเชื่อฟั งคาสัง่ ของผู้ใหญ่ หากแต่
ต้ องการและแสดงเจตจานงที่จะเปลี่ยนมันอย่างเห็นได้ ชดั การกระทาของสาลินจึงขัดต่อคุณลักษณะของการเป็ น “ช้ างเท้ า
หลัง” โดยดุษฎี
เช่นเดียวกัน ภาพของชายที่เป็ นผู้นา มีอานาจก็ไม่ได้ ถูกนาเสนอแบบตรงไปตรงมาแต่อย่างเดียว ละครยังคง
นาเสนอลักษณะที่เป็ นคู่ขดั แย้ งกันเพื่อสะท้ อนให้ เห็นว่าเมื่อยุคสมัยเปลี่ ยนไป เมื่อผู้หญิงมีบทบาทมากขึ ้น ผู้ชายก็อาจไม่
จาเป็ นต้ องเป็ นผู้นาที่เคร่ งขรึ มทรงอานาจอีกต่อไป ดังเช่นคุณชายเล็ก ซึ่งเป็ นลูกคนเล็ก ไม่ต้องมีความรับผิดชอบใดๆ
มากมาย ส่งผลให้ เขาดูเป็ นคนอารมณ์ดี ขี ้เล่น และไม่ได้ มีบคุ ลิกเคร่ งขรึ ม เป็ นผู้นา หรื อจริ งจังแบบพี่ชายคนรอง จะว่าไป
ตัวละครคุณชายเล็กก็ถูกสร้ างขึ ้นมาเป็ นตัวละครแบบเป็ นคู่ (Foil) กับตัวละครคุณชายรองเช่นเดียวกัน เนื่องจากความ
แตกต่างระหว่างสองพี่น้องทาให้ มองเห็นภาพของความเป็ นชายที่แตกต่างกันไปตามรุ่น (generation) อย่างชัดเจน
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ในขณะที่คณ
ุ ชายรอง ผู้เป็ นพี่ เป็ นยุคที่อาวุโสกว่า ยังคงติดยึดอยูก่ บั ความคิดและความเชื่อในเรื่ องของฐานันดร
และอานาจ ความเป็ นผู้นาของผู้ชายแบบเดิมๆ คุณชายเล็กที่อายุน้อยกว่ากลับมองข้ ามสิ่งต่างๆ เหล่านี ้ และไม่สนใจใน
เรื่ องของยศถาบรรดาศักดิ์ ดังที่เห็นในเรื่ องว่าเขาแอบปลอมตัวไปสืบว่าสาลินมีลกั ษณะอย่างไร เมื่อทราบว่าเขากาลังจะ
ถูกจับให้ หมันหมายกั
้
บเธออีกคน และเมื่อเขาได้ พบกับเธอ เขาก็ไม่ได้ อินงั ขังขอบใดๆ กับบุคลิกลักษณะที่ตรงไปตรงมา
ของเธอ และมอบมิตรภาพให้ กบั เธอในทันที คุณชายเล็กจึงเป็ นเสมือนผู้ชายยุคใหม่ที่ยอมรับตัวตนและพฤติกรรมที่ไม่โอน
อ่อนผ่อนตามของผู้หญิงได้ อย่างไม่ตะขิดตะขวงใจ
2.“ผู้ชายข้ าวเปลือก ผู้หญิ งข้ าวสาร” ซึ่งสะท้ อนผ่านบทบาทและพฤติกรรมของตัวละครหลายตัวในเรื่ องอย่าง
เห็นได้ ชดั “ผู้ชายข้ าวเปลือก ผู้หญิงข้ าวสาร” เป็ นสุภาษิ ตโบราณที่มีความหมายเชิงเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่าง
ชายหญิ งในสังคมไทย ซึ่งสอนให้ ผ้ หู ญิ งรักนวลสงวนตัว โดยผู้ชายเปรี ยบเหมือนข้ าวเปลือกที่สามารถนาไปหว่านหรื อ
เพาะปลูก งอกใหม่ได้ อีก ส่วนผู้หญิงเปรี ยบเหมือนข้ าวสารคือผ่านการขัดสีแล้ วพร้ อมที่จะนาไปหุงไม่สามารถนาไปปลูกได้
อีก
จะเห็นได้ ว่าแนวคิดดังกล่าวถูกสะท้ อนให้ เห็นผ่านความคิดและความเชื่อในเรื่ องการเป็ นกุลสตรี และมุมมองที่
ตัวละครหลายๆ ตัวให้ ความสาคัญกับคุณลักษณะของผู้หญิงและผู้ชาย ที่เห็นได้ ชดั ที่สดุ น่าจะเป็ นกรณีของการแต่งงาน
ระหว่างหม่อมราชวงศ์หญิงเทพีเพ็ญแสง หรื อคุณหญิงก้ อยและอัศนีย์ที่ลงเอยด้ วยการหย่าร้ าง ในขณะที่อศั นีย์ อดีตสามี
กลับ ใช้ ชี วิ ต หลัง การหย่าร้ างปกติ ไม่ได้ ถูก ตาหนิ ติ เ ตี ย น หรื อ ว่า ร้ าย คุณ หญิ ง ก้ อ ยกลับ กลายเป็ น ผู้ห ญิ งที่ มีตาหนิ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับสมเด็จพระองค์ หญิ งที่มองว่าคุณหญิ งก้ อยไม่เหมาะสมกับคุณชายรองเนื่องจากเธอผ่านการ
แต่งงานมาแล้ ว แม้ วา่ ทังสองพระองค์
้
จะเคยเป็ นคูร่ ั กกันมาก่อนก็ตาม ความเชื่อในเรื่ อง “ผู้ชายข้ าวเปลือก ผู้หญิงข้ าวสาร”
นี ้ยังสะท้ อนให้ เห็นอย่างเด่นชัดด้ วยการใช้ ตวั ละคร ศรี จิตรา ที่เป็ นผู้หญิงเรี ยบร้ อย มีความเป็ นกุลสตรี รักนวลสงวนตัวและ
ชอบทางานบ้ านงานเรื อน และได้ รับการชื่นชมจากทุกคน โดยเฉพาะตัวละครที่เป็ นผู้ใหญ่ ที่ยงั คงยึดมัน่ ในค่านิยมเกี่ยวกับ
คุณลักษณะของชายหญิงที่ถกู ที่ควรอีกด้ วย
นอกจากนี ้ ผลการศึกษาวิจยั เรื่ องบทบาททางเพศที่สะท้ อนผ่านละครโทรทัศน์ เรื่ อง “สะใภ้ จ้าว” นันพบว่
้
าละคร
โทรทัศน์เรื่ องดังกล่าวใช้ วิธีการนาเสนอแนวคิดเรื่ องบทบาททางเพศด้ วยวิธีที่เรี ยบง่าย ไม่ซบั ซ้ อน ผ่านการใช้ ตวั ละครสอง
ชุดในลักษณะที่เป็ นตัวละครแบบเป็ นคู่ (Foil) กล่าวคือตัวละครที่มีคณ
ุ ลักษณะตรงกันข้ ามกับตัวละครหนึ่ง และมีขึ ้นเพื่อ
ขับเน้ นหรื อเสริ มให้ ตวั ละครและความเป็ นตัวละครของตัวละครอีกตัวนันเด่
้ นขึ ้น การใช้ ตวั ละครที่มีบุคลิก ลักษณะและ
คุณสมบัติที่เป็ นไปตามค่านิยม เช่นค่านิยมเรื่ องของความเป็ นชาย ความเป็ นหญิง อย่าง ผู้ชายเป็ นช้ างเท้ าหน้ า ผู้หญิงเป็ น
ช้ างเท้ า หลัง หรื อ ผู้ช ายข้ า วเปลือ ก ผู้ห ญิ ง ข้ า วสาร และไม่ เ ป็ น ไปตามค่า นิ ย มของสัง คม คื อ การสร้ างตัว ละครที่ มี
คุณลักษณะบางอย่างผิดไปจากค่านิยมกระแสหลักของสังคม และให้ ตวั ละครทัง้ 2 ฝ่ ายเกิดความขัดแย้ งระหว่างกัน อัน
นาไปสูบ่ ทสรุ ปของเรื่ องนัน่ คือการสรุ ปให้ เห็นชัดเจนว่าการยอมรับตัวตนและความต้ องการของตัวเองคือสิ่งที่นาพามาซึง่
ความสุข จากการใช้ ตัวละครแบบเป็ นคู่ดังที่กล่าวไปแล้ วนัน้ จะเห็นได้ ว่าละครโทรทัศน์ เรื่ องสะใภ้ จ้าวไม่ได้ เพียงแค่
นาเสนอบทบาททางเพศที่สะท้ อนผ่านออกมาจากเรื่ องราวในละครโทรทัศน์แค่เฉพาะบทบาททางเพศที่เป็ นไปตามค่านิยม
กระแสหลักของสังคมเท่านัน้ หากแต่ยงั สะท้ อนให้ เห็นถึงบทบาททางเพศระหว่างชายหญิ งในช่วงการเปลี่ยนผ่านของ
สังคม ที่ผ้ หู ญิงเริ่ มมีบทบาท มีตวั ตน และมีสิทธิ์ มีเสียงมากขึ ้น ผ่านการใช้ ตวั ละครหลักอย่าง สาลิน ที่เป็ นเสมือนตัวแทน
ของผู้หญิงที่ไม่ได้ ยอมจานนต่อโชคชะตา และยอมเป็ นผู้ตามอีกต่อไป เช่นเดียวกับคุณชายเล็ก ที่ถกู ใช้ เป็ นเสมือนตัวแทน
ของผู้ชายในยุคสังคมเปลี่ยนผ่านที่ไม่จาเป็ นต้ องเข้ มแข็ง เคร่ งขรึ ม และเอาการเอางานแต่อย่างเดียว หากแต่สามารถมี
อารมณ์ อ่อนไหวได้ ด้วยเช่นกัน ซึ่งลักษณะของการใช้ ตวั ละครแบบเป็ นคู่ (Foil) ในตัวละครสาลิน-ศรี จิตรา และคุณชาย
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รอง-คุณชายเล็กนี ้ ช่วยขับเน้ นให้ เห็นถึงบทบาททางเพศที่เปลีย่ นไปในยุคสมัยที่สงั คมเริ่ มยอมรับตัวตนและสิทธิข องผู้หญิง
ได้ มากขึ ้นนัน่ เอง
ดังนัน้ จึงสรุ ปได้ อย่างเห็นได้ ชดั ว่าละครโทรทัศน์เรื่ อง “สะใภ้ จ้าว” นัน้ มีส่วนในการตอกย ้าแนวคิดอุดมการณ์
และค่านิยมในเรื่ องของบทบาททางเพศที่ปรากฏอยู่และมีลกั ษณะเป็ นไปตามค่านิยมในสังคม กล่าวคือ ละครโทรทัศน์
เรื่ อง “สะใภ้ จ้าว” เป็ นส่วนหนึง่ ของการตอกย ้าและสะท้ อนให้ เห็นค่านิยมเดิมเรื่ องบทบาททางเพศตามอุดมการณ์ชายเป็ น
ใหญ่ (Patriarchy) ซึง่ เป็ นแนวคิดกระแสหลักในสังคมไทยอยูแ่ ล้ ว อย่างไรก็ดี ละครโทรทัศน์ก็ยงั เอื ้ออานวยและสะท้ อนให้
เห็นถึงความโอนอ่อนผ่อนตามของสังคมที่มีต่อบทบาทและสิทธิของผู้ หญิงที่มีมากขึ ้น แม้ สดุ ท้ ายแล้ วผู้หญิงก็อาจไม่ได้ มี
อานาจมากขึ ้น มีข้อต่อรองมากขึ ้น แต่อย่างน้ อย บทบาทและสิทธิบางอย่างที่ผ้ หู ญิงแสดงออกมาก็เป็ นที่ยอมรับได้ มากขึ ้น
นัน่ เอง
การสะท้ อนบทบาททางเพศที่ปรากฏในสังคม ทังที
้ ่เป็ นไปตามแนวคิดกระแสหลัก และไม่เป็ นไปตามแนวคิด
กระแสหลักนัน้ แสดงให้ เห็นว่าละครโทรทัศน์ยงั คงมีบทบาทสาคัญในการธารงรักษา และถ่ายทอดความคิด ความเชื่อ
ค่านิยม และอุดมการณ์ทางสังคมให้ คงอยูส่ บื ไป อีกทังยั
้ งมีบทบาทในการนาเสนอความคิด หรื อค่านิยมใหม่ๆ ที่ก่อให้ เกิด
เป็ นกระแส หรื อทาให้ เกิดการยอมรับในสังคมได้ ขณะเดียวกัน สิ่งที่ค้นพบในงานวิจยั นี ้ยังแสดงให้ เห็นด้ วยว่าแม้ บทบาท
ของสือ่ โทรทัศน์จะลดน้ อยลงเมื่อสือ่ ใหม่ ที่เป็ นสือ่ ออนไลน์ได้ ถือกาเนิดขึ ้นมา แต่สอื่ โทรทัศน์ก็ยงั เป็ นสือ่ ที่มีความสาคัญใน
แง่ของการถ่ายทอดความคิดและอุดมการณ์ทางสังคมเพื่อก่อให้ เกิดกระบวนการอบรมบ่มเพาะในสังคมสืบต่อไปอีกด้ วย
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การวิเคราะห์ โมเดลองค์ ประกอบเชิงยืนยันภาวะผู้นาด้ าน
สิ่งแวดล้ อมของอุตสาหกรรมโรงแรมในประเทศไทย
A Confirmatory Factor Analysis Model of Environmental
Leadership of Hotel Industry in Thailand
นิลุบล วิโรจน์ ผดุงพงศ์ 1*
สวียา ปรารถนาดี2
อนิรุธ พิพัฒน์ ประภา3
บทคัดย่ อ
การศึกษานี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์โมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยันภาวะผู้นาด้ านสิง่ แวดล้ อมของอุตสาหกรรม
โรงแรมในประเทศไทย กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการศึกษาครัง้ นี ้คือผู้บริ หารโรงแรม ระดับ 3-5 ดาว เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั คือ
แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ผลการวิจยั พบว่าผลการวิเคราะห์องค์ประกอบภาวะผู้นาด้ านสิ่งแวดล้ อม
ของอุต สาหกรรมโรงแรมในประเทศไทย ประกอบด้ ว ย 3 องค์ ป ระกอบ คื อ (1)วิ สัย ทัศ น์ ข องผู้น าด้ า นสิ่ง แวดล้ อ ม
(2)ทัศนคติด้านสิง่ แวดล้ อม (3)ศีลธรรมและค่านิยม ซึง่ ทัง้ 3 องค์ประกอบมีดชั นีที่ใช้ ในการตรวจสอบความสอดคล้ องและ
ความกลมกลื น ของตัว แบบกับ ข้ อ มูล เชิ ง ประจัก ษ์ ดัง นี ้ Chi-Square =128.750; df = 99;  2 /df =2.182; RMASE
=0.077; SRMR =0.016; CFI = 0.968; TLI =0.958 แสดงว่า แบบจ าลองการวัด ภาวะผู้น าด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มมี ค วาม
สอดคล้ องกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ สามารถใช้ วดั ภาวะผู้นาด้ านสิง่ แวดล้ อมของอุตสาหกรรมโรงแรมในประเทศไทยได้
คาสาคัญ : ภาวะผู้นาด้ านสิง่ แวดล้ อม , วิสยั ทัศน์ของผู้นาด้ านสิง่ แวดล้ อม,ทัศนคติด้านสิง่ แวดล้ อม,ศีลธรรมและค่านิยม
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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บทนา
ปั จจุบนั ปั ญหาด้ านสิง่ แวดล้ อมเป็ นประเด็นที่ต้องร่วมกันดาเนินการแก้ ไขอย่างเร่งด่วน เพราะในอดีตทุกประเทศ
มุ่งเน้ นการพัฒนาเศรษฐกิจให้ เติบโตโดยใช้ ทรัพยากรธรรมชาติอย่างฟุ่ มเฟื อย จึงส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพภูมิอากาศโลก โดยเฉพาะการเกิดภาวะโลกร้ อน (Global Warming) แนวคิดการพัฒนาที่ยงั่ ยืนได้ รับการยอมรับมาก
ขึ ้นในการกาหนดนโยบายและทิศทางการดาเนินงานขององค์กรทุกระดับทังระดั
้ บประเทศจนถึงระดับนานาชาติ ตลอด
ทศวรรษที่ 1970 แนวคิดการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนเป็ นแนวคิดที่มีผ้ ใู ห้ ความสนใจศึกษาในหลายประเด็น (Pirages, 1977;
Cleveland, 1979; Connor, 1979) APAT (2002) ได้ กล่ า วไว้ ว่ า อุ ต สาหกรรมโรงแรมสร้ างผลกระทบทางลบต่ อ
สิ่งแวดล้ อม เนื่องจากมีการใช้ ทรัพยากรธรรมชาติตา่ งๆ อย่างมากเกินความจาเป็ น เนื่องด้ วยลักษณะการดาเนินงานด้ วย
การให้ บริ การของอุตสาหกรรมโรงแรมมีการใช้ พลังงาน และใช้ ทรัพยากรธรรมชาติเป็ นจานวนมาก ทางเลือกที่สามารถ
ช่ ว ยลดผลกระทบ คื อ การท่อ งเที่ ยวที่ เป็ น มิตรกับ สิ่งแวดล้ อม โดยปั จ จุบันอุตสาหกรรมการท่อ งเ ที่ ยวที่เป็ นมิตรกับ
สิ่งแวดล้ อมเริ่ มเป็ นที่แพร่ หลายมากขึน้ ในหลายประเทศ เจ้ าของโรงแรมที่พักต่างๆ เริ่ มปรั บตัวให้ เป็ นโรงแรมสีเขียว
(Green Hotel) เช่น ในประเทศสหรัฐอเมริ กาที่มีการปรับตัวในด้ านต่างๆ อาทิ การใช้ สบู่เหลวแทนสบู่ก้อน การใช้ วสั ดุรี
ไซเคิล (Cometa, 2012) การใช้ ถงุ ผ้ าแทนถุงพลาสติก การใช้ หลอดไฟที่ประหยัดพลังงานการใช้ อปุ กรณ์ที่ประหยัดน ้า เป็ น
ต้ น (Millar & Baloglu, 2008) ในเขตบริ หารพิเศษฮ่องกง ธุรกิจโรงแรมที่พกั เริ่ มมีการใช้ ผลิตภัณฑ์หรื อบริ การที่เป็ นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้ อม เช่น ลดการปล่อยของเสีย ใช้ ผลิตภัณฑ์ที่ เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อมหรื อมีนโยบายในการประหยัดพลังงานที่
ชัดเจน (Chan, 2013) สาหรั บประเทศมาเลเซียที่เริ่ มประสบกับปั ญหาด้ านสิ่งแวดล้ อม ธุรกิ จโรงแรมที่พกั ในประเทศ
มาเลเซียได้ เริ่ มมีก ารปรั บ ตัวเพื่ อเป็ น Green Hotel มากขึน้ (Yusof & Jamalidin, 2013) การศึก ษาของแอนเดอร์ เร็ ค
(Andereck, 2009) ที่ทาการศึกษานักท่องเที่ยวที่ท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติของอริ โซน่า สหรัฐอเมริ กาจานวน 852
คน พบว่านักท่องเที่ยวจานวนมากให้ ความสาคัญกับการรั บผิ ดชอบด้ า นสิ่ง แวดล้ อมของบริ ษัท ที่ให้ บ ริ การด้ า นการ
ท่องเที่ยว เช่นเดียวกับบัคลีย์ (Buckley,2003 อ้ างถึงใน Franch, Martini, Buffa, & Parisi, 2008) ได้ กล่าวไว้ ว่า กระแส
การท่องเที่ยวแบบยัง่ ยืนจะกลายเป็ นทางเลือกสาคัญของกลุม่ นักท่องเที่ยวโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศที่กาลังพัฒนา
ทังนี
้ ้จะเห็นได้ วา่ กลุม่ ลูกค้ าที่ใช้ บริ การการท่องเที่ยวในประเทศไทยโดยส่ว นใหญ่เป็ นชาวต่างชาติที่มีความคาดหวังกับการ
รักษาและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้ อม การศึกษาดังกล่าวสะท้ อนให้ เห็นว่ากลุม่ ธุรกิจโรงแรมตระหนักถึงการนาแนวคิดด้ าน
การจัดการสิง่ แวดล้ อมมาใช้ ในการวางกลยุทธ์
สาหรับประเทศไทย อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็ นอุตสาหกรรมที่สาคัญอย่ างยิ่ง รายได้ จากการท่องเที่ยวใน
ประเทศไทยเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง จากข้ อมูลในปี 2560 ตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติเที่ยวไทยเติบโต 8.8% หรื อมีจานวน
ประมาณ 35 ล้ านคน และสาหรับทิศทางตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติในปี 2561 คาดว่าจะมีจานวนประมาณ 37.8 ล้ านคน
ขยายตัวประมาณร้ อยละ 7.0 จากปี 2560 (ศูนย์วิจยั กสิกรไทยม,2561) และจากแนวโน้ มการเติบโตของอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวทาให้ กลุ่มธุรกิจโรงแรมได้ รับประโยชน์มากที่สดุ รองลงมาคือ ธุรกิจอาหารและเครื่ องดื่ม ธุรกิจขนส่งทางบก
ธุรกิจการบิน ธุรกิจด้ านการกีฬาและบันเทิง ตามลาดับ ธุรกิจโรงแรมจึงถือเป็ นหนึ่งในห่วงโซ่อปุ ทานของอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวที่มีบทบาทสาคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ซึง่ ธุรกิจโรงแรมถือเป็ นธุรกิจที่มีการใช้ ทรัพยากรธรรมชาติ
ในกระบวนการดาเนินงานเป็ นจานวนมาก รวมทัง้ ยังสร้ างปั ญหาด้ านสิ่งแวดล้ อมในวงกว้ างอีกด้ วย ( Chon & Maier,
2010) และจากกระแสการท่องเที่ยวที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม ทาให้ ภาคธุรกิจโรงแรมและที่พกั เริ่ มตื่นตัวและจัดทาแผน
นโยบายการบริ การ ที่เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อม โดยคานึงถึงความรับผิดชอบต่อผลสังคมจากการดาเนินธุรกิจ (Corporate
Social Responsibility) จากการสารวจของ Kelly & Williams (Kelly, J., & Williams, P.W., 2007) ในปี 2007 แสดงผล
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ยืนยันว่า ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมมีความกระตือรื อร้ นและสนใจที่จะกาหนดนโยบายด้ านสิ่งแวดล้ อมและแนวทาง
ปฏิบตั ิในการประหยัดพลังงานเพื่อลดต้ นทุนการผลิตของโรงแรม จึงสรุ ปได้ วา่ ธุรกิจที่พกั แรมต่างๆ “เต็มใจ” และ “ยินดี”ที่
จะช่วยดูแลสิ่งแวดล้ อม ดังนันเมื
้ ่อนโยบายการประหยัดพลังงานเพื่อลดต้ นทุนของภาคอุตสาหกรรมบริ การ ดาเนินควบคู่
ไปกับความใส่ใจดูแลสิง่ แวดล้ อมที่เพิ่มขึ ้นของผู้บริ โภคจึงส่งเสริ มให้ เกิดความเปลีย่ นแปลงในธุรกิจการบริ การที่พกั แรมไป
ในทิศทางที่เป็ นประโยชน์ตอ่ สิง่ แวดล้ อม
ปั จจัยสาคัญที่จะทาให้ องค์กรเกิดความสามารถการจัดการห่วงโซ่อปุ ทานด้ านสิ่งแวดล้ อม จาเป็ นอย่างยิ่งที่ต้อง
อาศัยผู้บริ หารที่มีภาวะผู้นา (Leadership) ที่สามารถบริ หารจัดการองค์กรให้ ทนั ต่อสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงเพราะ
ผู้นาเป็ นผู้กาหนดกลยุทธ์หรื อเป้าหมายรวมถึงการจัดสรรทรัพยากรสาหรับกิจกรรมทังหมดที
้
่มีตอ่ วัตถุประสงค์ขององค์กร
(Banerjee et al., 2003 Epstein & Buhovac, 2014) แนวคิดความเป็ นผู้นาได้ เปลี่ยนจากการบ่งชี ้ที่ตวั บุคคลไปยังองค์กร
มากขึ ้นและในยุคปั จจุบนั ที่ปัญหาสิ่งแวดล้ อมและสังคมมีค วามซับซ้ อน ดังนันปั
้ จจัยดังกล่าวจึงได้ รับความสนใจจาก
นักวิชาการและนักปฏิบตั ิซึ่งมีการศึกษาในหลายประเด็น อย่างไรก็ตาม แนวดังกล่าวยังไม่ได้ ข้อสรุ ปที่ชดั เจน เกี่ยวกับ
ภาวะผู้นา (Leadership) กับ การจัดการสิ่งแวดล้ อม (Environmental Management) เนื่องจากประเด็นด้ านสิ่งแวดล้ อม
กลายเป็ นประเด็นสาคัญที่หลายองค์กรจึงตระหนักถึงบทบาทสาคัญของการเป็ นผู้นาในการจัดการกับปั ญหาเหล่านี ้
งานวิจยั นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงองค์ประกอบของภาวะผู้นาด้ านสิง่ แวดล้ อมและวิเคราะห์องค์ประกอบของภาวะผู้นา
ด้ า นสิ่ง แวดล้ อ มว่ามีอ งค์ ป ระกอบใดบ้ า ง และองค์ ประกอบใดมีผลต่อ ความสามารถการจัดการห่วงโซ่อุปทานด้ าน
สิง่ แวดล้ อม
การทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดภาวะผู้นาด้ านสิ่งแวดล้ อม (Environmental Leadership)
แนวคิดความเป็ นผู้นาได้ เปลีย่ นจากการบ่งชี ้ที่ตวั บุคคลไปยังองค์กรมากขึ ้น สิง่ แวดล้ อมกลายเป็ นประเด็นสาคัญ
ที่หลายองค์กรตระหนักถึงบทบาทสาคัญของการเป็ นผู้นาในการจัดการกับปั ญหาเหล่านี ้ (Banerjee et al., 2003 Epstein
& Buhovac, 2014) เพราะผู้นากาหนดกลยุทธ์ หรื อเป้าหมายด้ านความยัง่ ยืนขององค์กรและจัดสรรทรั พยากรสาหรับ
กิจกรรมทังหมดที
้
่มีตอ่ วัตถุประสงค์ขององค์กร (Banerjee et al. ,2003) สอดคล้ องกับ Epstein และ Buhovac (2014) ได้
ให้ ความสาคัญกับความเป็ นผู้นาในการพัฒนาและใช้ กลยุทธ์ด้านการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนรวมถึงการสือ่ สารความยัง่ ยืนของ
องค์ กรกับผู้มีส่วนได้ เสียทัง้ ภายในและภายนอก แนวคิดภาวะผู้นาด้ านสิ่งแวดล้ อม เกิ ดจากความกดดันเรื่ องความ
รั บ ผิ ด ชอบต่อ สัง คม (Corporate Social Responsibility) (Mostovicz, I., N. Kakabadse, and A. Kakabadse, 2009)
ทฤษฎีความเป็ นผู้นาแบบปรั บตัวของ Heifetz เป็ นจุดเริ่ มต้ นที่สาคัญสาหรั บแนวคิดความเป็ น ผู้นาด้ า นสิ่งแวดล้ อ ม
โดยเฉพาะการร่ ว มกัน รั บ ผิ ด ชอบในปั ญ หาสิ่ง แวดล้ อม เช่ น การเปลี่ย นแปลงสภาพภูมิ อ ากาศ การใช้ แ ละท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมหาศาลในขณะที่มีอย่างจากัด การพัฒนาปรับปรุ งแก้ ไขปั ญหาสิ่งแวดล้ อมที่ทวีปัญหาความ
รุ นแรงขึ ้นจนเป็ นปั ญหาระดับสังคมและโลก ทาให้ ประเด็นด้ านความเป็ นผู้นาและสิ่งแวดล้ อมถูกนามาเชื่อมโยงกันและมี
ความจาเป็ นอย่างยิ่งในการศึกษาในเรื่ องความเป็ นผู้นาด้ านสิ่งแวดล้ อมที่เกิดขึน้ ในช่วงของการเจริ ญเติบโตทางด้ าน
เศรษฐกิจ แต่ละเลยในเรื่ องของคุณธรรมจริ ยธรรม (Iszatt-White, M. and C. Sauanders, 2014, p. 239) ดังนันจึ
้ งเกิด
การพัฒนาของแนวคิดของภาวะผู้นา ทฤษฏีของภาวะผู้นาการเปลีย่ นแปลงและความรับผิดชอบต่อสังคมด้ านสิง่ แวดล้ อม
เกิดเป็ นภาวะผู้นากระบวนทัศน์ใหม่ คือ แนวคิดภาวะผู้นาด้ านสิง่ แวดล้ อม ซึง่ ผู้บริ หารที่มีภาวะผู้นาด้ านสิง่ แวดล้ อมนี ้เป็ น
ปั จจัยสาคัญที่นามาสูก่ ารกาหนดแนวทางการจัดการสิ่ งแวดล้ อม ซึ่งเป็ นแนวคิดที่ม่งุ เน้ นการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
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และสิ่ง แวดล้ อ มอย่างเหมาะสมและคุ้ม ค่าเพื่ อ ให้ มีท รั พ ยากรใช้ ได้ อ ย่า งยั่งยื น ( 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)
แนวคิดภาวะผู้นาด้ านสิ่งแวดล้ อม (Environmental Leadership) เป็ นการบูรณาการระหว่างทฤษฏีภาวะผู้นา
การเปลี่ยนแปลง (Transformational leadership) กับ ผู้นาทางด้ านจริ ยธรรม (Moral Leadership) ด้ านการตระหนักรู้
และการให้ ค วามใส่ใ จด้ านสิ่ง แวดล้ อ ม (Environment)รวมถึงทฤษฎีเชิ งสถานการณ์ (Contingency Theory) ซึ่งการ
เปลีย่ นแปลงเกี่ยวกับแนวคิดและวิวฒ
ั นาการของภาวะผู้นาด้ านสิง่ แวดล้ อม (Simon Western, 2008) แสดงได้ ดงั นี ้
ปี 1990 ลักษณะเป็ นผู้นาแบบผู้ควบคุม (Controller Transactional Leader) การแสดงความคิดเห็นและการควบคุมการ
จัดการเป็ นแบบวิทยาศาสตร์ ซึ่งผู้นาแบบควบคุมยังมีอยูเ่ รื่ อยมาโดยเฉพาะในจีนและเอเซีย ปี 1960 มีการเปลี่ยนแปลง
โดยเน้ นความสัมพันธ์ของบุคคลมากขึ ้น ปี 1980 ภาวะผู้นาการเปลีย่ นแปลง มีการควบคุมทางวัฒนธรรม ปี 2000 ผู้นาที่
เป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้ อม ผู้นาสีเขียว ผู้นาที่เห็นแก่สว่ นรวม ผู้นาแบบรับใช้ ผู้นาที่ยอดเยี่ยม ดังภาพที่ 3 แสดงให้ เห็นถึงการ
เปลีย่ นแปลงเกี่ยวกับภาวะผู้นาและความเป็ นผู้นาด้ านสิง่ แวดล้ อมที่มีการพัฒนาไปเพื่อตอบสนองความต้ องการ

ภาพที่ 3 แสดงการเปลีย่ นแปลงเกี่ยวกับภาวะผู้นา
ที่มา : Simon Western, 2008 หนังสือ Leadership A Critical Text
องค์ ประกอบของภาวะผู้นาด้ านสิ่งแวดล้ อม
รู ปแบบการเป็ นผู้นาด้ านสิ่งแวดล้ อม (Environmental Leadership Model : ELM) ซึ่งเสนอโดย Flannery and
May (1994) โดยประยุกต์ทฤษฎีพฤติกรรมการวางแผน (Theory of Planned Behavior :TPB) ของ Ajzen ผลการศึกษา
พบว่าพฤติกรรมด้ านสิง่ แวดล้ อมมาจากปั จจัยดังนี ้ 1) คุณค่าทางศีลธรรมของผู้บริ หารระดับสูง 2) ทัศนคติด้านสิง่ แวดล้ อม
3) อิทธิพลของผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย และ4) การควบคุมพฤติกรรมในการรับรู้ ซึ่งทาให้ นกั วิจยั และผู้ปฏิบตั ิงานสามารถทา
ความเข้ าใจเกี่ยวกับปั จจัยสาคัญในการพัฒนายุทธศาสตร์ ด้านสิ่งแวดล้ อมขององค์กรและกิจกรรมด้ านความเสมอภาค
ด้ านสิง่ แวดล้ อม
Norman L. Christensen Jr, 2008 ได้ เขี ย นมุ ม มองเกี่ ย วกั บ ภาวะผู้ น าด้ านสิ่ ง แวดล้ อมในในหนั ง สื อ
Environmental Leadership Equals Essential Leadership โดยระบุว่า ภาวะผู้น าด้ า นสิ่ง แวดล้ อ มจะประกอบด้ วย 4
องค์ประกอบ คือ ขอบเขต (Boundaries) การจัดลาดับความสาคัญ (Priorities) ความไม่แน่นอน (Uncertainties) และการ
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กระทา (Action) ประเด็นด้ านสิ่งแวดล้ อมที่น่าสนใจและน่าเป็ นห่วงที่สดุ ของคือ เรื่ องของขอบเขตที่มนั จะกระจายไปได้ ใน
ทุกพื ้นที่ ตัวอย่างเช่นการตัดไม้ ทาลายป่ าภูมิภาคหนึง่ ๆ จะส่งผลกระทบต่อลักษณะการจัดการป่ าไม้ ในภูมิภาคอื่น ๆ และ
การแก้ ปัญหาสิง่ แวดล้ อมดังกล่าวต้ องการการสือ่ สารความเข้ าใจและการทางานร่วมกันหลายฝ่ าย
Berry และ Gordon (2012) กล่าวว่าในแง่ของความเป็ นผู้นาด้ านสิ่งแวดล้ อมยังไม่สอดคล้ องกับทฤษฎีใด โดย
จะใช้ ทฤษฏีพื ้นฐานที่เชื่อถือได้ สาหรับความคิดและการกระทา โดยใช้ ประสบการณ์การสังเกตการณ์ และความคิดส่วน
บุคคล ประกอบด้ วยองค์ประกอบ วิสยั ทัศน์เกี่ยวกับลักษณะของผู้นาซึง่ เกิดขึ ้นจากการคิดในอนาคตโดย (1 ประการคือ 4
ใช้ ข้อมูลทังหมดที
้
่มีและการคาดการณ์การทดสอบและข้ อมูลเชิงลึกจึงเป็ นประโยชน์และสามารถถ่ายทอดได้ ทักษะการ (2
เป็ นผู้นาเช่นจริ ยธรรมและคุณค่าส่วนบุคคลการสื่อสารการจัดการการประเมินความขัดแย้ งและการแก้ ปัญหามีผลต่อ
3 กฎหมายและนโยบาย) การสังเกตการณ์ของผู้นาเองรู้ ว่าการเป็ นผู้นาด้ านสิ่งแวดล้ อมที่มีประสิทธิภาพขึ ้นอยู่กบั บริ บท
เช่นวัฒนธรรมองค์กร ที่ตงทางภู
ั้
มิศาสตร์ ความแปรปรวนในสภาพแวดล้ อมทางธรรมชาติ ฯลฯ การสร้ างวิสยั ทัศน์ (4
นโยบาย กิ จกรรมสาหรั บองค์ กรจริ งและสถานการณ์ จริ งซึ่งรวมถึงสถ านะปั จจุบันความท้ าทายและปั ญหาตลอดจน
ตัวเลือกสาหรับการแก้ ปัญหาและตัวชี ้วัดเพื่อติดตามและประเมินผลการแก้ ไข เน้ นการมีสว่ นร่ วมของทีมที่สเู่ ป้าหมายถูก
สร้ างขึ ้นและมีการตัดสินใจร่วมกัน
คณะกรรมการวิสยั ทัศน์ในการพัฒนาผู้นาด้ านสิ่งแวดล้ อมในระดับอุดมศึกษาเพื่อบรรลุเป้ าหมายอย่างยัง่ ยืน
ในเอเชีย กระทรวงสิ่งแวดล้ อมประเทศญี่ปนุ่ (Committee on the Vision for Developing Environmental Leaders in
Higher Education towards Achieving a Sustainable Asia, the Ministry of Environment, Japan) เสนอว่า ผู้ น า
ด้ านสิ่งแวดล้ อมจะต้ องมี “แรงจูงใจที่มงุ่ มัน่ ”,“ความเชี่ยวชาญ” และ“ความเป็ นผู้นา” อธิบายได้ ว่า แรงจูงใจที่มงุ่ มัน่ ควร
อยูบ่ นพื ้นฐานของความเข้ าใจที่ชดั เจนเกี่ยวกับความเร่งด่วนของสถานะปั จจุบนั ของความยัง่ ยืนและการดาเนินการ ความ
เต็มใจที่จะทาหน้ าที่ในการคุ้มครองสิ่งแวดล้ อมเป็ นที่คาดหวังของผู้ นาด้ านสิ่งแวดล้ อม จริ ยธรรมด้ านสิ่งแวดล้ อมและ
ความสามารถในการประเมิ น ความต้ อ งการระยะยาวและระยะสัน้ มี ค วามสัม พัน ธ์ กับ แรงจู ง ใจที่ ดี ข องผู้น าด้ า น
สิ่งแวดล้ อม ในเวลาเดียวกันแรงจูงใจและความเต็มใจควรได้ รับการสนับสนุนจากความสามารถในการทาความเข้ าใจ
ความสัมพันธ์ ระหว่างมิ ติด้านสิ่งแวดล้ อมเศรษฐกิจและสังคม คุณค่าของสิ่งแวดล้ อมยังไม่ได้ รับการยอมรั บในระบบ
เศรษฐกิจและสังคมในปั จจุบนั ดังนันจึ
้ งจาเป็ นต้ องจัดการกับข้ อบกพร่ องในสามมิตินี ้ ความเป็ นผู้นาเป็ นองค์ประกอบ
สาคัญอย่างยิ่งสาหรับผู้นาด้ านสิ่งแวดล้ อม เป็ นผู้นาสามารถถ่ายทอดความรู้ ข้ อมูลและเทคโนโลยีสาหรับการแก้ ปัญหา
สิง่ แวดล้ อม
การบูรณาการคานิยามของภาวะผู้นาด้ านสิ่งแวดล้ อมที่สอดคล้ องกับบริบทของอุตสาหกรรมโรงแรม
การบูรณาการคานิยามของภาวะผู้นาด้ านสิ่งแวดล้ อมให้ สอดคล้ องกับบริ บทอุตสาหกรรมโรงแรมในประเทศมี
รายละเอียดสามารถสรุ ปองค์ ป ระกอบ ภาวะผู้นาด้ านสิ่งแวดล้ อม ตามแนวคิดของ Flannery and May , Berry and
Gordon และ Education towards Achieving a Sustainable Asia, the Ministry of Environment, Japan ดังนี ้
ภาวะผู้นาด้ านสิ่งแวดล้ อม (Environmental Leadership : EL) หมายถึง หมายถึง ผู้นาได้ ใช้ พฤติกรรมส่วน
บุคคลกับความสามารถทังศาสตร์
้
และศิลป ในการสร้ างวิสยั ทัศน์ กระตุ้นจูงใจ มีอิทธิพลทางความคิดและพฤติกรรมเชิง
บวกต่อผู้ตาม และมีจิตสานึกเรื่ องความรับผิดชอบต่อสังคมด้ านสิง่ แวดล้ อม รวมทัง้ เพื่อให้ การดาเนินงานบรรลุเป้าหมาย
สูงสุดขององค์กรด้ านสิง่ แวดล้ อม มีองค์ประกอบที่สาคัญในการวัด 3 ด้ าน ดังนี ้
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วิสัยทัศน์ ของผู้นาด้ านสิ่งแวดล้ อม (Environmental Leader Vision : EV) หมายถึง ผู้บริ หารที่มีวิสยั ทัศน์ใน
การกาหนดนโยบาย การจัดการด้ านสิง่ แวดล้ อมให้ กบั องค์กร มีความมุง่ มัน่ ในการผลักดันให้ โรงแรมมีการดาเนินงานที่เป็ น
มิตรต่อสิ่งแวดล้ อม มีส่วนร่ วมกับผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียในการตัดสินใจและจัดการเกี่ ยวกับประเด็นด้ านสิ่งแวดล้ อม มี
ความสามารถในการผลักดันองค์กรให้ ไปสู่เป้าหมายในการเป็ นโรงแรมที่เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อมและตอบสนองความ
ต้ องการของลูกค้ า รวมถึงการอนุญาตให้ พนักงานมีสว่ นร่ วมในการตัดสินใจการดาเนินงานที่เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อมและ
ให้ ความสาคัญกับการฝึ กอบรมด้ านสิง่ แวดล้ อม
ทั ศนคติ ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม (Environmental Attitudes : EA) หมายถึง การตระหนักถึงความต้ องการและ
ผลกระทบของผู้มีสว่ นได้ เสียเกี่ยวกับสิ่งแวดล้ อ มเป็ นสาคัญ ความมุ่งมัน่ ในการสร้ างความยัง่ ยืนของสังคมและเข้ าใจถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างมิติด้านสิง่ แวดล้ อม เศรษฐกิจและสังคม โดยเชื่อมัน่ ว่าการดาเนินการด้ านสิง่ แวดล้ อมจะนาไปสูก่ าร
เชื่อมโยงความสาเร็ จของโรงแรม สังคมและความยัง่ ยืนเข้ าด้ วยกัน
ศีลธรรมและค่ านิยม ( Moral and Value :MV ) หมายถึง การให้ ความสาคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคมใน
เรื่ องสิ่งแวดล้ อม ตระหนักรู้ ว่าทรั พยากรบนโลกมีอยู่อย่างจากัดและบางอย่างใช้ แล้ วสูญสลายไปไม่สามารถสร้ างขึ ้น
ทดแทนได้ หรื อต้ องใช้ ระยะเวลานานนับศตวรรษ การมีจริ ยธรรมในการดาเนินธุรกิจโดยการปรั บเปลี่ยนรูปแบบวิธีคิดด้ วย
การมุ่งเน้ นผลกาไรจากการดาเนินงานควบคู่กับการดาเนินงานที่เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อม รวมถึงการตระหนักถึงความ
ต้ องการของผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียเกี่ยวกับปั ญหาสิง่ แวดล้ อมและผลกระทบที่ตามมาเสมอ
กรอบแนวคิด

ภาพที่ 4 องค์ประกอบของตัวแปรภาวะผู้นาด้ านสิง่ แวดล้ อมของอุตสาหกรรมโรงแรมในประเทศไทย

วัตถุประสงค์
เพื่ อ ศึ ก ษาองค์ ป ระกอบและวิ เ คราะห์ โ มเดลองค์ ป ระกอบเชิ ง ยื น ยัน ของภาวะผู้น าด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มของ
อุตสาหกรรมโรงแรมในประเทศไทย
วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
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ประชากรที่ใช้ ในการศึกษาครั ง้ นี ้คือ ผู้บริ หารโรงแรม ระดับ 3-5 ดาวที่เป็ นสมาชิกของสมาคมโรงแรมไทย มี
จานวน 717 โรงแรม (ข้ อมูล ณ วันที่ 15 เมษายน 2561 อ้ างอิง) ซึง่ การกาหนดขนาดกลุม่ ตัวอย่างใช้ เกณฑ์ในการพิจารณา
เพื่ อ ท าการวิ เ คราะห์ แ บบจ าลองสมการโครงสร้ าง (Structural Equation Modeling: SEM) โดยเกณฑ์ ข อง Jackson
(2001) กล่าวถึงเกณฑ์ที่ใช้ กาหนดขนาดกลุม่ ตัวอย่างว่าขนาดกลุม่ ตัวอย่างควรเป็ น 10-20 เท่าของตัวแปรสังเกตได้ ซึ่ง
การวิจยั นี ้มีตวั แปรสังเกตได้ จานวน 10 ตัวแปรสังเกตได้ จึงต้ องมีขนาดตัวอย่างเท่ากับ 100-200 ตัวอย่าง โดยการวิจยั นี ้มี
จานวนตัวอย่างที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูลจริ งทังสิ
้ ้น 200 ตัวอย่าง ดังนันจ
้ านวนกลุม่ ตัวอย่างในงานวิจยั ครัง้ นี ้เป็ นไปตาม
ข้ อกาหนดสอดคล้ องกับเกณฑ์ของ Kline (2005) ที่กาหนดว่าขนาดกลุม่ ตัวอย่างเพื่อใช้ ในการวิเคราะห์แบบจาลองสมการ
โครงสร้ างที่เหมาะสมควรมีอย่างน้ อย 200 ตัวอย่างขึ ้นไป โดยมีผ้ บู ริ หารของธุรกิจโรงแรมเป็ นผู้ให้ ข้อมูล (Key Informants)
เครื่องมือและการทดสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูลการวิจยั นี ้ คือแบบสอบถาม (Questionnaire) ประกอบด้ วย 4 ตอน ดังนี ้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 แบบสอบถามข้ อมูลทัว่ ไปของโรงแรม
ตอนที่ 3 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้นาด้ านสิ่งแวดล้ อม ประกอบด้ วยข้ อคาถาม 3 ด้ าน ได้ แก่ วิสยั ทัศน์
ของผู้นาด้ านสิ่งแวดล้ อม จานวน 6ข้ อ, ทัศนคติด้านสิ่งแวดล้ อม จานวน 3 ข้ อ,ศีลธรรมและค่านิยม จานวน 4 ข้ อและ
ตอนที่ 4 ข้ อเสนอแนะเพิ่มเติม ในขันตอนการทดสอบคุ
้
ณภาพเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั ดังนี ้ 1) การทดสอบความตรง
เชิงเนื อ้ หา (content validity) แบบสอบถามได้ ส่งให้ ผ้ ูทรงคุณวุฒิจานวน 5 ท่านตรวจสอบคุณภาพ เป็ นตัวแทนของ
เนื ้อหาสาระของตัวแปร ความครอบคลุม และความชัดเจนของภาษาที่ใช้ วา่ มีความ เหมาะสมหรื อไม่ พบว่าผลการทดสอบ
คุณภาพเครื่ องมือ ในการทดสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื ้อหา โดยพิจารณาค่าดัชนีวดั ความสอดคล้ อง (IOC) ตังแต่
้ 0.501.00 พบว่า ค่าดัชนีความสอดคล้ องระหว่างข้ อคาถามมีคา่ อยู่ระว่าง 0.6-1.00 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.50 ถือเป็ นค่าที่ยอมรับ
ได้ (Rovinelli and Hambleton, 1977) 2) การทดสอบความน่ าเชื่อถือ (reliability) โดยพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา
(Alpha’s Cronbach) พบว่า ค่าความน่าเชื่อถื อของแบบสอบถามทุกข้ อคาถามมีค่าอยู่ระหว่าง 0.888-0.913 ซึ่งมีค่า
มากกว่า 0.7 (Santos, 1999) จึงสรุ ปได้ ว่าแบบสอบถามมีความน่าเชื่อถือ สามารถนาไปใช้ เก็บรวบรวมข้ อมูลจากกลุม่
ตัวอย่างในขันตอนต่
้
อไปได้ 3) การตรวจสอบเชิงโครงสร้ าง (Construct Validity) ด้ วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) มีรายละเอียดการพิจารณาแสดงในตารางที่ 1 ดังนี ้
ตารางที่ 1 เกณฑ์การพิจารณาค่าดัชนีวดั ความสอดคล้ อง
ค่ าดัชนี
เกณฑ์
อ้ างอิง
2
<3
Hair, et al. (2010)
ไค-สแควร์ สมั พัทธ์ (  /df)
<5
Schumacker and Lomax, 2004
ค่าดัชนีวดั ระดับความกลมกลืน (CFI/TLI)
> 0.95
Hair, et al. (2010)
ค่ารากที่สองของค่าเฉลีย่ กาลังสองของส่วนเหลือ (SRMR)
< 0.05
Hair, et al. (2010)
ค่ารากที่สองของค่าเฉลีย่ กาลังสองของส่วนเหลือ (SRMR)
< 0.05
Hair, et al. (2010)
ผลการวิจัย
ผลการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้นาด้ านสิง่ แวดล้ อม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็ฯเกี่ยวกับ
ภาวะผู้นาด้ านสิง่ แวดล้ อมโดยรวมในระดับมาก มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 4.36 และมีความคิดเห็นเกี่ยวกับองค์ประกอบของภาวะ
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ผู้นาด้ านสิ่งแวดล้ อมในแต่ละด้ าน ดังนี ้ 1) ด้ านวิสยั ทัศน์ของผู้นาด้ านสิ่งแวดล้ อมในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 2)
ทัศนคติด้านสิง่ แวดล้ อมในระดับมาก มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 4.39 และ 3) ศีลธรรมและค่านิยมในระดับมาก มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ
4.39 และค่าน ้าหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) มีค่าอยู่ระหว่าง 0.495-0.784 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.40 ถือว่าเป็ นค่าที่
ยอมรับได้ ( Hair et al., 2006) รายละเอียดดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 การวิเคราะห์ ค่าเฉลีย่ และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้ อคาถามและองค์ประกอบเชิงสารวจของภาวะผู้นาด้ าน
สิง่ แวดล้ อม
องค์ ประกอบ/ข้ อคาถาม
ค่ าเฉลี่ย
ค่ าเบี่ยงเบน
นา้ หนัก
(พิสัย=1.17) มาตราฐาน องค์ ประกอบ
วิสัยทัศน์ ของผู้นาด้ านสิ่งแวดล้ อม
4.30
.612
.867
(Environmental Leader Vision : EV)
EV1. ผู้บริ หารมีวิสยั ทัศน์ในการกาหนดนโยบาย การจัดการด้ าน
4.36
.710
.610
สิง่ แวดล้ อมให้ กบั องค์กรอย่างชัดเจน
EV 2. ผู้บริ หารมีความมุง่ มัน่ ในการผลักดันให้ โรงแรมมีการ
4.41
.703
.691
ดาเนินงานทีเ่ ป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้ อม
EV 3.ผู้บริ หารมีความสามารถในการผลักดันองค์กรให้ ไปสู่
4.32
.721
.668
เป้าหมายในการเป็ นโรงแรมที่เป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้ อมและตอบสนอง
ความต้ องการของลูกค้ า
EV 4.ผู้บริ หารมีสว่ นร่วมกับผู้มีสว่ นได้ เสียในการตัดสินใจและ
4.21
.780
.495
จัดการเกี่ยวกับประเด็นด้ านสิ่งแวดล้ อม
EV 5.ผู้บริ หารมีสว่ นร่วมในกิจกรรมสิง่ แวดล้ อมกับพนักงานใน
4.29
.781
.540
องค์กร
EV 6.ผู้บริ หารสนับสนุนให้ พนักงานมีสว่ นร่วมในการตัดสินใจในการ
4.24
.746
.609
เสนอแนวทางจัดการด้ านสิง่ แวดล้ อม
ทัศนคติด้านสิ่งแวดล้ อม
4.39
.994
.609
(Environmental Attitudes : EA)
EA 1.โรงแรมตระหนักถึงผลกระทบด้ านสิง่ แวดล้ อมที่จะเกิดขึ ้นกับผู้
มีสว่ นได้ เสียเป็ นสาคัญ
EA 2.โรงแรมมีความมุง่ มัน่ ในการสร้ างความยัง่ ยืนของสังคม เข้ าใจ
ถึงความสัมพันธ์ระหว่างมิติด้านสิง่ แวดล้ อม เศรษฐกิจและสังคม
EA 3.โรงแรมมีความเชื่อมัน่ ว่าการดาเนินการด้ านสิง่ แวดล้ อมจะ
นาไปสูค่ วามสาเร็จของโรงแรมและเกิดความยัง่ ยืนด้ านสิง่ แวดล้ อม
ศีลธรรมและค่ านิยม
( Moral and Value :MV )
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4.39

.670

.669

4.36

.666

.784

4.43

.684

.747

4.39

.636

.916
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องค์ ประกอบ/ข้ อคาถาม
MV 1.โรงแรมให้ ความสาคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคมในเรื่ อง
สิง่ แวดล้ อม
MV 2.โรงแรมตระหนักรู้วา่ ทรัพยากรบนโลกมีอยูอ่ ย่างจากัดและ
บางอย่างใช้ แล้ วสูญสิ ้นไป ไม่สามารถสร้ างขึ ้นมาทดแทนได้ หรื อการ
เกิดขึ ้นมาทดแทนต้ องใช้ ระยะเวลานาน
MV 3.โรงแรมมีจริ ยธรรมในการดาเนินธุรกิ จโดยการปรั บเปลี่ ย น
รู ปแบบวิธีคิดด้ วยการมุ่งเน้ นผลกาไรจากการประกอบธุรกิจควบคู่
กับการดาเนินงานที่เป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้ อม
MV 4.โรงแรมตระหนักถึงความต้ องการของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ที่
สาคัญเกี่ยวกับปั ญหาสิง่ แวดล้ อมและผลกระทบที่ตามมาเสมอ

ค่ าเฉลี่ย
(พิสัย=1.17)
4.52

ค่ าเบี่ยงเบน
มาตราฐาน
.664

นา้ หนัก
องค์ ประกอบ
.740

4.38

.726

.703

4.35

.742

.717

4.32

.722

.740

ผลการวิเคราะห์ แบบจาลองการวัดภาวะผู้นาด้ านสิ่งแวดล้ อม
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของแบบจาลองการวัดภาวะผู้นาด้ านสิ่งแวดล้ อมสามารถพิจารณาได้
จากค่าดัชนีวดั ระดับความกลมกลืนระหว่างแบบจาลองการวัดการรับรู้ คุณค่า กับข้ อมูลเชิงประจักษ์ ได้ ค่า Chi-Square
เท่ากับ 128.750 ที่องศาอิสระ (df) 59 ค่าดัชนีอตั ราส่วนไค-สแควร์ สมั พัทธ์ (  2 /df) เท่ากับ 2.182 ซึง่ น้ อยกว่า 3 ค่าดัชนี
วัดระดับความกลมกลืนเปรี ยบเทียบ (CFI) เท่ากับ 0.968 และค่าดัชนี Tucker-Lewis (TLI) เท่ากับ 0.958 ซึ่งมากกว่า
0.95 (Hair, et al., 2010) ค่ารากที่สองของค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนกาลังสองของการประมาณค่า (RMSEA) เท่ากับ
0.077 ซึ่งน้ อยกว่า 0.08 (Hu & Bentler, 1995) และค่ารากที่สองของค่าเฉลี่ยกาลังสองของส่วนเหลือ (SRMR) เท่ากับ
0.016 ซึ่งน้ อยกว่า 0.05 (Hair, et al., 2010) แสดงว่าแบบจาลองการวัดภาวะผู้นาด้ านสิ่งแวดล้ อมมีความสอดคล้ องกับ
ข้ อมูลเชิงประจักษ์ แสดงรายละเอียดดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ค่าสถิติผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของแบบจาลองการวัดภาวะผู้นาด้ านสิง่ แวดล้ อม
องค์ ประกอบ
วิสยั ทัศน์ของผู้นาด้ านสิง่ แวดล้ อม
ทัศนคติด้านสิง่ แวดล้ อม
ศีลธรรมและค่านิยม

เมทริกซ์ นา้ หนักองค์ ประกอบ
นา้ หนักองค์ ประกอบ
0.931**
0.997**
0.957**

ค่ าดัชนี



เกณฑ์

2

ค่ าสถิติ

R-Square
0.867
0.916
0.994
ผลการพิจารณา

128.750

df

59

 /df
RMSEA
SRMR
CFI
TLI
2

<3

2.182

ผ่านเกณฑ์

< 0.08
<0.05

0.077
0.016
0.968
0.958

ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์

>0.95

** p < .01
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จากตารางที่ 3 และภาพที่ 5 เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์ น ้าหนักองค์ประกอบของตัวบ่งชีพ้ บว่า มีค่าน ้าหนัก
องค์ ประกอบระหว่าง 931.0- 997.0 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .01 ทุกตัว นอกจากนีย้ ังพบว่า ตัวแปรแฝงมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกตัวเช่นกัน โดยตัวแปรที่มีน ้าหนักความสาคัญสูงสุดคือ ทัศนคติด้านสิ่งแวดล้ อม ( 
= 0.997) รองลงมาคือ ศี ล ธรรมและค่ า นิ ย ม (  = 0.957) วิ สั ย ทั ศ น์ ของผู้ นาด้ า นสิ่ งแวดล้ อม (  = 0.931)
ตามลาดับ สาหรับการวัดความแปรปรวนร่ วม (R2) ของตัวแปรแฝงการรับรู้ คณ
ุ ค่าอยู่ระหว่าง 867.0-0.994 จึงสรุ ปได้ ว่า
วิสยั ทัศน์ของผู้นาด้ านสิง่ แวดล้ อม

Chi-Square =128.750; df = 99;  2 /df =2.182; RMASE =0.077; SRMR =0.016;
CFI = 0.968; TLI =0.958
ภาพที่ 5 แบบจาลองการวัดภาวะผู้นาด้ านสิง่ แวดล้ อม
บทสรุ ป
จากผลการวิเคราะห์ องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis : CFA) เกี่ ยวกับภาวะผู้นาด้ าน
สิง่ แวดล้ อมของอุตสาหกรรมโรงแรมในประเทศไทย ทัง้ 3 องค์ประกอบย่อย ได้ แก่
1. วิสัยทัศน์ ของผู้นาด้ านสิ่งแวดล้ อม แบ่งออกเป็ น 6 ตัวชี ้วัด ได้ แก่ 1) การมีวิสยั ทัศน์ในการกาหนดนโยบาย
การจัดการด้ านสิง่ แวดล้ อมให้ กบั องค์กรอย่างชัดเจน 2) การมีความมุง่ มัน่ ในการผลักดันให้ โรงแรมมีการดาเนินงานที่เป็ น
มิ ต รต่อ สิ่ง แวดล้ อ ม 3) การมี ค วามสามารถในการผลักดันองค์ กรให้ ไปสู่เ ป้าหมายในการเป็ น องค์ ก รที่ เป็ น มิตรต่อ
สิง่ แวดล้ อมและตอบสนองความต้ องการของลูกค้ า 4) การมีสว่ นร่วมกับผู้มีสว่ นได้ เสียในการตัดสินใจและจัดการเกี่ยวกับ
ประเด็นด้ านสิ่งแวดล้ อม 5) การมีส่วนร่ วมในกิจกรรมสิ่งแวดล้ อมกับพนักงานในองค์กร 6) การสนับสนุนให้ พนักงานมี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจในการเสนอแนวทางจัดการด้ านสิง่ แวดล้ อม
2. ทัศนคติด้านสิ่งแวดล้ อม แบ่งออกเป็ น 3 ตัวชี ้วัด ได้ แก่ 1) การตระหนักถึงผลกระทบด้ านสิ่งแวดล้ อมที่จะ
เกิดขึ ้นกับผู้มีสว่ นได้ เสียเป็ นสาคัญ 2) การมีความมุง่ มัน่ ในการสร้ างความยัง่ ยืนของสังคม เข้ าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่าง
มิติด้านสิ่งแวดล้ อม เศรษฐกิจและสังคม 3) การมีความเชื่อมัน่ ว่าการดาเนินการด้ านสิ่งแวดล้ อมจะนาไปสูค่ วามสาเร็ จ
และเกิดความยัง่ ยืนด้ านสิง่ แวดล้ อม
3. ศีลธรรมและค่ านิยม แบ่งออกเป็ น 4 ตัวชี ้วัด ได้ แก่ 1) การให้ ความสาคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคมใน
เรื่ องสิ่งแวดล้ อม 2) การตระหนักรู้ ว่าทรัพยากรบนโลกมีอยู่อย่างจากัดและบางอย่างใช้ แล้ วสูญสิ ้นไป ไม่สามารถสร้ าง
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ขึ ้นมาทดแทนได้ หรื อการเกิดขึ ้นมาทดแทนต้ องใช้ ระยะเวลานาน 3) การมีจริ ยธรรมในการดาเนินธุรกิจโดยการปรับเปลีย่ น
รู ปแบบวิธีคิดด้ วยการมุ่งเน้ นผลกาไรจากการประกอบธุรกิจควบคู่กับการดาเนินงานที่เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อม 4) การ
ตระหนักถึงความต้ องการของผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียที่สาคัญเกี่ยวกับปั ญหาสิง่ แวดล้ อมและผลกระทบที่ตามมาเสมอ
ซึง่ สอดคล้ องกับแนวคิดของนักวิชาการในอดีตที่ได้ อธิบายเกี่ยวกับองค์ประกอบของภาวะผู้นากับการตระหนักถึง
ปั ญหาด้ านสิ่งแวดล้ อม (Flannery and May , Berry and Gordon และ Education towards Achieving a Sustainable
Asia, the Ministry of Environment, Japan)
ข้ อเสนอแนะ
จากการวิเคราะห์โมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยันภาวะผู้นาด้ านสิ่งแวดล้ อมของอุตสาหกรรมโรงแรมในประเทศ
ไทยที่พฒ
ั นาขึ ้นในครัง้ นี ้ได้ จากการสังเคราะห์จากหลายแหล่งวิชาการที่น่าเชื่อถือและครอบคลุมในเชิงวิชาการ ทาให้ ได้
แบบจาลองที่มีความเหมาะสมกับอุตสาหกรรมโรงแรมในประเทศไทย ซึ่งนั กวิชาการอาจนาไปเป็ นแบบจาลองตังต้
้ นเพื่อ
ขยายขอบเขตการศึกษาในแนวลึกและแนวกว้ างสามารถใช้ เป็ นแนวทางในการพัฒนาด้ านการบริ หารโรงแรมกับการ
จัดการสิง่ แวดล้ อมเชิงบูรณาการได้
1.ข้ อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1.1 หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งทัง้ ภาครั ฐ และเอกชน อาทิ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น จัง หวัด กรมส่ง เสริ ม
สิ่งแวดล้ อม สมาคมโรงแรม ควรสร้ างบรรยากาศความร่ วมมือระหว่างผู้ประกอบการในพื ้นที่ในการทากิจกรรมร่ วมกันใน
เขตพืน้ ที่ท่องเที่ยวในการส่งเสริ มความรู้ ด้ านสิ่งแวดล้ อมเช่น การศึกษาดูงาน การจัดโครงการต่างๆ การแลกเปลี่ยน
ข้ อคิดเห็นต่างๆ ในเมืองท่องเที่ยว ให้ เป็ นรูปธรรม เพื่อให้ ทกุ สถานประกอบการได้ พฒ
ั นาทังกระบวนทั
้
ศน์และกระบวนการ
ด้ านสิ่งแวดล้ อมให้ มีประสิท ธิ ภาพและรั บ รู้ ถึง ผลกระทบต่อชุม ชน แหล่งท่องเที่ยวและต่อ โลกในระยาวอย่างจริ ง จัง
นอกจากนี ้ภาครัฐและเอกชนต้ องเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน แบ่งปั นข้ อมูลข่าวสารด้ านการพัฒนาในพื ้นที่ ไปด้ วยกัน
1.2 รัฐบาลควรออกนโยบายสนับสนุนให้ มากกว่าเดิม เนื่องจากการออกนโยบายด้ านการจัดการสิ่งแวดล้ อม
และกฏหมายด้ านสิง่ แวดล้ อม การตรวจสอบจากรัฐบาลยังไม่ชดั เจน ควรมีเงินกองทุนเพื่อสร้ างแรงจูงใจและสนับสนุนการ
ดาเนินการกับสถานประกอบการที่ให้ ความสาคัฐกับเรื่ องสิง่ แวดล้ อม จัดอบรมและให้ ความรู้เรื่ องสิง่ แวดล้ อมมากขึ ้น และ
ควรออกเป็ นกฎหมายเพื่อบังคับใช้ มิฉะนันจะมี
้
น้อยคนที่สนใจและตระหนักในเรื่ องนี ้ ยกตัวอย่างเช่น การที่ Supplyer
ไม่ให้ ความร่ วมมื่อเท่าที่ควรอาจจะเนื่องจากภาครัฐไม่มี มาตรการการลงโทษหรื อสนับสนุนอย่างชัดเจน เช่นการบรรจุหีบ
ห่อด้ วยพลาสติกมีมากจนเกินไป เป็ นต้ น รวมถึงภาครัฐที่จาเป็ นต้ องร่ วมประชาสัมพันธ์ ให้ ความรู้ และมีบทลงโทษและ
ผลประโยชน์ที่ชดั เจนกับประชาชน ผู้ประกอบการ Supplyer และนักท่องเที่ยว เช่น ควรเพิ่มภาษี ด้านสิง่ แวดล้ อมในสินค้ า
และบริ การที่ทาลายสิง่ แวดล้ อม และลดภาษี ให้ กบั สินค้ ายัง่ ยืน เป็ นต้ น ให้ ความจริ งจังและจริ งใจในการแก้ ไขปั ญหา
1.3 การกาหนดเป้าหมาย มาตรฐาน ตัวชี ้วัดด้ านสิง่ แวดล้ อมควรมีการหารื อร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ กับ
ผู้ประกอบการในท้ องถิ่น ให้ สอดคล้ องกับพื ้นที่ คน งบประมาณ การจัดการอย่างยัง่ ยืนบนฐานวิถีชุมชน สังคม ทรัพยากร
ความเชื่ อ วัฒ นธรรมและภูมิปัญ ญาด้ านความเป็ น มิต รกับ สิ่งแวดล้ อ มด้ วย บางครั ง้ กฏหมายออกมาที่ หลัง อาคาร
สานักงานต่างๆได้ สร้ างมาก่อนทาให้ ผ้ ปู ระกอบการเสียค่าใช้ จ่ายเพิ่มขึ ้นในการดาเนินงานเป็ นมิตรกั บสิ่งแวดล้ อม ซึ่งการ
กาหนดมาตราการโดยไม่สมั พันธ์กบั ข้ อมูลเชิงประจักษ์ ทาให้ ผ้ ปู ระกอบการขาดขวัญและกาลังใจ อาจมีอคติกบั การจัดการ
และส่งเสริ มนโยบายด้ านสิง่ แวดล้ อมไปด้ วย

483

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)

2. ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครัง้ ต่ อไป
2.1 การวิจัยนี ้ผู้วิจัยศึกษาองค์ ประกอบของภาวะผู้นาด้ านสิ่ง แวดล้ อม ประกอบด้ วย วิสยั ทัศน์ของผู้นาด้ าน
สิ่งแวดล้ อม ทัศนคติด้านสิ่งแวดล้ อม ศีลธรรมและค่านิยม ดังนัน้ ในอนาคตจึงควรมีการศึกษาถึงองค์ประกอบอื่นๆ ทัง้
ปั จจัยภายในและภายนอกด้ วย
2.2 ควรศึกษาในฝั่ งของลูกค้ าผู้มาใช้ บริ การเกี่ ยวกับความตื่นตัวในการเลือกเข้ าพักโรงแรมจากปั จจัยด้ าน
สิง่ แวดล้ อม ซึง่ อาจจะเป็ นตัวผลักดันให้ อตุ สาหกรรมโรงแรมปรับด้ านการจัดการสิง่ แวดล้ อมโดยอัตโนมัติ แต่หากลูกค้ าไม่
ใส่ใจ อุตสาหกรรมโรงแรมก็คงไม่มีแรงจูงใจในการดาเนินกิจกรรมด้ านนี ้อย่างจริ งจัง จึงเป็ นอีกการศึกษาหนึง่ ที่นา่ สนใจ
2.3 ควรนาตัวแปรภาวะผู้นาด้ านสิ่งแวดล้ อม ไปจับคู่กับตัวแปรอื่นๆ เพื่อหาปั จจัยเหตุและผล เพื่อขยายผลสู่
โมเดลที่เป็ นการจัดการตลอดอุปทานของอุตสาหกรรมโรงแรม ซึ่งจะทาให้ เกิดประโยชน์ในหลายมิติทงต่
ั ้ ออุตสาหกรรม
โรงแรมเอง ชุมชน ผู้ใช้ บริ การและต่อสังคมด้ วย
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การเลื่อนฐานะทางเศรษฐกิจข้ ามชั่วคน กรณีศึกษา อาเภอใน 3
จังหวัดขอนแก่ น
INTERGENERATIONAL INCOME MOBILITY - CASE STUDY
OF 3 DISTRICTS IN KHON KAEN PROVINCE
ฤดีมาศ วิเศษนคร1*
ธัญมัชฌ สรุ งบุญมี2*
บทคัดย่ อ
งานวิจัยนีไ้ ด้ ศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างอาชี พและรายได้ ของพ่อแม่และลูกในเขตพืน้ ที่ 3 อาเภอในจังหวัด
ขอนแก่นคือ อาเภอเมืองขอนแก่น อาเภอพล และอาเภอบ้ านไผ่ เพื่อประเมินความสามารถในการยกระดับฐานะทาง
เศรษฐกิจข้ ามชัว่ คน โดยได้ ทาการสอบถามจากกลุม่ ตัวอย่างวัยทางานที่มีอายุระหว่าง 20-40 ปี จานวน 200 คน โดยใช้
สมการรายได้ และประมาณการด้ วยวิธี ordinary least squares (OLS) เพื่อดูคา่ สัมประสิทธิ์ β ซึง่ เป็ นค่าพารามิเตอร์ ที่ใช้
วัดความสัมพันธ์ พบว่ารายได้ ลกู กับรายได้ พอ่ แม่มีความสัมพันธ์ กนั ในทางบวกอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ค่าสัมประสิทธิ์
ดังกล่าว (β) อยู่ที่ 0.206 สาหรั บรายได้ รวมของพ่อแม่ และเมื่อแยกรายได้ พ่อกับแม่ พบว่าเพียงรายได้ พ่อเท่านันที
้ ่มี
ความสัมพันธ์ กบั รายได้ ลกู ค่าสัมประสิทธิ์อยูท่ ี่ 0.192 และเมื่อควบคุมตัวแปรระดับการศึกษาแล้ ว ค่าสัมประสิทธิ์ทงสอง
ั้
ลดลงเล็กน้ อยแต่ยงั มีนยั สาคัญทางสถิติ แสดงให้ เห็นว่าการศึกษามิได้ เป็ นช่องทางหลักในการส่งผ่านความสามารถใน
การสร้ างรายได้ แต่กลับเป็ นตัวแปรด้ านอาชีพที่เป็ นช่องทางสาคัญในการส่งผ่าน เห็นได้ จากการที่สมั ประสิทธิ์ จะไม่มี
นัยสาคัญทางสถิติหากเพิ่มตัวแปรด้ านอาชีพลงในสมการค่าจ้ าง
คาสาคัญ : การยกระดับฐานะทางเศรษฐกิจข้ ามชัว่ คน สมการค่าจ้ าง
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
1* นำงสำวฤดีมำศ วิเศษนคร นักศึกษำสำขำวิชำเศรษฐศำสตร์ ธุรกิจ คณะเศรษฐศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น E-mail : doyoulovemekk@hotmail.com
2* อ.ดร.ธัญมัชฌ สรุงบุญมี อำจำรย์ประจำคณะเศรษฐศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น E-mail : dr.tanyamat@gmail.com
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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
บทนา
ความเหลื่อมล ้าเกิดขึ ้นในประเทศไทยมาช้ านาน อาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และความเป็ นอยู่ของ
ประชาชน คือ อาจทาให้ ความปรองดองและเสถียรภาพในสังคมมีน้อยลง ความเหลื่อมล ้าทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ ้นเรื่ อยๆ
ส่วนหนึ่งเกิดจากความเหลื่อมล ้าด้ านโอกาสทางเศรษฐกิจ เช่น โอกาสทางการศึกษา คนที่มีรายได้ น้อยมีโอกาสเข้ าศึกษา
มหาวิทยาลัยน้ อยกว่าคนที่มีรายได้ สงู ส่งผลให้ คนที่มีการศึกษาน้ อย (ระดับประถมศึกษา) มีโอกาสเลือกประกอบอาชีพ
น้ อยกว่า เมื่อเปรี ยบเทียบกับผู้จบการศึกษาระดับกลาง-สูง (มัธยมศึกษา/เทียบเท่า – อุดมศึกษา) ทาให้ มีโอกาสยกระดับ
ฐานะทางเศรษฐกิจน้ อยลงตามไปด้ วย (ดิเรก ปั ทมสิริรัตน์ และคณะ,2558) ซึ่งอาจถ่ายทอดจากรุ่ นพ่อแม่ถึงรุ่ นลูก โดย
ถึงแม้ วา่ ผู้ปกครองมีความหวังดีตอ่ บุตร และเต็มใจที่จะลงทุนในเด็ก แต่ข้อจากัดทางการเงินทาให้ เด็กในครัวเรื อนยากจน
ขาดโอกาสจาเป็ นต้ องเข้ าตลาดแรงงานตังแต่
้ เยาว์วยั ส่งผลต่อการเลือกอาชีพและรายได้ ในระยะยาว ประกอบอาชีพโดย
ได้ รับค่าจ้ างต่า ขาดสวัสดิการ และอาจทาให้ มีรายได้ ตลอดชีวิตต่ากว่าที่ควรจะเป็ น มีความเป็ นไปได้ วา่ พ่อแม่ที่มีรายได้
ต่า อาจส่งผลให้ รุ่นลูกมีรายได้ ต่าเช่นกัน
ความเหลือ่ มล ้าที่พบเห็นอาจทาให้ คนที่ฐานะด้ อยกว่ารู้สกึ ว่าเกิดการเอารัดเอาเปรี ยบ ไม่มีความยุติธรรม รู้สกึ ถึง
การการแบ่งชนชันในสั
้ งคม มีระบบเส้ นสายพรรคพวก (สมเกียรติ ตังกิ
้ จวานิชย์ ,2553) ซึง่ อาจส่งผลให้ กลุม่ คนที่มีรายได้
น้ อยไม่มีแรงจูงใจที่จะสะสมทุนมนุษย์ด้านต่างๆเพื่อพัฒนาตนเอง เพราะรู้สกึ ไม่มีโอกาส ขาดความเชื่อมัน่ ว่าทาไปแล้ วจะ
เป็ นประโยชน์กับตน ซึ่งตามทฤษฎีทุนมนุษย์ที่ว่าการศึกษาและประสบการณ์ ที่ต่างกัน จะทาให้ แรงงานได้ รับค่าจ้ างที่
แตกต่างกัน เมื่อแรงงานไม่ได้ รับโอกาสในการศึกษาและหาความรู้ ทาให้ ไม่สามารถยกระดับฐานะทางเศรษฐกิจใน
ครอบครัวได้ นอกจากนัน้ ความรู้สกึ ดังกล่าวอาจถูกถ่ายทอดจากรุ่นพ่อแม่มาสูร่ ุ่นลูก จากการที่บตุ รของกลุม่ คนที่มีรายได้
น้ อยมีโอกาสทางเศรษฐกิจต่างๆ น้ อยกว่าบุตรของกลุ่มคนที่มีรายได้ สงู นัน่ หมายความว่า รุ่ นลูกของกลุ่มคนที่มีรายได้
น้ อยซึง่ มีความรู้ความสามารถแต่ขาดโอกาสในการเพิ่มความรู้ จะทาให้ มีอาชีพและรายได้ ในระดับที่น้อยกว่าที่ควรจะเป็ น
และความยากจนก็สบื ทอดจากรุ่นสูร่ ุ่น
ในทางกลับกันความเหลือ่ มล ้าที่เกิดขึ ้นนัน้ แม้ วา่ หลายคนจะรู้สกึ ว่าขาดโอกาส แต่ก็ยงั มีกลุม่ คนที่มองความด้ อย
โอกาสของตนเป็ นแรงผลักดันให้ พยายามหลุดพ้ นจากฐานะยากจนที่เป็ นอยู่ และพยายามหาโอกาสในการพัฒนาและหา
ความรู้ เพื่อยกระดับฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว ในประชาชนกลุม่ นี ้มีความเป็ นไปได้ ว่าบุตรจะมีรายได้ ที่มากกว่า
ระดับรายได้ ของพ่อแม่ ก้ าวข้ ามระดับฐานะทางเศรษฐกิจของรุ่ นพ่อแม่ นอกจากนัน้ ยังมีนโยบายภาครัฐช่วยลดความ
เหลื่อมล ้า มีการจัดหาบริ การสาธารณะและการจัดหาเงินทุนเพื่อการศึกษาส่งผลให้ ลกู ของคนรายได้ น้อยมีโอกาสมากขึ ้น
ซึง่ เป้าหมายหลักของนโยบายภาครัฐ คือ ความเท่าเทียมกันด้ านโอกาสของคนร่ ารวยและคนยากจน โดยที่ความสาเร็ จใน
การประกอบอาชีพและหารายได้ ขึ ้นอยูก่ บั ความสามารถและความชอบของแต่ละบุคคล คนที่ทางานหนักสามารถประสบ
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ความสาเร็ จได้ โดยไม่ขึ ้นอยู่กบั ภูมิหลังของครอบครัว (Black and Devereux,2010) นัน่ คือ แม้ ว่ารุ่ นพ่อแม่จะมีอาชีพและ
รายได้ ที่น้อยแต่รุ่นลูกมีโอกาสจะมีอาชีพและรายได้ ที่สงู หากมีความสามารถและความพยายาม ทาให้ ความยากจนไม่สบื
ทอดจากรุ่นสูร่ ุ่น
ดังนันจึ
้ งเป็ นประเด็นที่น่าสนใจว่า ในประเทศไทยเองซึ่งมีระดับความเหลื่อมล ้าค่อนข้ างสูงนัน้ ความเหลื่อมล ้า
ดังกล่าว เป็ นผลมาจากโอกาสในการยกฐานะที่ตา่ งกันไปตามภูมิหลังของระดับฐานะ ครอบครัวหรื อไม่ หากเป็ น ผลมาจาก
โอกาสที่ตา่ งกัน จะแสดงให้ เห็นว่าปั ญหาความเหลื่อมล ้าเป็ นเรื่ องที่ ต้ องแก้ ไขในด้ านการสร้ างโอกาสให้ กบั กลุม่ คนที่ด้อย
โอกาส แต่หากความเหลื่อมล ้าที่สงู นันมิ
้ ได้ เป็ นผลมาจากโอกาสที่ต่างกัน แต่เกิดจากการมีความพยายามหรื อทุ่มเทที่
ต่างกัน ก็สามารถมองได้ ว่าปั ญหาความเหลื่อมล ้านี ้ยังไม่จาเป็ นต้ องแก้ ไขเร่ งด่วน เพื่อประเมินว่าในประเทศไทย โอกาส
เชิ งประจักษ์ ในการยกฐานะทางเศรษฐกิจข้ ามชั่วคนมีมากหรื อน้ อยเพียงใด ผู้วิจัยจึงได้ ทาการศึกษา เพื่อต้ องการวัด
ความสามารถในการยกระดับ รายได้ จ ากรุ่ น พ่ อ แม่ ม าสู่รุ่ น ลูก ( intergenerational income mobility) โดยศึ ก ษาถึ ง
ความสัมพันธ์ ระหว่างอาชีพและรายได้ ของพ่อแม่และลูก ผ่านตัวชี ้วัด β คือ ค่าพารามิเตอร์ ที่ใช้ วดั ความสัมพันธ์ ระหว่าง
รายได้ พ่อแม่กับรายได้ ลูก โดยมองว่าถ้ ามีความสามารถในการยกระดับเศรษฐกิจจะมีค่าความสัมพันธ์ ที่ต่า แต่ถ้ามี
ความสามารถในการยกระดับเศรษฐกิจที่น้อยจะมีค่าความสัมพันธ์ ที่สงู ผู้วิจยั จะศึกษาถึงเรื่ องนี ้ในเขตพื ้นที่ 3 อาเภอใน
จังหวัดขอนแก่น เนื่องจากอยู่ในพื ้นที่ที่ผ้ วู ิจยั สามารถหาข้ อมูลได้ มีความเหลื่อมล ้าในพื ้นที่ค่อนข้ างสูง เนื่องจากมีพื ้นที่
เป็ นทังเขตเมื
้
องและชนบท มีความหลากหลายทางอาชีพและรายได้ ซึ่งเหมาะสมที่จะใช้ เก็บข้ อมูลในการวิจยั และใช้ เป็ น
ตัวอย่างในงานวิจยั ต่อไป
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างอาชีพและรายได้ ของพ่อแม่และลูกในเขตพื ้นที่ 3 อาเภอในจังหวัดขอนแก่น
คือ อาเภอเมืองขอนแก่น อาเภอบ้ านไผ่ และอาเภอพล
2. เพื่อศึกษากลไกการส่งผ่านระดับฐานะทางเศรษฐกิจจากพ่อแม่สลู่ กู
ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
ปั จจุบนั ความเหลือ่ มล ้าในประเทศไทยมีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้น ทังนี
้ ้ความเหลือ่ มล ้ามีที่มาจากเหตุปัจจัยหลายประการ
ได้ แก่ ประการแรกมาจากความสามารถตามธรรมชาติของบุคคล ประการที่สอง คือ การที่ประชาชนบางกลุม่ สมัครใจเลือก
ที่จะมีรายได้ ต่ากว่าที่ตวั เองจะสามารถหาได้ และประการที่สาม มาจากการไม่เสมอภาคของโอกาส การถูกเลือกปฏิบตั ิ
หรื ออีกนัยหนึ่ง คือ การไม่ได้ รับความเป็ นธรรมจากสังคม (สมเกียรติ ตังกิ
้ จวานิชย์ ,2553) ซึ่งประการที่ สามเป็ นปั จจัย
สาคัญที่ผ้ ูวิจัยนามาศึกษา เรื่ อง การส่งผ่านฐานะทางเศรษฐกิจจากรุ่ นพ่อแม่ไปสู่รุ่นลูก ในประเทศไทยยังไม่พบว่ามี
งานวิ จัย ใดที่ ได้ ศึกษาเรื่ อ งนี ม้ ากนัก แต่ใ นงานวิจัยต่า งประเทศได้ ท าการศึกษา โดยมี ตัว ชี ว้ ัด การส่งผ่านฐานะทาง
เศรษฐกิจ คือ ความสัมพันธ์ ระหว่างอาชีพและรายได้ ของพ่อแม่และลูก ซึ่งจากงานวิจยั พบว่ามีงานศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างพ่อแม่และลูกแบ่งเป็ นการศึกษาผ่านปั จจัยทางด้ านระดับการศึกษาและปั จจัยทางด้ านรายได้
การศึกษางานวิจยั ของประเทศไทย การส่งผ่านทางด้ านการศึกษามีผลต่อการสร้ างรายได้ และเลือกประกอบ
อาชีพในรุ่ นลูก จากงานวิจัยพบว่า ระดับการศึกษาของรุ่ นแรก(พ่อแม่) เป็ นปั จจัยคงที่ที่ยากจะเปลี่ยนแปลง แต่โอกาส
การศึกษาของรุ่ นที่สอง (ลูก) เป็ นประเด็นนโยบายที่น่าสนใจที่ สามารถปรับเปลี่ยนได้ โดยกาหนดนโยบายสาธารณะและ
แรงจูงใจทางบวก ผ่านทางมาตรการการเงินการคลังของภาครัฐ ความเหลือ่ มล ้าข้ ามรุ่นเป็ นสิง่ ที่เกิดขึ ้นและวัดเชิงประจักษ์
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ได้ พบว่าในขณะที่ชนชันรายได้
้
สงู (พ่อแม่มกี ารศึกษาสูง) สนับสนุนให้ ลกู เรี ยนในระดับอุดมศึกษาในอัตราสูง (ร้ อยละ 35.2
ระดับปริ ญญาตรี และร้ อยละ 8.4 สูงกว่าปริ ญญาตรี ) ซึ่งเป็ นเรื่ องที่พึงปรารถนา แต่ เมื่อพิจารณาถึงโอกาสของรุ่ นลูกใน
ครัวเรื อนคนที่มีรายได้ น้อย พบว่าความน่าจะเป็ นที่ลกู จะมีโอกาสได้ ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาเท่ากับ ร้ อยละ 1% หรื อ
น้ อยกว่านัน้ (ดิเรก ปั ทมสิริวฒ
ั น์ และคณะ,2555) ระดับการศึกษาเป็ นส่วนหนึ่งที่ทาให้ ประชาชนมีรายได้ ที่แตกต่างกัน
จากงานวิจยั ของ Chetty et al (2014) ค้ นพบว่า การเลื่อนระดับฐานะทางเศรษฐกิจมีความสัมพันธ์ กบั ปั จจัยหลายอย่าง
คือ 1.ที่อยูอ่ าศัย 2.ความไม่เท่าเทียมกันของรายได้ 3.คุณภาพของสถานศึกษา และ 4.โครงสร้ างพื ้นฐานของครอบครัว ซึง่
พบว่าทัง้ 4 ปั จจัยนี ้มีผลต่อการยกระดับทางเศรษฐกิจของครอบครัว เพราะครอบครัวที่มีรายได้ มากย่อมสามารถให้ ที่อยู่
อาศัยที่ดีแก่ลกู ให้ การศึกษาที่ดีและมีคณ
ุ ภาพ มีชีวิตความเป็ นอยู่ที่ดีกว่าครอบครัวที่มีรายได้ น้อย ซึ่งเป็ นจุดเริ่ มต้ นที่จะ
นาไปศึกษาต่อว่า ภาครัฐควรมีนโยบายที่ช่วยเพิ่มการเลือ่ นระดับฐานะทางเศรษฐกิจอย่างไร เพื่อให้ เกิดความเท่าเทียมกัน
ในโอกาสของประชาชน
เพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์ดงั กล่าว ภาครัฐอาจจะใช้ นโยบายช่วยเพิ่มความสามารถในการศึกษาและการเรี ยนรู้ เพื่อ
เพิ่มความรู้ และความชานาญให้ กับประชาชน จากหลายๆงานวิจัยพบว่าการที่แรงงานมีอายุ การศึกษา ประสบการณ์
ทางานมากขึ ้นจะทาให้ ได้ รับค่าจ้ างที่แตกต่างกัน (Mutsalklisana ,2011) ปั จจุบนั หลายๆประเทศมีการส่งเสริ มการศึกษา
เพิ่มขึ ้น ทาให้ เกิดความเท่าเทียมกันทางการศึกษาเพิ่มขึ ้นกว่าในอดีต ซึ่งในประเทศอังกฤษ การขยายโอกาสในการศึกษา
ต่อในระดับอุดมศึกษา ทาให้ เด็กมีรายได้ สงู ขึ ้น และในประเทศสหรัฐอเมริ กาที่เผชิญกับปั ญหาความไม่เท่าเทียมกันและ
ความเหลือ่ มล ้า ได้ มีนโยบายเพื่อช่วยลดปั ญหานี ้ด้ วยการเพิ่มการลงทุนภาครัฐในด้ านการศึกษา เพื่อแก้ ปัญหาการส่งผ่าน
ความไม่เท่าเที ยมกันจากพ่อ แม่สู่ลูก (Blanden et al,2005) โดยในปี 2014 ประธานาธิ บ ดี Barack Hussein Obama
กล่าวว่า “ไม่มีอะไรที่สาคัญต่อการพัฒนาประเทศมากกว่าประชาชนได้ รับการศึกษาที่ดี”
นอกจากการส่งผ่านความเหลือ่ มล ้าทางด้ านการศึกษาแล้ ว อาจมีการถ่ายทอดผ่านปั จจัยทางด้ านรายได้ จากพ่อ
แม่ไปสูล่ กู หลาน (Solon,2002) พบว่ารายได้ หรื อการศึกษาของพ่อแม่มีความสัมพันธ์กบั รายได้ หรื อการศึกษาของลูก พ่อ
แม่ที่มีรายได้ สงู สามารถลงทุนในทุนมนุษย์และให้ การศึกษาลูกได้ มากกว่าพ่อแม่ที่มีรายได้ ต่า เป็ นการส่งผ่านจากพ่อแม่สู่
ลูก ทาให้ เกิดความไม่เท่าเทียมกันของโอกาส ซึง่ นาไปสูแ่ รงจูงใจในการพัฒนาและเพิ่มความสามารถของคนที่ มีรายได้ ต่า
เพื่อเลื่อนระดับฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวจากรุ่ นพ่อแม่สรู่ ุ่ นลูก มีการศึกษาเกี่ยวกับรายได้ ของพ่อแม่และลูก โดย
การหาความสัมพันธ์ จากข้ อมูลรายได้ ระหว่างพ่อแม่และลูก (Black and Devereux,2010) โดยใช้ การประมาณการจาก
สมการ
Log(Y1) = α + βLog(Y0) + µ
โดยกาหนดให้ Y1 คือรายได้ ของลูก, Y0 คือรายได้ ผ้ ปู กครอง β คือค่าความยืดหยุน่ ระหว่างผู้ปกครองกับลูก และ 1-β คือ
ตัววัดระดับฐานะทางเศรษฐกิจ ซึ่งในงานวิจัยวิจัยของ Solon (1999) ก็ได้ แบบจาลองทางทฤษฎีซึ่งได้ แนวคิดมาจาก
Becker and Tomes (1979) ที่ ใ ช้ หาความสัม พั น ธ์ ข องรายได้ ที่ มี ก ารส่ ง ผ่ า นระหว่ า งพ่ อ แม่ ที่ มี ร ายได้ สู ง ซึ่ ง มี
ความสามารถในการเพิ่มทุนมนุษย์ในลูก ทาให้ เกิดการส่งผ่านรายได้ จากรุ่ นพ่อแม่สรู่ ุ่ นลูก ส่วนแบบจาลองที่ใช้ ประมาณ
การรายได้ ระดับบุคคล ได้ จากงานการศึกษา Mincer ‘s human capital earning function (1974) ที่ได้ แสดงความสัมพันธ์
ของการกาหนดค่าจ้ างหรื อรายได้ ที่ขึ ้นอยู่กับลักษณะส่วนบุคคลของแรงงาน และการสะสมทุนของแรงงาน เช่น ระดับ
การศึกษา ประสบการณ์ทางาน ลักษณะอาชีพ ปั จจัยควบคุมคือปั จจัยด้ านภูมิศาสตร์ ได้ แก่ ลักษณะภูมิภาค ความเป็ น
เมือง ตลอดจน ขนาดของกิจการจะส่งผลต่อค่าจ้ างแรงงาน ซึง่ เป็ นสาเหตุที่ทาให้ แรงงานมีรายได้ ที่แตกต่างกัน
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ระดับฐานะทางเศรษฐกิจจากรุ่นพ่อแม่ อาจจะไม่ได้ มีการส่งต่อไปรุ่นลูกเสมอไป มีความเป็ นไปได้ วา่ มีปัจจัยทีท่ า
ให้ มีการส่งต่อฐานะทางเศรษฐกิจนันมี
้ ความแตกต่างกัน โดยการสร้ างนโยบายและกฎหมายที่มงุ่ เน้ นให้ ทกุ คนสามารถเข้ า
โอกาส และสิท ธิ ได้ อ ย่า งเท่า เที ย มกัน หมายถึ ง สนับ สนุน ความสามารถให้ ก ลุ่ม คนบางกลุ่ม สามารถเข้ า ถึ งโอกาส
ทรัพยากร และสิทธิ ได้ ในระดับที่ผ้ อู ื่นสามารถเข้ าถึง โดยเฉพาะกลุม่ คนระดับล่างของสังคม เป็ นการแก้ ไขที่รากฐานของ
ความไม่เป็ นธรรมและความเหลื่อมล ้า (อนรรฆ พิทกั ษ์ ธานิน ,2557) หากในสังคมไม่มีความเหลื่อมล ้าหรื อมีระดับความ
เหลื่อมล ้าน้ อยลง ทุกคนมีโอกาสและได้ รับการศึกษาหาความความรู้ ที่เท่าเทียมกัน การส่งผ่านข้ ามรุ่ นอาจไม่มีผลต่อการ
เลือกอาชีพและรายได้ ของรุ่ นลูก คนที่มีความสามารถและความพยายามมากกว่าก็จะได้ รับความสาเร็ จมากกว่าคนที่ไม่มี
ความสามารถและความพยายามในการประกอบอาชีพ เป็ นความเท่าเทียมกันในสังคมอย่างแท้ จริ ง
ในหลายๆประเทศได้ ทาการศึกษา เพื่อวัดความสามารถในการยกระดับฐานะทางเศรษฐกิจในประเทศ โดยใช้ คา่
ความสัมพันธ์ ระหว่างรายได้ ของพ่อแม่และรายได้ ของลูกเป็ นตัวชี ้วัด (β) พบว่าในประเทศออสเตรเลียได้ ทาการศึกษาหา
ความยืดหยุ่นของการเลื่อนระดับฐานะทางเศรษฐกิจ ซึ่งผลการวิจยั พบว่า การเลื่อนระดับฐานะทางเศรษฐกิจในประเทศ
ออสเตรเลี ย มี ไ ม่ สู ง มาก ซึ่ ง สอดคล้ องกั บ ระดับ ความไม่ เ ท่ า เที ย มกั น ในประเทศมี ค่ อ นข้ างสู ง (Mendolia and
Siminski,2016) แสดงให้ เ ห็ น ว่ามี การส่ง ผ่านความเหลื่อ มลา้ ข้ ามรุ่ น และในงานวิจัยของ solon (2002) ที่ ได้ ศึกษา
ความสามารถในการยกระดับฐานะทางเศรษฐกิจในประเทศต่างๆ ผ่านตัวชี ้วัด คือ ค่าความสัมพันธ์ระหว่างรายได้ ของพ่อ
แม่และรายได้ ของลูก (β) พบว่าในประเทศสวีเดนและฟิ นแลนด์ค่าความสัมพันธ์ อยู่ในระดับ 0.13 ประเทศอังกฤษค่า
ความสัมพันธ์ อยู่ในระดับ 0.57 และประเทศมาเลเซียค่าความสัมพันธ์ อยู่ในระดับ 0.26 แสดงให้ เห็นว่า ประเทศที่มีค่า
ความสัมพันธ์ ระหว่างรายได้ ของพ่อแม่และรายได้ ของลูกน้ อย นั่นคือ มีความสามารถในการเคลื่ อนระดับฐานะทาง
เศรษฐกิจสูง แสดงให้ เห็นว่าไม่มีการส่งผ่านความเหลือ่ มล ้าข้ ามรุ่นหรื อมีสง่ ผ่านความเหลือ่ มล ้าข้ ามรุ่นในระดับที่น้อย
วิธีดาเนินการวิจัย
1. วิธีวิจยั จะใช้ วิธีการสัมภาษณ์จากการตอบแบบสอบถามจากกลุม่ ตัวอย่าง โดยเลือกกลุม่ ประชากรวัยแรงงาน
อายุระหว่าง 20-40 ปี ที่อาศัยอยู่ในพืน้ ที่ 3 อาเภอในจังหวัดขอนแก่น เพื่อให้ ได้ ข้อมูลรายได้ ลูก และรายได้ พ่อแม่ที่
สามารถนามาใช้ ในการประมาณการได้ โดยใช้ วิธีการสุม่ ตัวอย่างโดยไม่ใช้ ความน่าจะเป็ น เลือกกลุม่ ตัวอย่างแบบเจาะจง
ขนาดตัวอย่างมีจานวน 200 คน ไม่จากัดเพศ อาชีพและระดับการศึกษา
2. การประมวลผลข้ อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล จะใช้ การประมวลผลข้ อมูลจากการเก็บแบบสอบถาม ซึง่ ข้ อมูล
ที่ได้ จากแบบสอบถาม คือ รายได้ ของพ่อแม่( 𝐼 1) โดยสอบถามรายได้ พ่อแยกกับรายได้ แม่ จึงนาไปใช้ เป็ นข้ อมูลตัวแปร
ตาม และใช้ เครื่ องมือการวัดค่าแบบ Linear Regression เพื่อดูความสัมพันธ์ของตัวแปรต้ นและตัวแปรตามของข้ อมูล นัน่
คือ 𝐼 1 และ 𝐼 2 (รายได้ ของพ่อแม่กบั รายได้ ลกู ) ซึง่ ตัวแปรตามของข้ อมูลได้ ประยุกต์มาจาก แบบจาลองสมการค่าจ้ าง
ของมินเซอร์ (Mincer,1974) ซึ่งสันนิษฐานว่า เงิ นเดือน ค่าจ้ าง มีความสัมพัน ธ์ กับชุดตัวแปรอิสระซึ่งประกอบด้ ว ย
ประสบการณ์ทางาน (experience) ระดับการศึกษา (วัดด้ วยจานวนปี ในสถานศึกษา) และปั จจัยอื่น เช่น ตาแหน่งหน้ าที่
อุตสาหกรรม สภาพเมือง/ชนบท ภูมิภาค และปี ที่เก็บข้ อมูล เป็ นต้ น แล้ วนามาประยุกต์ใช้ ในการประมาณความสัมพันธ์
ระหว่างรายได้ พ่อแม่กับรายได้ ลกู ดังในวรรณกรรมด้ านการยกฐานะทางเศรษฐกิจข้ ามชั่วคน หรื อ Intergenerational
Income Mobility (Solon, 1999; Solon, 2002; Black and Devereux, 2010)
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จากข้ อมูลรายได้ ลกู และรายได้ พอ่ แม่ นามาประมาณสมการถดถอยดังนี ้
𝐼 2,i = β0 + β1 𝐼 1,i + γ1X2,i + µi โดย
𝐼 1 = รายได้ พอ่ แม่
𝐼 2 = รายได้ ลกู
X2,i = vector ตัวแปรต่างๆที่มีผลต่อรายได้ ลกู ของคนที่ i
แบบจาลองมินเซอร์ ได้ ถกู ประยุกต์ใช้ อย่างกว้ างขวาง เพื่อวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าจ้ างเงินเดือน โดยที่
พบว่ามีการใช้ เทคนิค การประมาณการหลายแบบด้ วยกัน ในงานวิจัยนี ้ผู้วิจัยใช้ การประมาณการแบบ ordinary least
squares (OLS)
3. การแปลผล และการอภิปรายผล ในการศึกษานี ้ ต้ องการศึกษาโอกาสที่เกิดขึ ้นจริ งในการเลื่อนฐานะของ
บุคคลข้ ามชัว่ คน (realized intergenerational economic mobility) ผ่านตัวชี ้วัดคือ ความสัมพันธ์ระหว่างรายได้ พอ่ แม่กบั
รายได้ ลกู โดยหากมีความสัมพันธ์ กนั น้ อยหรื อติดลบ นัน่ แสดงว่ามีการเลื่อนฐานะทางเศรษฐกิจ (ไม่ว่าเลื่อนขึ ้นหรื อลง)
ค่อนข้ างมาก เนื่องจากไม่วา่ ฐานะพ่อแม่จะเป็ นเช่นไร ก็ไม่สามารถทราบได้ ว่าฐานะลูกจะเป็ นเช่นไร ในทางกลั บกัน หาก
รายได้ พอ่ แม่และรุ่นลูกมีความสัมพันธ์กนั ในทางบวกอย่างมาก นัน่ แสดงว่ารายได้ พอ่ แม่มีสว่ นสาคัญในการกาหนดฐานะ
ลูก แสดงถึงโอกาสเลือ่ นฐานะข้ ามชัว่ คนน้ อย (ไม่วา่ เลือ่ นขึ ้นหรื อลง)
ผลการวิจัย
การศึกษานี ้จะประมาณความสัมพันธ์ ระหว่างรายได้ พ่อแม่กบั รายได้ ลกู โดยใช้ สมการรายได้ และประมาณด้ วย
วิธี ordinary least squares (OLS) และสร้ างแบบจาลองเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างรายได้ ของพ่อแม่และลูก จาก
แบบจาลอง Mincer (1974) สามารถนาไปใช้ ในการศึกษาหาความสัมพันธ์ ระหว่างรายได้ ของพ่อแม่และลูก โดยใช้ ค่า
สัมประสิทธิ์ β เป็ นค่าพารามิเตอร์ ที่ใช้ วดั ความสัมพันธ์ เพื่อต้ องการวัดความสามารถในการยกระดับรายได้ จากรุ่นพ่อแม่
มาสูร่ ุ่นลูก หากค่าสัมประสิทธิ์มีคา่ เป็ นบวก หมายถึง รายได้ พอ่ แม่มีความสัมพันธ์ในทางบวกกับรายได้ ลกู นัน่ คือ หากพ่อ
แม่มีรายได้ มาก ลูกก็จะมีรายได้ มากตามไปด้ วย และหากพ่อแม่มีรายได้ น้อย ลูกก็จะมีรายได้ น้อยเช่นกัน แสดงถึงการมี
โอกาสที่จะเปลี่ยนหรื อยกระดับฐานะทางเศรษฐกิจข้ ามชัว่ คน และเพื่อศึกษาช่องทางการส่งผ่านรายได้ ดงั กล่าว อีกทัง้
กรองผลของตัวแปรสาคัญอื่นๆออกจากค่าสัมประสิทธิ์ที่ประมาณการได้ จะเพิ่มการควบคุมตัวแปรต่างๆที่เกี่ยวข้ องกับ
ระดับรายได้ เข้ าไปในสมการทีละตัว ตามทฤษฎีทนุ มนุษย์ เพื่อศึกษาว่าเมื่อตัวแปรสาคัญอื่นๆ ที่อยู่ในสมการมีคา่ คงที่นนั ้
รายได้ ของพ่อแม่สง่ ผลอย่างไรต่อรายได้ ลกู ในวัยทางาน ผลการประมาณการสมการรายได้ โดยใช้ การประมาณการแบบ
ordinary least squares (OLS) ได้ ผลดังต่อไปนี ้
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ตารางที่ ผลการประมาณการสมการถดถอยด้ วย 1 ordinary least squares
ตัวแปรอิสระ

Model 1

รายได้ ลูก)incmo,𝐼2(
Model 2

รายได้ พ่อแม่

0.206***

0.140***

0.080**

0.032

0.031

)thinc, 𝐼1(
อายุ )age(

(0.037)
0.058***
(0.009)

(0.039)
0.053***
(0.009)

(0.037)
0.051***
(0.009)

(0.036)
***0.047
(0.008)

(0.037)
0.047***
(0.008)

เพศ )sex(

0.015-

0.009-

0.029

0.087-

-0.086

อาเภอที่ทางาน )amphoe(

(0.087)


(0.085)


(0.079)


(0.086)


(0.086)


Model 3

Model 4

Model 5

ระดับการศึกษา )edu(

-









สถานภาพการทางาน )wrksta(

-

-







อาชีพ )occode(

-

-

-





ชั่วโมงการทางาน )hrs(

-

-

-

-



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

Constant

หมายเหตุ: คือ ค่า ()Std.Err และ *** ,** ,* คือ ณ ระดับนัยสาคัญที่ 0.01,0.05,0.1 ตามลาดับ

คือ ตัวแปรที่เพิ่มเข้ ามาในระบบสมการของแต่ละ Model เป็ นตัวแปรที่มีตอ่ รายได้ ลกู
จากตารางที่ 1 พบว่าใน Model ที่ 1 ได้ มีการควบคุมตัวแปรอายุ เพศและอาเภอที่ทางาน พบว่าค่าสัมประสิทธิ์ของ
ตัวแปรอายุมีคา่ เท่ากับ 0.058 อายุมีผลต่อรายได้ ของลูกอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ณ ระดับ 0.01 และค่าสัมประสิทธิ์ของ
เพศมีค่าเท่ากับ -0.015 แต่ไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ ดังนันเพศไม่
้
มีความสัมพันธ์ กับรายได้ ลกู นอกจากนี ้ยังพบว่า ค่า
สัมประสิทธิ์ของตัวแปรรายได้ พอ่ แม่มีคา่ เท่ากับ 0.206 รายได้ ลกู มีความสัมพันธ์กบั รายได้ พอ่ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ณ
ระดับ 0.01
ใน Model ที่ 2 และ 3 ได้ มีการเพิ่มตัวแปรระดับการศึกษาและสถานภาพการทางานเข้ าไป พบว่าใน Model ที่ 2
และ 3 เมื่อมีการเพิ่มตัวแปรควบคุมเข้ าไปในสมการ ทาให้ สมั ประสิทธิ์ตวั แปรรายได้ พ่อแม่ใน Model ที่ 2 เปลีย่ นแปลงไป
เท่ากับ 0.140 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ณ ระดับ 0.01 และใน Model ที่ 3 สัมประสิทธิ์ตวั แปรรายได้ พอ่ แม่เท่ากับ 0.080
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ณ ระดับ 0.05
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Model ที่ 4 และ 5 มีการเพิ่มตัวแปรอาชีพและชัว่ โมงการทางานเข้ าไปในสมการ พบว่า ใน Model ที่ 4 เมื่อมีการ
ควบคุมตัวแปรอาชีพ พบว่า ไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ นอกจากนี ้ยังพบว่ าการควบคุมตัวแปรอาชีพ ส่งผลให้ ค่าสัมประสิทธิ์
รายได้ พ่อแม่เปลี่ยนแปลงไปมีค่าเท่ากับ 0.032 ไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ และใน Model ที่ 5 มีการควบคุมตัวแปร ชัว่ โมง
การทางาน พบว่า ไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ และค่าสัมประสิทธิ์รายได้ พอ่ แม่มีคา่ เท่ากับ 0.031 ไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ
แม้ ว่าตามทฤษฎีและงานวิจยั ในประเทศอื่นๆจะมองว่ารายได้ พ่อแม่สง่ ผลต่อรายได้ ลกู แต่ในประเทศไทย รายได้
พ่อแม่อาจส่งผลต่อรายได้ ลกู แตกต่างจากในประเทศอื่นๆ เนื่องจาก ในอดีตสังคมไทย ผู้ที่ทางานหารายได้ และเป็ นผู้นา
หลักให้ กบั ครอบครัวคือ เพศชาย ส่วนเพศหญิงจะเป็ นผู้ที่ทางานบ้ านและคอยสนับสนุนผู้นาครอบครัว (นวลพรรณ ไม้ ทอง
ดี, 2557) โดยมีแนวคิดว่าเพศชายจะมีภาวะผู้นา การตัดสินใจแก้ ไขปั ญหาและสามารถทางานที่ใช้ แรงมากกว่าเพศหญิง
ขณะที่เพศหญิงเองยังคงมีบทบาทเกี่ยวกับเรื่ องในครอบครัว การทางานบ้ าน การเลี ้ยงดูบตุ ร ดังนันการท
้
ากิจกรรมนอก
บ้ านของเพศหญิ งยังคงถูกจากัดอยู่ จึงทาให้ บทบาทที่จะได้ รับตาแหน่งเทียบเท่ากับเพศชายยังน้ อยอยู่ เพื่อเป็ นการวัด
ความสามารถในการยกระดับที่แท้ จริ ง จึงได้ ทาการประเมินผลการศึกษาโดยแยกรายได้ พ่อ รายได้ แม่เทียบกับรายได้ ลกู
และเพื่อศึกษาช่องทางการส่งผ่านรายได้ ดงั กล่าว อีกทังกรองผลของตั
้
วแปรสาคัญอื่นๆออกจากค่าสัมประสิทธิ์ที่ประมาณ
การได้ จะเพิ่มการควบคุมตัวแปรต่างๆที่เกี่ยวข้ องกับระดับรายได้ เข้ าไปในสมการทีละตัว ตามทฤษฎีทนุ มนุษย์ เพื่อศึกษา
ว่าเมื่อตัวแปรสาคัญอื่นๆ ที่อยู่ในสมการมีค่าคงที่นนั ้ รายได้ พ่อ รายได้ แม่ ส่งผลอย่างไรต่อรายได้ ลกู ในวัยทางาน ผลการ
ประมาณการสมการรายได้ โดยใช้ การประมาณการแบบ ordinary least squares (OLS) ได้ ผลดังต่อไปนี ้
ตารางที่ 2 ผลการประมาณการสมการถดถอยด้ วย ordinary least squares
ตัวแปรอิสระ

Model 1

รายได้ ลูก(incmo,𝐼2)
Model 2

รายได้ พ่อ

0.192***

0.145**

0.059

-0.007

-0.007

(fathinc)

(0.072)

(0.070)

(0.066)

(0.062)

(0.062)

รายได้ แม่

0.041

0.020

0.033

0.045

0.045

(mothinc)
อายุ (age)

(0.069)
0.055***
(0.009)

(0.066)
0.050***
(0.009)

(0.061)
0.049***
(0.080)

(0.056)
0.044***
(0.008)

(0.057)
0.044***
(0.008)

เพศ (sex)

-0.018

-0.008

0.029

-0.088*

-0.087*

อาเภอที่ทางาน (amphoe)

(0.088)


(0.086)


(0.080)


(0.086)


(0.087)


Model 3

Model 4

Model 5

ระดับการศึกษา (edu)

-









สถานภาพการทางาน (wrksta)

-

-







อาชีพ (occode)

-

-

-





ชั่วโมงการทางาน (hrs)

-

-

-

-



9.162***

9.243***

Constant

6.170***

6.195***
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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

หมายเหตุ: คือ ค่า ()Std.Err และ *** ,** ,* คือ ณ ระดับนัยสาคัญที่ 0.01,0.05,0.1 ตามลาดับ

คือ ตัวแปรต้ นที่เพิ่มเข้ ามาในระบบสมการของแต่ละ Model เป็ นตัวแปรที่มีตอ่ รายได้ ลกู

จากตารางที่ 2 พบว่าใน Model ที่ 1 ได้ มีการควบคุมตัวแปรอายุ เพศและอาเภอที่ทางาน พบว่าค่าสัมประสิทธิ์ของ
ตัวแปรอายุมีคา่ เท่ากับ 0.055 อายุมีผลต่อรายได้ ของลูกอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ณ ระดับ 0.01 และค่าสัมประสิทธิ์ของ
เพศมีค่าเท่ากับ -0.018 แต่ไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ ดังนันเพศไม่
้
มีความสัมพันธ์ กบั รายได้ ของลูก นอกจากนี ้ยังพบว่า ค่า
สัมประสิทธิ์ ของตัวแปรรายได้ พ่อมีค่าเท่ากับ 0.192 นั่นคือ ถ้ าพ่อมีรายได้ เปลี่ยนแปลง 1 หน่วยจะทาให้ รายได้ ลูก
เปลี่ยนแปลงไป 0.192 หน่วยในทิศทางเดียวกัน รายได้ ของลูกมีความสัมพันธ์กบั รายได้ ของพ่ออย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ณ ระดับ 0.01 และรายได้ แม่มีคา่ สัมประสิทธิ์เท่ากับ 0.041 ไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ ดังนันรายได้
้
แม่ไม่มีความสัมพันธ์กบั
รายได้ ลกู
ใน Model ที่ 2 และ 3 ได้ มีการเพิ่มตัวแปรระดับการศึกษาและสถานภาพการทางานเข้ าไป พบว่า ใน Model ที่ 2
และ 3 เมื่อมีการเพิ่มตัวแปรควบคุมเข้ าไปในสมการ ทาให้ สมั ประสิทธิ์ตวั แปรรายได้ พ่อใน Model ที่ 2 เปลี่ยนแปลงไป
เท่ากับ 0.145 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ณ ระดับ 0.05 และใน Model ที่ 3 สัมประสิทธิ์ตวั แปรรายได้ พอ่ เท่ากับ 0.059 ไม่
มีนยั สาคัญทางสถิติ แต่รายได้ แม่ยงั คงไม่มีนยั สาคัญทางสถิติทงั ้ 2 Model
Model ที่ 4 และ 5 มีการเพิ่มตัวแปรอาชีพและชัว่ โมงการทางานเข้ าไปในสมการ พบว่า ใน Model ที่ 4 เมื่อมีการ
ควบคุมตัวแปรอาชีพ พบว่า ไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ นอกจากนี ้ยังพบว่าการควบคุมตัวแปรอาชีพ ส่งผลให้ ค่าสัมประสิทธิ์
รายได้ พ่อเปลี่ยนแปลงไปมีคา่ เท่ากับ -0.007 ไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ และใน Model ที่ 5 มีการควบคุมตัวแปร ชัว่ โมงการ
ทางาน พบว่า ไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ ค่าสัมประสิทธิ์รายได้ พอ่ มีค่าเท่ากับ -0.007 ไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ และรายได้ แม่
ยังคงไม่มีนยั สาคัญทางสถิติทงั ้ 2 Model

สรุ ปและอภิปรายผล
การศึกษานี ้ ได้ ศึกษาความสามารถในการเลื่อนฐานะทางเศรษฐกิจข้ ามชั่วคน กรณีศึกษา 3 อาเภอในจังหวัด
ขอนแก่น ประเทศไทย ด้ วยการประมาณความสัมพันธ์ ระหว่างรายได้ พ่อแม่กบั รายได้ ลกู โดยใช้ ข้อมูลปฐมภูมิจากการ
ตอบแบบสอบถามโดยการสัมภาษณ์จากกลุม่ ตัวอย่าง พบว่า รายได้ ของพ่อ(ไม่รวมรายได้ ของแม่) มีความสัมพันธ์เชิงบวก
กับรายได้ ของลูก มีคา่ สัมประสิทธิ์ความยืดหยุน่ (elasticity,β) จากสมการถดถอยอยูท่ ี่ 0.192 แสดงให้ เห็นว่า มีการส่งผ่าน
ระดับฐานะทางเศรษฐกิจจากพ่อแม่ไปยังลูก แม้ จะมีไม่มากเมื่อเปรี ยบเทียบกับข้ อมูลของประเทศอื่นๆ โดยปั จจัยหลักที่มี
ผลต่อการส่งผ่านมากที่สดุ คือ สถานภาพการทางานและอาชีพของพ่อ กล่าวคือ ค่าความยื ดหยุน่ ในภาพรวมที่เป็ นบวกนัน้
มีผลโดยมากมาจากสถานภาพการทางานที่แตกต่างกันของบุคคลวัยทางาน ที่มีความสัมพันธ์ ทางสถิติกบั รายได้ ของพ่อ
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เมื่อนาผลการศึกษาที่ได้ มาเปรี ยบเทียบกับงานวิจยั ของ solon (2002) ที่ได้ ศึกษาความสามารถในการยกระดับฐานะทาง
เศรษฐกิจในประเทศต่างๆ ผ่านตัวชี ้วัด คือ ค่าสัมประสิทธิ์ความยืดหยุ่น(elasticity) ระหว่างรายได้ ของพ่อแม่และรายได้
ของลูก (β) พบว่าในประเทศสวีเดนและฟิ นแลนด์คา่ ความสัมพันธ์อยูใ่ นระดับ 0.13 ประเทศอังกฤษค่าความสัมพันธ์อยูใ่ น
ระดับ 0.57 ประเทศมาเลเซียค่าความสัมพันธ์อยูใ่ นระดับ 0.26 และจากการศึกษาในเขตพื ้นที่ 3 อาเภอในจังหวัดขอนแก่น
ของประเทศไทย พบว่ามีคา่ ความสัมพันธ์อยูใ่ นระดับ 0.192 และหากควบคุมตัวแปรด้ านการทางานและด้ านทุนมนุษย์ไป
แล้ วเช่นเดียวกับงานวิจยั ในต่างประเทศที่ได้ กล่าวมาข้ างต้ น จะพบว่าค่าสัมประสิทธิ์ความยืดหยุ่นไม่ต่างจาก 0 (ศูนย์)
อย่างมีนยั สาคัญ แสดงให้ เห็นว่า กลุ่มตัวอย่าง 3 อาเภอในจังหวัดขอนแก่น (ประเทศไทย) มีค่าความสัมพันธ์ ระหว่าง
รายได้ ของพ่อแม่และรายได้ ของลูกค่อนข้ างน้ อย นัน่ คือ มีความสามารถในการเคลื่อนระดับฐานะทางเศรษฐกิจสูง การ
ส่งผ่านความเหลือ่ มล ้าข้ ามรุ่นในระดับที่น้อย แสดงถึงโอกาสในการเลือ่ นฐานะทางเศรษฐกิจที่มีมากเช่นกัน
หากพิจารณาช่องทางการส่งผ่านรายได้ ดังกล่าว นั่นคือ ตัวแปรสาคัญที่มีผลต่อรายได้ และมีความสัมพันธ์ กับ
รายได้ ของพ่อ คือ 1) ตัวแปรด้ านทุนมนุษย์ ได้ แก่ เพศ ระดับการศึกษา อายุและจานวนปี ประสบการณ์ในตลาดแรงงาน 2)
ตัวแปรด้ านการทางาน ได้ แก่ สถานภาพการทางาน อาชี พ และชั่วโมงการทางาน พบว่า หากควบคุมตัวแปรระดับ
การศึกษาแล้ ว ค่าสัมประสิทธิ์ความยืดหยุน่ ระหว่างรายได้ พอ่ กับรายได้ ลกู ไม่ได้ เปลีย่ นแปลงไปมากนัก ลดลงเหลือ 0.145
แสดงให้ เห็นว่า ระดับการศึกษาเป็ นเพียงช่องทางย่อยช่องทางหนึ่งที่อธิบายความสัมพันธ์ เชิงบวกระหว่างรายได้ พ่อกับ
รายได้ ลกู แต่ในขณะเดียวกัน เมื่อควบคุมตัวแปรสถานภาพการทางาน จะพบว่า ค่าสัมประสิทธิ์ความยืดหยุ่นลดลงมา
เหลือเพียง 0.059 และไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ ส่วนการควบคุมตัวแปรอาชีพและชั่วโมงการทางาน ไม่ได้ ส่งผลต่อการ
ประมาณการของค่าสัมประสิทธิ์ความยืดหยุ่น จึงสามารถอภิปรายผลได้ ว่า ช่องทางหลักในการส่งผ่านความสามารถใน
การสร้ างรายได้ จากพ่อไปสูล่ กู ในกลุม่ ตัวอย่างนี ้ คือ สถานภาพการทางานที่มีความสัมพันธ์กบั รายได้ ของพ่อ
ข้ อเสนอแนะ
- ข้ อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. งานวิจยั ครัง้ นี ้มีข้อจากัดด้ านการแปรผลการศึกษา โดยได้ ทาการวิเคราะห์เป็ นกรณีศกึ ษาใน 3 อาเภอของจังหวัด
ขอนแก่น ซึง่ จะมีความแตกต่างจากประชากรรวมของประเทศ ทังในด้
้ านตัวแปรต่างๆที่เกี่ยวข้ อง อีกทังด้
้ านเศรษฐกิจและ
สังคมที่เป็ นตัวกาหนดการส่งผ่านระดับรายได้ จากรุ่ นพ่อแม่สรู่ ุ่ นลูก ทาให้ ความสัมพันธ์ ที่ประมาณการได้ ยังไม่ได้ เป็ นตัว
แทนที่สมบูรณ์ของการวิเคราะห์ข้อมูลในวิธีเดียวกันของระดับประเทศ
2. วิธีการเก็บข้ อมูลในเขตพื ้นที่ 3 อาเภอเป็ นลักษณะสุม่ เก็บข้ อมูล โดยผู้จยั ได้ ไปแจกและรวบรวมแบบสอบถามใน
พื ้นที่ชุมชนคับคัง่ และคัดเลือกผู้เข้ าตอบแบบสอบถามตามอายุที่กาหนดเท่านัน้ อาจได้ กลุม่ ตัวอย่างที่มีสดั ส่วนต่างๆ เช่น
เพศ อายุ ระดับการศึกษา ที่แตกต่างจากสัดส่วนของประชากรในเขตพื ้นที่ที่ทาการศึกษาที่แท้ จริ ง
- ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครัง้ ต่อไป
1. ในงานการศึกษาต่อๆไปควรใช้ วิธีเก็บข้ อมูลที่เป็ นระบบ เพื่อให้ ได้ กลุม่ ตัวอย่างที่มีสดั ส่วนของกลุม่ ข้ อมูล
ต่างๆที่สอดคล้ องกับประชากรมากที่สดุ
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แนวทางการพัฒนาการใช้ พาณิชย์ อเิ ล็กทรอนิกส์ ขององค์ กร
ธุรกิจในกรุ งเทพมหานคร
ธงไชย สุรินทร์ วรางกูร1
สุธา พงศ์ ถาวรภิญโญ2
บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี ้เป็ นการวิจยั แบบผสมผสาน มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรธุรกิจใน
กรุงเทพมหานครในปั จจุบนั และหาแนวทางการพัฒนาการใช้ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อย่างเหมาะสม ตอบสนองต่อความ
ต้ องการขององค์ กรธุรกิจ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ สาหรั บการวิจัยครั ง้ นี ้ คือ บุคคลทั่วไปซึ่งเป็ นลูกค้ าที่ใช้ บริ การพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ในกรุ งเทพมหานคร จานวนทังสิ
้ ้น 400 คน โดยผู้วิจัยใช้ แบบสอบถาม และสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล
ได้ แก่ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน นอกจากนีผ้ ้ ูวิจัยได้ ทาการสัมภาษณ์ ผ้ ูบ ริ หารองค์ ก รหรื อ
เจ้ าหน้ าที่คอมพิวเตอร์ ขององค์กรด้ านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในกรุงเทพมหานคร จานวนทังสิ
้ ้น 5 คน ผลการวิจยั เกี่ยวกับ
ปั จจัยด้ านการตลาดที่มีผลต่อการสัง่ ซื ้อสินค้ าผ่านพาณิชน์อิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรธุรกิจ พบว่า กลุม่ ตัวอย่างคานึงถึง
ราคาของสินค้ าเป็ นอันดับแรก ถัดมา ได้ แก่ สินค้ าและการบริ การ โปรโมชัน่ และช่องทางการจัดจาหน่าย ตามลาดับ
กลุม่ ตัวอย่างมีความพอใจต่อการให้ บริ การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรธุรกิจในระดับมาก เนื่องจากปั จจัยด้ านความ
สะดวกรวดเร็ ว คุณภาพของการให้ บริ การ ความทันสมัยของเทคโนโลยี และความถูกต้ องของข้ อมูล แนวทางทางการ
พัฒนาการใช้ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ มีดงั นี ้ 1) องค์กรธุรกิจควรมีการจัดการองค์กรด้ านปรัชญา วิสยั ทัศน์ เป้าหมายของ
องค์กรที่ชัดเจน 2) การทาวิจัยด้ านการตลาดและการส่งเสริ มการขายผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 3) การพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ ทนั สมัย 4) การจัดสรรงบประมาณ บุคลากร และแผนงานอย่างเพียงพอ 5) การประยุกต์ใช้
ส่วนประสมทางการตลาดอย่างเหมาะสม และ 6) การสร้ างเครื อข่ายธุรกิจกับหน่วยงานภายนอก
คาสาคัญ : การพัฒนา พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ องค์กรธุรกิจ
Abstract
This is a mixed methods research. The objectives of this research were to study the current use of ecommerce 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
2
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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) cooperation with external business networks.
Keywords: Development ; e-commerce ; business organizations
บทนา
พาณิ ช ย์ อิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ )Electronic Commerce) หรื อ อี ค อมเมิ ร์ ซ (E-Commerce) เริ่ ม ขึน้ เมื่ อ ประมาณต้ น
ทศวรรษที่ 1970 โดยเริ่ มจากการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างหน่วยงาย และในช่วงเริ่ มต้ นหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องส่วน
ใหญ่ จะเป็ นบริ ษัทใหญ่ ๆ เท่านัน้ บริ ษัทเล็กๆ มีจานวนไม่มากนัก ต่อมาเมื่อการแลกเปลี่ยนข้ อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Data Interchange-EDI) ได้ แพร่ หลายขึ ้น ประกอบกับคอมพิวเตอร์ พีซีได้ มีการขยายเพิ่มอย่างรวดเร็ วพร้ อม
กับการพัฒนาด้ านอินเทอร์ เน็ตและเว็บ ทาให้ หน่วยงานและบุคคลต่างๆ ได้ ใช้ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มากขึ ้น ในปั จจุบนั
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ได้ ครอบคลุมธุรกรรมหลายประเภท เช่น การโฆษณา การซื ้อขายสินค้ า การซื ้อหุ้น การทางาน การ
ประมูล และการให้ บริ การลูกค้ า
เนื่องมาจากอัตราการเติบโตของการใช้ อินเทอร์ เน็ตและการเพิ่มขึ ้นของเว็บไซต์ทางธุรกิจที่มีอย่างต่อเนื่อ ง ทาให้
การประกอบธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจบนอินเทอร์ เน็ตเป็ นช่องทางการตลาดขนาดใหญ่ของโลกไร้ พรมแดนที่สามารถเข้ าถึง
กลุม่ ผู้บริ โภคเป้าหมายได้ โดยตรงอย่างรวดเร็ ว ไร้ ขีดจากัดของเรื่ องเวลาและสถานที่ การแข่งขันทางการค้ าเสรี และระหว่าง
ประเทศที่ ต้ อ งแข่ง ขัน และชิ ง ความได้ เ ปรี ย บกัน ที่ ค วามเร็ ว นอกจากนี ก้ ารน าเสนอสิ น ค้ า ผ่า นสื่อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ มี
ความสาคัญอย่างยิ่งในสังคมเศรษฐกิจฐานความรู้ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์จึงเป็ นอีกทางเลือกหนึ่งของการประกอบธุรกิจ
ในปั จจุบนั และได้ รับความนิยมเพิ่มขึ ้นเป็ นลาดับ
ดังนันผู
้ ้ ประกอบการธุรกิจของไทยจึงควรตื่นตัวที่จะพัฒนาการจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรให้ มี
ความสามารถทางการแข่งขัน เพื่อให้ ธุรกิจสามารถยืนหยัดและเติบโตได้ อย่างยัง่ ยืน
วัตถุประสงค์ การวิจัย
1) เพื่อศึกษาการใช้ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรธุรกิจในกรุงเทพมหานครในปั จจุบนั
2) เพื่อหาแนวทางการพัฒนาการใช้ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อย่างเหมาะสม ตอบสนองต่อความต้ องการของ
องค์กรธุรกิจ
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วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้ อง
แนวคิด ทางทฤษฎีเกี่ยวกับ การเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันด้ านพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ในกรุ งเทพมหานคร
ประกอบด้ วย ความหมายของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ประเภทของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ประเภทของสินค้ าในพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ กระบวนการทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และประโยชน์ของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ความหมายของพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง การทาธุรกรรมทุกรูปแบบโดยครอบคลุมถึงการซื ้อขายสินค้ าบริ การ การชาระ/
เงิน การโฆษณาโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ประเภทต่างๆ โดยเฉพาะเครื อข่ายทางอินเทอร์ เน็ต กรมส่งเสริ มการส่งออก
กระทรวงพาณิชย์ ให้ ความหมายของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์วา่ หมายถึง การดาเนินธุรกิจทุกรู ปแบบที่เกี่ยวข้ องกับการซื ้อ
ขายสินค้ าและบริ การผ่านระบบสื่อสารโทรคมนาคมหรื อสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ส่วนองค์กรการค้ าโลกให้ คาจากัดความว่า
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หมายถึง การผลิต การกระจาย การตลาด การขาย หรื อการขนส่งผลิตภัณฑ์ลและบริ การโดยใช้
สือ่ อิเล็กทรอนิกส์
กล่าวโดยสรุป พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์คือ การซื ้อขายสินค้ าหรื อบริ การโดยการส่งข้ อมูลด้ วยสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ผา่ น
ทางเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็ นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีอินเทอร์ เน็ตกับการจาหน่ายสินค้ าและบริ การ โดย
สามารถนาเสนอข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับตัวสินค้ าหรื อบริ การผ่านทางอิเทอร์ เน็ตสูค่ นทัว่ โลกภายในระยะเวลาอันรวดเร็ ว ทา
ให้ การดาเนินการซื ้อขายอย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้ เกิดรายได้ ในระยะเวลาอันสัน้
ประเภทของพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์
พาณิ ชย์ อิเล็กทรอนิกส์สามารถแบ่งออกเป็ น 5 ประเภท ดังนี ้ 1) ธุรกิ จกับผู้บริ โภคหรื อบีทูซี )Business-toConsumer : B2C) คือประเภทที่ผ้ บู ริ โภคใช้ อินเทอร์ เน็ตในการซื ้อสินค้ าจากธุรกิจที่โฆษณาอยูใ่ นอินเทอร์ เน็ต 2) ธุรกิจกับ
ธุรกิจหรื อบีทูบี )Business-to-Business : B2B) คือประเภทที่ธุรกิจกับธุรกิจติดต่อซื ้อขายสินค้ ากันผ่านอินเทอร์ เน็ต 3)
ธุรกิจกับรัฐบาลหรื อบีทูจี )Business-to-Government : B2G) คือประเภทที่ธุรกิจติดต่อกับหน่วยราชการ 4) รัฐบาลกับ
รัฐบาลหรื อจีทจู ี )Government-to-Government : G2G) คือประเภทที่หน่วยงานรัฐบาลหน่วยงานใดหน่วยงานหนึง่ ติดต่อ
กับหน่วยงานรั ฐบาลอีกหน่วยงานหนึ่ง และ 5) ผู้บริ โภคกับผู้บริ โภค )Consumer-to-Consumer : C2C) คือประเภทที่
ผู้บริ โภคประกาศขายสินค้ าแล้ วผู้บริ โภคอีกรายหนึง่ ก็ซื ้อไป เช่น อีเบย์ดอทคอม )Ebay.com) เป็ นต้ น ซึง่ ผู้บริ โภคสามารถ
จ่ายเงินให้ กนั ทางบัตรเครดิตได้
ประเภทของสินค้ าในพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์
สินค้ าในพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท ดังนี ้ 1) สินค้ าดิจิทลั เช่น ซอฟต์แวร์ เพลง วิดีโอ หนังสือ
ดิจิทลั เป็ นต้ น ซึง่ สามารถส่งสินค้ าผ่านอินเทอร์ เน็ต และ 2) สินค้ าที่ไม่ใช่ดิจิทลั เช่น สินค้ าหัตถกรรม เสื ้อผ้ า เครื่ องหนัง
เครื่ องประดับ เครื่ องจักร เป็ นต้ น ซึง่ ต้ องส่งสินค้ าทางพัสดุภณ
ั ฑ์ ผ่านไปรษณีย์หรื อบริ ษัทรับส่งพัสดุภณ
ั ฑ์
กระบวนการทางพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์
กระบวนการทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มีขนตอนที
ั้
่สาคัญ 5 ขันตอน
้
ดังนี ้ 1) การค้ นหาข้ อมูล ขันตอนแรกของ
้
การซื ้อสินค้ าเป็ นการค้ นหาข้ อมูลสินค้ าที่ต้องการ แล้ วนาข้ อมูลแต่ละร้ านมาวิเคราะห์เปรี ยบเทียบกัน โดยใช้ เว็บไซต์ทนี่ ยิ ม
หรื อ Search Engines เช่น http://www.google.com เป็ นต้ น 2) การสัง่ ซื ้อสินค้ า เมื่อลูกค้ าเลือกสินค้ าที่ต้องการแล้ วจะ
นารายการที่ต้องการเข้ าสูร่ ะบบตะกร้ า และจะมีการคานวณค่าใช้ จา่ ยทังหมด
้
โดยลูกค้ าสามารถปรับเปลีย่ นรายการและ
ปริ มาณที่สงั่ ได้ 3) การชาระเงิน เมื่อลูกค้ าตัดสินใจซื ้อสินค้ าที่ต้องการ ขันตอนถั
้
ดไปเป็ นการกาหนดวิธีการชาระเงิน ซึง่
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ขึ ้นอยูก่ บั ความสะดวกของลูกค้ าแต่ละราย 4) การส่งมอบสินค้ า เมื่อลูกค้ ากาหนดวิธีการชาระเงินเรี ยบร้ อยแล้ ว จะเข้ าสู่
วิ ธี เ ลือ กส่งสินค้ า ซึ่ง การส่งมอบสิน ค้ าอาจจัดส่งให้ ลูกค้ าโดยตรง การใช้ บริ การบริ ษัท ขนส่งสินค้ า หรื อ ส่ง ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น การดาวน์โหลดเพลง เป็ นต้ น และ 5) การให้ บริ การหลังการขาย หลังจากเสร็ จสิ ้นการสัง่ ซื ้อสินค้ าแต่
ละครัง้ ร้ านค้ าต้ องมีบริ การหลังการขายให้ กบั ลูกค้ า ซึ่งอาจจะติดต่อกับลูกค้ าผ่านทางเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต เช่น อีเมล
และเว็บบอร์ ด เป็ นต้ น
ประโยชน์ ของพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์
ปั จจุบนั พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เป็ นช่องทางการค้ าที่น่าสนใจมากเพราะผู้ใช้ งานอินเตอร์ เน็ตมีแนวโน้ มเพิ่มมาก
ขึ ้นเรื่ อยๆ ซึง่ ส่งผลให้ การค้ าทางอินเตอร์ เน็ตขยายตัวได้ อย่างรวดเร็ วและการทาธุรกิจบนเว็บไซต์สามารถใช้ ประโยชน์จาก
เทคโนโลยี ดังต่อไปนี ้
1) การทาการค้ าได้ ตลอด 24 ชัว่ โมง และขายสินค้ าได้ ทวั่ โลก นักท่องอินเตอร์ เน็ตจากทัว่ ทุกมุมโลกสามารถเข้ า
มาในเว็บไซต์ของบริ ษัทได้ ตลอดเวลาผู้ขายสามารถนาเสนอสินค้ า ผลิตภัณฑ์ และบริ การต่างๆ ได้ อย่างรวดเร็ ว โดยคาสัง่
ซื ้ออาจเกิดขึ ้นตลอด 24 ชัว่ โมงและมาจากที่ตา่ งๆ กัน
2) ข้ อมูลทันสมัยอยูเ่ สมอ และประหยัดค่าใช้ จ่าย พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มีประโยชน์ที่สาคัญมากอีกประการหนึง่
คือสามารถ เสนอข้ อมูลที่ใหม่ลา่ สุดให้ กบั ลูกค้ าได้ ทนั ทีซงึ่ ช่วยประหยัดค่าใช้ จ่ายในการจัดพิมพ์เอกสาร และประหยัดเวลา
ในการประชาสัมพันธ์
3) การทางานแทนพนักงานขาย และเพิ่มประสิทธิ ภาพการขาย พาณิ ชย์ อิเล็กทรอนิกส์สามารถทางานแทน
พนักงานขายโดยสามารถทาการค้ าในรูปแบบอัตโนมัติ และดาเนินการได้ อย่างรวดเร็ ว ซึง่ เป็ นการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ดาเนินการทางธุรกิจภายในองค์กรนันๆ
้
4) การแทนที่หน้ าร้ านหรื อบูทแสดงสินค้ า พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สามารถแสดงสินค้ าที่มีอยูใ่ ห้ กบั ลูกค้ าทัว่ โลกได้
มองเห็นสินค้ าได้ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้ จ่ายตกแต่งหน้ าร้ าน หรื อในการเดินทางออกไปในบูทแสดงสินค้ าในที่ตา่ งๆ
5) เทคโนโลยีช่วยส่งเสริ มผลิตภัณฑ์ให้ นา่ สนใจยิ่งขึ ้น ปั จจุบนั มีเทคโนโลยีใหม่ๆ มาช่วยในการทาให้ ผลิตภัณฑ์มี
ความน่าสนใจยิ่งขึ ้น เช่น การแสดงสินค้ าโดยผู้ชมสามารถดูสินค้ าได้ 180 องศา หรื อลูกค้ าสามารถอ่านหัวข้ อของหนังสือ
ที่ต้องการซื ้อก่อนได้
6) ความสะดวกต่อการชาระเงิน พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สามารถชาระเงินได้ อย่างสะดวกสบายโดยวิธีการตัดผ่าน
บัตรเครดิตหรื อการโอนเงินเข้ าบัญชีซงึ่ จะเป็ นระบบอัตโนมัติ
7) เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ ในโลกพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์บริ ษัทขนาดเล็กสามารถมีโอกาสทางธุรกิจเทียบได้ กับ
บริ ษัทขนาดใหญ่ ซึ่งขึน้ อยู่กับองค์ ประกอบหลายๆ อย่าง เป็ นต้ นว่า ชื่ อ URL ของบริ ษัทควรจะจาง่าย การออกแบบ
เว็บไซต์ให้ สวยงามและปรับปรุงให้ ทนั สมัยอยูเ่ สมอ การสัง่ ซื ้อและการชาระเงินมีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดี เป็ นต้ น
8) การสร้ างความประทับใจและพึงพอใจได้ มากกว่ า ปั จจุบนั การสัง่ ซื ้อสินค้ าผ่านทางอินเทอร์ เน็ตทาได้ อย่าง
ง่ายดาย สินค้ าและบริ การมีให้ เลือกมากมายทาให้ ไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทาง และเสียเวลาไปกับการค้ นหาสินค้ าและ
บริ การที่ต้องการ ลูกค้ าสามารถค้ นหาสินค้ าที่ต้องการได้ อย่างรวดเร็ วที่สดุ เช่น ถ้ าลูกค้ าต้ องการซื ้อของตกแต่งบ้ านจาก
เว็บไซต์ Bangpa-in.com ลูกค้ าสามารถจะค้ นหาสินค้ าจากประเภทของสินค้ า หรื อค้ นหาตามรู ปแบบที่ต้องการได้ ใน
กรณีที่ลกู ค้ าสัง่ สินค้ าและได้ ให้ รายละเอียดส่วนตัวไว้ ร้ านค้ าสามารถ บันทึก รายละเอียดของลูกค้ าไว้ ในฐานข้ อมูลของเรา
เพื่อความสะดวกของลูกค้ าในการสัง่ ซื ้อสินค้ าครัง้ ต่อไป )Member system)
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9) การรวบรวบข้ อมูลและนามาใช้ แก้ ปัญหาต่างๆ ได้ ทนั ท่วงที พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สามารถให้ บริ การหลังการ
ขายได้ เช่นกัน โดยใช้ ประโยชน์จากอีเมลในการติดต่อลูกค้ า การสร้ างแบบสอบถามลูกค้ าเพื่อสอบถามความพึงพอใจต่อ
สินค้ าและบริ การทาให้ ร้านค้ าสามารถนาข้ อมูลเหล่านี ้มาแก้ ปัญหาและตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าได้ ดียิ่งขึ ้นและ
ทันท่วงที
งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
วัน ดี รั ต นกำยแก้ ว (2554) ศึก ษำพฤติก รรมกำรซื อ้ สิน ค้ ำ ในเครื อ ข่ำ ยสัง คมออนไลน์ เฟซบุ๊ค : กรณี ศึกษำ
กรุ งเทพมหำนคร ผลกำรวิจยั พบว่ำกลุม่ ตัวอย่ำงของผู้บริ โภคส่วนใหญ่ซื ้อสินค้ ำและบริ กำรประเภทเสื ้อผ้ ำสำเร็ จรู ปมำก
ที่สดุ จำนวนครัง้ ที่ซื ้อมำกที่สดุ คือ 1-3 ครัง้ ค่ำใช้ จ่ำยในกำรซื ้อเฉลีย่ ที่ 1,501-2,000 บำท ใช้ กำรตัดสินใจซื ้อด้ วยตนเอง ไม่
จำกัดโอกำสในกำรซื ้อ ทรำบข้ อมูลจำกเว็บไซต์ค้นหำ และมีพฤติกรรมกำรกลับมำซื ้อซ ้ำอย่ำงแน่นอน ส่วนปั จจัยทำงด้ ำน
ส่วนประสมกำรตลำดที่มีผลต่อกำรตัดสินใจซื ้อสินค้ ำและบริ กำรในเครื อข่ำยสังคมออนไลน์เฟสบุ๊คที่สำคัญมำกที่สดุ คือ
ช่องทำงกำรจัดจำหน่ำย รองลงมำคือ ด้ ำนกระบวนกำรให้ บริ กำรและด้ ำนรำคำตำมลำดับ
ศักดิ์สิทธิ์ ศิวภพ และธนันชัย (2553) ได้ ทำกำรวิจยั เรื่ องกำรค้ ำอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้ เทคนิค CRM ซึ่งเป็ นกำร
ประยุกต์ใช้ เทคนิคสองเทคนิคได้ แก่ กำรค้ ำอิเล็กทรอนิกส์ และ CRM ซึ่งประกอบด้ วย 4 ขันตอน
้
คือ 1) Identity คือกำร
เก็บข้ อมูลลูกค้ ำ 2) Differentiate คือกำรวิเครำะห์พฤติกรรมของลูกค้ ำแต่ละคน และแบ่งกลุ่มลูกค้ ำออกเป็ นกลุ่ม 3)
Interact คือกำรมีปฏิสมั พันธ์ กับลูกค้ ำเพื่อเรี ยนรู้ ควำมต้ องกำรของลูกค้ ำ และเพื่อสร้ ำงควำมพึงพอใจให้ กบั ลูกค้ ำใน
ระยะยำว 4) Customize คือกำรให้ บริ กำรที่มีควำมเหมำะสมเฉพำะตัวกับลูกค้ ำแต่ละคน
จริ ญญำ (2546) ได้ พฒ
ั นำซอฟต์แวร์ ในกำรจองกำรใช้ บริ กำรสปำผ่ำนอินเทอร์ เน็ต โดยระบบเป็ นกำรทำงำน
แบบเว็บแอปพลิเคชัน โดยมีขนตอนเริ
ั้
่ มจำกกำรศึกษำและวิเครำะห์ระบบงำนเดิม กำรออกแบบระบบงำนใหม่ กำร
พัฒนำระบบงำน โดยระบบเป็ นโปรแกรมที่ผ้ ใู ช้ บริ กำรสำมำรถจอง ใช้ บริ กำรผ่ำนอินเทอร์ เน็ตด้ วยตัวเองได้ สำมำรถทำ
กำรจองล่ว งหน้ ำได้ ห ลำย ๆ วัน และหำกต้ องกำรยกเลิกที่ จะไปใช้ บริ ก ำรก็ สำมำรถทำได้ ท ำงอิ นเทอร์ เน็ ตได้ ทันที
สำมำรถค้ นหำห้ องหรื อพนักงำนสปำที่ตนต้ องกำรได้ เมื่อพัฒนำระบบเรี ยบร้ อยแล้ วทำกำรทดสอบประสิทธิภำพ พบว่ำ
ระบบนี ้มีประสิทธิภำพอยูใ่ นเกณฑ์ระดับดี
ฐิ ติโรจน์ (2546) ได้ พฒ
ั นำระบบสำรสนเทศกำรเช่ำรถยนต์ผ่ำนเครื อข่ำยอินเทอร์ เน็ต เพื่อสนับสนุนกำรเช่ำ
รถยนต์ให้ กบั กลุม่ ที่ต้องกำรเช่ำรถยนต์ ซึ่งประกอบด้ วย กำรจัดเก็บข้ อมูลรถยนต์ กำรจัดเก็บข้ อมูลกำรเช่ำรถยนต์ มี
ระบบช่วยค้ นหำข้ อมูลและช่วยจัดทำรำยงำน โดยแบ่งผู้ใช้ งำนออกเป็ น 3 กลุม่ คือ กลุม่ ของผู้ที่ต้องกำรเช่ำรถยนต์ กลุม่
ของหัวหน้ ำงำน และกลุ่มของผู้ดูแลระบบ ในกำรทดสอบระบบได้ ใช้ กำรทดสอบแบบสองช่วง คือ กำรทดสอบโดย
ผู้เชี่ยวชำญ และกำรทดสอบโดยผู้ใช้ ผลกำรประเมินทังสองสรุ
้
ปได้ ว่ำประสิทธิภำพของระบบอยู่ในเกณฑ์ระดับ ดีและ
สำมำรถนำไปประยุกต์ใช้ กบั งำนเช่ำรถยนต์ในปั จจุบนั ได้
Shu และคณะ (2007) ศึกษำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศในอุตสำหกรรมภำคกำรเกษตรพบว่ำ มีกำรนำระบบ
พำณิชย์ธุรกิจ (E-commerce) เข้ ำมำใช้ ในกำรสื่อสำรทังภำยในองค์
้
กรและระหว่ำงองค์กรที่ทำกำรค้ ำร่ วมกัน โดยเริ่ ม
นำเข้ ำมำศึกษำผลดีผลเสียของกำรนำมำใช้ ในอุตสำหกรรมตังแต่
้ ศตวรรษที่ 20 และ มีกำรนำเข้ ำมำใช้ อย่ำงมำกใน
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ศตวรรษที่ 21 จำกนันได้
้ มีกำรพัฒนำปรับปรุงขึ ้นอย่ำงต่อเนื่องมำประมำณ 30 ปี พร้ อมกับกำรพัฒนำระบบโครงสร้ ำงของ
เทคโนโลยี ซึ่งประกอบด้ วย Software และ Hardware ไปพร้ อมกันช่วยให้ กำรส่งข่ำวสำรภำยในองค์กร และภำยนอก
องค์กรได้ ผลดียิ่งขึ ้น
นอกจำกนี ้ยังพบว่ำ มีกำรใช้ เทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรสือ่ สำรกันด้ วยระบบ Internet ภำยในองค์กร ช่วยในกำร
สื่ อ สำรได้ ผ ลรวดเร็ ว และถูก ต้ อ ง ช่ ว ยให้ ร ะบบกำรท ำงำนภำยในองค์ ก รประสำนกัน เป็ น อย่ ำ งดี และช่ ว ยให้ ก ำร
ติดต่อสือ่ สำรระหว่ำงหน่วยงำนภำยในองค์กรเกิดควำมรวดเร็ ว ผู้ปฏิบตั ิงำนเกิดควำมใกล้ ชิดและมีควำมสัมพันธ์ที่ดีตอ่ กัน
มำกขึ ้น มีกำรประสำนควำมร่ วมมือในกำรทำงำนดีขึ ้น องค์กรสำมำรถลดปริ มำณกำรใช้ ทรัพยำกรในองค์กรลงได้ มำก
ต้ นทุนขององค์กรจึงลดลง (Carr and Smellizer, 2002)
ระเบียบวิธีวิจัย
รูปแบบการวิจัย
การวิจัยครัง้ นี ้อาศัยรู ปแบบการวิจัยแบบผสมผสาน โดยใช้ การวิจัยเชิงคุณภาพเป็ นหลักและใช้ การวิจัยเชิ ง
ปริ มาณมาประกอบ เพื่อให้ ได้ ข้อมูลความต้ องการและความคาดหวังของผู้ประกอบการในการพัฒนาด้ านพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์สาหรับการดาเนินงานขององค์กรอย่างเหมาะสม หลังจากนันเป็
้ นการนาข้ อมูลที่เก็บรวบรวมมาวิเคราะห์
เพื่อหาแนวทางการเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันด้ านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในยุคโลกาภิวตั น์อย่างเหมาะสม
ผู้วิ จัย มี ขัน้ ตอนการด าเนิ น งานวิ จัย ดัง ต่อ ไปนี ้ ขัน้ ตอนแรกเป็ น การศึก ษาข้ อ มูลเบื อ้ งต้ น เกี่ ย วกั บ พาณิ ชย์
อิเล็กทรอนิกส์ในกรุ งเทพมหานคร จากนันออกแบบและพั
้
ฒนาแบบสอบถามสาหรับบุคคลทัว่ ไปซึ่งเป็ นลูกค้ าที่ใช้ บริ การ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในกรุงเทพมหานคร ซึง่ ประกอบด้ วยลูกค้ าชาวไทยและลูกค้ าต่างชาติ และออกแบบคาถามสาหรับ
การสัมภาษณ์ผ้ บู ริ หารองค์กรหรื อเจ้ าหน้ าที่ คอมพิวเตอร์ ขององค์กรด้ านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในเขตพื ้นที่กรุ งเทพมหา
นคร คณะวิจยั ทาการแจกแบบสอบถามและดาเนินการสัมภาษณ์ และรวบรวมข้ อมูล เมื่อได้ ข้อมูลความต้ องการแล้ ว
ขันตอนต่
้
อไปคือการวิเคราะห์ข้อมูล และนาข้ อมูลมาสรุปผล
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
การวิจยั ครัง้ นี ้เป็ นการศึกษาประชากร 2 กลุม่ ดังต่อไปนี ้
ประชากรกลุม่ ที่ 1 คือบุคคลทัว่ ไปซึ่งเป็ นลูกค้ าที่ใช้ บริ การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในกรุ งเทพมหานคร การเลือก
กลุม่ ตัวอย่างจะใช้ วิธีการสุม่ แบบง่าย )Simple random sampling( อย่างง่าย ตามตารางหาขนาดของกลุม่ ตัวอย่า งของ
Taro Yamane ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% โดยเก็บข้ อมูลด้ วยวิธีการตอบแบบสอบถามจากกลุม่ ตัวอย่างจานวน 400 คน
ซึง่ เป็ นลูกค้ าชาวไทยจานวน 200 คน และลูกค้ าต่างชาติจานวน 200 คน
ประชากรกลุม่ ที่ 2 คือ ผู้บริ หารองค์กรหรื อเจ้ าหน้ าที่คอมพิวเตอร์ ขององค์กรด้ านพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์ในเขต
พื ้นที่กรุ งเทพมหานคร โดยศึกษาเกี่ยวกับการจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งการเลือกกลุ่มตัวอย่างใช้ การสุ่มแบบ
เจาะจง (Purposive sampling) โดยเลือกเก็บข้ อมูลด้ วยวิธีการสัมภาษณ์ จากกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็ นผู้บริ หารองค์กรหรื อ
เจ้ าหน้ าที่คอมพิวเตอร์ ขององค์กรด้ านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในเขตพื ้นที่กรุงเทพมหานคร จานวน 5 คน
การรวบรวมข้ อมูล
ข้ อมูลที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ได้ ทาการรวบรวมข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องจากบุคคลทัว่ ไปที่ใช้ บริ การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ในกรุ งเทพมหานคร ซึ่งกลุ่มเป้าหมายมีทงั ้ ลูกค้ าชาวไทยและลูกค้ าต่างชาติ รวมทัง้ ผู้บริ หารองค์ กรหรื อเจ้ า หน้ า ที่
คอมพิวเตอร์ ขององค์กรด้ านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในกรุงเทพมหานคร
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1) การเก็บข้ อมูลจากลูกค้ าที่ใช้ บริ การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในกรุงเทพมหานครโดยใช้ แบบสอบถาม โดยออก
แบบสอบถามลูกค้ าชาวไทยและลูกค้ าต่างชาติ เกี่ยวกับการใช้ บริ การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในกรุงเทพมหานคร เพื่อเก็บ
ข้ อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม รูปแบบการใช้ บริ การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในกรุงเทพมหานคร จุดเด่นจุดด้ อยของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในกรุงเทพมหานคร ความพึงพอใจต่อการใช้ บริ การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในกรุงเทพมหานคร
และข้ อ มูลเกี่ ย วกับ ความคิ ด เห็ น ที่ มี ต่อ การใช้ บ ริ ก ารพาณิ ช ย์ อิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ ใ นกรุ ง เทพมหานคร ซึ่ง การวิ จัย มี ก าร
ด าเนิ น การเก็ บ รวบรวมข้ อมู ล จากกลุ่ม ตัว อย่ า งบุ ค คลทั่ว ไปซึ่ ง เป็ นลูก ค้ าที่ ใ ช้ บริ ก ารพาณิ ช ย์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ใ น
กรุงเทพมหานคร โดยรวบรวมข้ อมูลโดยใช้ แบบสอบถามจานวน 400 ชุด ระหว่างวันที่ 1-31 มีนาคม 2561
2) การเก็บข้ อมูลจากผู้บริ หารองค์กรหรื อเจ้ าหน้ าที่คอมพิวเตอร์ ขององค์กรด้ านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เกี่ยวกับ
การจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยการสัมภาษณ์ผ้ บู ริ หารองค์กรหรื อเจ้ าหน้ าที่คอมพิว เตอร์ ขององค์กรด้ านพาณิชย์
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เกี่ ย วกับ การจัด การพาณิ ช ย์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ใ นกรุ ง เทพมหานคร เพื่ อ เก็ บ ข้ อ มูล เกี่ ย วกับ พาณิ ช ย์
อิเล็กทรอนิกส์ในปั จจุบนั ปั ญหาของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในธุรกิจ การพัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในอนาคต และ
ข้ อเสนอแนะเกี่ยวกับการเพิ่มศักยภาพด้ านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในอนาคต การดาเนินการวิจยั เก็บรวบรวมข้ อมูลจาก
การสัม ภาษณ์ ก ลุ่ม ตัว อย่ า งผู้บ ริ ห ารองค์ ก รและเจ้ า หน้ า ที่ ค อมพิ ว เตอร์ ข ององค์ ก รด้ า นพาณิ ช ย์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ใ น
กรุงเทพมหานคร จานวน 5 คน ระหว่างวันที่ 1-15 มีนาคม 2561
เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นี ้ใช้ เครื่ องมือในการวิจยั ได้ แก่ แบบสอบถาม และการสัมภาษณ์
1) แบบสอบถามส าหรั บ กลุ่ ม ตั ว อย่ า งบุ ค คลทั่ ว ไปซึ่ ง เป็ นลู ก ค้ าที่ ใ ช้ บริ ก ารพาณิ ช ย์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ใ น
กรุ ง เทพมหานคร ประกอบด้ ว ยค าถามเกี่ ยวกับ ข้ อมูลของผู้ต อบแบบสอบถาม รู ป แบบการการใช้ บริ การพาณิ ชย์
อิเล็กทรอนิกส์ ความพึงพอใจต่อการใช้ บริ การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และข้ อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นที่มีตอ่ การใช้ บริ การ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในอนาคต สาหรับความน่าเชื่อถือของเครื่ องมือ ผู้วิจยั ได้ ทาการตรวจสอบแบบสอบถามในด้ าน
เนื ้อหาและความเหมาะสมของภาษา และโครงสร้ างของแบบสอบถามก่อนนาไปใช้ และได้ นาไปทดสอบกับกลุม่ ตัวอย่าง
เพื่อทดสอบว่าคาถามแต่ละส่วนสามารถสื่อความหมายได้ ตรงตามวัตถุประสงค์ และเข้ าใจง่าย ซึ่งผู้วิจยั ทาการทดสอบ
คุณภาพของแบบสอบถาม โดยวัดคุณภาพความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถามด้ วยวิธีหาค่า Kronbach’s alpha ที่ระดับความ
เชื่อมัน่ 0.875 หลังจากนันจึ
้ งปรับปรุงแก้ ไขข้ อบกพร่อง เมื่อได้ พฒ
ั นาแบบสอบถามเสร็ จสิ ้นแล้ วจึงนาไปใช้ เก็บข้ อมูลจริ ง
จากกลุม่ ตัวอย่าง
2) แบบสัม ภาษณ์ ผ้ ูบ ริ ห ารด้ า นพาณิ ช ย์ อิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ ใ นกรุ ง เทพมหานคร ผู้วิ จัย ใช้ ก ารสัม ภาษณ์ แ บบมี
โครงสร้ าง (Structured interview) โดยผู้วิจยั กาหนดแนวทางการสัมภาษณ์ (Interview guide) ดังนี ้ คาถามเกี่ยวกับการ
ใช้ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในปั จจุบนั ปั ญหาของการใช้ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การใช้ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในอนาคต
และข้ อเสนอแนะต่อการเพิ่มศักยภาพด้ านพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์ในอนาคต ซึง่ ผู้วิจยั ได้ ทาการตรวจสอบและพัฒนาแก้ ไข
คาถามด้ านเนื ้อหาให้ สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ของการวิจยั และสามารถนาไปใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูลต่อไป

การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิจัยครัง้ นี ้ ผู้วิจัยได้ ทาการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามและการสัมภาษ ณ์ การวิเคราะห์ข้อมูลจาก
แบบสอบถามใช้ หลักการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา(Descriptive method) ซึง่ จาแนกข้ อมูลออกเป็ น 2 ส่วน ดังนี ้
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1) การศึก ษาข้ อ มูลทั่ว ไปของกลุ่ม ตัว อย่า งบุค คลทั่ว ไปซึ่ง เป็ น ลูก ค้ า ที่ ใ ช้ บ ริ ก ารพาณิ ช ย์ อิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ ใ น
กรุ ง เทพมหานคร ซึ่ง กลุ่ม ตัว อย่างเป้า หมายมีทัง้ ลูกค้ าชาวไทยและลูกค้ าต่างชาติ เกี่ ย วกับ การใช้ บ ริ ก ารพาณิ ชย์
อิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้วิจัยนาข้ อมูลที่รวบรวมได้ มาทาการจัดระเบียบข้ อมูล โดยใช้ การแจกแจงความถี่ (Frequency)
แสดงเป็ นจานวนและร้ อยละ และมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale)
2) การวิ เ คราะห์ ถึ ง ปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่อ การใช้ พ าณิ ช ย์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เหตุผ ลและปั ญ หาของการใช้ พ าณิ ช ย์
อิ เ ล็ก ทรอนิ กส์ และระดับ ความพึ งพอใจต่อ การใช้ พ าณิ ชย์ อิเ ล็ก ทรอนิก ส์ โดยได้ ท าการกาหนดคะแนนตามระดับ
ความสาคัญ ตามวิธีการของลิเคิร์ท (Likert)
นอกจากนี ้ ผู้วิจยั วิเคราะห์ข้ อมูลที่ได้ จากการสัมภาษณ์ ในประเด็นที่เกี่ยวข้ อง ได้ แก่ ข้ อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับการ
ใช้ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในปั จจุบนั ปั ญหาของการใช้ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การใช้ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในอนาคต
และข้ อเสนอแนะต่อการใช้ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่เหมาะสมในอนาคต
หลังจากนัน้ ผู้วิจยั จึงหาความสัมพันธ์ ของข้ อมูลและนาผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ จากแบบสอบถามและการ
สัมภาษณ์ ตลอดจนผลการศึกษาและการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้ อง มาสรุปผลการวิจยั ต่อไป
อภิปรายและสรุ ปผลการวิจัย
จากผลการศึกษาในครัง้ นี ้ทาให้ ทราบถึงพฤติกรรมและความต้ องการการใช้ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สาหรับองค์กร
ธุรกิจในเขตพื ้นที่กรุงเทพมหานคร ซึง่ สามารถนาผลที่ได้ มาหาแนวทางการพัฒนาการใช้ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ขององค์กร
ธุรกิจอย่างเหมาะสม ตลอดจนเพื่อเป็ นแนวทางในการศึกษาค้ นคว้ าวิจยั ต่อไป ดังนี ้
อภิปรายผล
จากผลการวิเคราะห์พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับการค้ นหา
ข้ อมูลสินค้ าผ่านระบบอินเทอร์ เน็ตด้ วยเครื่ องมือสืบค้ นข้ อมูล (Search Engine) มากที่สดุ รองลงมาได้ แก่ เว็บไซต์ของ
องค์กร และเครื อข่ายสังคม ตามลาดับ ดังนัน้ ผู้ประกอบการธุรกิจควรปรับปรุ งเว็บไซต์โดยให้ ความสาคัญกับการทาให้
ผู้ใช้ อินเทอร์ เน็ตสามารถสืบค้ นข้ อมูลสินค้ าขององค์กรผ่าน Search Engine ได้ ง่าย การปรับปรุงเว็บไซต์ขององค์กรเพื่อให้
ข้ อมูลเบื ้องต้ นของสินค้ าอย่างสมบูรณ์ และเพียงพอ เช่น ส่วนประกอบของสินค้ า การใช้ งาน คุณสมบัติเกี่ยวกับ สินค้ า
เป็ นต้ น ทังนี
้ ้ข้ อมูลในเว็บไซต์ควรเป็ นข้ อมูลที่ถกู ต้ อง ไม่บิดเบือนหรื อแอบอ้ างเกินจริ ง และมีการปรับปรุ งข้ อมูลให้ เป็ น
ปั จจุบนั อยู่เสมอ นอกจากนี ้ เว็บไซต์ควรมีภาพประกอบ ภาพเคลื่อนไหว หรื อสื่อประสม (Multimedia) ให้ เห็นลักษณะ
ของสินค้ าที่แท้ จริ ง
กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่มีจุดประสงค์ในการใช้ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อสัง่ ซื ้อสินค้ ามากที่สดุ รองลงมาคือหา
ข้ อมูลโปรโมชัน่ ของสินค้ า และหาข้ อมูลเบื ้องต้ นเกี่ยวกับสินค้ า ตามลาดับ สาหรับวิธีการในการสัง่ ซื ้อสินค้ า พบว่า กลุม่
ตัวอย่างที่ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ อการสัง่ ซ้ อสินค้ าส่วนใหญ่นิยมใช้ วิธีการสัง่ ซื ้อสินค้ าผ่านเว็บไซต์ของบริ ษัทตัวแทน
จาหน่าย เช่น amazon.com lazada.com เป็ นต้ น มากที่สดุ รองลงมาคือ วิธีการสารองสัง่ ซื ้อสินค้ าผ่านเว็บไซต์ของ
องค์ กร ตามลาดับ ดังนัน้ ผู้ประกอบธุรกิจควรปรั บปรุ งเว็บไซต์ให้ ลูกค้ าสามารถสัง่ ซื ้อสินค้ าผ่านเว็บไซต์ของบริ ษัท
ตัวแทนจาหน่าย ตลอดจนการสร้ างวิธีการสัง่ ซื ้อสินค้ าผ่านเว็บไซต์ขององค์กรโดยตรง และการสัง่ ซื ้อสินค้ าผ่านเครื อข่าย
สังคม ทังนี
้ ้ การตังราคาผ่
้
านเว็บไซต์ของบริ ษัทตัวแทนจาหน่ายนัน้ ผู้ประกอบการควรทาสัญญา (Contract) เกี่ยวกับ
ราคาสินค้ าและผลประโยชน์คา่ ตอบแทนจากการจาหน่ายสินค้ ากับผู้ประกอบการธุรกิจอย่างสมเหตุสมผล เพื่อไม่ให้ การ
ตังราคาสิ
้
นค้ าสูงเกินไป
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ปั จจัยด้ านการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื ้อสินค้ าบนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ พบว่า กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศในการซื อ้ สินค้ าบนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์คานึงถึงราคาสินค้ าเป็ นอันดับแรก ถัดมา ได้ แก่ สินค้ าและการ
บริ การ โปรโมชั่น และช่องทางการจัดจาหน่าย ตามลาดับ ดังนัน้ ผู้ประกอบการธุรกิจควรมีการส่งเสริ มการขายเป็ น
ระยะ เช่น การแถมคูปองส่วนลดเมื่อยอดซื ้อครบตามเกณฑ์ที่กาหนด เป็ นต้ น เพื่อเป็ นการกระตุ้นยอดขาย
ปั จจัยที่เป็ นปั ญหาในการใช้ บริ การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีปัญหาในการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศในระดับมาก ซึ่งประกอบด้ วยด้ านคุณภาพของการให้ บริ การ การรักษาความลับของข้ อมูลลูกค้ า ความ
น่าเชื่อถือ ความถูกต้ องของข้ อมูล ตามลาดับ ดังนัน้ องค์กรธุรกิจควรพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ ทนั สมัย
ตอบสนองความต้ องการของลูกค้ า โดยทาให้ ลกู ค้ ามีความสะดวกสบาย และเพิ่มความรวดเร็ วต่อกระบวนการขายของ
ธุรกิจในอนาคต นอกจากนี ้ ระบบการให้ บริ การต้ องมีระบบการป้องกันความผิดพลาดของข้ อมูล เพื่อให้ การบริ การลูกค้ า
มีความถูกต้ องแม่นยา ซึ่งจะสร้ างความน่าเชื่อถื อให้ กับลูกค้ าที่มาใช้ บริ การ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ บริ การชาระ
ค่าบริ การผ่านธนาคาร หรื อเครื่ องฝากถอนเงินอัตโนมัติ จะต้ องมีความปลอดภัยของข้ อมูลและถูกต้ องแม่นยา
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ นิยมชาระเงิ นผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเลือกวิธีการชาระเงิ นผ่านระบบ
อินเทอร์ เน็ต และการโอนเงินผ่านทางธนาคาร มากที่สดุ รองลงมาได้ แก่ การชาระผ่านเครื่ องฝากถอนเงินอัตโนมัติ
ตามลาดับ ดังนัน้ ผู้ประกอบการควรจัดหาช่องทางการรับชาระเงินทังสามแบบให้
้
แก่ ลกู ค้ าเพื่อเสนอทางเลือกของวิธีการ
ชาระเงินที่ลกู ค้ าแต่ละคนสะดวก อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการต้ องคานึงถึงความสะดวกรวดเร็ วในการให้ บริ การ การใช้
เทคโนโลยีที่มีความทันสมัย การรักษาความปลอดภัยของข้ อมูล การประมวลผลรายการที่มีความถูกต้ องแม่นยา และ
ความน่าเชื่อถือของการชาระเงินผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึง่ จะส่งผลให้ การบริ การลูกค้ าเป็ นไปอย่างมีคณ
ุ ภาพ
แนวทางการพัฒนาการใช้ พาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์ ขององค์ กรธุรกิจ
เมื่อนาข้ อมูลที่ได้ จากการสรุปผล การอภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ รวมทังข้
้ อมูลที่ผ้ วู ิจยั ได้ ทาการศึกษาค้ นคว้ า
มาประกอบกัน ผู้วิจัยจึงเสนอรู ปแบบการประยุกต์ใช้ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สาหรับองค์กรธุรกิจ เพื่อให้ สอดคล้ องกับ
ความต้ องการของลูกค้ าในการใช้ บริ การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้วิจยั เสนอแนวทางในการพัฒนาดังแสดงในรู ปที่ 1
ซึง่ ประกอบด้ วยประเด็นต่างๆ ดังนี ้
1) การจัดการองค์กรด้ านปรัชญา วิสยั ทัศน์ เป้าหมายขององค์กร มีผลต่อการพลักดันให้ มีการจัดทาและเกิดการ
พัฒนาการใช้ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ สิ่งสาคัญที่สดุ ของการประกอบธุรกิจคือลูกค้ า หากธุรกิจไม่สามารถปรับตัวและ
พัฒนาทางด้ านเทคโนโลยีให้ ทนั สมัยทันกับความต้ องการของลูกค้ าจะไม่สามารถแข่งขันในตลาดได้ อย่างไรก็ตามการนา
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มาประยุกต์ใช้ ในองค์กร ผู้ประกอบการควรคานึงถึงลักษณะของธุรกิจ โครงสร้ างองค์กร และ
กระบวนการทางานของธุรกิจ
2) การวิ จั ย การตลาด ปั จ จุ บัน มี จ านวนลูก ค้ าที่ ใ ช้ บริ ก ารพาณิ ช ย์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เ พิ่ ม ขึ น้ อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
ผู้ประกอบการควรมีการวิจยั การตลาด เพื่อศึกษาข้ อมูลสาหรับลูกค้ ากลุม่ เป้าหมาย เช่น ลูกค้ าส่วนใหญ่ของธุรกิจเป็ น
กลุม่ ลูกค้ าชาวไทยหรื อชาวต่างประเทศ และพฤติกรรมการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงแนวโน้ มการใช้ งานในอนาคต
เพื่อให้ ทราบความต้ องการของลูกค้ าที่แท้ จริ ง ซึง่ จะก่อให้ เกิดประโยชน์ตอ่ การนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ในการดาเนิน
ธุรกิจได้ อย่างเหมาะสม
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รูปที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดของการเสนอแนวทางการพัฒนาการใช้ พาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์ ขององค์ กรธุรกิจ
3) การพัฒนาด้ านเทคโนโลยี องค์กรธุรกิจควรพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ ทนั สมัยอย่างต่อเนื่องและมี
มาตรฐานทัดเทียมกับประเทศอื่นๆ ในระดับสากล โดยเลือกใช้ เทคโนโลยีที่มีความทันสมัย ตอบสนองความต้ องการของ
ลูกค้ า โดยทาให้ ลูกค้ ามีความสะดวกสบาย และเพิ่มความรวดเร็ วต่อกระบวนการขายของธุรกิ จในอนาคต การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ การตลาดและการส่งเสริ มการขาย โดยการส่งเสริ มการขายในขันตอนการสั
้
ง่ ซื ้อสินค้ าผ่าน
เว็บไซต์ การประชาสัมพันธ์ข้อมูลโปรโมชัน่ บนเว็บไซต์ขององค์กร และเว็บไซต์ของบริ ษัทตัวแทนจาหน่าย การใช้ เป็ นช่อง
ทางการขายและการชาระเงินค่าสินค้ าและบริ การ ซึ่งช่วยให้ ลกู ค้ ามีความสะดวก นอกจากนี ้ยังมีการใช้ แอปพลิเคชัน
เครื อ ข่ า ยสัง คมออนไลน์ เ พื่ อ อัป เดต (update) ข้ อมู ล ที่ น่ า สนใจของสิ น ค้ า และเป็ นสื่ อ ส าหรั บ การโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์ให้ องค์กรเป็ นที่ร้ ูจกั มากขึ ้นได้ อย่างรวดเร็ ว
4) การจัดการทรัพยากร ทรัพยากรขององค์กรได้ แก่ เงินทุนหรื องบประมาณสาหรับใช้ ในการจัดหาเทคโนโลยี
สารสนเทศ ผู้ประกอบการธุรกิจจะต้ องพิจารณาจัดสรรงบประมาณที่เหมาะสมซึ่งขึ ้นอยู่กับนโยบายและการวางแผน
เกี่ยวกับโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร โดยจะต้ องพิจารณาถึงระยะเวลาที่ใช้ ในการพัฒนาระบบ
ความคุ้มค่าและผลตอบแทนที่ จะได้ รับ รวมทังการจั
้
ดหาบุคลากรด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ ขององค์ กรให้ มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มความสามารถของ
บุคลากรในการให้ บริ การลูกค้ าด้ วยเทคโนโลยีสารสนเทศได้ อย่างสะดวกรวดเร็ ว
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5) การประยุก ต์ ใ ช้ ส่ ว นประสมทางการตลาด การพัฒ นาด้ า นเทคโนโลยี เ พี ย งอย่า งเดี ย ว คงไม่สามารถ
ตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าได้ ทงหมด
ั้
ผู้ประกอบการควรคานึงถึงการประยุกต์ใช้ หลักการตลาดมาใช้ ร่วมกับการ
พัฒนาเทคโนโลยี โดยใช้ สว่ นประสมทางการตลาด ดังนี ้
5.1) ผลิตภัณฑ์หรื อการบริ การ ผู้ประกอบการธุรกิจควรนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทนั สมัยมาใช้
สาหรับการให้ บริ การลูกค้ าในกระบวนการต่างๆ ของการดาเนินธุรกิจ เพื่อเป็ นการสร้ างมูลค่าเพิ่มให้ แก่การบริ การ ซึง่ จะ
ช่วยให้ การบริ การลูกค้ ามีความสะดวกรวดเร็ ว และมีความถูกต้ องแม่นยา
5.2) ราคา ผู้ประกอบการควรตังราคาค่
้
าบริ การอย่างเหมาะสม และสมเหตุสมผล ทังนี
้ ้ การให้ บริ การ
ลูกค้ าผ่านเว็บไซต์ช่วยให้ ลกู ค้ าประหยัดค่าใช้ จ่ายในการหาข้ อมูล ซึง่ ช่วยให้ ลกู ค้ าสะดวกและประหยัดเวลาเป็ นอย่างมาก
5.3) ช่องทางการจาหน่าย ผู้ประกอบการควรนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในขันตอนการ
้
ให้ บริ การข้ อมูลเกี่ยวกับสินค้ า รายละเอียดของสินค้ า การสัง่ ซื ้อสินค้ า การให้ บริ การลูกค้ าที่เว็บไซต์ ตลอดจนการ
ให้ บริ การติดต่อสือ่ สารกับลูกค้ าผ่านระบบอินเทอร์ เน็ต ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ การส่งข้ อความผ่านระบบโทรศัพท์มือถือ
และเครื อข่ายสังคม สาหรั บการชาระเงินค่าบริ การ ผู้ประกอบควรจัดให้ ลูกค้ าสามารถเลือกวิธีการชาระผ่านระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศแบบต่างๆ ตามความสะดวกของลูกค้ าแต่ละคน ได้ แก่ การชาระผ่านบัตรเครดิต การชาระผ่าน
อินเทอร์ เน็ต การโอนเงินผ่านทางธนาคาร และการชาระผ่านเครื่ องฝากถอนเงินอัตโนมัติ
5.4) การส่งเสริ มการตลาด ผู้ประกอบการธุรกิจควรใช้ หลักการส่งเสริ มการตลาดเพื่อกระตุ้นให้ ลกู ค้ า
เกิดความจาเป็ นในการตัดสินใจซื ้อสินค้ าและบริ การ โดยระบบสารสนเทศที่จดั ทาจะต้ องสามารถให้ ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้ า
และบริ การลูกค้ าอย่างสะดวกรวดเร็ ว ใช้ งานง่าย มีความถูก ต้ องเชื่อถือได้ และให้ ข้อมูลอย่างเพียงพอ อย่างไรก็ตาม
ผู้ประกอบการควรคานึงถึง การรักษาสัญญา เงื่อนไข และข้ อตกลง หากมีการบริ หารจัดการระบบที่ดีจะส่งผลให้ ลกู ค้ า
จะเกิดความเชื่อถือต่อการใช้ บริ การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
6) การสร้ างเครื อข่ายธุรกิจกับหน่วยงานภายนอก ผู้ประกอบการควรสร้ างเครื อข่ายในการติดต่อแลกเปลี่ยน
ข้ อมูลข่าวสารกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง เช่น พันธมิตรทางธุรกิจ บริ ษัทขนส่งสินค้ า ไปรษณีย์ไทย เป็ นต้ น ซึ่งจะ
เป็ นการช่วยให้ ลกู ค้ าได้ รับความสะดวกรวดเร็ วมากขึ ้น รวมทังผู
้ ้ ประกอบการธุรกิจควรติดต่ อประสานงานกับธนาคารหรื อ
สถาบันการเงินต่างๆ เกี่ยวกับข้ อตกลงและเงื่อนไขในการใช้ ช่องทางและวิธีการชาระเงินของลูกค้ าผ่านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อให้ การชาระเงินมีความสะดวกรวดเร็ ว ถูกต้ องแม่นยา และมีความปลอดภัย
ข้ อเสนอแนะ
จากการวิ เ คราะห์ ห าแนวทางเพื่ อ พัฒ น าการใช้ พาณิ ช ย์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ส าหรั บ องค์ ก รธุ ร กิ จ ในเขตพื น้ ที่
กรุงเทพมหานคร เพื่อให้ เกิดผลที่ดียิ่งขึ ้น ผู้วิจยั ให้ ข้อเสนอแนะดังนี ้
ข้ อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1) องค์ กรธุรกิ จควรเร่ งพัฒนาการใช้ พาณิ ชย์ อิเล็กทรอนิกส์ตามแนวทางการพัฒนาดังกล่าวให้ เป็ นรู ปธรรม
โดยเร็ ว เพื่อความได้ เปรี ยบในการแข่งขันทางธุรกิจในยุคดิจิทลั
2) ผู้บริ หารในองค์กรธุรกิจควรให้ ความสาคัญ ส่งเสริ มและสนับสนุนการพัฒนา ตลอดจนควบคุมและติดตาม
ผลการดาเนินงานโครงการต่างๆ ที่เกี่ ยวข้ องกับการพัฒนาการใช้ พาณิ ชย์ อิเล็กทรอนิกส์ขององค์ กรให้ เป็ นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ

508

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)

ข้ อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครัง้ ต่ อไป
1) ศึกษาการใช้ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สาหรับธุรกิจประเภทต่างๆ เช่น ธุรกิจสายการบิน บริ ษัททัวร์ และธุรกิจ
รถโดยสารประจาทาง เป็ นต้ น
2) ศึกษาโครงสร้ างพื ้นฐานด้ านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สาหรับองค์กรธุรกิจในกรุงเทพมหานคร โดยเปรี ยบเทียบ
กับพื ้นที่อื่น เช่น จังหวัดภูเก็ต จังหวัดเชียงใหม่ เป็ นต้ น
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การวิเคราะห์ การวางแผนการตลาดของผู้ผลิตสินค้ า SMEs เพื่อ
เข้ าถึง ผู้บริโภคที่ส่งผลต่ อการค้ าในเขตกรุ งเทพมหานคร
และปริมณฑล
ธนิต พฤกธรา1
บทคัดย่ อ
การวิจัยครั ง้ นี ้ เพื่อเป็ นการศึกษากลยุทธ์ ในทางการตลาดของผู้ผลิตสินค้ าขนาดกลางและย่อย ที่ส่งผลกับ
ผู้บริ โภค SMEs กับความสาเร็ จ ในการขายสินค้ าในกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล โดยได้ มีการทาการวิจยั และใช้ กลุม่
ตัวอย่างเป็ นผู้ประกอบการสินค้ า OTOP จานวน 5 สินค้ าเพื่อให้ ทราบถึงกลยุทธ์ การตลาดและช่องทางในการสื่อ สาร
การตลาดที่เข้ าถึงผู้บริ โภค
โดยการทาวิจยั ในรู ปแบบวิจยั เชิงคุณภาพ (Quantitative research) ศึกษาข้ อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (Indepth Interview) แบ่งคาถามออกเป็ น 3 ส่วน ประกอบด้ วยข้ อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับธุรกิจ กลยุทธ์ การ สื่อสารการตลาด และ
การวางแผนทางการตลาดของสินค้ า SWOT
การเก็บข้ อมูลได้ ดาเนินการระหว่างปี 2560 – 2561 ด้ านข้ อมูลสินค้ าพบว่าผู้ถกู สัมภาษณ์ เป็ นผู้ประกอบการใน
กรุงเทพมหานครและปริ มณฑล สินค้ าทังหมด
้
เริ่ มต้ นจากการเข้ าศึกษาข้ อมูลศินค้ าในโครงการ OTOP ตังแต่
้ 3 ดาว ถึง 5
ดาว ทังนี
้ ้เจ้ าของสินค้ าจะมีอายุตงแต่
ั ้ 50 – 80 ปี โดยระยะดาเนินกิจการมีตงแต่
ั ้ 10 ปี ถึง 37 ปี โดยกลุ่มผู้ บริ โภคส่วน
ใหญ่จะเป็ นกลุม่ คนอายุตงแต่
ั ้ 35 – 60 ปี กลยุทธ์ การสื่อสารการตลาดที่ผ้ ปู ระกอบการใช้ ได้ แก่ การโฆษณาทางออนไลน์
และ ตามมาด้ วยการสือ่ สารทางตรงกับกิจกรรมส่งเสริ มการขายจนถึง การแนะนาแบบปากต่อปาก
กลยุทธ์ การวางแผนทางการตลาดของสินค้ า จุดอ่อนของสินค้ าจากรู ปแบบ รู ปทรง การเก็บรักษา ตามด้ วยการ
สื่อสารการตลาด และความเชื่อในภาพลักษณ์ตราสินค้ า จุดแข็ง ของสินค้ า เป็ นสินค้ าที่มีมาตรฐาน ทางวัสดุที่มีคณ
ุ ภาพ
โอกาสของสินค้ า สินค้ าสามารถเพิ่มช่องทางทางการตลาด อุปสรรค เรื่ องวัตถุดิบตามฤดูกาล การเก็บรักษาได้ นาน
Marketing mix 4P เจ้ าของสินค้ าให้ ความสาคัญ กับสินค้ าเป็ นอันดับแรก การส่งเสริ มการขายและตามด้ วยช่องทางและ
ราคา
ผู้วิ จัย มี ข้อ เสนอแนะจากผลวิจัยที่ สามารถน าไปใช้ ได้ และสามารถน าองค์ ความรู้ จากงานวิจัยชิ น้ นีม้ าเป็ น
แนวทางในทาการตลาดสินค้ ารายย่อยและการจัดการเรี ยนการสอนและสามารถนาเสนอความรู้ ไปสูก่ ารพัฒนาทางด้ าน
วิชาการได้
คาสาคัญ (keywords) ของโครงการวิจัย : การวางแผนการตลาด สินค้ า SMEs ผู้บริ โภค
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 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา
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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
ความเป็ นมาและความสาคัญของปั ญหา
การตลาดคือส่วนสาคัญ ในการสร้ างคุณค่าของผลิตภัณฑ์ด้วยการบริ การและการค้ าจนถึงการขายซึง่ เป็ นส่วน
หนึง่ ของการตลาด โดยการตลาดนับได้ วา่ เป็ นส่วนที่สง่ เสริ มสินค้ าและการสื่อสารที่สง่ ตรงไปถึงลูกค้ า มุมมองการบริ การ
ตลาดสามารถทาให้ องค์กร นาไปดาเนินการในด้ านธุรกิจประกอบไปด้ วย เน้ นผลิตภัณฑ์ เน้ นการขาย เน้ นการตลาด และ
เน้ นการตลาด ที่สง่ ผลถึงองค์รวม
โดยหน้ าที่ของการตลาดอาจสร้ างรู ปแบบได้ แก่ การตลาดความสัมพันธ์ การตลาดภายใน การตลาดครบวงจร
และการตลาดที่รับผิดชอบต่อสังคม บทบาทที่ สาคัญต่อการจัดการการตลาดที่ประสบผลสาเร็ จส่วนมากประกอบไปด้ วย
การมองการตลาดเชิงลึก การติดต่อเชื่อมโยงกับลูกค้ า การสร้ างตราสินค้ าที่มนั่ คง การสร้ างผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองลูกค้ า
การส่งสินค้ าและการสื่อสารคุณค่า การสร้ างความเจริ ญเติบโตในระยะยาว และการพัฒนากลยุทธ์ แ ละแผนการตลาด
https://bit.ly/2HlL5e3
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ในทุกวันนี ้การตลาดมีความสาคัญต่อการสร้ างความเป็ นอยู่และการพัฒนาประเทศเป็ นอย่างยิ่ง เนื่องจากการ
ซื ้อขายเป็ นกระบวนการที่ทาให้ เกิดการบริ โภคและส่งผลถึงการหมุนเวียนเงินจานวนมหาศาล ซึ่งทาให้ ประเทศมีรายได้
อย่างต่อเนื่อง การซือ้ ขายมีหลายระดับตังแต่
้ ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก ในการการซื ้อขาย สินค้ าขนาดกลางและ
ขนาดเล็ก เป็ นส่วนหนึ่งที่ประชาชนสามารถทาการค้ าขาย ได้ โดยเฉพาะการค้ าด้ านอุปโภคบริ โภค ที่อยู่ในรู ปแบบ ของ
สินค้ าขนาดกลางและขนาดย่อยที่เราเรี ยกว่า SMEs
การค้ าขายสินค้ าขนาดกลางและขนาดย่อย SMEs หมายถึง ธุรกิจที่ทาการดาเนินการด้ านการผลิตและจาหน่ายขนาด
ย่อม เป็ นธุรกิจเอกชนที่มีความเป็ นอิสระ ไม่อยูใ่ ต้ การควบคุมของธุรกิจหรื อบุคคลอื่นบุคคลใด อีกทังยั
้ งเป็ นธุรกิจที่มีต้นทุน
ในการลงทุนต่า และมีพนักงานจานวนไม่มากเกินไปต่อการบริ หารจัดการ https://bit.ly/2SOphNh
ธุรกิจ SMEs เป็ นธุรกิจที่อยู่ในสินค้ าและบริ การขนาดกลางและขนาดย่อยที่ก่อให้ เกิดการพัฒนาในท้ องถิ่นและ
ก่อให้ เกิดการใช้ จ่ายในประเทศ ซึง่ คนทัว่ ไปก็สามารถทาการตลาดและนามาสูก่ ระบวนการการผลิตได้
ในปั จจุบนั ได้ มีภาครัฐและเอกชนให้ การสนับสนุนในการพัฒนาธุรกิจอย่างมาก เพื่อทาให้ ประชาชนจะสามารถ
สร้ างธุรกิจให้ เกิดการพัฒนาและเติบโตได้ และมีสว่ นต่อไปในการสร้ างรายได้ ให้ เกิดขึ ้นในระดับประเทศ โดยเราสามารถ
แยกรูปแบบธุรกิจ SMEs ออกเป็ นดังนี ้
กลุม่ การผลิตเป็ นกลุม่ ธุรกิจ SMEs ที่สามารถครอบคลุมกระบวนการ การผลิตในภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม
และเหมืองแร่ นับได้ วา่ เป็ นกลุม่ ที่สาคัญเป็ นอันดับต้ นๆ เพราะช่วยในด้ านตัวธุรกิจ การจ้ างงาน และกาลังคน ได้ เป็ นอย่างดี
กลุ่มการค้ าเป็ นกลุ่มธุรกิจ SMEs ที่สามารถครอบคลุมกระบวนการในรู ปแบบการนาเข้ า ส่งออก หรื อการค้ า
ต่างๆในประเทศ
กลุม่ การบริ การต่างๆเป็ นกลุม่ ธุรกิจ SME ที่สามารถครอบคลุมในด้ านของกาลังทรัพย์ และกาลังคนได้ เป็ นอย่าง
ดี เพราะการบริ การเกิดขึ ้นตลอดเวลา
ในความเป็ นจริ ง การพัฒนาธุรกิจ SMEs ในประเทศก็ไม่ได้ ง่ายๆ อย่างที่เป็ นเพราะในการดาเนินงาน ในการเกิด
ธุรกิจ จานวน 7,0000 ราย ต่อปี พบว่าความเป็ นอยูข่ องสินค้ าหลังจาก 1 ปี ผา่ นไปสินค้ าจะคงอยูเ่ พียงแค่ 50% ของธุรกิจ
ทังหมด
้
แล้ วต้ องปิ ดกิจการในระยะเวลาสัน้ (สานักงานส่งเสริ มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อย) โดยมีปัจจัยของ
ปั ญหาหลากหลายด้ าน ประกอบไปด้ วย ไม่ได้ วางแผนในการดาเนินการธุรกิจ ไม่ได้ มีเงินทุนหมุนเวียน และไม่ได้ วาง ,
แผนการแยกเงินระหว่างธุรกิจกับครอบครัว การกาหนดราคาต้ นทุนไม่มีกระบวนการการสร้ างความแตกต่างกับตัวสินค้ า
https://techsauce.co/tech-and-biz/tmb-sme-insights/
ซึง่ สิง่ เหล่านี ้ทาให้ การค้ าขายในรูปแบบ SMEs ส่งผลกระทบกับการทาธุรกิจกับผู้ประกอบการจานวนมาก แต่ใน
ความล้ มเหลวก็ยงั มีเจ้ าของธุรกิจที่ประสบความสาเร็ จอีกจานวนหนึ่งที่ยงั คงอยู่รอดในการค้ า และได้ รับการส่งเสริ ม และ
ผลักดันให้ สนิ ค้ าสามารถพัฒนาและเพิ่มยอดขายได้ อย่างต่อเนื่อง
ผู้วิจัยจึงได้ มองเร็ งเห็นถึงปั ญหาที่เกิดขึ ้นและมีความต้ องการที่ทาการวิจัยในหัวข้ อการวิเคราะห์การวางแผน
การตลาดของผู้ผลิตสินค้ า SMEs เพื่อเข้ าถึงผู้บริ โภคที่สง่ ผลต่อการค้ าในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล โดยทาการ
หาข้ อมูลจากสินค้ าSMEsในกลุม่ สินค้ าโครงการ OTOP ที่เป็ นโครงการที่ผลักดันโดยภาคภาครัฐที่มีการจัดแบ่งระดับของ
สินค้ าออกเป็ นหนึง่ ถึงห้ าดาว โดยสินค้ าเหล่านี ้จะเป็ นกลุม่ สินค้ าที่ขายดีและมีอายุระหว่าง 3ปี ขึ ้นไป ทาให้ ทราบถึงปั จจัย
และกลยุทธ์ ในการพัฒ นาช่องทางในการขายสิค้าที่สง่ ผลกับผู้บริ โภค ที่ทาให้ เกิดการเจริ ญเติบโตต่อไป จากการนาองค์
ความรู้ที่มงุ่ สูก่ ารนามาใช้ ได้ ตอ่ ไปในอนาคต
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วัตถุประสงค์ ในการวิจัย
1. เพื่อศึกษารูปแบบการวางกลยุทธ์ทางการตลาดของผู้ผลิตสินค้ า SMEs ที่สง่ ผลต่อการซื ้อผู้บริ โภค
2. เพื่อศึกษาช่องทางในการสือ่ สารทางการตลาดของสินค้ า SMEs ที่สง่ ผลต่อการซื ้อผู้บริ โภค
ทบทวนวรรณกรรม
รู ปแบบกลยุทธ์ ในการดาเนินการธุรกิจ SMEs ไทยเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถรายการแข่งขันที่ยงั่ ยืนกับ 4
ธุรกิจที่ผา่ นรอบสุดท้ ายของ SMEs ตีแตกในปี 2554 (ดวงกมล สุริยง นักศึกษาประกอบการ ม.ศิลปากร, 2555)
แนวคิดวิเคราะห์แผนธุรกิจธุรกิจ มีองค์ประกอบกับกลยุทธ์ ที่ให้ ความสาคัญกับเรื่ องของความแตกต่างของสินค้ า การ
พัฒนาตัวผลิตภัณฑ์ ต้ นทุนเป็ นส่วนสาคัญ ตามมาด้ วยการรักษาฐานลูกค้ าความรวดเร็ วและพันธมิตรทางธุรกิจจนถึงการ
เพิ่มช่องทางการจัดจาหน่ายโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ซึ่งส่งผลต่อการแข่งขันในด้ านธุรกิจ SMEs เป็ นอย่างยิ่งทางนี ้
ขึ ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจ แต่ละด้ านด้ วยอีกครัง้ (ดวงกมล สุริยง นักศึกษาประกอบการ ม.ศิลปากร, 2555) ต่อการ
แข่งขันในด้ านธุรกิจ SMEs เป็ นอย่างยิ่งทางนี ้ขึ ้นอยูก่ บั ประเภทของธุรกิจแต่ละด้ านด้ วย
P o r t e r m e 1980 ซึง่ ได้ กล่าวถึงกลยุทธ์ความได้ เปรี ยบในการแข่งขันที่กล่าวถึงกลยุทธ์ด้านต้ นทุนกลยุทธ์ด้านการความ
แตกต่างกลยุทธ์ที่มงุ่ เน้ นเฉพาะบางส่วนของกลุม่ อุตสาหกรรม
การศึกษากลยุทธ์ ในการดาเนินธุรกิ จที่สง่ ผลต่อการดาเนินการธุรกิจของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดย่อยเกรดสาว
อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป
จิตรลดา ตีสาครและสุพร อ่อนพุทธา 2018 ผู้ประกอบการให้ ความสาคัญประเด็นเรื่ องลูกค้ าสัมพันธ์ มาเป็ น
อันดับแรก แล้ วตามมาด้ วย เครื อข่ายลดต้ นทุนต่าตามมาเป็ นลาดั บเนื่องจากกลยุทธ์ เหล่านีเ้ หมาะสมและสามารถ
นามาใช้ ในการดาเนินงานธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อยให้ เกิดความอยูร่ อดได้ ช่วยแก้ ไขและสร้ างความเป็ นเปรี ยบเทียบ
ให้ กบั ผู้ประกอบการ
ซึง่ สอดคล้ องกับแนวคิดของ srijumpa 2009 และ siriyong 2012 ที่ได้ กล่าวถึงผลกระทบที่ดีของการดาเนินธุรกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมศึกษาดาเนินการพบว่าพิจารณาภาพรวมเพราะว่าผู้ประกอบการให้ ความสาคัญกับความพึงพอใจ
ของลูกค้ าและพึงพอใจในด้ านการเงินที่อยู่ในระดับมากซึ่งสอดคล้ องเกี่ยวกับการทางานด้ าน SMEs และให้ ความสาคัญ
กับสองตัวแปรที่ประกอบไปด้ วยกลยุทธ์ด้านเครื อข่าย กลยุทธ์ทางด้ านความสัมพันธ์เพราะสร้ างความพอใจให้ กบั ลูกค้ าทา
ให้ เกิดทัศนคติที่ดี Lu & Beamish (2006) ที่พบว่าการสร้ างความร่ วมมือธุรกิจเป็ นสิง่ ที่มีความจาเป็ นอย่างมากที่จะช่วยให้
ผู้ประกอบการประสบความสาเร็ จในการดาเนินธุรกิจ โดยเฉพาะการขยายตัวของธุรกิจออกไปสูร่ ะดับนานาประเทศ
กลยุทธ์ การสื่อสารการตลาด SMEs ไทยและพฤติกรรมการซื ้อของผู้บริ โภค ในเขตกรุ งเทพฯ ธุรกิจบ้ านไร่ กาแฟ ผู้ทาวิจยั
จุฑามาศ มากกีรติบูรณะ 2548 ให้ ความสาคัญมากที่สดุ ประกอบด้ วยกลยุทธ์ การสื่อสารในเรื่ องของตัวผลิตภัณฑ์ กล
ยุทธ์การสือ่ สารช่องทางการจัดจาหน่ายเพราะสามารถสร้ างเอกลักษณ์ให้ กบั ตัวสินค้ า ทาให้ สนิ ค้ าบ้ านไร่กาแฟมีความโดด
เด่นและแตกต่าง ส่วนในเรื่ องการประชาสัมพันธ์ เน้ นเรื่ องประสบการณ์ ตรง นอกจากนันการเพิ
้
่มช่องทางในการสื่อสาร
การตลาดในเรื่ องของการพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ภายใต้ ตราสินค้ าและการขยายช่องทางการพัฒนาและเพิ่มช่องทางของ
สาขาราคาขยายสาขาสุพรรณ โดยผู้บริ โภคส่วนใหญ่เป็ นชายหญิงอายุ 30 -39 มีรายได้ 40,000 บาทขึ ้นไป มีการศึกษาใน
ระดับปริ ญญาตรี และสูงกว่า ส่วนใหญ่จะรู้ จกั ผ่านช่องทางการจัดจาหน่ายร้ านที่ตงอยู
ั ้ ่ในปั๊ มน ้ามันไม่มีการรับทราบข้ อมูล
จากสื่อต่างๆผลิตภัณฑ์คือแก้ วกาแฟขวดกาแฟทิชชูถงุ มากที่สดุ เป็ นอันดับ 1 ผู้บริ โภคส่วนใหญ่บริ โภคผลิตภัณฑ์บ้านไร่
กาแฟมาแล้ ว 2 ปี โดยส่วนมากจะติดใจในรสชาติที่มีความเข้ มข้ นกลิ่นหอมกับกาแฟไทย ส่วนในเรื่ องของการซื ้อสินค้ า
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ปั จจัยส่วนหนึ่งมาจากอาคารรู ปแบบของบ้ านไร่ กาแฟที่มีค วามโดดเด่นและสวยงามตามด้ วยเรื่ องของการบริ การที่เป็ น
กันเองประเทศไทย ภาพลักษณ์ความเป็ นสินค้ า รายชื่อ จนถึงการใช้ ถ้วยดินเผาไร่กาแฟ
การวางแผนเชิงกลยุทธ์ในขนาดเล็กและขนาดกลาง Seppe Mattheeusen และ Tomas Spontak 2016
พบว่ารูปแบบธุรกิจ SMEs ขนาดกลางและเล็กมีความแตกต่างกันจึงทาให้ การตรวจวัดมี 2 ระดับโดยบริ ษัทระดับกลางมัน
จะมีการวางแผนกลยุทธ์ไว้ แล้ วเป็ นระยะยาวแต่ในส่วนของภาวะวิกฤตเธอมีการวางแผนการเพิ่มเติม
ส่วนบริ ษัทขนาดกลางรักไม่ได้ กระจายแผนกลยุทธ์ ไปส่งพนักงานทาให้ การทราบข้ อมูลไม่กระจายตัวสู่ระบบงานแ ละใน
ธุรกิ จขนาดเล็กก็พบว่าหลายๆที่ยงั ไม่ทราบแม้ แต่กลยุทธ์ ขนพื
ั ้ ้นฐานนาฬิกาสวอทจึงทาให้ เกิดปั ญหาเรื่ องการบริ หาร
จัดการ โดยทังนี
้ ้ผู้วิจยั ได้ นาแนวคิดและทฤษฎี SMEs จากประเทศต่างๆมาใช้ ในการกาหนด ทาให้ เห็นว่าความแตกต่างใน
เชิงภูมิภาคประเทศวัฒนธรรมส่งผลต่อการพัฒนาของ SMEs ในประเทศสวีเดน
กลยุทธ์ทางธุรกิจขนาดเล็กเพื่อผลกาไร ของบริ ษัท และความมัน่ คง
(usa) Denise L. Gandy 2015
วิจยั ได้ มีการรวบรวมแล้ วทาการทดสอบทาให้ เห็นปั จจัยในการสร้ างรายได้ ในระยะเวลา 5 ปี ของผู้ประกอบการเคยมีกล
ยุทธ์ในการบริ หารจัดการได้ แก่
1. ความเข้ าใจในช่วงฤดูกาลของธุรกิจ
2. ความกระตือรื อร้ นและความทุม่ เทในการทาธุรกิจของผู้ประกอบการ
3. การจ้ างพนักงานที่เหมาะสมส่งผลต่อความสาเร็ จและผลกาไร ซึ่งทาให้ ธุรกิจขนาดเล็กสามารถดารงอยูไ่ ด้
นานกว่า 5 ปี
การวิเคราะห์การวางแผนการตลาดของผู้ผลิตสินค้ า SMEs เพื่อเข้ าถึงผู้บริ โภคที่สง่ ผลต่อการค้ าในเขตกรุ งเทพมหานคร
และปริ มณฑล
วางแผนในเชิ ง กลยุท ธ์ ท างด้ านการตลาดของ SMEs ไทยโดยกลุ่ม เป้า หมายที่ ม าจากคนในกรุ งเทพฯและ
ปริ มณฑลพบว่า หากทาการเข้ าถึงผู้บริ โภคได้ ต้องใช้ กลยุทธ์ ที่ต้องผ่านการวิเคราะห์ ทางการตลาดซึ่งจะทาให้ สินค้ า
สามารถอยู่รอดได้ อย่างน้ อยก็ใช้ หลักการของ SWOT ในการพัฒนาแผนธุรกิจ ในการเข้ าถึงผู้บริ โภคที่นิยมใช้ ของสินค้ า
SMEs ที่อยูใ่ นระดับ 3 ดาวถึง 5 ดาวมักจะใช้ เรื่ องของการเข้ าถึงผู้บริ โภคโดยตรงจากกิจกรรม จากคนกลางหรื อหน่วยงาน
ที่สามารถกระจายสินค้ าภายในพื ้นที่ตา่ งๆ ซึง่ เป็ นหน่วยงานราชการทีส่ นับสนุนเรื่ องนี ้โดยตรง
แต่สิ่งหนึ่งที่ผ้ ปู ระกอบการให้ ความสนใจสาหรับการเข้ าถึงผู้บริ โภคก็คือกลยุทธ์ การประชาสัมพันธ์ การโฆษณา
โดยผู้ประกอบการมีความเชื่อว่าจะสามารถสร้ างฐานลูกค้ าที่มากขึ ้นและส่งผลต่อยอดขายที่เติบโตได้ ดังนันโครงสร้
้
าง
เชิงกลยุทธ์ทางการตลาดจึงเป็ นส่วนสาคัญที่ทาให้ สนิ ค้ าสามารถอยูร่ อดได้
ส่วนผสมการสือ่ สารการตลาด
การตลาดสมัยใหม่นนั ้ นักการตลาดจะไม่เพียงแต่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ ได้ ผลิตภัณฑ์ที่ดี กาหนดราคาที่
เหมาะสม และวางจัดจาหน่ายที่ลกู ค้ าเป้าหมายสามารถซื ้อได้ โดยสะดวกเท่านัน้ แต่นกั การตลาดจาเป็ นจะต้ องจัดระบบ
การสื่อสารที่ดีด้วย เพื่อนให้ สามารถนาไปติดต่อสื่อสารกับบุคคลหลายฝ่ ายที่เกี่ยวข้ อง เช่น ลูกค้ าทังในปั
้ จจุบนั และใน
อนาคต คนกลาง ผู้ถือหุ้น ผู้จาหน่ายปั จจัยการผลิต และสาธารณชนโดยทั่วไป เป็ นต้ น รวมทัง้ เพื่อนเป็ นการส่ งเสริ ม
การตลาด เพื่อให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ตา่ ง ๆ ดังกล่าวมาแล้ วด้ วย
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การติดต่อสื่อสารเพื่อให้ เกิดผลดีมีประสิทธิ ภาพ และเพื่อให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ตามต้ องการจาเป็ นจะต้ องใช้ เครื่ องมือ
สื่อสารหลาย ๆ อย่างร่ วมกัน ซึ่งเรี ยกว่า ส่วนประสมการสื่อสารการตลาด (marketing communications mix) หรื อ เรี ยก
อีกอย่างหนึ่งว่า ส่วนประสมการส่งเสริ มการตลาด (promotion mix) ซึ่งประกอบด้ วยเครื่ องมือสื่อสารหลักสาคัญ 5 อย่าง
คือ (Kotler.1997:604)
1. การโฆษณา (advertising)
2. การส่งเสริ มการขาย (sales promotion)
3. การประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่ขา่ ว (public relations and publicity)
4. การขายโดยบุคคล (personal selling)
5. การตลาดเจาะตรง (direct marketing)

ระเบียบวิธีวิจัย
การวิเคราะห์การวางแผนการกลยุทธ์ การตลาดของสินค้ า SMEs ของธุรกิจกลุ่มต่างๆ และช่องทางในการสื่อสารทาง
การตลาดที่สง่ ผลถึงผู้บริ โภค โดยทาการวิ จยั กับเจ้ าของสินค้ า OTOP ในเขตกรุงเทพมหานครและปริ มณฑล เป็ นการวิจยั
เชิงคุณภาพ (Quantitative research) โดยศึกษาข้ อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ดังนี ้
การดาเนินการวิจัย
1. การกาหนดกลุม่ ตัวอย่าง
ทาการรวบรวมข้ อมูลแหล่งข้ อมูลเข้ าถึ งผู้ประกอบการ OTOP โดยได้ ข้อมูลจากเวฟ http://www.thaitambon.com/otop
เพื่ อ ค้ น หา เจ้ า ของสิน ค้ าที่ เหมาะสม และน าข้ อ มูลทางโทรศัพ ท์ จ นติ ดต่อ เพื่ อขอสัมภาษณ์ เจ้ า ของสิน ค้ าที่มีความ
หลากหลายจานวน 5 สถานที่ประกอบไปด้ วย กล้ วยกรอบบางกรวย, มาเรี ยมติ่มซา, กระดูกหมูทอด วรรณา, เครื่ องหนัง
นนทบุรี และขนมดอกทานตะวัน เขตดุสิตซึ่งสินค้ าทัง้ หมดอยู่ในสินค้ า OTOP ระดับ 3-5 ดาว โดยทัง้ หมดต้ องอยู่ใน
กรุงเทพและปริ มณฑล
2. วิธีการเก็บข้ อมูล
2.1 ออกแบบเครื่ องมือวิจยั ด้ วยคาถามวิจยั แบ่งเป็ น3ส่วน ได้ แก่ ข้ อมูลสินค้ า ช่องทางในการสื่อสารการตลาด
กลุยทุธ์ทางการตลาด Marketing mix
2.2 การทดสอบความตรงของเนื อ้ หา (Content Validity) ผู้ วิ จั ย ได้ น าแบบสัม ภาษณ์ ผ้ ู เชี่ ย วชาญไปให้
ผู้ทรงคุณวุฒิ พิจารณาค่าสอดคล้ องระหว่างข้ อคาถาม
2.3 สัมภาษณ์ เจ้ าของสินค้ าทังการลงพื
้
้นที่ตามบริ ษัทและหน่วยงานจน โดยได้ มีการนัดสัมภาษณ์ตามวันเวลาที่
เจ้ าของสินค้ าสะดวกข้ อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)
3. การวิเคราะห์ข้อมูล
สรุปข้ อมูลจากแบบสัมภาษณ์ โดยใช้ สถิติเชิงพรรณนา (Description Statistics) โดยมีขนตอนคื
ั้
อ
3.1 เตรี ยมข้ อมูลเบื ้องต้ น สาหรับการวิเคราะห์
3.2 การทาความ คุ้นเคยและกาหนดกรอบแนวคิดที่ทาการศึกษา
3.3 ตรวจสอบความถูกต้ องของข้ อมูลและเนื ้อหาทางการสัมภาษณ์
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3.4 ทาการวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล

ตัวแปรอิสระ
รูปแบบของการตลาด SMEs
กลยุทธ์ในการการสือ่ สารตลาด SMEs
ผู้บริ โภคสินค้ า SMEs

ตัวแปรตาม
ความรู้และความเข้ าใจ
การวางแผนการตลาดในงาน SMEs ที่มี ประสิทธิภาพ
การเข้ าถึงความต้ องการในการบริ โภค
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

สรุ ปผลการวิจัย
5.1.1ด้ านข้ อมูลทั่วไปสินค้ า
จากการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งเป็ นผู้ประกอบการในกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล สินค้ าเป็ น
ประเภท อาหารจานวนมากถึง 80%ของสินค้ าทัง้ หมดเริ่ มต้ นจากการการเข้ าโครงการ OTOP ตัง้ แต่ 3ดาวถึง 5ดาว
เจ้ าของสินค้ าจะมีอายุตงแต่
ั ้ 80-50 ปี เป็ นคุณป้าจานวนมาก โดยระยะดาเนินการมีตงแต่
ั ้ มีตงแต่
ั ้ 10ปี ถึง 37ปี
โดยกลุม่ ผู้บริ โภคส่วนใหญ่จะเป็ นผู้ใหญ่ตงแต่
ั ้ 60ปี โดยช่องทางการเข้ าถึงลูกค้ ามีตงแต่
ั ้ กิจกรรม ปากต่อปาก -35
และโฆษณาโดยเวลาที่เข้ าถึงจะเป็ นช่วงการออกกิจกรรมส่งเสริ มการตลาด เป็ นส่วนใหญ่
กลยุทธ์ การสื่อสารทางตราสินค้ า 5.1.2การสื่อสารการตลาด
จากการวิจยั พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามซึง่ เป็ นผู้ประกอบการในกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล ช่องทางในการ
สื่อสารการตลาดที่ผ้ ูประกอบการใช้ จะเป็ นการโฆษณาทางออนไลน์ และตามมาด้ วยการสื่อสารทางตรงกับกิ จกรรม
ส่งเสริ มการขายและการแนะนาแบบปากต่อปาก กิ จกรรมสื่อสารการตลาดที่ประสบความสาเร็ จที่สุดคือการสื่อสาร
การตลาดด้ วยการจัดกิจกรรมเพราะสามารถสร้ างการรู้จกั และการเพิ่มยอดขายไปพร้ อมกัน
ในส่วนการเพิ่มประสิทธิ ภาพช่องทางการสื่อสารการตลาด เจ้ าของสินค้ าให้ ความสาคัญกับการโฆษณาด้ าน
ออนไลน์เป็ นสิง่ สาคัญที่สดุ
กลยุทธ์ การวางแผนทางการตลาดของสินค้ า 5.1.3 SWOT Marketing mix 4P ที่ทาให้ เกิดยอดขาย
จากการวิจยั ที่ได้ แบ่งออกเป็ นส่วนSWOTและ Marketing mix 4P พบว่าในด้ านของSWOTของเจ้ าของธุรกิจ
ประกอบด้ วย
จุดอ่อนของสินค้ า ที่พบอันดับแรกมาจากรู ปแบบ รู ปทรง การเก็บรักษา ตามด้ วยการสื่อสารการตลาด และ
ความเชื่อในภาพลักษณ์ตราสินค้ า
จุดแข็ง ของสินค้ า เป็ นสินค้ าที่มีมาตตราฐานทางวัสดุที่มีคณ
ุ ภาพจนถึงรสชาติและความเฉพาะตัว และมีความ
เป็ นธรรมชาติ และหากเป็ นสินค้ าที่ไม่ใช้ อาหารจะให้ ความสาคัญกับความทนทาน
โอกาสของสินค้ า สินค้ าสามารถเพิ่มช่องทางทางการตลาดตังแต่
้ ช่องทาง การตลาดในระดับประเทศและนอก
ประเทศ
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อุปสรรค เรื่ องวัตถุดบั ตามฤดูกาล การเก็บรักษาได้ นาน การทาการตลาดอย่างมืออาชีพหากต้ องทาการแก้ ไขใน
ส่วน SWOT ของเจ้ าของสินค้ าพบว่า สิ่งที่แก้ ไขคือด้ านจุดอ่อน ด้ านรู ปทรงการเก็บรักษาและการสื่อสารทางการตลาดที่
ต้ องเพิ่มขึ ้น และใส่สว่ น อุปสรรคที่พบส่วนมากเป็ นปั จจัยตัวแปลด้ านฤดูกาล รูปแบบการตลาด และการเปลีย่ นแปลงของ
สังคมที่ผลต่อผลิตภัณฑ์ จึงต้ องมีการวางแผนในทุกส่วนที่เป็ นปั จจัย
ในด้ านของ Marketing mix 4P เจ้ าของสินค้ าให้ ความสาคัญ กับสินค้ าเป็ นอันดับแรก การส่งเสริ มการขายและ
ตามด้ วยช่องทางและราคาและหากต้ องวางแผนเพิ่มก็จะให้ ความสาคัญกับด้ านการส่งเสริ มการขาย และตามด้ วยช่องทาง
และราคาในการขาย หากถามว่าที่สินค้ าเกิดความสาเร็ จได้ เกิดจากประสบการณ์ จนถึงเรื่ องคุณภาพที่มีการปรับตัวจน
เป็ นที่ร้ ูจกั แบบปากต่อปาก
อภิปรายผล
ที่มาสินค้ าในการสรุปข้ อมูลพบว่าเจ้ าของส่วนมากเป็ นผู้สงู อายุหญิงหรื อเป็ นครอบครัว กลุม่ คนและทากิจการมา
นานอย่างน้ อย10ปี โดยส่วนมากเป็ นผลิตภัณฑ์ด้านอาหารที่พฒ
ั นามาจากสินค้ า OTOP โดยรู ปแบบเป็ นสินค้ าและขนม
และอาหารโดยส่วนมากผู้บริ โภคเป็ นผู้ใหญ่โดยส่วนมากการซื ้อจะเกิดได้ ในช่วงการส่งเสริ มการขายและการขายส่งตาม
พื ้นที่ ทังนี
้ ้การซื ้อขายตามวัตถุประสงค์ที่พบนันคื
้ อการขายจาการส่งเสริ มการขายด้ านการออกกิจกรรมร้ านค้ าเป็ นจานวน
มากและส่งผลกับรายของสินค้ าเป็ นสาคัญ
ในด้ านช่องทางการสือ่ สารการตลาด พบว่าการสือ่ สารที่มีบทบาทในการรับรู้กบั กลุม่ ลูกค้ าใหม่ๆและจานวนมาก
ผู้ประกอบการยังให้ ความสาคัญกับสื่อโฆษณาทังนี
้ ้สนค้ าที่มีไม่ใช้ ขนาดใหญ่จึงมุง่ เจ้ าประเด็นไปที่สื่อออนไลน์ที่ประกอบ
ไปด้ วยเฟสบุ๊ค ไลน์ เป็ นสาคัญ แต่หากถามว่าส่วนการส่งเสริ มการขายที่ทาให้ คนเชื่อถือในสินค้ า ก็จะเป็ นการส่งเสริ ม
การตลาดทางตรงจากการบอกกล่าว การซื ้อฝากการพูดคุยและการทดลองในกิจกรรมลดแลกแจกแถม ทังนี
้ ้ด้ วยสินค้ ามี
คุณภาพก็จะส่งผลต่อการซื ้อซ ้า โดยที่เจ้ าของสินค้ าหากต้ องเพิ่มช่องทางมากขึ ้นก็ยงั คงให้ ความสาคัญกับโฆษณาเช่นเดิม
เพราะทาให้ เกิดการรู้จกั มากขึ ้น
ส่วนในด้ านการวางแผนการตลาดจุดอ่อนจุดแข็งโอกาสและอุปสรรค เราจะพบว่า การเก็บรักษาและวัสดุตา
ฤดูกาลส่งผลต่อการรู ปแบบการผลิตสินค้ าและการขายระยะยาว โดยที่จุดแข็งของสินค้ า ก็ยงั คงเป็ นด้ านคุณภาพ จาก
ประสบการณ์ที่ยาวนานของสินค้ า ส่วนโอกาสก็เป็ นเรื่ องการขายตัวการตลาดทังในและนอกประเทศโดยการพั
้
ฒนาสินค้ า
รูปแบบการขายและช่องทางทางการตลาดเพราะจะส่งผลถึงรายได้ ของสินค้ าได้ เพิ่มมากขึ ้น ในด้ านอุปสรรค ก็จาเป็ นต้ อง
มีการวางแผนเพื่อแก้ ไขปั ญหาจากจุดอ่อนและปั จจัยต่างได้ และจะส่งผลต่อการเจริ ญเติบโตของสินค้ าได้
โดยในด้ าน สินค้ า ราคา การส่งเสริ มการขาย สินค้ าคือหัวใจสาคัญ เป็ นอย่างยิ่งแต่ทงนี
ั ้ ้สิ ้นค้ าที่มีหลายตัวเป็ นที่
รู้ จักแต่อาจต้ องเพิ่มเติมเรื่ องรู ปแบบที่หลากหลายและความทันสมัย มากขึ ้น แต่สิ่งที่ สาคัญคือต้ นทุนมักส่งผลต่อราคา
การขนส่งมักส่งผลต่อราคา แต่เจ้ าของสินค้ ามักให้ ความสาคัญกับกิจกรรมการส่งเสริ มการขายเพื่อเพิ่มจานวนการขาย
หากเป็ นไปได้ ควรพิจารณาทัง้ 4 ส่วนเพราะมีความสาคัญทังสิ
้ ้นกับการขายสินค้ า ทังนี
้ ้ในความสาเร็ จที่ผา่ นมามักมาจาก
การพัฒนาสินค้ า การลองผิดลองถูกจนเกิดการขายและขยายตัวอย่างต่อเนื่อง จนทาให้ สินค้ าอยู่ได้ นานและคงอยู่ถึง
ปั จจุบนั
หากมองเรื่ องมิติความสัมพันธ์ จะพบว่าเจ้ าของส่วนมากเป็ นผู้สงู อายุเพศหญิง และส่วนมากสินค้ าที่ขายจะเป็ น
ประเภทอาหารขนมซึง่ จากที่ได้ ทาการสารวจพบว่าสินค้ าหลายตัวที่ประสบความสาเร็ จก็กลับหยุดหรื อปิ ดกิจการไปเพราะ
ความสูงวัย
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อี ก ทัง้ ขนมและอาหารที่ ผลิต คื อ การทดลองและสูต รที่ เ ป็ น ภูมิ ปั ญ ญาจากรุ่ น สู่รุ่ น และผ่า นการเวลแต่ สิ่ ง ที่
ผู้ประกอบการยังขาดคือการพัฒนารู ปแบบสินค้ าที่มีความทันสมัยมกขึ ้นทัง้ รู ปแบบและการขาย จนถึงเรื่ องความรู้ความ
เข้ าใจในด้ านการตลาดมีน้อยและไม่ทาการจดบันทึกจนนามาสร้ างการต่อยอดให้ มากขึ ้นได้
จากงานวิจยั ที่ได้ แสดงให้ ให้ เห็นว่าลูกค้ ามีสว่ นสาคัญมากกับเจ้ าของสินค้ าซึ่งต้ องอาศัยการสื่อสารหลากหลาย
รู ปแบบ โดยเฉพาะตา แนวคิดทฤษฎีการสื่อสารที่กล่าวถึงว่าการสื่อสารต้ องประกอบไปด้ วยผู้สง่ สาร สาร ช่องทาง และ
ผู้รับสารส่วนที่มีความสาคัญในการสือ่ สารคือช่องทางจะเป็ นตัวที่ทาให้ ข้อมูลข่าวสารถึงลูกค้ าได้
โดยกระบวนการสือ่ สารการตลาดที่ลกู ค่าใช้ ก็เป็ นโฆษณาและกิจกรรมส่งเสริ มการตลาดแต่ทงนี
ั ้ ้หัวใจสาคัญของ
การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ คือความหลากหลายและกลมกลืน กับการสื่อสาร โดยที่ผ่านมาเจ้ าของสินค้ าใช้ การ
ส่งเสริ มการตลาดที่ครบทุกส่วน แต่ก็ต้องปรับกระบวนการส่วนผสมให้ เหมาะสมกับการค้ าของแต่ละคนมากขึ ้นโดยเฉพาะ
ด้ านการส่งเสริ มการขายที่มีความหลากหลาย ทังโฆษณา
้
กิจกรรม ประชาสัมพันธ์ และอื่นที่สามารถใช้ หลักการสื่อสาร
การตลาดมาใช้ ได้ ต้ องเข้ าในส่วนผู้บริ โภคกับพฤติกรรมแรงจูงใจที่เป็ นส่วนสาคัญต่อผลการขายที่ตรงกับแนวคิดและ
ทฤษฎีแรงจูงใจในส่วน พฤติกรรมของบุคคลในแต่ละสถานการณ์
แรงจูงใจจะทาให้ แต่ละบุคคลเลือกพฤติกรรมเพื่อตอบสนองต่อสิ่งเร้ าที่เหมาะสมที่สดุ ในแต่ละสถานการณ์ที่
แตกต่างกันออกไป ถ้ าบุคคลมีความสนใจในสิง่ ใดก็จะเลือกแสดงพฤติกรรม และมีความพอใจที่จะทากิจกรรมนันๆ
้ รวมทัง้
พยายามทาให้ เกิดผลเร็ วที่สดุ ความต้ องการจะเป็ นแรงกระตุ้นที่ทาให้ ทากิจกรรมต่างๆเพื่อตอบสนองความต้ องการนัน้
ซึง่ สินค้ าที่ได้ ทาการวิจยั ได้ ใช้ การสือ่ สารการตลาดทางตรงกับกับกิจกรรมออกตลาดส่งผลต่อการจูงใจเป็ นอย่างมากในการ
บริ โภค
ในด้ านทัศนคติที่ดี ซึ่งความเก่าแก่และรสชาติของสินค้ าส่งผลต่อความคิดเชิงทัศนคติทงั ้ 3ด้ านกับการบริ โภค
สินค้ าเป็ นอย่างมาก ที่ตรงกับแนวคิดทฤษฎี ด้านทัศนคติ ของส่วนประกอบ 3ด้ าน 1. องค์ประกอบทางด้ านความเข้ าใจ
(Cognitive Component) 2. องค์ประกอบทางด้ านความรู สึก (Affective Component)3.องค์ประกอบด้ านพฤติกรรม
(Behavior Component) ที่สง่ ผลต่อการมียอดขายที่ดีของสินค้ าที่กล่าวมา
ข้ อเสนอแนะ
1. จากข้ อค้ นพบว่าควรมีการพัฒนาวิจยั ของทางในการสื่อสารการตลาดด้ านสินค้ าขนาดเล็กที่จากผู้สงู อายุมาก
ขึ ้น
2. สถาบันการศึกษาโดยเฉพาะสาขาวิชาที่เกี่ยวข้ องสามารถนาองค์ความรู้ จากงานวิจยั ชิ ้นนีม้ าเป็ นแนวทางใน
การจัดการเรี ยนการสอนในวิชาที่เกี่ยวข้ องกับข่าวให้ สอดคล้ องกับช่องทางการสื่อสารและผู้บริ โภคในอนาคต
3. จากข้ อค้ นพบที่ว่า ในอนาคตข้ างหน้ าจะมีผ้ สู งู อายุมากขึ ้นภาครัฐความทาการวิจัยและทาการพัฒนาช่อง
ทางการทามากินกับผู้สงู อายุมากขึ ้น
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ปั จจัยแห่ งความสาเร็จของกลุ่มผ้ าบาติกเมืองยอน
ตาบลลุโบะยิไร อาเภอมายอ จังหวัดปั ตตานี
Factors of success of batik cloth group Lubo yiri subdistrict,
Mayo district, Pattani province
ราเดีย ณ สงขลา, อัลฟาตีฮะห์ โต๊ ะสะ, ซูไลดา เจ๊ ะหลง,1
ซาวียา เจะมิง และ นุอาซีกนี อุ
บทคัดย่ อ
ปั จจัยแห่งความสาเร็ จของกลุม่ ผ้ าบาติกเมืองยอน ตาบลลุโบะยิไร อาเภอมายอ จังหวัดปั ตตานี มีวตั ถุประสงค์
1) เพื่อศึกษาข้ อมูลทัว่ ไปของกลุม่ ผ้ าบาติกเมืองยอน ตาบลลุโบะยิไร อาเภอมายอ จังหวัดปั ตตานี 2) เพื่อศึกษาปั จจัยแห่ง
ความสาเร็ จของกลุม่ ผ้ าบาติกเมืองยอน ตาบลลุโบะยิไร อาเภอมายอ จังหวัดปั ตตานี ได้ ทาการรวบร่วมข้ อมูลจากกลุม่ ผ้ า
บาติก จานวน 20 คน ใช้ แบบสัมภาษณ์ และแบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการศึกษา นาข้ อมูลที่ได้ มาวิเคราะห์ ข้ อมูล
ทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ข้ อมูลส่วนตัวผู้ตอบแบบสอบถามตามเพศผู้ตอบแบบสอบถามเพศหญิ งร้ อยละ 100 ผู้ตอบ
แบบสอบถาม อายุ 36-55 ปี ร้ อยละ 35 ผู้ตอบแบบสอบถามสถานภาพสมรส อยู่ด้วยกัน ร้ อยละ 63 ผู้ตอบแบบสอบถาม
จากการศึกษาระดับมัธยมต้ น ร้ อยละ 50 ผู้ตอบแบบสอบถามมีรายได้ ต่อเดือนจากการขายผ้ าบาติก 3001-4000 บาท
ร้ อยละ 50 วิเคราะห์ข้อมูลปั จจัยแห่งความสาเร็ จของกลุม่ ผ้ าบาติก ปานกลาง (x ̅=2.40) มากที่สดุ ภาวะผู้นา (x ̅=2.81)
ปานกลาง การมีสว่ นร่วม (x ̅=2.35)คาสาคัญ : ปั จจัยแห่งความสาเร็ จ กลุม่ ผ้ าบาติก เมืองยอน
คาสาคัญ : ปั จจัยแห่งความสาเร็ จ กลุม่ ผ้ าบาติก 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%.
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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
บทนา
วิสำหกิจชุมชน คือ กำรประกอบกำรขนำดเล็กและขนำดจิ๋ว เพื่อจัดกำรทุนของชุมชนอย่ำงสร้ ำงสรรค์ เพื่อกำร
พึง่ พำตนเองและควำมเพียงพอของครอบครัวและชุมชน ทุน ในที่นี ้ไม่ได้ หมำยถึงแต่เพียงเงิน แต่รวมถึงทรัพยำกร ผลผลิต
ควำมรู้ ภูมิปัญญำ ทุนทำงวัฒนธรรม และทุนทำงสังคม (กฎเกณฑ์ทำงสังคมที่ร้อยรัดผู้คนให้ อยูร่ ่ วมกันเป็ นชุมชน เป็ นพี่
น้ องไว้ ใจกัน) ให้ เกิดประสิทธิภำพและยัง่ ยืน ยังประโยชน์ให้ ชุมชนผู้เป็ นเจ้ ำของวิสำหกิจนันเป็
้ นหลัก สำนักงำนเกษตร
อำเภอลำนสกำ (2562) โดยในแต่ละพื ้นที่ได้ ทำผลิตภัณฑ์ออกมำแตกต่ำงกันออกไปขึ ้นอยู่กบั ทรัพยำกรในพื ้นที่ วิถีชีวิต
ของสตรี ภำคใต้ สว่ นใหญ่ต้องตื่นแต่เช้ ำเพื่อไปกรี ดยำงพำรำและทำนำ แต่ถ้ำนอกเหนือฤดูกำล ก็จะว่ำงทำให้ มีรำยได้ ไม่
เพียงพอต่อกำรเลี ้ยงชีพ ด้ วยค่ำครองชีพที่สงู ขึ ้นแต่รำยได้ ยงั เท่ำเดิม เรื่ องนี ้มีผลกระทบเป็ นอย่ำงมำกต่อระบบกำรวำงแผน
ทำงกำรเงินเหตุผลหลักที่ต้องหำอำชีพเสริ มเพื่อมำเพิ่มรำยได้ และมีเงินใช้ จ่ำยอย่ำงเพียงพอ กำรสร้ ำงรำยได้ และอำชีพที่
ยัง่ ยืน ควำมคำดหวังชุมชน คือ คนในชุมชนมองเห็นค่ำในทรัพยำกรที่ชมุ ชนมีอยู่ สำมำรถทำให้ มีมลู ค่ำเพิ่มขึ ้นไปอีกและ
นำมำเป็ นปั จจัยสร้ ำงรำยได้ ให้ กบั คนในชุมชน ชุม ชนทุกชุมชนมีควำมรู้ ภูมิปัญญำท้ องถิ่น วัฒนธรรม ทักษะฝี มือ วิถีชีวิต
วัสดุตำมธรรมชำติของชุมชน พืชผลกำรเกษตร สิง่ เหล่ำนี ้เป็ นทุนทำงสังคมของชุมชน เพรำะเป็ นสิง่ ที่ได้ สร้ ำงสะสมและสืบ
ทอดต่อๆกันมำเป็ นสมบัติของคนในชุมชนทุกคน เพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนซึง่ เป็ น พื ้นฐำนของกำรพัฒนำเศรษฐกิจ ให้
ได้ รับกำรส่งเสริ มควำมรู้ และภูมิปัญญำท้ องถิ่น กำรสร้ ำงรำยได้ กำรช่วยเหลือซึ่งกันและกัน กำรพัฒนำควำมสำมำรถใน
กำรจัดกำร และพัฒนำรู ปแบบของวิสำหกิจ ชุมชน เพื่อให้ ระบบเศรษฐกิจชุมชนมีควำมเข้ มแข็ง สำมำรถพัฒนำไปสูก่ ำร
เป็ นผู้ประกอบกำร
ซึ่งหมู่บ้ำนเมืองยอนได้ มีกำรรวมกลุม่ ของกลุม่ สตรี แม่บ้ำนทำผ้ ำบำติก ด้ วยผ้ ำบำติกเป็ นเอกลักษณ์ของภำคใต้
ตอนล่ำงทำให้ หมูบ่ ้ ำนเมืองยอนได้ คิดกำรเขียนลวดลำยลงบนผืนผ้ ำด้ วยตนเองไม่ได้ พิมพ์เหมือนชุมชนอื่นๆ เดิมมีสมำชิก
20 คน ทำผ้ ำบำติกเป็ นอำชีพเสริ มสร้ ำงรำยได้ ให้ แก่ตนเองโดยกำรรวมกลุม่ คนที่มีควำมสนใจทำผ้ ำบำติก มีกำรฝึ กอบรม
ในด้ ำนกำรแสดงวัฒนธรรมของชุมชนผ่ำนกำรทำผ้ ำบำติก มีกำรทำเสื ้อผ้ ำบำติก กระเป๋ ำ เบำะที่นอนของเด็ก ผ้ ำคลุมไหล่
ผ้ ำเช็ดหน้ ำ ในระยะแรกมีกำรรวมตัวกันและแยกย้ ำยกันไปมีครอบครัวและเหตุกำรณ์ควำมไม่สงบในพื ้นที่ทำให้ ต้ องยุบไป
5ปี ต่อมำมีกำรรวมกลุม่ กันเป็ นครัง้ ที่สอง โดยแรกเริ่ มด้ วยกำรระดมทุนของสมำชิกในกลุม่ คนละนิดคนละน้ อย ต่อมำมี
หน่วยงำนภำครัฐเข้ ำมำช่วยเหลือ และดำเนินกำรมำแล้ ว 5 ปี ด้ วยควำมร่วมมือร่วมใจกำรทำงำน จนปั จจุบนั กลุม่ ผ้ ำบำติก
ได้ รับรำงวัลชุมชนต้ นแบบสืบสำนมรดกภูมิปัญญำทำงวัฒนธรรมสูเ่ ศรษฐกิจสร้ ำงสรรค์ ประจำปี พ.ศ. 2558 ระดับดีเด่น
ดังนัน้ กำรดำเนินงำนของกลุม่ วิสำหกิจชุมชนบ้ ำนเมืองยอน ตำบลลุโบะยิไร อำเภอมำยอ จังหวัดปั ตตำนี เป็ น
กำรสร้ ำงรำยได้ และมีประโยชน์ที่สำคัญต่อคนในชุมชน จึงอำจกล่ำวว่ำ วิสำหกิจชุมชนบ้ ำนเมืองยอน ตำบลลุโบะยิไร
อำเภอมำยอ จังหวัดปั ตตำนี เป็ นควำมสำเร็ จของกลุม่ สตรี แม่บ้ำนเมืองยอน ทำให้ คนในชุมชนมีรำยได้ จำกกำรทำผ้ ำบำ
ติก
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วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาข้ อมูลทัว่ ไปของกลุม่ ผ้ าบาติกเมืองยอน ตาบลลุโบะยิไร อาเภอมายอ จังหวัดปั ตตานี
2. เพื่อศึกษาปั จจัยแห่งความสาเร็ จของกลุม่ ผ้ าบาติกเมืองยอน ตาบลลุโบะยิไร อาเภอมายอ จังหวัดปั ตตานี
แนวคิดทฤษฎีท่ เี กี่ยวข้ อง
แนวคิดปั จจัยแห่งความสาเร็ จ
สนธยา พลศรี . (2555) .ปั จจัยแห่งความสาเร็ จของวิสาหกิจในจังหวัดยะลา. สรุ ปปั จจัยกาหนดความสาเร็ จ ของ
วิสาหกิจชุมชนไว้ ดงั นี ้
1.ปั จจัยด้ านการผลิต การที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจะต้ องประสบความสาเร็ จได้ นนปั
ั ้ จจัยด้ านการผลิตการคิดค้ น
รู ปแบบผลิตภัณฑ์ ให้ มีความแปลกใหม่และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ก็อาจเป็ นปั จจัยหนึ่งที่ทาให้ วิสาหกิ จชุมชนประสบ
ความสาเร็ จ
2.ปั จจัยด้ านการตลาด เป็ นปั จจัยหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อความสาเร็ จของวิสาหกิจชุมชนเนื่องจากจะต้ องมีการ
วางแผนทางด้ านการตลาดไว้ อย่างชัดเจนมีการกาหนดราคาของสินค้ าไว้ เป็ นมาตรฐานมีการส่งเสริ มการตลาดในรูปแบบ
ต่างๆเพื่อให้ สนิ ค้ าออกสูต่ ลาดได้ อย่างต่อเนื่อง
3.ปั จจัยด้ านการเงิน วิสาหกิจชุมชนที่ประสบความสาเร็ จนัน้ โดยส่วนมากจะเป็ นการระดมทุนจากสมาชิกเอง
เนื่องจากปลอดดอกเบี ้ยและจะต้ องมีการวางแผนเกี่ยวกับการเงินของกลุม่ ร่วมกันระหว่างผู้นาคณะกรรมการและสมาชิก
4.ปั จจัยด้ านการจัดการ วิสาหกิจชุมชนที่ประสบความสาเร็ จโดยส่วนใหญ่จะต้ องมีการกาหนดเป้าหมายการจัด
โครงสร้ างการแบ่งหน้ าที่ ความรั บผิดชอบไว้ อย่างชัดเจนทาให้ การดาเนินงานมีความชัดเจนและโปร่ งใสซึ่ง ส่งผลต่อ
ความสาเร็ จของวิสาหกิจชุมชนในระยะยาว
5.ปั จจัยด้ านการมีสว่ นร่วม การที่วิสาหกิจชุมชนจะประสบความสาเร็ จนันจะต้
้ องอาศัยความร่วมมือร่วมคิดร่วมกัน
ตัดสินใจและร่วมกันรับผิดชอบของสมาชิกในกลุม่ จะ ส่งผลให้ กลุม่ มีความเจริ ญก้ าวหน้ า
6.ปั จจัยด้ านผู้นา โดยส่วนใหญ่ผ้ นู าจะเป็ นคนที่ถกู เลือก โดยสมาชิกเองและเป็ นที่ยอมรับในความสามารถจาก
สมาชิกในกลุ่มสามารถเป็ นตัวแทนไปติดต่อประสานงานกับบุคคลภายนอกได้ อีกทังผู
้ ้ นาที่ดีจะต้ องเป็ นผู้มีวิสยั ทัศน์ ที่
กว้ างไกลสามารถนาพาวิสาหกิจชุมชนประสบความสาเร็ จได้
แนวคิดเกี่ยวกับวิสาหกิจชุมชน
สานักงานเกษตรอาเภอลานสกา (2562) วิสาหกิจชุมชน คือ การประกอบการโดยชุมชนที่มสี มาชิกในชุมชนเป็ น
เจ้ าของปั จจัยการผลิตทังด้
้ านการผลิต การค้ า และการเงิน และต้ องการใช้ ปัจจัยการผลิตนี ใ้ ห้ เกิดดอกผลทังทางเศรษฐกิ
้
จ
และสังคม ด้ านเศรษฐกิจ คือ การสร้ างรายได้ และอาชีพ ด้ านสังคม คือ การยึดโยงร้ อยรัดความเป็ นครอบครัวและชุมชนให้
ร่วมคิด ร่วมทา ร่วมรับผิดชอบ แบ่งทุกข์แบ่งสุขซึง่ กันและกัน โดยผ่านการประกอบกระบวนการของชุมชน
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กรอบแนวคิดวิจัย
ข้ อมูลทั่วไป
v - เพศ
- อายุ
- สถานภาพ
- ระดับการศึกษา
- รายได้ เฉลีย่ ต่อเดือน

ปั จจัยแห่งความสาเร็ จของกลุม่ ผ้ าบาติก
เมืองยอน ตาบลลุโบะยิไร อาเภอมายอ

ปั จจัยที่สง่ ผลกับการจัดการกลุม่ ผ้ าบา
ติก
ด้ านการผลิ
ภาพที- ่ กรอบแนวคิ
ด 1ต
- ด้ านการตลาด
วิธีดาเนิ
จัย น
- นด้การวิ
านการเงิ
- ด้ านการมีสว่ นร่วม
- ด้ านแรงงาน

จังหวัดปั ตตานี

- ด้ านภาวะผู้นา
ผู้ให้ ข้อมูลและผู้มีส่วนร่ วมในการวิจัย
สมาชิกที่ให้ ข้อมูลมีทงหมด
ั้
20 คนในกลุม่ ผ้ าบาติกเมืองยอน ตาบล ลุโบะยิไร อาเภอมายอ จังหวัดปั ตตานี
เครื่องมือที่ใช้ ในการเก็บข้ อมูล
1. แบบสอบถามข้ อมูลทัว่ ไปประกอบด้ วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษาและรายได้ จากการขายผ้ าบาติก
2. แบบสัมภาษณ์ประกอบด้ วย ด้ านการผลิต ด้ านการตลาด ด้ านการเงิน ด้ านการมีสว่ นร่วม ด้ านแรงงานและด้ าน
ภาวะผู้นา
การสร้ างเครื่องมือ
ศึกษาทฤษฎีหลักการและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง เพื่อกาหนดขอบเขตของการวิจยั และสร้ างเครื่ องมือวิจยั มีดงั นี ้
1. รวบรวมข้ อมูลจากสมาชิกผ้ าบาติก มาวิเคราะห์ประเด็นที่สาคัญ
2. สร้ างเครื่ องมือที่ใช้ ในการสอบถามและการสัมภาษณ์ตามประเด็นที่ได้ เลือกไว้
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3. น าแบบสอบถามและแบบสัม ภาษณ์ ที่ ส ร้ างขึน้ ให้ ผ้ ูเ ชี่ ย วชาญทางด้ า นเนื อ้ หาจ านวน 3 ท่า น เพื่ อ พิ จ ารณา
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื ้อหา (Content Validity) ด้ วยพิจารณาให้ คะแนนและเสนอแนะเพิ่มเติมตามเกณฑ์
4. นาแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ที่ได้ จากการตรวจสอบมาแก้ ไขให้ ถกู ต้ อง
5. นาแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ไปทดสอบกับกลุม่ ที่ไม่ใช่กลุม่ ตัวอย่างของงานวิจยั จานวน 30 คน
6. นาแบบสอบถามที่ได้ แก้ ไขปรับปรุงคุณภาพของเครื่ องมืออีกครัง้ เพื่อสมบูรณ์จากข้ อบกพร่องที่พบจากการตอบของ
กลุม่ ตัวอย่าง
7. นาแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์นามาแก้ ไขให้ สมบูรณ์และนาไปทดสอบกับกลุม่ ตัวอย่าง
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
คณะวิจยั ติดต่อไปยังสมาชิกกลุม่ ผ้ าบาติก เมืองยอน ตาบล ลุโบะยิไร อาเภอมายอ จังหวัดปั ตตานี เพื่ออนุเคราะห์
ข้ อมูลและร่ วมกันดาเนินการวิจยั โดยได้ รับข้ อมูลจากสมาชิก 20 คน มีระยะเวลาในการเข้ าเก็บข้ อมูลเดือนละ 1 ครัง้ เป็ น
ระยะเวลา 4 เดือน เพื่อให้ ได้ ข้อมูลในการเรี ยนรู้ปัจจัยแห่งความสาเร็ จของกลุม่ ผ้ าบาติก เมืองยอน ตาบล ลุโบะยิไร อาเภอ
มายอ จังหวัดปั ตตานี ให้ ครบถ้ วนมากที่สดุ
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ข้ อมูลที่ได้ จากการเก็บรวบรวมเป็ นข้ อมูลปฐมภูมิคือ ได้ มาจากการเก็บข้ อมูลโดยแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์
จากนันผู
้ ้ วิจยั ได้ ทาการวิเคราะห์ผลโดยใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สาเร็ จรู ปทางสถิติ เพื่อศึกษาหาปั จจัยแห่งความสาเร็ จ
กลุม่ ผ้ าบาติกเมืองยอน ตาบล ลุโบะยิไร อาเภอมายอ จังหวัดปั ตตานี
สถิติท่ ใี ช้ ในงานวิจัย
สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้ แก่ จานวน ร้ อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D
และสถิติทดสอบค่าเอฟ (F-test) สาหรับวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA)
สรุ ปผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทัว่ ไป พบว่ากลุม่ ตัวอย่างเป็ นผู้หญิงจานวน 20 คน คิดเป็ นร้ อยละ 100.0 มีอายุสว่ นใหญ่
36-45 ปี จานวน 7 คน คิดเป็ นร้ อยละ 35.0 ส่วนใหญ่สถานภาพสมรส/อยู่ด้วยกัน จานวน 12 คน คิดเป็ นร้ อยละ 60.0
ระดับการศึกษาส่วนใหญ่มีระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้ น จานวน 10 คน คิดเป็ นร้ อยละ 50.0
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลระดับความคิดเห็นจากแบบสอบถามเกี่ยวกับปั จจัยแห่ งความสาเร็ จของกลุ่มผ้ า
บาติ ก เมื อ งยอน ต าบลลุ โ บะยิไ ร อ าเภอมายอ จั ง หวั ด ปั ต ตานี พบว่ากลุ่มตัวอย่างเห็นด้ วยในลาดับมากที่สดุ
̅=2.40) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ าน ผลการวิจยั พบว่าเห็นด้ วยในลาดับมากที่สดุ คือ ด้ านภาวะผู้นา (X
̅=2.81) ตามมา
(X
̅=2.43) เห็นด้ วยในระดับปานกลาง คือ ด้ านการมีส่วนร่ วม (X
̅=2.35) ด้ านการตลาด (X
̅=2.32)
ด้ วย ด้ านการผลิต (X
̅=2.31) และด้ านแรงงาน (X
̅=2.22) ตามลาดับ
ด้ านการเงิน (X
̅=2.32) อยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา
ปั จจัยด้ านการตลาด พบว่ากลุม่ ตัวอย่างด้ านการตลาดผลรวมมีคา่ (X
̅=2.40)
ในรายข้ อ ผลการวิจยั พบว่าเห็นด้ วยในระดับปานกลางคือ มีผลิตภัณฑ์ตรงตามความต้ องการตลาด/ลูกค้ า (X
̅=2.31) อยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็ น
ปั จจัยด้ านการเงิน พบว่ากลุม่ ตัวอย่างด้ านการเงินผลรวมมีคา่ (X
̅=2.45)
รายข้ อ ผลการวิจยั พบว่า เห็นด้ วยในระดับปานกลาง มีการทาบัญชีรายรับ-รายจ่ายที่ชดั เจนและโปร่งใส (X
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̅=2.35) อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อ
ปั จจัยด้ านการมีสว่ นร่ วม พบว่ากลุม่ ตัวอย่างด้ านการมีสว่ นร่ วมผลรวมมีคา่ (X
̅=2.50)
พิจารณารายข้ อ เห็นด้ วยระดับปานกลาง คือ มีการร่วมมือการปฏิบตั ิ (X
̅=2.22) อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา
ปั จจัยด้ านแรงงาน พบว่ากลุม่ ตัวอย่างด้ านแรงงานผลรวมมีค่า (X
̅=2.40)
รายข้ อ เห็นด้ วยระดับปานกลาง คือ มีคา่ ตอบแทนเหมาะสมกับงาน (X
̅=2.81) อยูใ่ นลาดับมากที่สดุ เมื่อพิจารณา
ปั จจัยด้ านภาวะผู้นา พบว่ากลุม่ ตัวอย่างด้ านภาวะผู้นาผลรวมมีคา่ (X
̅=2.90)
รายข้ อ เห็นด้ วยระดับมากที่สดุ ลาดับแรกคือ มีผ้ นู าที่มีการคิดค้ นสิง่ ใหม่ๆอยูต่ ลอดเวลา (X
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ ปั จจัยแห่ งความสาเร็ จของกลุ่มผ้ าบาติกเมืองยอน ตาบลลุโบะยิไร
อาเภอมายอ จังหวัดปั ตตานี
ด้ านการผลิต
การผลิตมีความสาคัญต่อการประสบความสาเร็ จหรื อล้ มเหลวของกลุม่ การผลิตที่มีประสิทธิภาพนันต้
้ องคานึงถึงปั จจัย
ด้ านปริ มาณ คุณภาพและต้ นทุนที่เหมาะสม การผลิตที่ดีเป็ นการผลิตตรงตามเป้าหมายที่วางไว้ เช่น การหาวัตถุดิบที่หา
ได้ ในท้ องถิ่น การคิดค้ นรูปแบบลวดลายใหม่ๆ การผลิตตรงตามความต้ องการของลูกค้ า
ด้ านการตลาด
การทาธุรกิจการจัดหาตลาดนันมิ
้ ได้ เป็ นหน้ าที่ของคนใดคนหนึ่งสมาชิกทุกคนต้ องช่วยเหลื อกันในการแสวงหาช่องทาง
ทางการตลาดให้ มากที่สดุ ควรมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ ได้ มาตรฐานและเหมาะสมสอดคล้ องกับความต้ องการของตลาด
เป้าหมาย เช่น การออกบูท ขายตามเทศกาลต่างๆ
ด้ านการเงิน
กลุม่ จะประสบความสาเร็ จนัน้ โดยส่วนมากจะเป็ นการร่วมระดมทุนของสมาชิกเองเพราะจะช่วยผลักดันให้ ดาเนินกิจกรรม
ประสบความสาเร็ จเร็ วขึ ้นและต่อมาก็มีหน่วยงานภาครัฐเข้ ามาช่วยเหลือและยังช่วยให้ เป็ นที่ร้ ู จกั มากยิ่งขึ ้นและมีการทา
บัญชีที่ชดั เจนโปร่งใส
ด้ านการมีสว่ นร่วม
การที่กลุม่ จะประสบความสาเร็ จนันจะต้
้ องอาศัยความร่วมมือ ร่ วมคิด ร่ วมกันตัดสินใจ ที่ เป็ นประโยชน์ตอ่ การดาเนินงาน
และมีความรับผิดชอบร่วมกันของสมาชิก จะส่งผลให้ กลุม่ มีความเจริ ญก้ าวหน้ ามากยิ่งขึ ้น
ด้ านแรงงาน
การมีความพร้ อมในด้ านแรงงานเป็ นปั จจัยหนึ่งทาให้ กลุม่ ประสบความสาเร็ จได้ เนื่องจากมีแรงงานเป็ นคนในท้ องถิ่น ทา
ให้ ลดต้ นทุนจากการจ้ างแรงงานคนนอกท้ องถิ่น
ด้ านภาวะผู้นา
โดยส่วนใหญ่ผ้ นู า จะต้ องเป็ นคนที่ถกู เลือกโดยสมาชิกเองและเป็ นที่ยอมรับในความสามารถจากสมาชิกในกลุม่ และผู้นา
สามารถเป็ นตัวแทนเพื่อไปติดต่อประสานงานกับบุคคลภายนอกได้ ผู้นาจะต้ องเป็ นผู้ที่มีวิสยั ทัศน์ที่กว้ างไกลและสามารถ
รับฟั งความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะของสมาชิกได้
อภิปรายผล
การวิจัยเรื่ อง ปั จจัยแห่งความสาเร็ จของกลุ่มผ้ าบาติกเมืองยอน ตาบลลุโบะยิไร อาเภอมายอ จังหวัดปั ตตานี
สามารถอภิปรายผลได้ ดังนี ้
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ปั จจัยแห่งความสาเร็ จของกลุ่มผ้ าบาติกเมืองยอน ตาบลลุโบะยิไร อาเภอมายอ จังหวัดปั ตตานี ประกอบด้ วย
ปั จจัยด้ านการผลิต การตลาด การเงิน การมีส่วนร่ วม แรงงานและภาวะผู้นาโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายด้ านผลการวิจยั พบว่าเห็นด้ วยในลาดับมากที่สดุ คือ ด้ านภาวะผู้นาตามมาด้ วย เห็นด้ วยในระดับปาน
กลาง คือ ด้ านการผลิต ด้ านการมีสว่ นร่วม ด้ านการตลาด ด้ านการเงิน และด้ านแรงงาน ซึง่ สอดคล้ องกับ วิทยา จันทะวงค์
ศรี (2557) ท าการวิ จัย เรื่ อ งศึ ก ษาปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ ความส าเร็ จ ของกลุ่ม วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน อ าเภอกัน ทรวิ ชัย จัง หวัด
มหาสารคาม ด้ านการผลิต การตลาด การสะสมทุน การบริ หารจัดการองค์การ การบริ หารการเงิน และเพื่อศึกษาถึงปัจจัย
ที่มีผลต่อความสาเร็ จของวิสาหกิจชุมชน จากการนาแนวทางเลือกวิสาหกิจชุมชนไปปรับใช้ ในการสร้ างกระบวนการเรี ยนรู้
และการดาเนินกิจกรรมในชุมชนโดยเปรี ยบเทียบจากกรณีตวั อย่างกลุม่ วิสาหกิจชุมชน 2 กลุม่ พบว่ากลุม่ วิสาหกิจชุมชน
ทัง้ 2 กลุ่มมีรูปแบบการดาเนิน งานภายใต้ การบริ หารงานและกิจกรรมต่างๆ ซึ่งได้ กาหนดโครงสร้ างและรู ปแบบการ
บริ หารงานได้ อย่างชัดเจน เพื่อนาไปสูเ่ ป้าหมายที่แต่ละกลุม่ ได้ วางเอาไว้ โดยมีปัจจัยหลักที่สาคัญที่มีผลต่อความสาเร็ จใน
การดาเนินกิจกรรมวิสาหกิจชุมชน ได้ แก่ กระบวนการดาเนินกิจกรรมวิสาหกิจชุมชน ความเป็ นผู้นา การมีส่วนร่ วมของ
ชุมชน การมีปฏิสมั พันธ์ภายนอก ตัวสมาชิก การบริ หารจัดการและข้ อมูลข่าวสาร ซึง่ สิง่ สาคัญที่สดุ ของแนวคิดการดาเนิน
กิจกรรมวิสาหกิจชุมชนนันก็
้ คือ หลักแห่งการพึ่งตนเองของชาวบ้ านนอกจากนี ้ในการเข้ าร่ วมดาเนินกิจกรรมยังต้ องได้ รับ
ความร่ วมมือ ร่ วมใจและความเป็ นหนึ่งใจเดียวกันจากชาวบ้ านเป็ นสาคัญอีกด้ วย สอดคล้ องกับ เรื องศิลป์ สุวิทย์ (2558)
ทาการวิจัยเรื่ องศึกษาการดาเนินของวิสาหกิ จชุมชน กลุ่มผลิตภัณฑ์ จักสานในจังหวัดเชี ยงใหม่ ทัง้ 4 ด้ านคือ ด้ าน
การตลาด ด้ านการผลิต ด้ านการเงิน และด้ านการจัดการ ผลการศึกษาพบว่าระดับความสาเร็ จในภาพรวมอยูใ่ นระดับ
ปานกลางและทางกลุ่มยังประสบปั ญหาในด้ านการจัดการ การตลาดและการผลิต และสอดคล้ องกับอรวรรณ กมล
พะยอม ตอบประโคน มานพ ทองไทยและสุพาพร ลอยวัฒนกุล (2558) ปั จจัยแห่งความสาเร็ จของวิสาหกิจชุมชนใน
จังหวัดยะลา พบว่าโดยรวมของกล่มตัวอย่างเห็นด้ วยในระดับมากที่สดุ คือ ด้ านผู้นา รองลงมา ด้ านการผลิตและเห็นด้ วย
ในระดับมาก คือ ด้ านการจัดกร ด้ านการมีสว่ นร่ วม ด้ านการเงินและด้ านการตลาด ตามลาดับ เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อ
ด้ านการผลิต พบว่าเห็นด้ วยในระดับมากที่สดุ คือการกาหนดคุณภาพของวัตถุดิบที่นามาผลิตสินค้ า ด้ านการตลาด พบว่า
เห็นด้ วยในระดับมาก คือ การติดตามข้ อมูลความต้ องการของลูกค้ าและตลาดอย่างสม่าเสมอ ด้ านการเงิน พบว่าเห็นด้ วย
มากที่ สุด คื อ การท าบัญ ชี ก ารเงิ น ที่ ชัด เจนโปร่ ง ใส ด้ า นการจัด การ พบว่ า เห็ น ด้ ว ยมากที่ สุด คื อ การเปิ ด โอกาสให้
คณะกรรมการและสมาชิกมีสว่ นร่วมในการแสดงความคิดเห็น ด้ านการมีสว่ นร่วม พบว่าเห็นด้ วยในระดับมากที่สดุ คือการ
มีสว่ นร่ วมด้ านการจัดการ เช่น การกาหนดกฎระเบียบข้ อบังคับของกลุม่ การแสดงความคิดเห็นชี ้ประเด็นปั ญหาและการ
แก้ ปัญหาของกลุม่ และด้ านผู้นาเกี่ยวกับบุคลิกภาพ พบว่าเห็นด้ วยในระดับมากที่สดุ คือมีความพร้ อมในการช่วยเหลือ
สมาชิ กที่เผชิ ญกับปั ญหาต่างๆ สาหรั บด้ านผู้นา เกี่ ยวกับทักษะการปฏิบัติงาน พบว่าเห็นด้ วยในระดับมากที่สุด คือ
ความสามารถในการนาข้ อดี ข้ อจากัด โอกาส อุปสรรค และวิธีการที่เหมาะสมใช้ เพื่อพัฒนากิจการของกลุม่

ข้ อเสนอแนะ
การวิจัยเรื่ อง ปั จจัยแห่งความสาเร็ จของกลุ่มผ้ าบาติกเมืองยอน ตาบลลุโบะยิไร อาเภอมายอ จังหวัดปั ตตานี
คณะวิจยั มีข้อเสนอแนะ ดังนี ้
1. ข้ อเสนอแนะในการทาวิจยั ครัง้ ต่อไป
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ควรทาการวิจยั เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนสูค่ วามยัง่ ยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. ข้ อเสนอแนะในการนาไปใช้ ประโยชน์
มีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าบาติกให้ มีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายรูปแบบ เช่น การทารองเท้ าผ้ าใบ เบาะรถ
ควรมีสถานที่ประกอบที่สะดวกสบายมากขึ ้นและควรมีอปุ กรณ์ที่ครบต่อการใช้ งาน เช่น กรอบไม้ บาติก ปากกาเดิน
เทียน (จันติ ้ง)
บรรณานุกรม
อรวรรณ กมล พะยอม ตอบประโคน มานพ ทองไทย และสุพาพร ลอยวัฒนกุล (2558) สรุปปั จจัยกาหนดความสาเร็ จของ
วิสาหกิจชุมชน
สานักงานเกษตรอาเภอลานสภา (2562) วิสาหกิจชุมชน สืบค้ นวันที่ 20 มกราคม 2562
http://lansaka.nakhonsri.doae.go.th/index.php/
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ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่ อความต้ องการซือ้ สินค้ าออนไลน์ ของ
ผู้บริโภคในเขตดุสิต กรุ งเทพมหานคร
ญาลดา พรประเสริฐ1
บรรพต พรประเสริฐ2
บทคัดย่ อ
การวิจยั ครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อความต้ องการซื ้อสินค้ าออนไลน์ของผู้บริ โภคในเขตดุสติ
กรุงเทพมหานคร ประชากรที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้บริ โภคสินค้ าออนไลน์ของผู้บริ โภคในเขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 400 คน
โดยการเลือกกลุม่ ตัวอย่างจากผู้บริ โภค ที่อยูใ่ นเขตดุสติ กรุงเทพมหานครที่จะทาการเก็บรวบรวมข้ อมูล ผลการวิจยั พบว่า
ลักษณะของผู้บริ โภค ด้ านการตัดสินใจซื ้อสินค้ าออนไลน์ของผู้บริ โภคในเขตดุสติ กรุงเทพมหานคร มีดงั นี ้ ผู้บริ โภคส่วน
ใหญ่มีอายุระหว่าง 19 – 30 ปี เป็ นเพศหญิง มีสถานภาพโสด มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี มีรายได้ ช่วงระหว่าง 10,001–
20,000 บาท และมีอาชีพพนักงานบริ ษัท ปั จจัยต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อมีความสัมพันธ์ตอ่ การตัดสินใจซื ้อของผู้บริ โภค
สินค้ าออนไลน์ของผู้บริ โภคในเขตดุสติ กรุงเทพมหานคร มีดงั นี ้ ผู้บริ โภคส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการใช้ อินเตอร์ เน็ตจากที่พกั
และจานวนการใช้ อินเตอร์ เน็ตครัง้ ละมากกว่า 4 ชัว่ โมง การซื ้อสินค้ าและบริ การ ประเภทอุปกรณ์ ส่วนใหญ่ซื ้อของใช้
เบ็ดเตล็ด คิดเป็ นร้ อยละ 33.80 ประเภทบันเทิงโดยซื ้อของขวัญของชาร่วยคิดเป็ นร้ อยละ 43.80 ประเภทเสื ้อผ้ ายาและ
เวชภัณฑ์ โดยซื ้อเสื ้อผ้ าและเครื่ องแต่งกาย คิดเป็ นร้ อยละ 51.30 ประเภทดอกไม้ อาหารและเฟอร์ นิเจอร์ โดยซื ้ออาหารคิด
เป็ นร้ อยละ 52.80 ประเภทข้ อมูลข่าวสารส่วนใหญ่ซื ้อข้ อมูลข่าวสารทัว่ ไปคิดเป็ นร้ อยละ 57.00 จานวนผู้บริ โภคส่วนใหญ่
ซื ้อสินค้ าออนไลน์ประมาณเฉลีย่ ครัง้ ละน้ อยกว่า 1,000 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 52.00 ส่วนช่องทางการชาระเงินชาระผ่าน
บัญชีธนาคาร คิดเป็ นร้ อยละ 37.00 พฤติกรรมผู้บริ โภคภายหลังการซื ้อสินค้ าในระบบออนไลน์ ชอบแต่อยากเพิ่มรูปแบบ
สินค้ า คิดเป็ นร้ อยละ 44.00 ชอบ ส่วนสินค้ าออนไลน์ควรปรับปรุงแก้ ไขในด้ านคุณภาพสินค้ า คิดเป็ นร้ อยละ 46.50
ตามลาดับ
สินค้ าออนไลน์ตามความคิดเห็นเกี่ยวกับกลยุทธ์การตลาดของสินค้ าที่ตอบสนองต่อการตัดสินใจซื ้อ ทัง้ 10 ราย
ข้ อ อยูใ่ นระดับมาก มีคา่ เฉลีย่ ( x ) ระหว่าง 3.59– 4.31 ความคิดเห็นโดยรวมทังหมดของผู
้
้ บริ โภคอยูใ่ นระดับมาก
ค่าเฉลีย่ ( x ) มีคา่ เท่ากับ 3.92 โดยมีคา่ เฉลีย่ กลยุทธ์ทางการตลาดมีผลต่อการตัดสินใจซื ้อด้ านราคาโดยรวมอยูใ่ นระดับ
มาก ค่าเฉลีย่ ( x ) มีคา่ เท่ากับ 3.88 ด้ านความคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ค่าเฉลีย่ ( x ) มีคา่ เท่ากับ
3.91 และด้ านช่องทางการจัดจาหน่ายสินค้ าโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ค่าเฉลีย่ ( x ) มีคา่ เท่ากับ 3.80 ตลอดจนมีคา่ เฉลีย่
ด้ านการส่งเสริ มการตลาดโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ค่าเฉลีย่ ( x ) มีคา่ เท่ากับ 4.10
คาสาคัญ : ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อความต้ องการซื ้อ สินค้ าออนไลน์
1
2

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา กรุงเทพมหานคร yalada.p@gmail.com
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา 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.
529

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)

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.
บทนา
ในยุค ปั จ จุบัน ก าลัง เปลี่ย นผ่า นไปสู่สัง คมอิ น เทอร์ เ น็ ต ออนไลน์ ผ่า นการใช้ สมาร์ ท โฟน รวมทัง้ การเข้ า ถึ ง
เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้ องทาให้ เกิดกลุม่ ผู้บริ โภคใหม่ๆ กลุม่ นี ้จึงเป็ นกลุม่ เป้าหมายใหม่ของนักการตลาดที่ต้องการจะ
เข้ าไปเจาะกาลังซื ้อ จากรูปแบบพฤติกรรมการบริ โภคที่เริ่ มเปลีย่ นไปจากเดิมผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานครเป็ นกลุม่ ที่ได้
ใช้ งานคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์ เน็ตค่อนข้ างสูง จากความสาคัญของระบบเครื อข่ายเว็บไซต์ในระบบอินเตอร์ เน็ตที่มีต่อ
ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่ทาให้ ผ้ บู ริ โภคสามารถเลือกซื ้อสินค้ าผ่านระบบอินเตอร์ เน็ต ดังนันผู
้ ้ วิจยั จึงมีความสนใจ
เลือกทาการศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อความต้ องการซื ้อสินค้ าออนไลน์ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร
เครื่ องที่ใช้ ในการวิจยั
แบบสอบถามปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อความต้ องการซื ้อสินค้ าออนไลน์ของผู้บริ โภคในเขตดุสิต กรุ งเทพมหานครา
การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ คา่ เฉลีย่ ) x ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ร้ อยละ )%(
ผลการวิจัยพบว่ า
1. ลักษณะของผู้บริ โภค ด้ านการตัดสินใจซื ้อสินค้ าออนไลน์ของผู้บริ โภคในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร มีดงั นี ้
ผู้บริ โภคส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 19 – 30 ปี ร้ อยละ 42.50 เป็ นเพศหญิง ร้ อยละ 71.80 มีสถานภาพโสด ร้ อยละ
71.30 มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ร้ อยละ 31.00 มีรายได้ ชว่ งระหว่าง 10,001– 20,000 บาท ร้ อยละ 28.50 และมี
อาชีพพนักงานบริษัท ร้ อยละ 65.50
2. ปั จจัยต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อมีความสัมพันธ์ตอ่ การตัดสินใจซื ้อของผู้บริ โภค สินค้ าออนไลน์ของผู้บริ โภคในเขต
ดุสติ กรุงเทพมหานคร มีดงั นี ้ ผู้บริ โภคส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการใช้ อินเตอร์ เน็ตจากที่พกั และจานวนการใช้ อินเตอร์ เน็ต
ร้ อยละ 82.00 ส่วนใหญ่บริ โภคสินค้ าและบริ การออนไลน์โดยซื ้อสินค้ าและบริ การ ประเภทอุปกรณ์ ซื ้อของใช้ เบ็ดเตล็ด
ร้ อยละ 33.80 ส่วนการซื ้อประเภทบันเทิงโดยซื ้อของขวัญของชาร่วยร้ อยละ 43.80 ส่วนการประเภทเสื ้อผ้ ายาและ
เวชภัณฑ์ โดยซื ้อเสื ้อผ้ าและเครื่ องแต่งกายร้ อยละ51.30 ประเภทข้ อมูลข่าวสารโดยซื ้อข้ อมูลข่าวสารทัว่ ไปร้ อยละ 57.00
ส่วนประเภทงานบริ การต่างๆ โดยซื ้อบริ การจองโรงแรม ร้ อยละ 26.50 จานวนผู้บริ โภคซื ้อสินค้ าออนไลน์ประมาณเฉลีย่
ครัง้ ละน้ อยกว่า 1,000 บาท ร้ อยละ 52.00 ส่วนช่องทางการชาระเงินชาระผ่านบัญชีธนาคารร้ อยละ37.00 พฤติกรรม
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ผู้บริ โภคภายหลังการซื ้อสินค้ าในระบบออนไลน์ ชอบแต่อยากเพิ่มรูปแบบสินค้ าร้ อยละ44.00 ส่วนสินค้ าออนไลน์ควร
ปรับปรุงแก้ ไขในด้ านคุณภาพสินค้ า ร้ อยละ 46.50
3. สินค้ าออนไลน์ตามความคิดเห็นเกี่ยวกับกลยุทธ์การตลาดของสินค้ าที่ตอบสนองต่อการตัดสินใจซื ้อ ทัง้ 10
รายข้ อ อยูใ่ นระดับมาก มีคา่ เฉลีย่ ( x ) ระหว่าง 3.59– 4.31 ความคิดเห็นโดยรวมทังหมดของผู
้
้ บริ โภคอยูใ่ นระดับมาก
ค่าเฉลีย่ ( x ) มีคา่ เท่ากับ 3.92 โดยมีคา่ เฉลีย่ กลยุทธ์ทางการตลาดมีผลต่อการตัดสินใจซื ้อด้ านราคาโดยรวมอยูใ่ นระดับ
มาก ค่าเฉลีย่ ( x ) มีคา่ เท่ากับ 3.88 ด้ านความคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ค่าเฉลีย่ ( x ) มีคา่ เท่ากับ
3.91 และด้ านช่องทางการจัดจาหน่ายสินค้ าโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ค่าเฉลีย่ ( x ) มีคา่ เท่ากับ 3.80 ตลอดจนมีคา่ เฉลีย่
ด้ านการส่งเสริ มการตลาดโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ค่าเฉลีย่ ( x ) มีคา่ เท่ากับ 4.10
ข้ อเสนอแนะ
11. สินค้ าออนไลน์ ควรมีการตังราคาให้
้
น่าสนใจ มีราคาสินค้ าเหมาะสมกับคุณภาพ เพราะผู้บริ โภคคานึงถึง
ความเหมาะสมของราคา เพื่อให้ ผ้ บู ริ โภคเห็นถึงประโยชน์ความแตกต่าง และมีคณ
ุ ค่าเพิ่มขึ ้นให้ กบั สินค้ าออนไลน์ให้ มาก
ขึ ้นซึง่ วิธีนี ้จะช่วยเพิ่มปริ มาณการบริ โภคของลูกค้ าปั จจุบนั และดึงผู้ไม่บริ โภคให้ กลับมาบริ โภคได้ อีกด้ วย
2. สินค้ าออนไลน์ ควรมีการพัฒนารูปแบบสินค้ าใหม่ ๆ เป็ นสินค้ าประเภทเดียวกัน ผลิตภัณฑ์ที่ซื ้อขึ ้นอยูก่ บั
ความสวยงามและรูปแบบของสินค้ าที่ขาย มีบรรจุภณ
ั ฑ์สนิ ค้ าที่สวยงามและคงทน การนาข้ อมูลที่ได้ จากการจาหน่ายใน
ตลาดอื่นๆ มาปรับปรุงสินค้ า สินค้ าที่มคี วามหลากหลายรูปแบบและประเภทสินค้ า มีการใช้ วตั ถุดบิ และเทคนิคการผลิต
ให้ ทนั สมัย เป็ นต้ น
3.
ผู้บริ โภคสินค้ าออนไลน์ความต้ องการให้ ผ้ ผู ลิตจาหน่ายสินค้ าในสถานที่ที่สะดวกสามารถเห็นสินค้ า
ก่อนการตัดสินใจซื ้อ การนาสินค้ าไปวางจาหน่ายในตลาดอื่น ๆควรมีการวางแผนในการจาหน่ายในพื ้นที่ขายอย่างเป็ น
ระบบ และคานึงถึงค่าใช้ จา่ ยในการเดินทาง เป็ นต้ น
4. สินค้ าออนไลน์ควรมีการโฆษณาสินค้ าที่ตอบสนองต่อความต้ องการของผู้บริ โภค มีการติดตามและวิเคราะห์
ผลจากตลาดที่รองรับสินค้ าใหม่ ควรประชาสัมพันธ์ให้ ผ้ บู ริ โภครับทราบอย่างต่อเนื่อง เป็ นต้ น
5. ควรมีหน่วยงานที่ดแู ลและสนับสนุนเทคนิคการผลิตสินค้ าได้ แก่ หน่วยงานที่ควบคุมสือ่ ออนไลน์และความ
รับผิดชอบของผู้ขาย หน่วยงานทีม่ ีการค้ นคว้ าวิจยั ในด้ านรูปแบบและเทคนิคการผลิตเพื่อหาช่องทางในการผลิต จัด
จาหน่าย และโอกาสในการแข่งขันด้ านการตลาดอื่น ๆ
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การโดดเด่ นมิได้ ทาให้ ขัดแย้ งในตนเอง:
แฟนหลงตัวเองของวงเมย์ เดย์ พาเรด
Being Unique does not make an Identity Conflict:
A Narcissistic Fan of Mayday Parade
พราว อรุ ณรังสีเวช1
พัชราภรณ์ เลขยันต์ 2
บทคัดย่ อ
วัตถุประสงค์ของบทความนี ้คือ เพื่ออธิบายการสือ่ สารภายในตนเองที่เกิดขึ ้นเมื่อผู้วิจยั เข้ าชมการแสดงดนตรี สด
หรื อ คอนเสิร์ตของวงเมย์เดย์พาเรดที่ไต้ หวัน ผู้วิจัยมีความตังใจที
้ ่จะตรวจสอบสามเส้ าด้ านข้ อมูลที่ได้ จากผลการวิจยั
เกี่ยวกับกลุ่มวัฒนธรรมย่อยอีโมซึ่งเก็บข้ อมูลที่ประเทศแคนาดา แต่ด้วยวัฒนธรรมที่แตกต่างและกลุ่มแฟน ๆ ที่มีความ
แตกต่างกันในสองประเทศนี ้ ทาให้ ผลของการสังเกตการณ์นาไปสูก่ ารอธิบายกระบวนการการสื่อสารที่แตกต่างจากครัง้
ก่อน ด้ วยเหตุที่วา่ แฟน ๆ ที่แท้ จริ งที่รออยูห่ น้ าเวทีนนมี
ั ้ จานวนน้ อย และผู้วิจยั เป็ นหนึง่ ในพวกเขา ผู้วิจยั จึงรับรู้วา่ ตนเองมี
แปลกแยกจากคนส่วนใหญ่ ผู้วิจยั มิได้ ร้ ู สกึ กังวลที่ตนเองแตกต่าง แต่กลับรู้ สกึ ภาคภูมิใจหรื อหลงตนเอง และมัน่ ใจที่จะ
แสดงออกว่าตนเองเป็ นแฟนเพลงของวงดนตรี นี ้ ทังนี
้ ้อาจเป็ นเพราะความแปลกแยกดังกล่าวไม่ใช่ความแปลกแยกที่
ก่อให้ เกิดผลเสีย หากแต่ทาให้ เกิดความโดดเด่นในด้ านดี สาหรับงานวิจยั ในอนาคต ควรมีการทดสอบความสัมพันธ์ของ
การสือ่ สารภายในตนเองที่ค้นพบในงานวิจยั นี ้ ด้ วยเชิงปริ มาณ
คาสาคัญ : กลุม่ วัฒนธรรมย่อยอีโม; ความเป็ นตัวตน; ความหลงตัวเอง; เมย์เดย์พาเรด; ความไม่แน่นอนไม่แน่ใจ
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.
1
2
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บทนา
งานวิจยั นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อตรวจสอบสามเส้ ากับงานการศึกษาวัฒนธรรมและเพลงแนวอีโม ที่ผ้ วู ิจัยชื่อแรกได้
เก็ บ ข้ อมู ล ในปี 2017 โดยผลการวิ จั ย ที่ ไ ด้ มาในปี 2017 นัน้ คื อ การอธิ บ ายการสื่ อ สารภายในตนเองของผู้วิ จั ย
(Intrapersonal Communication) ในระหว่ า งชมการแสดงคอนเสิ ร์ ต ของวงดนตรี ชื่ อ Mayday Parade และผลการ
สังเกตการณ์การแต่งกาย การแสดงออกของกลุม่ แฟน และแนวเพลงของศิลปิ น ซึ่งการเก็บข้ อมูลวิจยั ในครัง้ ปั จจุบนั นี ้จะ
มุ่งอภิปรายตามหลักการและทฤษฎีดงั ต่อไปนี ้ คือ ความเป็ นตัวตน (Identification) ความหลงตัวเอง (Narcissism) และ
ความไม่แน่นอนไม่แน่ใจ (Uncertainty and Anxiety) โดยจะมีการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีข้างต้ น
ก่อนเข้ าสูก่ ารอภิปรายประสบการณ์ร่วมกับวรรณกรรมนัน้ ๆ
ความไม่ แน่ นอนไม่ แน่ ใจ และความเป็ นตัวตน
“ความไม่แน่นอนไม่แน่ใจ” คือ ความรู้สกึ กลัว พะวง และกังวลใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ที่ยากจะรับมือ
ซึ่ง สามารถก่อให้ เกิ ด ความเครี ยดและมี ผลเสียต่อ สุข ภาพจิ ต (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
ญี่ปนโดยไม่
ุ่
มีความรู้ภาษาญี่ปนุ่ จะทาให้ เกิดความกังวลในการใช้ ชีวิต เป็ นต้ น ความไม่แน่นอนไม่แน่ใจอาจลดลงได้ แม้ วา่
บุคคลผู้นนยั
ั ้ งไม่สามารถพูดภาษาญี่ ปนได้
ุ่ เพราะบุคคลผู้นนอาจใช้
ั้
วิธีอื่นในการหาทางออก เช่น กรณีที่มีเพื่อน ก็อาจ
ขอให้ เพื่อนช่วย หรื อถ้ าเพื่อนช่วยไม่ได้ และไม่สามารถพูดภาษาญี่ปนเช่
ุ่ นกัน ความไม่แน่นอนไม่แน่ใจก็ยงั สามารถลงลด
เมื่อบุคคลผู้นนั่ ทราบว่าเพื่อน ๆ ต่างติดปั ญหาเดียวกับตน ถือเป็ นกระบวนการรับรู้ ถึงการมีตวั ตนร่ วมกัน (Identify with
one another) หรื อกล่าวโดยใช้ ภาษาพูดคือ “ฉันไม่ใช่คนเดียวที่แปลก มีคนที่เป็ นแบบฉันอีกตังหลายคน”
้
ความไม่แน่นอนไม่แน่ใจยังสามารถลดลงด้ วยวิธีอื่น ๆ ได้ อีก นอกเหนือจากการหาข้ อมูลเพิ่มเติม หรื อ หาคนที่ประสบ
ปั ญหาเดียวกัน เช่น (1) หากความไม่แน่นอนไม่แน่ใจเกิดขึ ้นจากการสูญเสีย บุคคลผู้นนสามารถหาสิ
ั้
ง่ อื่นมาทดแทน ไม่
ว่าจะเป็ นการทดแทนด้ วยวัตถุทคี่ ล้ ายคลึงของเดิม หรื อด้ วยสิง่ ทีแ่ ตกต่างออกไป (2) หากความไม่แน่นอนกาลังเกิดอยูน่ นั ้
บุคคลผู้นนสามารถใช้
ั้
เวลาดังกล่าวเตรี ยมความพร้ อมมิให้ เกิดปัญหาเดิมขึ ้นอีกในอนาคต การเตรี ยมความพร้ อมอาจ
สามารถลดความรู้สกึ ไม่แน่นอนในปั จจุบนั ลงได้ (3) พยายามเข้ าใจถึงแก่นแท้ ของปั ญหา โดยอาจใช้ หลักศาสนาเข้ ามา
ช่วย (4) คาดเดาสิง่ ที่อาจเกิดขึ ้นในอนาคต เพราะการคาดเดาถือเป็ นการเตรียมรับมืออย่างหนึง่ (5) ให้ คนรู้จกั ให้ กาลังใจ
และ (6) หาแนวทางเพิ่มความมัน่ คงปลอดภัยและความแน่นอนในชีวิตให้ กบั ตนเอง (Arunrangsiwed, 2017) กลยุทธ์ที่
กล่าวมาทังหมดในย่
้
อหน้ านี ้ จะถูกสรุปไว้ ในตารางที่ 1
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Uncertainty Reduction Strategies

กลยุทธ์ การจัดการจัดการความไม่ แน่ นอนไม่ แน่ ใจ

Cause of Uncertainty

เหตุของความไม่ แน่ นอนไม่ แน่ ใจ

ตารางที่ 1 ทฤษฎีการลดความไม่ แน่ นอนไม่ แน่ ใจ (Uncertainty Reduction Theory)
Original Uncertainty Reduction Theory
Extended Uncertainty Reduction Theory
by Berger and Calabrese (1975)
by Arunrangsiwed (2017)
1. ข้ อมูลไม่เพียงพอ
1. ข้ อมูลไม่เพียงพอ
(Insufficient information)
(Insufficient information)
2. สูญเสียสิง่ ที่มีควำมหมำยและควำมสำคัญ
(Losing meaningful objects including both
tangible and idealistic objects, such as identity,
and also beloved people or pets)
3. รับรู้ถึงควำมไม่ปลอดภัยของตน
(Perceived insecurity which can be caused by
first two given factors, and alienation)
1. หำข้ อมูล
1. หำข้ อมูล
(Information seeking)
(Information seeking)
2. คำดเดำพฤติกรรมของผู้อื่น
2. กระบวนกำรรับรู้ถึงกำรมีตวั ตนร่วมกัน
(Behavioral prediction)
(Identify with others)
3. กำรรับรู้วำ่ มีควำมเป็ นตัวตนเหมือนกับคนอื่น ๆ
3. กำรทดแทนด้ วยสิง่ ทีเ่ ทียบเคียงได้ กบั สิง่ ที่สญ
ู เสียไป
(Similarity Identification)
(Replacing, both directly and alternatively)
4. กำรพึง่ พำอำศัยกัน
4. เตรี ยมกำรณ์สำหรับอนำคต
(Reciprocity)
(Preparing for future)
5. ทุกข้ อข้ ำงต้ น สำมำรถลุลว่ งด้ วยกำรสือ่ สำร
5. เพิ่มควำมรู้สกึ ปลอดภัยให้ ตนเอง
(All could be done by communicating with
(Heighten the level of secureness)
others and oneself)
6. เข้ ำใจถึงแก่นแท้ ของปั ญหำ
(Understand the actual problem of the event)
7. ให้ คนรู้จกั ให้ กำลังใจ หรื อให้ กำลังใจตนเอง
(Getting encouraged by oneself or others)

มิใช่เพียงเพราะการขาดแคลนข้ อมูลเท่านันที
้ ่ทาให้ เกิดความไม่แน่นอนไม่แน่ใจ แต่การที่ตนเองมีความแตกต่าง
จากผู้อื่นในสังคม หรื อตกอยูใ่ นสถานที่ใหม่ ๆ ก็สามารถก่อให้ เกิดความไม่แน่นอนไม่แน่ใจได้ เช่นกัน (Arunrangsiwed,
Komolsevin, & Beck, 2017) Szabo (2015) ยังพบสิง่ ทีค่ ล้ ายคลึงกันคือ นักศึกษาที่ไปเรี ยนต่างประเทศมิเพียงเกิดความ
ไม่แน่นอนไม่แน่ใจ แต่ยงั เกิดความขัดแย้ งในความเป็ นตัวตนของตนเอง (Identity Crisis) ได้ อีกด้ วย ซึง่ เหตุการณ์เหล่านี ้
สามารถอธิบายได้ โดยใช้ ทฤษฎีความเป็ นตัวตนทางสังคม (Social Identity Theory) ซึง่ ได้ อธิบายเหตุการณ์ที่คล้ ายกัน
ในทางกลับกันไว้ คือ เมื่อบุคคลหนึง่ ๆ สือ่ สารกับคนที่มีความเป็ นตัวตนคล้ ายคลึงกับตนเอง จะรู้สกึ สบายใจ เกิดความ
ภาคภูมิใจในกลุม่ และเกิดความภาคภูมิใจในตนเองมากขึ ้น (Donze, 2011) ตัวอย่างเช่น นายศศรักษ์ เป็ นคนบุรีรัมย์ที่มา
ทางานในกรุงเทพ โดยตลอด 4 ปี ที่ทางาน ไม่เคยพบคนบุรีรัมย์เลย แต่เมื่อได้ พบเพื่อนใหม่ที่มาจากบุรีรัมย์ที่ทางานใน
กรุงเทพเช่นกัน เขาจะรู้สกึ อุ่นใจ ต้ องการสนทนา และความเป็ นตัวตนของความเป็ นชาวบุรีรัมย์จะถูกกระตุ้นขึ ้น ความ
ภาคภูมิใจในบ้ านเกิดก็จะมากขึ ้นตามไปด้ วย เหตุการณ์ทยี่ กตัวอย่างนี ้ ถือเป็ นกระบวนการรับรู้ถงึ การมีตวั ตนร่วมกัน
เช่นกัน การสร้ างตัวตนร่วมกันนี ้ สามารถเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น การรู้สกึ ไม่แน่นอนไม่แน่ใจร่วมกัน ดัง่ ที่กล่าวไวัในย่อ
535

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)

หน้ าก่อนหน้ านี ้ ความเป็ นตัวตนที่เกิดขึ ้นเพราะมีบ้านเกิดเดียวกัน เรี ยนหรื อจบจากสถาบันเดียวกัน เป็ นแฟน ๆ ของสือ่
บันเทิงเดียวกัน มีกิจกรรมที่ชอบทาในยามว่างเดียวกัน (Antheunis, Valkenberg, & Peter, 2010; Arunrangsiwed,
Komolsevin, & Beck, 2017) เป็ นต้ น
วัฒนธรรมอีโม (Emo Subculture)
อีโม (Emo) เป็ นได้ ทงแนวดนตรี
ั้
(Genre) รสนิยมการฟั งเพลง การแต่งกาย การใช้ ชีวิต (Lifestyle) พฤติกรรม
และจิตลักษณะ (Phillipov, 2010; Strauss, 2012) ภาพรวมมีความเกี่ยวข้ องกับอารมณ์ที่ออ่ นไหวและสุดโต่ง เช่น เพลงที่
สร้ างความหดหู่ ศิลปิ นที่วาดภาพแสดงอารมณ์ บุคคลที่แต่งกายในลักษณะของกลุม่ วัฒนธรรมย่อยนี ้ เป็ นต้ น งานวิชาการ
ที่ศึกษาวัฒนธรรมอีโมมักถูกเขียนในช่วงที่กระแสวัฒนธรรมนี ้มีแพร่ หลายในโลกออนไลน์ แต่มีเพียงงานของผู้วิจยั ของ
งานวิจยั นี ้เท่านันที
้ ่เขียนในยุคหลังจากนัน้ วัฒนธรรมอีโมมักถูกมองในแง่ลบจากบุคคลภายนอก เช่น เด็ก ๆ ที่ ผ้ ปู กครอง
คิดว่าจะปลอดภัยเพราะไม่ออกไปเที่ยวเตร่ กบั เพื่อน ก็ยงั ได้ รับอันตรายจากวัฒนธรรมทางอินเตอร์ เน็ตได้ โดยการทาร้ าย
ตนเอง ( Self-Multilation, Self-harm, or Self-Injury) ( Arunrangsiwed, Utapao, Bunyapukkna, Cheachainart, &
Ounpipat, 2018) นอกจากนี ้ ความเป็ นตัวตนของชาวอีโม (Emo Identity) ยังถูกเชื่อมโยงกับการมีปัญหาด้ านสุขภาพจิต
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อีโมเพศชาย ที่มีความอ่อนไหวทางอารมณ์ (Emotional Vulnerability) ทางกาย มีการแต่งกายและ
แต่งหน้ าคล้ ายผู้หญิง จนได้ รับการดูถกู เปรี ยบเทียบในเชิงลบว่าเป็ นเกย์ (Schmitt, 2011; Strauss, 2012) โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งจาก แฟน ๆ ที่ชอบแนวเพลงเมทัล (Heavy Metal Fans) (Hill, 2011) ในทางกลับกัน นักวิชาการบางท่านมีความเห็นว่า
การแสดงออกของอารมณ์ที่อ่อนไหวเป็ นเรื่ องที่ดี เพราะ ตามบรรทัดฐานของสังคม (Social Norm) ผู้ชายมักถูกสอนให้ ไม่
แสดงความรู้ สึกทางจิตใจ ทาให้ ครู และเจ้ าหน้ าที่ในสถาบันการศึกษายากที่จะเข้ าใจและไม่สามารถแก้ ไขปั ญหาให้ กบั
นักเรี ยนชายได้ (Bailey, 2005)
ในมุมมองของนักสตรี นิยม (Feminists) งานด้ านสตรี นิยมมักกล่าวถึงการให้ ความเท่าเทียมแก่เพศหญิ งที่จะ
ทางานและมีสทิ ธิ์ในสังคมต่าง ๆ เทียบเท่าเพศชาย ซึง่ เหมือนกันในทางกลับกันกับวัฒนธรรมอีโม ที่ให้ สทิ ธิ์ผ้ ชู ายที่จะแต่ง
กายและแสดงออกทางอารมณ์ได้ เช่นเดียวกับเพศหญิงโดยที่ไม่จาเป็ นที่จะต้ องรักร่ วมเพศ แต่ทงนี
ั ้ ้ มิได้ ห มายความว่าใน
วัฒนธรรมอีโมจะไม่มีเพศที่สาม จึงแสดงให้ เห็นว่าการเข้ าวัฒนธรรมอีโมในยุค Emo Boom หรื อ 2006 – 2008 นันมิ
้ ควร
ถูกมองในด้ านลบเสมอไป
ความหลงตัวเอง
ความหลงตัว เองเป็ น จิ ต ลัก ษณะที่ ค นทั่ว ไปสามารถมี ได้ โดยที่ ไม่ถื อ ว่า มี ปั ญ หาทางจิ ต (Brunell, Staats,
Barden, & Hupp, 2011) การวัดระดับความหลงตัวเองในคนทัว่ ไป มีอยู่ 3 ถึง 7 มิติด้วยกัน ขึ ้นอยูก่ บั การแบ่งของนักวิจยั
แต่ละคน ดังต่อไปนี ้ (1) Vanity คือ ชื่นชมตนเอง (2) Exhibitionism คือ แสดงออกอย่างใดอย่างหนึง่ หรื อทังหมด
้
อาทิ กาย
วาจา และผลงาน (3) Exploitativeness คือ เอาเปรี ยบผู้อื่น (4) Authority คือ ต้ องการอานาจควบคุม (5) Superiority คือ
ต้ องการเป็ นผู้นา ต้ องการเป็ นใหญ่ (6) Entitlement คือ สิทธิ์ครอบครอง และ (7) Self-sufficiency คือ อยู่ได้ ด้วยตนเอง
วางใจตนเอง (Konrath, Meier, & Bushman, 2014) แต่ในขณะเดียวกัน สาหรับศิลปิ น ความหลงตนเองมีอยู่ 2 มิติ คือ
Grandiosity-Exhibitionism แปลว่าการโอ้ อวดและแสดงออก และ Entitlement-Exploitativeness แปลว่าความต้ องการ
เหนือกว่าผู้อื่น (Arunrangsiwed, 2015) ความหลงตนเองสามารถทาให้ ผ้ บู ริ โภคซื ้อของราคาแพง และสินค้ าแบรนด์เนม
เพราะต้ องการโดดเด่นจากผู้คนรอบข้ าง (พราว อรุ ณรังสีเวช และ สายฝน เกตุกล้ า, 2562) จะเห็นได้ ว่าการรู้ สกึ โดดเด่น
หรื อความต้ องการทาให้ ตนเองมีความแตกต่างจากผู้อื่นมิได้ ทาให้ ผ้ หู ลงตนเองรู้ สึกในเชิงลบ หรื อเกิดความขัดแย้ งใน
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ตนเอง แต่กลับทาให้ พวกเขารู้สกึ พอใจ ซึง่ แตกต่างจากในหัวข้ อ ความไม่แน่นอนไม่แน่ใจ และ ทฤษฎีความเป็ นตัวตนทาง
สังคม ที่วา่ ความไม่แน่นอนไม่แน่ใจและความกังวลสามารถเกิดขึ ้นเพราะตนเองมีความแตกต่างจากผู้อื่นในสังคม
วิธีการเก็บข้ อมูล
สืบเนื่องจากงานวิจยั เรื่ อง ตัวตนที่ถกู ปลุกในการเกิดใหม่ของอีโม: การศึกษาเครื่ องแต่งกาย เพลง และความเป็ น
ตัวตนของกลุ่มวัฒนธรรมอีโม ปี 2560 (พราว อรุ ณรั งสีเวช และ ธนิต พฤกธรา, 2560) ที่ผ้ ูวิจัยได้ เขียนหลังจากไปชม
คอนเสิร์ตวง Mayday Parade ที่เมืองแวนคูเวอร์ (Vancouver) ประเทศแคนาดา (Canada) ผู้วิจัยได้ บนั ทึกภาคสนาม
โดยการวาดภาพการแต่งกาย เพื่อศึกษาว่าแฟนเพลงอีโมมีการแต่งกายเปลี่ยนไปมากเท่าไร และยังกล่าวถึงความรู้ สกึ ไม่
แน่นอนไม่แน่ใจและความเป็ นตัวตนของชาวอีโมที่ถูกกระตุ้นในระหว่างชมการแสดงดนตรี ทัง้ นี ้ เพื่อเป็ นการยืนยัน
ผลการวิจยั เชิงคุณภาพ หรื อ การตรวจสอบสามเส้ า ผู้วิจยั จึงเดินทางมารับชมการแสดงของวงดนตรี เดิมอีกครัง้ โดยครัง้ นี ้
จะบันทึกทังด้
้ านการแต่งกาย พฤติกรรมของกลุม่ แฟน และเน้ นอภิปรายการสือ่ สารภายในตนเองของผู้วิจยั
การแสดงของวง Mayday Parade ดังกล่าวเกิดขึ ้นในประเทศไต้ หวัน ซึ่งวัฒนธรรมการแสดงออกและการแต่ง
กายของแฟนเพลงอาจมีความแตกต่างจากชาวแคนาดา นอกจากนี ้ ในการชมการแสดงที่ประเทศแคนาดา มีวงดนตรี ที่
ร่วมแสดงในงานเดียวกัน 4 วง แต่ในครัง้ นี ้ มีวงดนตรี ที่ร่วมแสดงมากกว่า 20 วงเพราะเป็ นเทศกาลดนตรี (Music Festival)
คล้ ายคลึงกับงานออซเฟส (Ozzfest) ที่มีชื่อเสียง อีกทังประเทศไต้
้
หวันมิได้ มีภาษาอังกฤษเป็ นภาษาพื ้นเมือง และวง
Mayday Parade ยังเดินทางมาแสดงที่ประเทศนี ้เป็ นครัง้ แรก สิง่ เหล่านี ้อาจส่งผลกระทบต่อความตังใจที
้ ่จะตรวจสอบสาม
เส้ าผลการวิจัยที่ค้นพบที่แคนาดา ในปี 2017 ซึ่งผู้วิจัยได้ ใช้ วิธีการเก็บข้ อมูลวิธีเดิมคือ การสังเกตุแบบมีส่วนร่ วม และ
วิเคราะห์ด้วยอัตชาติพนั ธุ์วรรณา ดังนันผลการวิ
้
จยั จึงใช้ สรรพนามแทนผู้วิจยั ชื่อแรกว่า “ข้ าพเจ้ า”
เพื่อให้ บทความวิจยั นี ้สามารถตรวจสอบสามเส้ ากับผลของงานวิจยั เรื่ อง “ตัวตนที่ถกู ปลุกในการเกิดใหม่ของอี
โม: การศึกษาเครื่ องแต่งกาย เพลง และความเป็ นตัวตนของกลุม่ วัฒนธรรมอีโ ม ปี 2560” ได้ ผู้วิจยั จึงรักษาหัวข้ อเดิมไว้
เป็ นหลัก คือ แนวเพลง การแต่งกาย พฤติกรรมการชมดนตรี และความเป็ นตัวตน (พราว อรุณรังสีเวช และ ธนิต พฤกธรา,
2560) รวมถึงอภิปรายเพิ่มในหัวข้ อ ความหลงตัวเอง และ ความไม่แน่นอนไม่แน่ใจ ตามวัตถุประสงค์ของงานวิจยั นี ้ที่ระบุ
ในบทนา
ผลการวิจัย
แนวเพลง
เพลงที่วง Mayday Parade เลือกมาแสดงเป็ นเพลงที่มีชื่อเสียงของพวกเขา อาจเป็ นเพราะเขาเดินทางมาแสดงที่
ประเทศไต้ หวันเป็ นครัง้ แรก ทาให้ เขาอาจคาดว่าแฟนเพลงที่ประเทศนี ้อาจรู้จกั เฉพาะเพลงที่มีชื่อเสียงเท่านัน้ เพลงเหล่านี ้
ไม่หนัก ไม่รุนแรง ไม่มีคาหยาบ และไม่มีเพลงในอัลบัมที่ชื่อว่า Black Lines (2015) ทังนี
้ ้อาจเป็ นเพราะว่ากระแสตอบรับ
ของอัลบัมดังกล่าวไม่ดี และแฟน ๆ มีความคิดเห็นว่าเป็ นแนวเพลงที่มีความแตกต่างจากอัลบัมอื่น ๆ ทุกอัลบัมของวง
ดนตรี นี ้ สาเหตุดงั กล่าวยังทาให้ วงดนตรี หนั มาทาเพลงแนวเดิ ม และออกอัลบัม Sunnyland ในกลางปี 2018
ถึงแม้ ว่า Shteamer (2015) นักข่าวจากเว็บไซต์และนิตยสาร Rolling Stone ได้ พิจารณาว่าอัลบัล Black Lines
เป็ นดนตรี แนวอีโม และผู้ฟังในโลกออนไลน์เชื่อว่าเพลงในอัลบัมอื่น ๆ เป็ นแนวป็ อปพังก์ (Pop Punk) หรื อ ออลเทอร์ นาทิ
ฟร็ อก (Alternative Rock) แต่ด้วยเพลงส่วนใหญ่ของวงดนตรี นี ้สามารถแสดงออกทางอารมณ์ และมีความอ่อนไหวของ
เพศชาย (Schmitt, 2011) จึงสามารถตีความว่าเพลงเหล่านี ้เป็ นดนตรี แนวอีโมเช่นกัน (Hill, 2011) ดัง่ ที่วงดนตรี ได้ ขายเสื ้อ
ที่เขียนว่า "Mayday Parade is an emotion." แปลว่า เมย์เดย์พาเหลดคืออารมณ์หนึง่
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การแต่ งกาย
ผู้ช มส่ว นใหญ่ ใส่เสือ้ ยืดสีดา ทัง้ ที่ มี ลวดลายทั่วไป และลวดลายที่เ กี่ ยวกับเพลงร็ อก (Rock) มี แ ฟนเพลงที่
แต่งหน้ าด้ วยเครื่ องสาอางสีดาแบบกอท (Goth) น้ อยมาก เท่าที่ข้าพเจ้ าเห็น ปรากฏเพียง 2 คนเท่านัน้ ส่วนคนที่สวมเสื ้อที่
มีลายวงดนตรี Mayday Parade มีเพียง 3 คนเท่านัน้ ไม่นบั รวมข้ าพเจ้ า และไม่มีผ้ ทู ี่แต่งกายเป็ นอีโมเลยแม้ แต่คนเดียว
การแต่งกายเป็ นอีโมคือมีลกั ษณะดังต่อไปนี ้ร่ วมกัน ผมตรง บางส่วนปิ ดหน้ า อาจทาสีผมบ้ าง ใส่กางเกงรัด ผู้ชายและ
ผู้หญิงใส่กางเกงขาลีบ (Skinny Jeans) เหมือนกัน ผู้ชายนิยมใส่เสื ้อคอวี (V-neck t-shirt) หรื อเสื ้อฮูดมีซิบด้ านหน้ า (Zipup Hoodie) หรื อลายสกอตตาใหญ่ (Plaid) สีแดงหรื อน ้าเงิน (พราว อรุ ณรังสีเวช และ ธนิต พฤกธรา, 2560; Ashaalan,
Alsukah, & Algadheeb, 2013; Schmitt, 2011)
พฤติกรรมการชมดนตรี
เนื่องจากวง Mayday Parade แสดงเป็ นวงสุดท้ ายของเทศกาลดนตรี ทาให้ มีแฟนเพลงของหลายวงดนตรี มาปน
กันอย่างแยกไม่ออก จากที่กล่าวมาแล้ วข้ างต้ นว่ามีเพียง 3 คนเท่านันที
้ ่ใส่ชุดของวงดนตรี Mayday Parade และมีไม่ถึง
10 คนที่นงั่ รอการแสดงที่หน้ าเวที ส่วนคนอื่น ๆ ได้ กระจายตัวไปในเวทีอื่น ๆ ในบริ เวณใกล้ เคียง เพราะมีอีก 2 วงดนตรี
กาลังแสดงในช่วงนัน้ จึงกล่าวได้ วา่ พฤติกรรมการชมดนตรี ที่ข้าพเจ้ าได้ สงั เกตุการณ์อาจมิใช้ พฤติกรรมของแฟนเพลงอีโม
หรื อของวง Mayday Parade หากแต่เป็ นพฤติกรรมของแฟนเพลงวงร็ อกทัว่ ไปในไต้ หวัน
คราวด์ เซิฟฟิ ง (Crowd Surfing) หรื อการที่คนคนหนึ่งขึ ้นไปอยู่เหนือกลุ่มแฟน ๆ และให้ กลุ่มแฟน ๆ ส่งต่อกัน
ด้ วยมือนัน้ ยังคงพบเหมือนในงานวิจยั ก่อนหน้ านี ้ และเช่นเดียวกันคือ ไม่มี มอชชิง (Moshing) หรื อการเต้ นกระแทกใด ๆ
แฟน ๆ ส่วนใหญ่จะโยกตัว แต่ข้าพเจ้ าสังเกตุได้ ว่าพวกเขาโยกตัวเร็ วและแรงกว่าเพลง ซึ่งอาจเกิดขึ ้นเพราะพวกเขาพึ่ง
รับชมการแสดงของวงดนตรี แนวเมทัล (Metal) หรื อเพลงร็ อกที่มีเพลงที่หนักกว่าวง Mayday Parade และพฤติกรรมที่
แสดงออก เป็ นพฤติกรรมที่ติดหรื อเคยชินมาจากวงดนตรี ก่อนหน้ านี ้
ความเป็ นตัวตน ความไม่ แน่ นอนไม่ แน่ ใจ และความหลงตัวเอง
จากที่กล่าวไว้ ในหัวข้ อข้ างต้ นว่ามีจานวนแฟน ๆ มารอหน้ าเวทีและสวมเสื ้อของวง Mayday Parade น้ อยเมื่อ
เทียบกับการแสดงของพวกเขาในแคนาดาและอเมริ กา ทาให้ ข้าพเจ้ าทราบว่าตนเองเป็ นหนึ่งในคนไม่กี่คนนี ้ และคนไม่กี่
คนนีเ้ ป็ นส่วนน้ อยเมื่อเทียบกับคนทัง้ หมดในเทศกาลดนตรี เนื่องจากมีความเป็ นส่วนน้ อย แทนที่ข้าพเจ้ าจะรู้ สึกไม่
แน่นอนไม่แน่ใจหรื อกังวลว่าตนเองไม่เหมือนคนส่วนมาก ข้ าพเจ้ ากลับรู้ สกึ ภาคภูมิใจ หลงตนเองขึ ้นมาว่าตนเองมีความ
โดดเด่น ตนเองสามารถร้ องเพลงของวงดนตรี นี ้ได้ และตนเองสวมเสื ้อของวงดนตรี นี ้
กระบวนการดังกล่าวอาจอธิ บายตามสิ่งที่ค้นพบในงานวิจยั ต้ นฉบับ (พราว อรุ ณรังสีเวช และ ธนิต พฤกธรา,
2560) ว่า เมื่อบุคคลหนึ่ง ๆ รู้ ตัวอย่างมัน่ ใจแล้ วว่าตนเองคือใคร (Self-concept Clarity) ความไม่แน่นอนไม่แน่ใจก็จะ
ลดลง และทังสองสิ
้
่งนี ้จะทาให้ บคุ คลผู้นนมี
ั ้ ความมัน่ ใจที่จะแสดงออก เช่ น ร้ องเพลงตาม หรื อ ร่ วมกิจกรรมในงานแสดง
ดนตรี ณ เวลานัน้ ข้ าพเจ้ ารู้และมัน่ ใจในตนเองว่าตนเองคือใคร ข้ าพเจ้ าคือแฟนของวงดนตรี นี ้จริ ง ๆ กระบวนการที่กล่าว
มานี ้ได้ ถกู แสดงเป็ นโมเดลตามภาพที่ 1 ซึง่ ควรได้ รับการทดสอบเชิงปริ มาณในอนาคต การแสดงออกอย่างหนึง่ ที่ข้าพเจ้ า
ได้ ทาคือข้ าพเจ้ าได้ เป็ นคนแรกที่นาโทรศัพท์มือถือขึ ้นมาและเปิ ดไฟฉายเพื่อโบกตามทานองเพลงช้ าเพลงหนึ่ง ( Mobile
Flashlight Waving) สมัยก่อนที่คนทัว่ ไปจะพกพาโทรศัพท์มือถือ พวกเขาได้ ใช้ ไฟแช็ค (Lighter) และแท่งเรื องแสง (Glow
Stick) และหลังจากนันผู
้ ้ ชมดนตรี คนอื่น ๆ ได้ นามือถือขึ ้นมาโบกตามข้ าพเจ้ า และไม่นานต่อมา ศิลปิ นได้ ขอความร่วมมือ
ให้ ทุก ๆ คนทา เหตุการณ์ นี ้ยิ่งทาให้ ข้าพเจ้ ารู้ สึกหลงตัวเองมากขึ ้นว่าตนเองมีความเป็ นผู้นาในการปฏิบตั ิ ทังนี
้ ้ความ
ต้ องการเป็ นผู้นาเป็ นหนึง่ ในมิติยอ่ ยของความหลงตัวเอง
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ภาพที่ 1 โมเดลสมมติ ฐาน (Arunrangsiwed’s Research Hypothesis Model) สาหรั บใช้ ในการทดสอบใน
อนาคต
อีกสาเหตุที่ความไม่แน่นอนไม่แน่ใจ ไม่ได้ เกิดขึ ้น หากแต่เป็ นความหลงตัวเองแทนนัน้ เกิดมาจาก ข้ าพเจ้ าทราบ
ดีว่า การที่ตนเองไม่เหมือนคนอื่น ๆ ไม่ได้ ทาให้ ตนเองดูแย่ลง หากแต่ทาให้ ตนเองดูดี ขึ ้น และการไม่เหมือนคนอื่น ๆ ใน
สถานการณ์เช่นในคอนเสิร์ตนี ้ ไม่ได้ ก่อผลเสียในด้ านใด ๆ เลย ไม่มีความเกี่ยวข้ องกับชื่อเสียง การงาน และชีวิตประจาวัน
จึงสามารถสรุปเป็ นคาพูดได้ วา่ ความแปลกแยกจะก่อให้ เกิดความไม่แน่นอนไม่แน่ใจเมื่อบุคคลคนนันรู
้ ้ สกึ ไม่ปลอดภัย แต่
ในขณะเดียวกัน ความแปลกแยกจะทาให้ ร้ ู สึกมัน่ ใจในตนเองหรื อเกิดความหลงตัวเองเมื่อบุคคลคนนันรู
้ ้ สึกปลอดภัย
ข้ าพเจ้ าจึงสร้ างโมเดลเมทริ กซ์ขึ ้นมา (ตารางที่ 2) เพื่อให้ งานวิจยั ในอนาคตสามารถนาไปทดสอบเชิงปริ มาณ

สูง (high)
ต่า (low)

ความรู้สึกปลอดภัย (Perceived Secureness)

ตารางที่ 2 โมเดลเมทริ กซ์ (Arunrangsiwed’s Research Hypothesis Matrix) สาหรับใช้ ในการทดสอบในอนาคต
o ความภาคภูมิใจ (Self-esteem)
o ความหลงตัวเอง (Narcissism)
o ความรู้สกึ โดดเด่น
(Perceived Uniqueness)
o การแสดงออกทางตัวตนของตนเอง
(Self-identity expression)

o การแสดงออกทางตัวตนของกลุม่
(Group-Identity Expression)

o ความไม่แน่นอนไม่แน่ใจ (Uncertainty)
o ความซึมเศร้ า (Depression)
o ความต้ องการอิงกับผู้อื่น
(Need to identify with others)
o หนี (Escape)

o แรงจูงใจหรื อการขับเคลือ่ นแบบกลุม่
(Group Motivation)
o การสนับสนุนทางสังคม
(Social Support)
o ให้ กาลังใจซึง่ กันและกัน
(Encourage one another)

ต่า (low)

สูง (high)

ความรู้สึกเป็ นส่ วนหนึ่งของกลุ่ม (Group Identification)
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นอกจากโมเดลสมมติฐานที่ได้ สร้ างขึน้ เพื่อแนะนาให้ งานวิจัยในอนาคตนาไปทดสอบด้ วยการเก็บ ข้ อมูลเชิ ง
ปริ มาณนี ้แล้ ว ข้ าพเจ้ ายังพบว่าตนเองมีความเป็ นตัวตนของแฟน คล้ ายคลึงกับ 1 ในมิติย่อย 5 มิติในแบบวัดความเป็ น
ตัวตนของแฟน (5-dimensional fan identification: 5FI) (Arunrangsiwed, 2018) ในด้ านความเป็ นตัวตนที่สร้ างขึ ้นเพื่อ
แสดงต่อผู้ที่มีอานาจเหนือกว่า (Identity Constructed Toward Hegemony) เมื่อนามิติยอ่ ยนี ้มาอธิบายร่วมกับความหลง
ตัวเองและการที่ข้าพเจ้ ามีสว่ นร่วมในคอนเสิร์ต สามารถบรรยายได้ คือ ข้ าพเจ้ าคาดเดาเองว่าศิลปิ นบนเวทีมองเห็นตนเอง
เพราะข้ าพเจ้ าร้ องเพลงตามทุกเพลง และศิลปิ นกล่าวขอบคุณแฟน ๆ ที่ช่วยร้ องเพลงตาม ข้ าพเจ้ าคาดเดาว่าศิลปิ นพูดถึง
ตนเองเพราะแทบไม่มีใครร้ องเพลงตามเลย หากแต่ผ้ ชู มคนอื่น ๆ นิยมโยกตัวแรงกว่าเพลง นอกจากนี ้ข้ าพเจ้ ายังคาดเดา
เองอีกว่าศิลปิ นรู้ ว่าตนเป็ นคนแรกที่ยกโทรศัพท์มือถือขึ ้นและโบกตามเพลงช้ า นอกจาก 2 เหตุการณ์นี ้ ข้ าพเจ้ ายังคิดว่า
ศิลปิ นอ่านความคิดเห็น (Comments) ของตนในยูทบู (YouTube) และเฟสบุค (Facebook) ว่าข้ าพเจ้ าผิดหวังกับเพลง
ในอัลบัม Black Lines ดังนัน้ การแสดงคอนเสิร์ตในช่วงหลังจึงไม่มีเพลงในอัลบัม Black Lines เลย และศิลปิ นยังให้
สัมภาษณ์กบั นักข่าวอีกว่า Black Lines มีแนวเพลงที่แฟน ๆ ไม่ชอบ นอกเหนือจากการแสดงความคิดเห็นดังกล่าวแล้ ว
ยังมีอีกความคิดเห็นหนึ่งที่ข้าพเจ้ าคาดเดาเองว่าศิลปิ นได้ อ่านคือ ครั ง้ ที่ข้าพเจ้ าพบว่าวงดนตรี นี ้จะไปแสดงที่ไต้ หวัน
ข้ าพเจ้ าได้ เขียนว่า “ขอบคุณที่ไม่มาประเทศไทย อย่ามาแสดงคอนเสิร์ตที่นี่ เว้ นแต่จะมาเป็ นนักท่องเที่ยว” (February 13,
2019) ข้ าพเจ้ าซื ้อตัว๋ ไปไต้ หวันสาเร็ จใน 2 วันถัดมา (February 15, 2019) และต่อมา 10 วัน (February 23, 2019) วง
ดนตรี ได้ ประกาศว่าจะมาประเทศไทยหลังจากเสร็ จการแสดงที่ไต้ หวันวันหนึง่ และหลังการทัวร์ (Tour) ศิลปิ นยังโพสวิดีโอ
ในเฟสบุคว่าพวกเขาได้ ท่องเที่ยวในประเทศไทย (May 14, 2019) การเขียนแสดงความคิดเห็นดังกล่าวคล้ ายการประชด
ประชัน แต่ข้าพเจ้ าไม่ได้ ประชดเพราะข้ าพเจ้ าเข้ าใจว่ามีคนไทยจานวนน้ อยที่ร้ ู จักวงดนตรี นี ้หากเทียบกับประเทศด้ าน
ยุโรป อเมริ กา และฟิ ลิปปิ นส์ ผู้ที่ชื่นชอบวงดนตรี นี ้มักเป็ นคนไทยที่เคยเรี ยนต่างประเทศ หรื อชอบดนตรี Punk ในช่วงปี
2006 – 2010 หรื ออาจเป็ นนักศึกษาไทยที่ข้าพเจ้ าเคยนาเพลงมาให้ ฟังชันเรี
้ ยนวิชาภาษาอังกฤษ
สรุ ป
จากการที่ผ้ วู ิจยั ตังใจจะตรวจสอบสามเส้
้
า การตรวจสอบสามเส้ าทาได้ ยากเพราะความแตกต่างของผู้ชมการ
แสดงดนตรี ในสถานที่จดั แสดงปี 2017 ประเทศแคนาดา และ 2019 ประเทศไต้ หวัน แต่สิ่งที่ค้นพบเพิ่มเติมและนามาเป็ น
หัวข้ อหลักของงานวิจยั เรื่ องปั จจุบนั นี ้คือ ความหลงตัวเอง เพราะเมื่อผู้วิจยั ไปถึงที่จดั การแสดง ก็ได้ พบว่ามีแฟนเพลงของ
หลายวงดนตรี คละกันมารับชมการแสดง เนื่องจากงานดังกล่าวเป็ นเทศกาลดนตรี ที่มีวงดนตรี จากหลายประเทศมาแสดง
เรี ยงต่อ ๆ กัน ผู้วิจยั จึงกลายเป็ นหนึ่งในแฟนตัวจริ งของวง Mayday Parade เพียงไม่กี่คน ณ ที่นนั ้ ผู้วิจยั รู้ สกึ ได้ วา่ ตนเอง
แปลกแยกจากผู้อื่น แต่แทนที่จะรู้ สึกไม่แน่นอนไม่แน่ใจหรื อกังวล ผู้วิจัยกลับรู้ สึกหลงตัวเอง ภาคภู มิใจในตนเอง และ
แสดงออกถึงความเป็ นแฟนของตนเอง ทัง้ นีส้ ามารถอธิ บายได้ คือ ความแปลกแยกที่เกิ ดขึน้ ไม่ใช่ความแปลกแยกที่
ก่อให้ เกิดอันตรายหรื อความเสียหาย ความแปลกแยกนี ้จึงไม่สง่ ผลเสียทางสุขภาพจิตต่อผู้วิจยั โมเดลและความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรต่าง ๆ ที่ปรากฏในผลการวิจยั ควรได้ รับการทดสอบโดยใช้ การเก็บข้ อมูลเชิงปริ มาณเพื่อตรวจสอบสามเส้ า
อีกครัง้
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การใช้ เทคนิคการบัญชีบริหารอุตสาหกรรมการผลิตของบริษัท
จากัดในเขตพืน้ ที่จตุจักร กรุงเทพมหานคร
The use of management accounting techniques in the
manufacturing industry of limited company in Chatuchak
Bangkok.
รุ่ งลักษมี รอดขา1
บทคัดย่ อ
การวิจยั ครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้ เทคนิคการบัญชีบริ หารอุตสาหกรรมการผลิต ปั ญหาและอุปสรรค
ในการนาเทคนิคการบัญชีบริ หารมาใช้ ในอุตสาหกรรมการผลิต ประโยชน์ที่กิจการได้ รับจากการนาเทคนิคการบัญชีบริ หาร
มาใช้ ในการบริ หารธุรกิจ และปั ญหาและอุปสรรคการใช้ เทคนิคการบัญชีในอุตสาหกรรมการผลิตของบริ ษัทจากัดในเขต
พื ้นที่จตุจกั ร การวิจยั นี ้เป็ นการวิจยั เชิงสาเร็ จ กลุม่ ตัวอย่างในการศึกษาครัง้ คือผู้ประกอบการ ผู้บริ หารอุตสาหกรรมการ
ผลิตของบริ ษัทจากัดในเขตพื ้นที่จตุจักร รวมจานวนทังสิ
้ ้น 41ชุด เมื่อตรวจสอบแบบสอบถามแล้ ว จึงนามาวิเคราะห์
ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง อายุอยู่ระหว่าง 41 - 50 ปี ระดับการศึกษาอยู่ในระดับ
ปริ ญญาตรี ทงหมด
ั้
มีช่วงอายุของการกิจการที่ประกอบธุรกิจมากกว่า 30 ปี สาหรับลักษณะการบริ หารเป็ นกิจการใน
เครื อของบริ ษัทแม่ และมีจานวนพนักงานมากกว่า 50 คน และธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตส่วนใหญ่ได้ นาเทคนิคการ
บัญชี บริ หารมาใช้ ในด้ านการตัดสินใจมากที่สุด ได้ รับประโยชน์ จากการที่ใช้ เทคนิคการบัญชีบริ หารอันดับ1ด้ านการ
ตัดสินใจ ประกอบด้ วยการวิเคราะห์ต้นทุน ปริ มาณ กาไร และการวิเคราะห์จุดคุมทุน ส่วนปั ญหาและอุปสรรคในการใช้
เทคนิคการบัญชี บริ หารธุรกิ จอุตสาหกรรมการผลิตมีปัญหาและอุปสรรคในการใช้ เทคนิคการบัญ ชีบริ หาร อันดับ 1
เกี่ยวกับด้ านองค์กรโดยมีปัญหาและอุปสรรคในเรื่ องของจานวนบุคลากรในด้ านบัญชีมีไม่เพียงพอ กิจการไม่ได้ กาหนด
ส่วนงานที่รับผิดชอบในการจัดทาบัญชีบริ หาร และขาดการประสานงานของฝ่ ายต่างๆที่เกี่ยวข้ องกับข้ อมูลทางการบัญชี
บริ หาร
คาสาคัญ : เทคนิคการบัญชีบริ หาร, อุตสาหกรรมการผลิต
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
สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทาBranch of Accounting Faculty of Management Suan Sunanha Rajabhat UniversityEmail:runglaksamee.ro@ssru.ac,th
1
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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
บทนา
จากสถานการณ์ โลกที่ได้ มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว การแข่งขันด้ านเศรษฐกิจจะเข้ มข้ นมากขึ ้น รวมทัง้
สังคมโลกจะมีความเชื่อมโยงใกล้ ชิดกันมากขึ ้นไม่ว่าจะเป็ นประเทศร่ ารวยหรื อยากจนเป็ นสภาพไร้ พรมแดน และการ
พัฒนาเทคโนโลยีจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วและจะกระทบชี วิตความเป็ นอยู่ในสังคมและการดาเนินกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจอย่างมาก(แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่12(พ.ศ.2560-2564) ทังยั
้ งก่อให้ เกิดการค้ าแบบเสรีทา
ให้ เกิดการค้ าแบบเสรี (Free Trade) ระหว่างประเทศมีการเปลี่ยนแปลงทางด้ านการบริ หารธุรกิจมากขึ ้นด้ วย สุธรรม รั ตน
โชติ (2560)
สาหรั บการพัฒนาประเทศไทยไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนในระยะยาวได้ นนั ้ ประเทศต้ องเร่ งพัฒนา
ปั จจัยพืน้ ฐานเชิ งยุทธศาสตร์ ในทุกด้ าน โดยเฉพาะการพัฒนาต้ องมุ่งเน้ นการพัฒนาเชิ งพืน้ ที่และเพิ่มศักยภาพทาง
เศรษฐกิจของเมืองต่างๆ ให้ สงู ขึ ้นภายใต้ การใช้ มาตรฐานด้ านสิง่ แวดล้ อม ลักษณะการใช้ ที่ดิน การจัดระเบียบผังเมืองและ
ความปลอดภัยตามเกณฑ์เมืองน่าอยู่ที่เหมาะสมเพื่อกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมให้ ทวั่ ถึงและเป็ นการสร้ าง
ฐานเศรษฐกิจและรายได้ จากพื ้นที่เศรษฐกิจใหม่มากขึ ้น (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่1 2(พ.ศ.25602564) ในขณะที่การแข่งขันในระดับนานาชาติมีความเข้ มข้ นมากขึ ้นซึ่งแตกต่างจากในอดีตทาให้ บริ ษัทต้ องใช้ กลยุทธ์ ที่
หลากหลาย เพื่อที่จะประสบความสาเร็ จในตลาดสินค้ าของตัวเอง และเพื่อมีสว่ นแบ่งทางการตลาดที่เพิ่มมากขึ ้น ธุรกิจ
ต่างๆจาเป็ นต้ องมีการปรับเปลี่ยนมุมมองการทางานให้ มีประสิทธิ ภาพมากยิ่งขึ ้น นวพร บุศยสุนทรและคณะ (2555)
ดังนันการบั
้
ญชีบริ หารในปั จจุบนั จึงมีบทบาทที่สาคัญมากขึ ้นเพื่อให้ สามารถบริ หารจัดการธุรกิจได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพ
และสามารถแข่งขันได้ ในสภาวะการณ์ปัจจุบนั จากสถานการณ์ดงั กล่าวนัน้ ผู้วิจยั ในฐานะที่เป็ นผู้สอนในคณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา จึงมีความสนใจที่จะทาการศึกษาการใช้ เทคนิคการบัญชีบริ หารที่มีผลต่อการ
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ดาเนินงานอุตสาหกรรมการผลิตของบริ ษัทจากัดในเขตจตุจักร เพื่อสารวจว่าผู้ประกอบการมีการใช้ เทคนิคการบัญชี
บริ หารในด้ านใดบ้ าง และมีปั ญหาและอุปสรรคในการนาเทคนิคการบัญชีบริ หารมาใช้ ในธุรกิจอย่างไรบ้ าง และเมื่อนา
เทคนิคการบัญชีบริ หารมาใช้ แล้ วการบริ หารธุรกิจได้ รับประโยชน์อย่างไรบ้ าง เพื่อนามาเป็ นข้ อมูลการบัญชีบริ หารสาหรับ
การสอนของอาจารย์ ในรายวิชาบัญชี บริ หาร หรื อในรายวิชาที่เกี่ ยวข้ อง และเพื่อ เป็ นแนวทางให้ ผ้ ูประกอบการเพิ่ ม
ศักยภาพในการบริ หารธุรกิจให้ ประสิทธิภาพมากขึ ้นและเสริ มสร้ างความเข้ มแข็งให้ กับธุรกิจได้ ประสบความสาเร็ จตาม
เป้าหมายที่กาหนดไว้
เพื่อนาไปสูก่ ารเริ่มต้ นในฐานความรู้เกี่ยวกับระบบการจัดการและระบบการจัดทาบัญชีทจี่ ะขออธิบายตาม
รายละเอียดของแต่ละประเด็นดังต่อไปนี ้
ก. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวการบัญชีบริ หาร วันฤดี สุขสงวนและคณะ (2551) ได้ กล่าวไว้ ว่า การคิดต้ นทุน
ผลิต (Product costing) และการบัญชีบริ หารที่ใช้ ในศตวรรษที่ 20 ส่วนใหญ่พฒ
ั นาขึ ้นในปี ค.ศ. 1880 ถึงปี ค.ศ. 1925
การพัฒนาเริ่ มแรก (ปี ค.ศ. 1914) จะเริ่ มจากการคิดคานวณต้ นทุนผลิตภัณฑ์ เพื่อติดตามกาไรของผลิตภัณฑ์แต่ละ
รายการและใช้ มลู นี ้เป็ นการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ในปี ค.ศ. 1925 ต้ นทุนการผลิตภัณฑ์ลดความสาคัญลงไป แต่หนั ไปสนใจ
ต้ นทุ น สิ น ค้ าคงเหลื อ (Inventory Costing) โดยการคิ ด ต้ นทุ น การผลิ ต เข้ าไปในผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ พื่ อ เสนอรายงานต่ อ
บุคคลภายนอก ความพยายามในการใช้ ประโยชน์ของระบบต้ นทุนดังเดิ
้ มเริ่ มต้ นในปี ค.ศ. 1950 ถึง 1960 โดยพยายาม
ปรัปบรุ งระบบเพื่อให้ ข้อมูลทางการบัญชีการเงินมากกว่าการจัดทาข้ อมูลชุดใหม่ซึ่งแยกต่างหากจากระบบการรายงาน
ภายนอก ในปี ค.ศ. 1980 ถึง 1990 คนส่วนใหญ่ตระหนักดีวา่ การบัญชีบริ หารดังเดิ
้ มไม่สามารถตอบสนองความต้ องการ
ของฝ่ ายบริ หารได้ บางคนกล่าวว่าการบัญชี บริ หารที่เป็ นอยู่ล้าสมัยและไร้ ประโยชน์ ต้ นทุนผลิตภัณฑ์ และข้ อมูลที่มี
รายละเอียดและประโยชน์ มากขึน้ จะช่วยให้ ผ้ ูบริ หารปรั บปรุ งคุณภาพ ความสามารถในการผลิ ต และลดต้ นทุน การ
พัฒนาระบบการบัญชีบริ หารเกิดจากความต้ องการของสภาพแวดล้ อมทางเศรษฐกิจปั จจุบนั ที่เปลีย่ นแปลงไป
ความหมายการบัญชีบริ หาร
การบัญชี บริ หารหมายถึง กระบวนการทางบัญชีจัดทาขึ ้นเพื่อรวบรวมข้ อมูลเสนอต่อผู้ใช้ ข้อมูลที่เป็ นบุคคล
ภายในกิจการซึ่งเป็ นกระบวนการเกี่ยวกับการจัดหา การรวบรวม วัดค่า วิเคราะห์และแปลความหมาย รวมถึงรายงาน
ข้ อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆภายในองค์กรเพื่อเสนอต่อผู้บริ หารสาหรับใช้ ในการ ตัดสินใจ ด้ านการจัดการ วางแผน และ
การควบคุมการดาเนินงาน
ข.แนวคิดเกี่ยวกับเทคนิคการบัญชีบริ หาร พรรณนิภา รอดวรรณะ (2560) ได้ กล่าวถึง ชนิดของต้ นทุน ซึ่ง
สามารถแบ่งออกเป็ น 3 ประเภท 1) ระบบต้ นทุนจริ ง เป็ นระบบการรวบรวมต้ นทุนทังหมดตามที
้
่เกิดขึ ้นจริ ง เกิดขึ ้นแล้ ว รู้
จานวน ราคาต้ นทุนแน่นอนจึงบันทึกบัญชี วิธีนี ้มีข้อดีคือ มีหลักฐานถูกต้ อง น่าเชื่อถือและสามารถตรวจสอบได้ แต่
ระบบต้ นทุนจริ งมีข้อจากัดคือ ไม่ทนั เวลาในการตัดสินใจ เพราะต้ องรอให้ ได้ ข้อมูลครบจึงสามารถทราบต้ นทุนรวมที่แท้ จริง
ได้ 2) ระบบต้ นทุนปกติ จากข้ อจากัดของระบบต้ นทุนจริ ง โดยการคานวณอัตราจัดสรรนักบัญชีจึงแก้ ปัญหาโดยใช้
วิธีการประมาณต้ นทุนโดยเฉพาะเพื่อการจัดสรรค่าใช้ จ่ายการผลิตค่าใช้ จ่ายการผลิตไว้ ลว่ งหน้ า 3) ระบบต้ นทุนที่กาหนด
ไว้ ลว่ งหน้ า มีการกาหนดต้ นทุนไว้ ลว่ งหน้ า ทังวั
้ ตถุดิบ ค่าแรง และค่าใช้ จ่าย การผลิตระบบนี ้เหมาะสาหรับการผลิตที่มีการ
เปลี่ยนแปลงในราคาวัตถุดิบ ค่าแรงงาน และค่าใช้ จ่ายการผลิตตลอดเวลา ได้ แก่ระบบต้ นทุนโดยประมาณ และระบบ
ต้ นทุนมาตรฐาน ซึง่ ระบบต้ นทุนมาตรฐาน เป็ นระบบบัญชีต้นทุนที่คานวณต่อหน่วยล่วงหน้ าเพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจ
เช่นการกาหนดราคาขาย การวางแผนทางการผลิตและการตลาด งบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุน สาหรับ ด้ านการ
ตัดสินใจลงทุน ต้ องจัดทางบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุน เป็ นกระบวนการในการวางแผนและการจัดสรรเงินลงทุนใน
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โครงการต่างๆ ตลอดจน ติดตามและประเมินผลการลงทุนนันว่
้ า ประสบผลสาเร็ จเป็ นไปตามที่ได้ ประมาณการไว้ เพียงใด
มีปัญหาและอุปสรรคใดเกิดขึ ้น ทาให้ แผนงานไม่ประสบความสาเร็ จบ้ าง ในการจัดทางบลงทุนจะจัดทาในรูปของโครงการ
ลงทุน โดยต้ องมีการศึกษาความเป็ นไปได้ ของโครงการที่จะลงทุน โดยเครื่ องมือในการประเมินโครงการซึง่ แบ่งเป็ น 2 กรณี
คือ เครื่ องมือที่มิได้ พิจารณาค่าของเงินตามเวลาและเครื่ องมือที่พิจารณาค่าของเงินตามเวลา ซึ่งมีรายละเอียดในการ
คานวณแตกต่างกันดังนี ้
1) วิธีหาระยะเวลาคืนทุน(Payback period:PP) เป็ นการศึกษาว่าระยะเวลานานเท่าใด จึงจะได้ เงินที่ลงทุน
กลับคืนมา โครงการที่ได้ รับเงินคืนทุนเร็ วก็จะมีความเสี่ยงต่ากว่าโครงการที่คืนทุนช้ ากว่า วิธีนี ้ช่วยให้ กิจการที่มีฐานะ
การเงินไม่มนั่ คงได้ ทราบถึงกระแสเงินสดที่ จะรับกลับคืนมาใช้ จ่ายหมุนเวียนในการดาเนินงานต่อไป กิจการอาจยอมรับ
โครงการที่คืนทุนเร็ วกว่า แม้ วา่ จะมีอตั ราผลตอบแทนต่ากว่าโครงการที่คืนทุนช้ า ข้ อดีสาหรับวิธีนี ้คือ เป็ นวิธีที่คานวณง่าย
ช่วยในการประเมินโครงการที่มีสภาพคล่องสูงในการสร้ างกระแสเงินสดกลับคืน ส่วนข้ อเสีย สาหรับวิธีนี ้คือ ไม่คานึงถึงค่า
ของเงินตามเวลา ไม่มีการพิจารณากระแสเงินสดที่เกิดขึ ้นภายหลังระยะเวลาคืนทุน 2) วิธีอตั ราผลตอบแทนทางบัญชี
(Accounting rate of return) ใช้ วดั ความสามารถในการทากาไรของโครงการลงทุนต่างๆ เทียบกับเงินลงทุนและเป็ นวิธี
เดียวที่มิได้ พิจารณาถึงกระแสเงินสด แต่จะใช้ ข้อมูลทางบัญชี คือกาไรสุทธิ และเป็ นวิธีที่มิได้ พิจารณาถึงค่าของเงินตาม
เวลา ซึ่งข้ อดี สาหรับวิธีคือ คานึงถึงกาไรตลอดอายุโครงการ ใช้ เป็ นเครื่ องมือในการวัดความคุ้มค่าในการลงทุน ส่วน
ข้ อเสีย สาหรับวิธีนี ้คือ ไม่คานึงถึงค่า ของเงินตามเวลา มิได้ พิจารณากระแสเงินสด แต่พิจารณาที่ผลกาไร ซึ่งกาไรทาง
บัญชีอาจไม่สามารถนามาใช้ จา่ ยได้ จริ ง 3) วิธีมลู ค่าปั จจุบนั สุทธิ(Net Present Value) เป็ นวิธีประเมินโครงการที่พิจารณา
ถึงค่าของเงินตามเวลา โดยใช้ อตั ราผลตอบแทนที่ต้องการ หรื อใช้ ต้นทุนของเงินลงทุนเป็ นอัตราคิดลดค่าเงินสดรับให้ เป็ น
ค่าปั จจุบนั แล้ วงึ นามาเปรี ยบเทียบกับเงินลงทุนเริ่ มแรก หรื อเงินสดจ่ายซึง่ มีคา่ เป็ นปั จจุบนั อยูแ่ ล้ ว วิธีนี ้จะช่วยให้ คาตอบ
ว่าในการลงทุนจะทาให้ ได้ เงินสดเพิ่มขึ ้นเป็ นจานวนเท่าไร ยิ่งมีเงินสดเพิ่มขึ ้นเท่าไรยิ่งช่วยสร้ างความมัง่ คัง่ ให้ แก่เจ้ าของ
มากเท่านัน้ และสามารถใช้ ตดั สินใจเลือกโครงการได้ ดีหากแต่ละโครงการมีขนาดเงินทุนที่เท่ากันหรื อใกล้ เคียงกัน 4) วิธี
อัตราผลตอบแทนคิดลด(Internal Rate of Retum) เป็ นอัตราผลตอบแทนที่ได้ รับจากการเลือกลงทุนในโครงการ โดย
พิจารณาค่าของเงินที่ได้ รับแต่ละปี ด้วย ซึง่ อัตราผลตอบแทนนี ้จะคานวณโดยหาอัตราลดค่าที่ทาให้ มลู ค่าปั จจุบนั สุทธิของ
กระแสเงิ นสดรั บเท่ากับเงินลงทุนพอดีหรื อการหาอัตราลดค่าที่ทาให้ NPV=0 5) วิธีดัชนีกาไร(Profit Index) เป็ นวิธีที่
พิจารณาถึงค่าปั จจุบนั ของเงินสดรับเทียบกันเงินลงทุน ซึ่งเป็ นการวัดค่าของเงินลงทุนว่า สามารถทากาไรที่เป็ นเงินสดได้
กี่เท่า เนื่องจากโครงการที่มีเงินลงทุนไม่เท่ากันย่อมสร้ างกระแสเงินสดรับต่างกัน หากใช้ วิธี NPV มาพิจารณาแล้ วได้ ค่า
NPV เท่ากัน การตัดสินใจควรใช้ ดชั นีกาไร ซึ่งวิธีนี ้มักใช้ ในการจัดลาดับโครงกาต่างๆ สาหรับข้ อดีของวิธีดชั นีกาไร ใช้
วิเคราะห์ความสามารถในการทากาไร โดยพิจารณาค่าของเงินตามเวลาและขนาดโครงการ หรื อมูลค่าเงินลงทุนด้ วย และ
ใช้ เป็ นเครื่ องมือในการตัดสินใจเลือกรับโครงการ กรณีมีเงินทุนจากัด และกรณีขนาดของโครงการต่างกัน สาหรับเรื่ องของ
ระบบงบประมาณนัน้ ในการจัดทางบประมาณ ธุรกิ จอาจเลือกใช้ ระบบงบประมาณแตกต่างกันไปตามลักษณะและ
ประเภทของธุรกิจ กิจการผลิตอาจเลือกใช้ รูแปบบและวิธีการจัดทางบประมาณแตกต่างกันจากกิจการบริ การหรื อแม้ ว่าจ
เป็ นธุรกิจประเภทเดียวกันรัตนา วงรัศมีเดือน (2551) งบประมารยืดหยุน่ (Flexible Budgets) เป็ นเครื่ องที่ใช้ ควบคุมค่า
ใช้ จายในการผลิตซึง่ ไม่ได้ ขึ ้นกับกิจกรรมเพียงระดับเดียว กิจการดาเนินการกาหนดงบประมาณค่าใช้ จ่ายในการผลิตแบบ
ยืดหยุน่ (flexible overhead budget) ซึง่ กาหนดให้ เป็ นแผนงานที่เป็ นรายละเอียดสาหรับควบคุมค่าใช้ จ่ายในการผลิต ณ
หลายๆ ระดับ ข้ อดีวิธีงบประมาณยืดหยุน่ จะเป็ นวิธีการที่ดีกว่าในการเปรี ยบเทียบถึงค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นจริ งกับค่าใช้ จ่ายที่
คาดไว้ นัน้ คือ ให้ ระดับกิจกรรมที่แท้ จริ ง กรกช เฉลิมกาญจนา (2552) ด้ านการวิเคราะห์ ต้นทุน ปริ มาณ กาไร การ
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วิเคราะห์ต้นทุน ปริ มาณ กาไร เป็ นการวิเคราะห์ต้นทุน ปริ มาณ กาไร เป็ นการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมต้ นทุน
และผลจากการวิเคราะห์ทาให้ ผ้ บู ริ หารสามารถนาไปใช้ ประโยชน์ในการวางแผน การควบคุมและการดาเนินงานของ
กิจการได้ เป็ นอย่างดี โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงในกาไร การเปลี่ยนแปลงในต้ นทุน และการเปลี่ยนแปลงในปริ มาณ
นอกจากนันยั
้ งทาให้ ผ้ บู ริ หารสามารถนาไปใช้ ในการตัดสินใจ เกี่ยวกับการกาหนดราคาขาย ปริ มาณการขายและกาไรที่
ต้ องการ ส่วนการการวิเคราะห์จดุ คุ้มทุน การวิเคราะห์จดุ คุ้มทุน (break - even analysis) หมายถึง การหาปริ มาณขาย
ที่ทาให้ รายได้ รวมเท่ากับต้ นทุนรวมหรื อการหาปริ มาณขายที่ทาให้ กาไรสุทธิ เท่ากับศูนย์ เรี ยกว่า จุดคุ้มทุน (break even point) ซึง่ ฝ่ ายบริ หารจะนาข้ อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์เพื่อใช้ เป็ นข้ อมูลประกอบการตัดสินใจของกิจการ สาหรับการ
วิเคราะห์อตั ราส่วนทางการเงินนันการด
้
าเนินธุรกิจในปั จจุบนั กิจการบางแห่งประสบความสาเร็ จ บางแห่งก็ยงั ไม่ประสบ
ความสาเร็ จ หรื ออาจกล่าวได้ วา่ กิจการที่ยงั ไม่ประสบความสาเร็ จนันก็
้ เนื่องมาจากการบริ หารงานยังล้ มเหลวอยู่ ส่วนหนึง่
ก็อาจเป็ นไปเพราะว่ามีการประเมินผลการดาเนินงานและฐานะการเงินที่ผิดพลาด อันความผิดพลาดนันมาจากข้
้
อมูลทาง
การเงินนัน่ เอง ดังนันผู
้ ้ บริ หารจึงควรจะต้ องมีการแก้ ไขข้ อผิดพลาดทางการเงิน โดยจะต้ องมีการวิเคราะห์งบการเงินเพื่อ
ช่วยให้ ข้อมูลทางการเงินที่ได้ นนเป็
ั ้ นประโยชน์ต่อการตัดสินใจทางการบริ หารงานของกิจการในด้ านต่างๆ การวิเคราะห์
ตราส่วนทางการเงิน (Financial Ratio Analysis) เป็ นเครื่ องมือสาคัญที่ใช้ ในการวิเคราะห์ฐานะการเงิน ประสิทธิภาพใน
การดาเนินงาน และความสามารถในการหากาไรของธุรกิจ โดยการนาเอารายการเงินต่างๆ ในงบแสดงฐานะการเงินและ
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ มาเทียบให้ อยู่ในรู ปของอัตราส่วน เพื่อหาความสัมพันธ์ ของรายการในงบการเงิ นที่สนใจ ค้ นหา
ข้ อเท็จจริ งต่างๆ ของรายการว่ามีความสัมพันธ์ และเหมาะสมหรื อไม่ อันจะเป็ นประโยชน์ในการตีความหมายและใช้
เปรี ยบเทียบกับข้ อมูลอื่นๆ ซึ่งสามารถแบ่งเป็ น 4 ด้ าน ประกอบด้ วย 1) อัตราส่วนวัดสภาพคล่อง (Liquidity Ratios) 2)
อั ต ราส่ ว นวั ด ความสามารถในการใช้ สิ นทรั พ ย์ (Activity Ratios or Asset Management Ratios) 3)อั ต ราส่ ว น
ความสามารถในการก่อหนี ้ (Debt or Leverage Ratios) 4)อัตราส่วนความสามารถในการทากาไร (Profitability Ratios)
ประทีป วจีทองรัตนาและคณะ(2560) ด้ านการวางแผนและการควบคุมสินค้ าคงคลัง สินค้ าคงคลังถือว่าเป็ นสิ่งที่ทาให้
การดาเนินงานของกิจการเป็ นไปอย่างสม่าเสมอ ในขณะที่ความต้ องของสินค้ า และปริ มาณสินค้ าที่จะนามาจาหน่ายมี
ความแตกต่างกันไปในช่วงเวลา และสถานที่ ดังนันวั
้ ตถุประสงค์ในการวางแผนและควบคุมสินค้ าคงคลัง จึงเป็ นเรื่ อง
เกี่ยวกับการกาหนดระดับปริ มาณสินค้ าคงคลังที่เหมาะสมที่สดุ ที่จะทาให้ กิจการมีต้นทุนต่าที่สดุ ส่วนปริ มาณการสัง่ ซื ้อที่
ประหยัด (Economic Order Quantity=EOQ) เป็ นเทคนิคที่ใช้ ในการกาหนดปริ มาณการสัง่ ซื ้อสินค้ าในแต่ละครัง้ เพื่อทา
ให้ กิจการมีต้นทุนที่เกิดขึ ้นต่าที่สดุ โดยต้ นทุนที่จะนามาพิจารณาก็คือ ต้ นทุนในการสัง่ ซื ้อและต้ นทุนในการเก็บรักษาโดย
ในการคานวณหา EOQ จะมีข้อสมมติที่ว่า ความต้ องการในสินค้ าของลูกค้ าจะต้ องมีลกั ษณะสม่าเสมอในอัตราที่คงที่
ตลอดทังปี
้ และต้ นทุนในการสัง่ ซื ้อมีลกั ษณะคงที่ต่อครัง้ ในการสัง่ ซื ้อ ขณะที่ต้นทุนในการเก็บรักษาจะมีอตั ราผันแปรต่อ
หน่วยของสินค้ าในอัตราคงที่ สมนึก เอื ้อจิระพงษ์ พนั ธ์(2009)
สาหรับการวิเคราะห์ผลแตกต่าง (Varance Analysis) การกาหนดต้ นทุนมาตรฐานและการวิเคราะห์ผลแตกต่าง
เกี่ยวกับต้ นทุนการผลิตตลอดจนการบันทึกบันชีเพื่อนามาใช้ ในการวัดและประเมินผลการดาเนินงานเกี่ยวกับการบริ หาร
แผนกบัญชีของกิจการที่มีหน้ าที่และความรับผิดชอบในการจดบันทึกบัญชีเกี่ยวกับต้ นทุนไว้ ในลักษณะต้ นทุนมาตรฐาน
และทาการวิเคราะห์ได้ ในลักษณะของการเปรี ยบเทียบต้ นทุนการผลิตมาตรฐาน (standard costs)กับต้ นทุนการผลิตที่
เกิดขึ ้นจริ ง (actual costs) ว่าจะมีผลต่าง (variances) ออกมาในลักษณะอย่างไร โดยที่ความสาคัญในการดาเนินงานของ
หน่วยงานผลิตต่างๆ ได้ แต่ถ้ามองในแง่รายได้ ผลต่างที่เกิดขึ ้นจะเป็ นไปในทางตรงกันข้ ามกับต้ นทุน คือ ถ้ ารายได้ ที่
เกิดขึ ้นจริ งน้ อยกว่ารายได้ มาตรฐานที่ตงไว้
ั ้ เกิดผลต่างที่ไม่น่าพอใจ แต่ถ้ารายได้ ที่เกิด ขึ ้นจริ งมากกว่ารายได้ ตามาตรฐาน
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ที่ตงไว้
ั ้ เกิดผลต่างที่น่าพอใจ ในส่วนของผลต่างของต้ นทุนมาตฐาน คือผลต่างของต้ นทุนการผลิตที่เกิดขึ ้นจริ งกับต้ นทุน
การผลิตมาตรฐานที่ตงไว้
ั ้ ณ ระดับการผลิตหนึง่ เมื่อกิจการนาต้ นทุนการผลิตมาตรฐานมาใช้ จึงอาจมีผลต่าง (variance)
เกิดขึ ้น ผลต่างนี ้คานวณออกมาเป็ นจานวนเงินได้ โดยการเปรี ยบเทียบปริ มาณการใช้ และอัตราที่เกิดขึ ้นจริ งกับมาตรฐาน
ที่ตงไว้
ั ้ นักบัญชีจะช่วยคานวณหาผลต่างเหล่านี ้ของแต่ละหน่วยงานที่มีหน้ าที่รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายหรื อต้ นทุนเหล่านัน้
แล้ วทาการวิเคราะห์ แยกประเภทของผลต่างตามชนิดของต้ นทุนนัน้ กรกช เฉลิมกาญจนา (2552) บัญชี ตามความ
รับผิดชอบ การบัญชีตามความรับผิดชอบ หมายถึง กระบวนการในการรวบรวม จัดประเภทจดบันทึก วิเคราะห์และสรุปผล
ข้ อมูลให้ อยูใ่ นรูปแบบของรายงานผลการดาเนินงานที่สอดคล้ องกับหน่วยงานตามความรับผิดชอบเพื่อใช้ เป็ นเครื่ องมือใน
การวางแผนและปั น ส่ว นทรั พ ยากรให้ แ ก่ ห น่ว ยงานอย่า งมี ป ระสิท ธิ ภาพอี ก ทัง้ ยัง เป็ น เครื่ อ งมื อ ในการควบคุม และ
ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของผู้บริ หารและหน่วยงานที่ผ้ บู ริ หารนันรั
้ บผิดชอบ โดยหน่วยงานที่อยู่ภายใต้ ความรับผิดชอบ
ของผู้บริ หาร เรี ยกว่า ศูนย์ความรับผิดชอบ (Responsibility centers) ดังนันการประเมิ
้
นผลการปฏิบตั ิงาน ของส่วนงานที่
ดูจ ากก าไรขาดทุน ในรายงานจ าแนกตามส่ว นงานนัน้ ต้ อ งพิ จ ารณาแยกจากกัน หากกิ จ การต้ อ งการทราบผลการ
ดาเนินงานของส่วนงานว่ามีประสิทธิ ภาพเพียงใดควรพิจารณาจากกาไรขาดทุนของส่วนงานซึ่งเกิดจากรายได้ หกั ด้ วย
ต้ นทุนผันแปรและต้ นทุนคงที่ที่ควบคุมได้ และควบคุมไม่ได้ แต่หากกิจการต้ องการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของผู้บริ หาร
ของศูนย์ความรับผิดชอบควรพิจารณาจากกาไรของส่วนงานที่ควบคุมได้ โดยผู้บริ หารของศูนย์นนั ้ นัน่ คือ รายได้ หกั ด้ วย
ต้ นทุนผันแปรและต้ นทุนคงที่ที่ควบคุมได้ เท่านัน้ ซึ่งในแต่ละศูนย์ความรับผิดชอบจะใช้ ข้อมูลทางการบัญชีเพื่อประเมินผล
การปฏิบตั ิงาน ส่วนการการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของศูนย์การลงทุน ซึ่งประกอบไปด้ วย 3 วิธี 1) อัตราผลตอบแทน
จากการลงทุน (Return on Investment: ROI), 2) ก าไรส่ว นที่ เ หลื อ (Residual Income: RI)และ 3) มูล ค่ า เพิ่ ม เชิ ง
เศรษฐกิจ (Economic Value Added: EVA) ประทีป วจีทองรัตนาและคณะ(2560) ราคาโอน (Transfer Pricing) เป็ น
ราคาที่สว่ นงานหนึ่งคิดสาหรับค่าสินค้ าหรื องานบริ การของต้ นเมื่อโอนให้ อีกส่วนงานหนึ่งภายในกิจการเดียวกัน ซึ่งไม่มี
กระทบกับกาไรโดยรวมของบริ ษัทถือเหมือนว่าเอาเงินจากกระเป๋ าหนึง่ ไปใส่อีกกระเป๋ าหนึง่ ผู้บริ หารส่วนมากสนใจวิธีการ
ตัง้ ราคาโอนเพราะมีผลกระทบต่อผลกาไรประจาแผนกของเขาเอง กรกช เฉลิมกาญจนา (2552) สาหรั บต้ นทุนตาม
กิจกรรม ต้ นทุนกิจกรรม (Activity-Based Costing: ABC) เริ่ มนามาใช้ ครัง้ แรกในปี ค.ศ. 1988 โดย Kaplan และ Cooper
นัก วิ ช าการทางบัญ ชี บ ริ ห ารที่ มี ชื่ อ เสี ย งของสหรั ฐ อเมริ ก า ได้ เผยแพร่ แ นวคิ ด ในนิ ต ยสาร The Journal of Cost
Management และ Harvard Business Review หลังจากนันไม่
้ นานได้ มีบทความเชิงสนับสนุนแนวคิดต้ นทุนตามกิจกรรม
และได้ ตีพิมพ์ในนิตยสารชัน้ นาทางด้ านการบัญชีของประเทศสหรัฐอเมริ กาและสหราชอาราจักรอย่างแพร่ หลายและ
แนวคิดนี ้ได้ รับความนิยมอย่างแพร่หลายไปทัว่ โลกในปั จจุบนั ระบบต้ นทุนตามกิจกรรมมีแนวคิดที่สาคัญคือ กิจกรรมเป็ น
สิ่งที่ทาให้ เกิดต้ นทุนจึงปั นส่วนค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นเข้ าสูก่ ิจกรรมที่เกี่ ยวข้ องโดยอาศัยตัวผลักดันต้ นทุนที่มีความสัมพันธ์กบั
กิจกรรมที่เกิดขึ ้น แล้ วจึงคิดต้ นทุนเข้ าสูต่ วั ผลิตภัณฑ์ สาหรับการคานวณต้ นทุน (cost dimension) เป็ นการคิดต้ นทุนใน
การใช้ ทรั พยากรต่างๆ เข้ าไปในกิ จกรรม แล้ วปั่ นส่วนต้ นทุนกิ จกรรมสู่ผลิตภัณฑ์ หรื อสิ่งที่ต้องการคิด ต้ นทุน เพื่อให้
ผู้บริ หารได้ นาต้ นทุนของผลิตภัณฑ์ไปใช้ ในการวางแผนและตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของกิจการ เช่นการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ เลือกช่องทางการจัดจาหน่ายให้ กับผลิตภัณฑ์ การกาหนดราคาเป็ นต้ น ส่วนการควบคุมต้ นทุน
(control dimension) เป็ นการบริ หารโดยแสดงรายละเอียดของการปฏิบตั ิงานในกิจกรรมต่างๆโดยระบุให้ ทราบถึงสาเหตุ
ที่ก่อให้ เกิดการปฏิบตั ิงาน (cost driver) การวิเคราะห์กิจกรรมที่เพิ่มค่า กิจกรรมที่ไม่เพิ่มค่า และความสามารถในการ
ปฏิบตั ิงานเพื่อระบุสาเหตุ และปรับปรุ งการปฏิบตั ิงานในกิจกรรมต่างๆ อันจะนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพโดยรวมของ
องค์การ ประโยชน์ของต้ นทุนตามกิจกรรม เมื่อบริ ษัทนาระบบบัญชีต้นทุนตามกิจกรรมมาใช้ จะทาให้ บริ ษัทนัน้ ได้ รับ
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ผลประโยชน์ขนต้
ั ้ นดังนี ้คือ1)ช่วยให้ การคานวณต้ นทุนผลิตภัณฑ์/บริ การมีความถูกต้ องใกล้ เคียงความเป็ นจริ งมากขึ ้น 2)
ช่วยในการวัดผลปฏิบตั ิง านของกิจการ 3) ช่วยในการลดต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายของกิจการ 4) ช่วยในการสนับสนุนการ
ตัดสินใจ 5) ช่วยในการพัฒนากิจกรรมทังหมดอย่
้
างต่อเนื่อง ต้ นทุนคุณภาพ (Cost of Quality :COQ )เป็ นต้ นทุนที่ใช้ การ
ควบคุมคุณภาพและแก้ ไขเพื่อควบคุมคุณภาพ ต้ นทุนในการควบคุมคุณภาพจะเกี่ ยวข้ องกับตัวบ่งชีข้ องปั ญหาฉุกเฉิน
ทางด้ านคุณภาพและต้ นทุนในการแก้ ไขปั ญหาจะเป็ นตัวนาบ่งชี ้ของการขายที่จะลดลงในอนาคต นอกจากนี ้ยังใช้ บอก
ปริ มาณของปั ญหาทางด้ านคุณภาพ ถ้ าต้ นทุนด้ านคุณภาพน้ อยหมายถึงองค์กรนันเสี
้ ยค่าใช้ จ่ายในการควบคุมคุณภาพ
มากกว่า ค่าใช้ จ่ ายในการแก้ ไขปั ญหาด้ า นคุณภาพแต่ถ้า ต้ น ทุน ด้ า นคุณภาพมากก็ จ ะหมายความว่าองค์ ก รนัน้ เสีย
ค่าใช้ จ่ายในการแก้ ไขปั ญหาด้ านคุณภาพมากกว่า กรกช เฉลิมกาญจนา (2552) และการวัดผลแบบสมดุล (Balanced
Scorecard : BSC) เป็ นแนวคิดในการวัดผลการปฏิบตั ิงานขององค์การว่าสอดคล้ องกับวิสยั ทัศน์และกลยุทธ์ ขององค์การ
หรื อไม่เพียงไร โดยให้ ภาพรวมที่ครอบคลุมเกี่ยวกับผลการดาเนินงานขององค์การ ซึ่งประกอบด้ วย 4 มุมมอง คือ มุมมอง
ด้ านการเงิน มุมมองด้ านลูกค้ า มุมมองด้ านกระบวนการภายใน และมุมมองด้ านการเรี ยนรู้ และการเติบโต เพื่อให้ เกิด
ความสมดุลระหว่างตัวชี ้วัดด้ านการเงินและที่ไม่ใช่ด้านการเงิน ระหว่างตัวชี ้วัดที่ม่งุ ตอบสนองวัตถุประสงค์ระยะสันและ
้
ระยะยาว ระหว่างตัวชี ้วัดที่ยงั ล้ าหลังและตัวชี ้วัดที่องค์การทาได้ ดี และระหว่างตัวชี ้วัดที่เป็ นผลการดาเนินงานที่เกี่ยวข้ อง
กับภายนอกและภายใน สาหรับองค์การภาครัฐของไทยในปั จจุ บนั Balanced Scorecard ได้ มีการกาหนดให้ แต่ละส่วน
ราชการต้ องดาเนินการทุกปี ตามคารับรองราชการ โดยมีการปรับเปลี่ยนชื่อมิติบางด้ าน เช่น มิติด้านประสิทธิ ผลตาม
แผนปฏิบตั ิราชการ มิติดานคุณภาพการให้ บริ การ มิติด้านประสิทธิ ภาพของการปฏิบตั ิราชการ และมิติด้านการพัฒนา
องค์กร ข้ อดีของ Balanced Scorecard คือ เป็ นการประเมินในองค์รวมที่ครอบคลุมมิติต่างๆ ทังด้
้ านการเงินและไม่ใช่
การเงินเพื่อให้ เกิดความสมดุล นอกจากนี ้ยังเชื่อมโยงระหว่างการประเมินผลกับกลยุทธ์ขององค์การอย่างเป็ นระบบ ทาให้
การประเมินผลมีจดุ มุง่ หมายที่ชดั เจนและใช้ เป็ นเครื่ องมือในการผลักดันกลยุทธ์ขององค์การได้ และเป็ นการวัดตามมุมมอง
แบบเหตุและผล มีกาพัฒนาแนวคิดอย่างต่อเนื่องโดยนาผลจากประสบการณ์ในการปฏิบตั ิมาใช้ ทาให้ สามารถนาไปใช้ ได้
จริ งกับองค์การ ข้ อจากัดของ Balanced Scorecard คือเหมาะกับองค์การที่มีการจัดทาแผนกลยุทธ์เพื่อใช้ เป็ นแนวทางใน
การดาเนินงานขององค์การ การประเมินผลแบบนี ้ต้ องมีความสมดุลในมิติต่างๆ มิฉะนัน BSC จะไม่สามารถใช้ ได้ อย่าง
เต็มที่ นอกจากนี ้หากมีตวั ชี ้วัดหรื อตัวเลขมากเกินไปจะทาให้ ประสิทธิผลของเครื่ องมือลดลงและ BSC ต้ องมีการทบทวน
อย่างต่อเนื่อง
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อสารวจการใช้ เทคนิคการบัญชีบริ หารธุรกิจการผลิตของบริ ษัทจากัดในเขตจตุจกั ร
2. เพื่อศึกษาปั ญหาและอุปสรรคในการนาเทคนิคการบัญชีบริ หารมาใช้ ในธุรกิจการผลิตของบริษัทจากัด
3. เพื่อศึกษาถึงประโยชน์ที่ได้ รับจากการนาเทคนิคการบัญชีบริ หารมาใช้ ในการบริ หารธุรกิจของบริ ษัทจากัดใน
เขตพื ้นที่จตุจกั ร
ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยครัง้ นี ้ ได้ กาหนดที่จะสารวจกลุ่มประชากรคือ อุตสาหกรรมการผลิตของบริ ษัทจากัดในเขตจตุจกั ร
จานวน 521 ราย อย่างไรก็ตาม เมื่อลงทาการเก็บรวบรวมข้ อมูลจริ งปรากฎว่า ผู้วิจยั ได้ กลุม่ ตัวอย่างที่มีค วามพร้ อมในการ
ให้ ข้อมูลเป็ นจานวน 41 ราย โดยอาศัยเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั คือ แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้ อมูลซึง่
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ได้ ผ่านการตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมือทางด้ านความเที่ยงตรงของเนือ้ หาและความเหมาะสมของภาษา รวมถึง
โครงสร้ างของแบบสอบถามก่อนนาไปใช้ และมี การทดสอบกับกลุม่ ตัวอย่าง 30 คน นามาทดสอบความน่าเชื่อถือในทาง
สถิติ ซึ่งผลการตรวจสอบปรากฏว่า แบบสอบถามทังฉบั
้ บมีคณ
ุ ภาพอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ (Cronbach’s Alpha =.925)
ก่อนนาไปใช้ จริ งต่อไป
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถามแบ่งเป็ น 4 ส่วนคือ
ส่ วนที่ 1 เป็ นแบบตรวจสอบรายการเกี่ยวกับข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้ วย
เพศ อายุ ระดับการศึกษา รูแปบบธุรกิจ การบริ หารธุรกิจ อายุการประกอบธุรกิจ และจานวนพนักงาน
ส่ วนที่ 2 เป็ นแบบสารวจเพื่อศึกษาการใช้ เทคนิคการบัญชีบริ หารของอุตสาหกรรมการผลิตของบริ ษัทจากัด
รวมถึงระบบประโยชน์ที่ได้ รับ โดยแบ่งเป็ นการใช้ เทคนิคการบัญชีบริ หารและระดับประโยชน์ที่ได้ รับโดยแบ่งเป็ น 8 ด้ าน
ดังนี ้ ด้ านการคานวณต้ นทุนผลิตภัณฑ์ ด้ านรู ปแบบของการวัดต้ นทุน ด้ านการวางแผนและควบคุม ด้ านการตัดสินใจ
งบประมาณการลงทุน การวิเคราะห์อตั ราส่วนทางการเงิน ด้ านการวัดผลการปฏิบตั ิงาน ด้ และานเทคนิคทางการบัญชี
บริ หารอื่นที่
ส่ วนที่ 3 เป็ นแบบสารวจศึกษาปั ญหาในการใช้ เทคนิคการบัญชีบริ หารอุตสาหกรรมการผลิตของบริ ษัทจากัด
ส่ วนที่ 4 เป็ นแบบสอบถามปลายเปิ ดสาหรับข้ อเสนอแนะจากผู้ตอบแบบสอบถามจากปัจจัยอื่นๆ
สาหรับการวิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจยั ครัง้ นี ้ เป็ นการวิเคราะห์เชิงพรรณา(Descriptive Method) เป็ น
การนาเอาข้ อมูลที่ได้ รับจากการสารวจมาทาการจัดระเบียบ และวิเคราะห์ข้อมูลเบื ้องต้ น เพื่อให้ ทราบถึงลักษณะทัว่ ไป
ของกลุม่ ตัวอย่าง และขบวนการวิธีการจัดทาบัญชี โดยอาศัยสถิติพื ้นฐาน ได้ แก่ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน โดยได้ ทาการกาหนดคะแนนตามระดับความสาคัญ ตามวิธีการของLikert Scale ดังต่อไปนี ้
1. ระดับประโยชน์ที่ได้ รับและปั ญหาและอุปสรรคในการใช้ เทคนิคการบัญชีบริ หารน้ อยที่สดุ มีคะแนน = 1
2. ระดับประโยชน์ที่ได้ รับและปั ญหาและอุปสรรคในการใช้ เทคนิคการบัญชีบริ หารน้ อย
มีคะแนน = 2
3. ระดับประโยชน์ที่ได้ รับและปั ญหาและอุปสรรคในการใช้ เทคนิคการบัญชีบริ หาร
มีคะแนน = 3
4. ระดับประโยชน์ที่ได้ รับและปัญหาและอุปสรรคในการใช้ เทคนิคการบัญชีบริ หารมาก
มีคะแนน = 4
5. ระดับประโยชน์ที่ได้ รับและปัญหาและอุปสรรคในการใช้ เทคนิคการบัญชีบริ หารมากที่สดุ มีคะแนน = 5
สาหรั บสถิ ติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล สาหรั บการวิเคราะห์ ข้อมูลในงานวิจัยครั ง้ นี ้ ใช้ สถิ ติในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้ แก่ ค่าความถี่ ค่าร้ อยละ สาหรับข้ อมูลส่วนที่1 และใช้ คา่ เฉลีย่ และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานสาหรับข้ อมูล
ส่วนที่2และ3 โดยมีเกณฑ์การแปลค่าคะแนนเฉลีย่ ดังนี ้ ค่าเฉลีย่ ระหว่าง 1.00-1.50 หมายถึง ระดับความคิดเห็นน้ อยทีส่ ดุ
ค่าเฉลีย่ ระหว่าง 1.51-2.50หมายถึง ระดับความคิดเห็นน้ อย ค่าเฉลีย่ ระหว่าง 2.51-3.50 หมายถึง ระดับความคิดเห็นปาน
กลาง ค่าเฉลีย่ ระหว่าง3.51-4.50 หมายถึง ระดับความคิดเห็นมาก และ ค่าเฉลีย่ ระหว่าง 4.51-5.00 หมายถึง ระดับความ
คิดเห็นมากที่สดุ

ผลการวิจัย
1. ลักษณะทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
การใช้ เทคนิคการบัญชีบริ หารอุตสาหกรรมการผลิตของบริ ษัท จากัด ในเขตพื ้นที่สวนจตุจกั ร
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กรุ งเทพมหานคร ซึ่งส่วนใหญ่ผ้ ตู อบแบบสอบถามเป็ นเพศหญิ ง อายุอยู่ระหว่าง 41 - 50 ปี มากที่สดุ ระดับ
การศึกษาทัง้ หมดอยู่ในระดับปริ ญญาตรี มีช่วงอายุของกิ จการที่ประกอบธุรกิ จมากกว่า 30 ปี คิดเป็ นร้ อยละ 68.3
สาหรับลักษณะการบริ หารเป็ นกิจการในเครื อของบริ ษัทแม่ 68.3 ลักษณะธุรกิจส่วนใหญ่เป็ นแบบธุรกิจผลิตสินค้ าและมี
จานวนพนักงานมากกว่า 50 คน คิดเป็ นร้ อยละ 80.5
2. การใช้ เทคนิคการบัญชีบริหาร
ตารางที่ 1 การใช้ เทคนิคการบัญชีบริหาร
เทคนิคการบัญชีบริหาร
ด้ านการคานวณต้ นทุนผลิตภัณฑ์
ใช้
ไม่ใช้
รวม
ด้ านรูปแบบของการวัดต้ นทุน
ใช้
ไม่ใช้
รวม
ด้ านการวางแผนและควบคุม
ใช้
ไม่ใช้
รวม
ด้ านการตัดสินใจ
ใช้
ไม่ใช้
รวม
งบประมาณการลงทุน
ใช้
ไม่ใช้
รวม
เทคนิคการบัญชีบริหาร
การวิเคราะห์ อัตราส่ วนทางการเงิน
ใช้
ไม่ใช้
รวม
ด้ านการวัดผลการปฏิบัติงาน
ใช้
ไม่ใช้
รวม
ด้ านเทคนิคทางการบัญชีบริหารอื่นๆที่นามาใช้
ใช้
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ร้ อยละ
72.9%
27.1%
100.0%
87.0%
13.0%
100.0%
61.0%
39.0%
100.0%
95.1%
4.9%
100.0%
72.7%
27.3%
100.0%
ร้ อยละ
65.2%
34.8%
100.0%
71.4%
28.6%
100.0%
69.2%
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ไม่ใช้
รวม

30.8%
100.0%

จากตาราง 1 ผลการวิเคราะห์พบว่า ให้ ความสาคัญในการใช้ เทคนิคการบัญชีบริ หาร ผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่มีการใช้ เทคนิคการบัญชีบริ หารใน ด้ านการตัดสินใจ คิดเป็ นร้ อยละ 95.1 รองลงมาด้ านรูปแบบของการวัดต้ นทุน คิด
เป็ นร้ อยละ 87 ด้ านการคานวณต้ นทุนผลิตภัณฑ์ คิดเป็ นร้ อยละ 72.9 ด้ านงบประมาณการลงทุน คิดเป็ นร้ อยละ 72.7
ด้ านการวัดผลการปฏิบตั ิงาน คิดเป็ นร้ อยละ 71.4 ด้ านเทคนิคทางการบัญชีบริ หารอื่นๆ ที่นามาใช้ คิดเป็ นร้ อยละ69.2
ด้ านการวิเคราะห์อตั ราส่วนทางการเงิน คิดเป็ นร้ อยละ 65.2 ด้ านการวางแผนและควบคุม คิดเป็ นร้ อยละ 61
ตารางที่ 2 ระดับประโยชน์ ท่ ไี ด้ รับจากการใช้ เทคนิคการบัญชีบริหาร
เทคนิคการบัญชีบริหาร
ด้ านการคานวณต้ นทุนผลิตภัณฑ์
วิธีต้นทุนเต็ม (absorption costing)
วิธีต้นทุนผันแปร (variable costing)
วิธีต้นทุนฐำนกิจกรรม (ABC)
รวม
ด้ านรูปแบบของการวัดต้ นทุน
ต้ นทุนจริ ง
ต้ นทุนปกติ
ต้ นทุนมำตรฐำน

X

SD

แปลผล

3.22
3.90
3.34
3.48

1.83
1.51
1.78
1.42

ปำนกลำง
มำก
ปำนกลำง
ปานกลาง

3.90
4.10
3.61
3.86

1.22
1.30
1.49
1.12

มำก
มำก
มำก
มาก

ด้ านการวางแผนและควบคุม
งบประมำณระยะสัน้
งบประมำณระยะยำว

3.90
3.61

1.51
1.74

มำก

งบประมำณยืดหยุน่

1.63

.94

น้ อย

3.04

.85

ปานกลาง

4.80
4.12
4.46

.40
1.30
.76

มำกที่สดุ
มำก
มาก

4.10
1.76

1.30
1.15

มำก
น้ อย

ด้ านการตัดสินใจ
กำรวิเครำะห์ต้นทุน ปริ มำณ กำไร
กำรวิเครำะห์จดุ คุ้มทุน
รวม
งบประมาณการลงทุน
ระยะเวลำคืนทุน
มูลค่ำปั จจุบนั สุทธิ
552

มำก

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)

เทคนิคการบัญชีบริหาร
อัตรำผลตอบแทนจำกกำรลงทุน
ดัชนีในกำรทำกำไร
อัตรำผลตอบแทนเฉลีย่
การวิเคราะห์ อัตราส่ วนทางการเงิน
ด้ ำนกำรวัดสภำพคล่องทำงกำรเงิน
ด้ ำนกำรวัดควำมสำมำรถในกำรใช้ สนิ ทรัพย์
ด้ ำนกำรวัดควำมสำมำรถในกำรก่อหนี ้
ด้ ำนกำรวัดควำมสำมำรถในกำรทำกำไร
โครงสร้ ำงของเงินทุน
กำรสัง่ ซื ้อที่ประหยัดที่สดุ
กำรวำงแผนควำมต้ องกำรวัสดุ
ด้ านการวัดผลการปฏิบัตงิ าน
วิเครำะห์ผลต่ำงต้ นทุนมำตรฐำน
กำรวัดผลปฏิบตั ิงำนจริงเปรี ยบเทียบกับงบประมำณ
กำรบัญชีตำมควำมรับผิดชอบ
อัตรำผลตอบแทนจำกกำรลงทุน
รำยได้ สว่ นที่เหลือ
มูลค่ำเพิม่ ทำงเศรษฐกิจ
รำคำโอน
ด้ านเทคนิคทางการบัญชีบริหารอื่นๆที่นามาใช้
กำรบริ หำรต้ นทุนกิจกรรม
กำรวัดผลดุลยภำพ
กำรบริ หำรคุณภำพโดยรวม
กำรเทียบสมรรถนะ
ห่วงโซ่อปุ ทำน
กำรบริ หำรต้ นทุนคุณภำพ
กำรผลิตแบบทันเวลำ
ต้ นทุนฐำนกิจกรรม
ต้ นทุนเป้ำหมำย
กำรปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่อง
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X
4.49
4.00
4.00
3.66

SD
.81
1.26
1.26
.77

แปลผล
มำก
มำก
มำก
มาก

4.39
4.49
4.00
4.20
1.76
3.73
1.88
3.49

.80
.81
1.26
1.16
1.15
1.11
1.41
.55

มำก
มำก
มำก
มำก
น้ อย
มำก
น้ อย
ปานกลาง

3.61
3.71
3.61
3.32
3.32
2.98
2.88
3.34

1.74
.46
1.74
1.61
1.55
1.49
1.45
1.34

มำก
มำก
มำก
ปำนกลำง
ปำนกลำง
ปำนกลำง
ปำนกลำง
ปานกลาง

3.61
3.80
4.00
4.00
1.20
3.90
4.00
3.49
3.41
3.39

1.43
1.47
1.26
1.26
.40
1.51
1.26
1.43
.92
1.43

มำก
มำก
มำก
มำก
น้ อยที่สดุ
มำก
มำก
ปำนกลำง
ปำนกลำง
ปำนกลำง

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)

เทคนิคการบัญชีบริหาร
กำรปรับรื อ้ ระบบ

X
2.76
3.41

SD
1.20
1.12

แปลผล
ปำนกลำง
ปานกลาง

จากตาราง 2 ผลการวิเคราะห์พบว่า ผู้ตอบแบบสอบได้ รับประโยชน์จากการที่ใช้ เทคนิคการบัญชีบริ หารในด้ าน
การตัดสินใจเป็ นอันดับ 1 ค่าความสาคัญอยูใ่ นระดับมากที่ระดับค่าเฉลี่ย 4.46 โดยได้ รับประโยชน์จากการนาเทคนิคการ
บัญชีบริ หารมาใช้ ในเรื่ องของการวิเคราะห์ต้นทุน ปริ มาณ กาไร ค่าความสาคัญอยูใ่ นระดับมากที่สดุ ที่ระดับค่าเฉลีย่ 4.80
และการวิเคราะห์จดุ คุมทุน ค่าความสาคัญอยูใ่ นระดับมากที่ระดับค่าเฉลีย่ 4.12 ด้ านรูปแบบของการวัดต้ นทุนเป็ นอันดับ
2 ค่าความสาคัญอยู่ในระดับมากที่ระดับค่าเฉลีย่ 3.86 โดยได้ รับประโยชน์จากการนาเทคนิคการบัญชีบริ หารมาใช้ ในเรื่อง
ของต้ นทุนปกติค่าความสาคัญอยู่ในระดับมากที่ระดับค่าเฉลี่ย 4.10 ต้ นทุนจริ งค่าความสาคัญอยู่ในระดับมากที่ระดับ
ค่าเฉลี่ย 3.90 ต้ นทุนมาตรฐานค่าความสาคัญอยู่ในระดับมากที่ สดุ ที่ระดับค่าเฉลี่ย 3.61 งบประมาณการลงทุนเป็ น
อันดับ 3 ค่าความสาคัญอยูใ่ นระดับปานกลางที่ระดับค่าเฉลีย่ 3.66 โดยได้ รับประโยชน์จากการนาเทคนิคการบัญชีบริ หาร
มาใช้ ในเรื่ องของอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน ค่าความสาคัญอยูใ่ นระดับมากที่ระดับค่าเฉลี่ย 4.49 ระยะเวลาคื นทุน
ค่าความสาคัญอยู่ในระดับมากที่ระดับค่าเฉลี่ย 4.10 ดัชนี การทากาไรและอัตรผลตอบแทนเฉลี่ย ค่าความสาคัญอยู่ใน
ระดับมากที่ระดับค่าเฉลี่ย 4.00 และมูลค่าปั จจุบนั สุทธิ ค่าความสาคัญอยูใ่ นระดับน้ อยที่ระดับค่าเฉลี่ย 1.76 ด้ านการ
วิเคราะห์ อัตราส่วนทางการเงิ น เป็ นอันดับ 4 ค่าความสาคัญอยู่ในระดับปานกลางที่ระดับค่าเฉลี่ย 3.49 โดยได้ รับ
ประโยชน์จากการนาเทคนิคการบัญชีบริ หารมาใช้ ในเรื่ องของการวัดความสามารถในการใช้ สนิ ทรัพย์คา่ ความสาคัญอยูใ่ น
ระดับมากที่ระดับค่าเฉลีย่ 4.49 การวัดสภาพคล่องทางการเงินค่าความสาคัญอยูใ่ นระดับมากที่ระดับค่าเฉลีย่ 4.39 การ
วัดความสามารถในการทากาไร ค่าความสาคัญอยูใ่ นระดับมากที่ระดับค่าเฉลี่ย 4.20 การวัดความสามารถในการก่อหนี ้
ค่าความสาคัญอยู่ในระดับมากที่ระดับค่าเฉลี่ย 4.00 การสัง่ ซื ้อที่ประหยัดที่สดุ ค่าความสาคัญอยู่ในระดับมากที่ระดับ
ค่าเฉลี่ย 3.75 การวางแผนความต้ องการวัสดุ ค่าความสาคัญอยู่ในระดับน้ อยที่ระดับค่าเฉลี่ย 1.88 และโครงสร้ างของ
เงิ น ทุน ค่า ความสาคัญ อยู่ในระดับ น้ อ ยที่ ร ะดับค่าเฉลี่ย 1.76 ด้ า นการคานวณต้ น ทุน ผลิตภัณ ฑ์ เป็ น อัน ดับ 5 ค่า
ความสาคัญอยู่ในระดับปานกลางที่ระดับค่าเฉลี่ย 3.48 โดยได้ รับประโยชน์จากการนาเทคนิคการบัญชีบริ หารมาใช้ ใน
เรื่ อ งของการใช้ วิธีต้ นทุน ผันแปร ค่า ความสาคัญอยู่ในระดับ มากที่ร ะดับ ค่าเฉลี่ย 3.90 วิ ธี ต้ น ทุน ฐานกิ จกรรม ค่า
ความสาคัญอยู่ในระดับปลางกลางที่ระดับค่าเฉลี่ย 3.34 วิธีต้นทุนเต็ม ค่าความสาคัญอยู่ในระดับปลางกลางที่ ระดับ
ค่าเฉลี่ย 3.22 ด้ านเทคนิคการบัญชีบริ หารอื่นๆเป็ นอันดับ 6 ค่าความสาคัญอยู่ในระดับมากที่ระดับค่าเฉลี่ย 3.41 โดย
ได้ รับประโยชน์จากการนาเทคนิคการบัญชีบริ หารมาใช้ ในเรื่ องของการบริ หารคุณภาพโดยรวม การเทียบสมรรถนะและ
การผลิตแบบทันเวลาค่าความสาคัญอยูใ่ นระดับ มากที่ระดับค่าเฉลี่ย 4.00 การบริ หารต้ นทุนคุณภาพ ค่าความสาคัญอยู่
ในระดับมากที่ระดับค่าเฉลี่ย 3.90 การวัดผลดุลยภาพ ค่าความสาคัญอยู่ในระดับมากที่ระดับค่าเฉลี่ย 3.80 การบริ หาร
ต้ นทุนกิจกรรม ค่าความสาคัญอยู่ในระดับมากที่ระดับค่าเฉลี่ย 3.61 ต้ นทุนฐานกิจกรรม ค่ าความสาคัญอยู่ในระดับปาน
กลางที่ระดับค่าเฉลีย่ 3.49 ต้ นทุนเป้าหมายค่าความสาคัญอยูใ่ นระดับปานกลางที่ระดับค่าเฉลีย่ 3.41 การปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่องค่าความสาคัญอยูใ่ นระดับปานกลางที่ระดับค่าเฉลีย่ 3.39 การปรับรื อ้ ระบบค่าความสาคัญอยูใ่ นระดับปานกลาง
ที่ระดับค่าเฉลี่ย 2.78 ห่วงโซ่อุปทานค่าความสาคัญอยู่ในระดับน้ อยที่สุดที่ระดับค่าเฉลี่ย 1.20 ด้ านการวัดผลการ
ปฏิบตั ิงานเป็ นอันดับ 7 ค่าความสาคัญอยูใ่ นระดับปานกลางที่ระดับค่าเฉลี่ย 3.34 โดยได้ รับประโยชน์จากการนาเทคนิค
การบัญชีบริ หารมาใช้ ในเรื่ องของการวัดผลปฏิบตั ิงานจริ งเปรี ยบเทียบกับงบประมาณ ค่าความสาคัญอยู่ในระดับมากที่
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ระดับค่าเฉลี่ย 3.71 การวิเคราะห์ผลต่างต้ นทุนมาตรฐานและการบัญชีตามความรับผิดชอบ ค่าความสาคัญอยู่ในระดับ
มากที่ระดับค่าเฉลีย่ 3.61 อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนและรายได้ สว่ นที่เหลือ ค่าความสาคัญอยูใ่ นระดับปานกลางที่
ระดับค่าเฉลี่ย 3.32 มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและราคาโอน ค่าความสาคัญอยู่ในระดับปานกลางที่ระดับค่าเฉลี่ย 2.98
ด้ านการวางแผนและควบคุมเป็ นอันดับ 8 ค่าความสาคัญอยูใ่ นระดับปานกลางที่ระดับค่าเฉลีย่ 3.04 โดยได้ รับประโยชน์
จากการนาเทคนิคการบัญชีบริ หารมาใช้ ในเรื่ องของการงบประมาณระยะสัน้ ค่าความสาคัญอยู่ในระดับมากที่ระดับ
ค่าเฉลี่ย 3.90 งบประมาณระยะยาว ค่าความสาคัญอยู่ในระดับมากที่ระดับค่าเฉลี่ย 3.61 งบประมาณยืดหยุ่น ค่า
ความสาคัญอยูใ่ นระดับน้ อยที่ระดับค่าเฉลีย่ 1.63
ตาราง 3 ปั ญหาและอุปสรรคในการใช้ เทคนิคการบัญชีบริหาร
ปั ญหาและอุปสรรคในการใช้ เทคนิคการบัญชีบริหาร

̅
𝒙

ด้ านนโยบาย
ผู้บริหารไม่เห็นความสาคัญของข้ อมูลการบัญชีบริหาร
แนวทางการปฏิบตั ิเกี่ยวกับการบัญชีบริหารไม่ชดั เจน
ผู้บริหารต้ องการประหยัดค่าใช้ จา่ ยในการจัดเตรียมข้ อมูลเกี่ยวกับการบัญชี
บริหาร
ด้ านองค์ กร
กิจการไม่ได้ กาหนดส่วนงานที่รับผิดชอบในการจัดทาบัญชีบริหาร
จานวนบุคลากรในด้ านบัญชีมีไม่เพียงพอ
ขาดการประสานงานของฝ่ ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับข้ อมูลทางการบัญชี
บริหาร
ด้ านความรู้ ความสามารถ
นักบัญชีขาดความรู้ความเข้ าใจการบัญชีบริหาร
ผู้บริหารไม่มีความรู้ความเข้ าใจในการนาข้ อมูลจากบัญชีบริหารไปใช้
ประโยชน์ในการบริหารกิจการ
บุคลากรที่เกี่ยวข้ อง เช่น ฝ่ ายผลิต ฝ่ ายขาย ฝ่ ายจัดซื ้อไม่สามารถให้ ข้อมูล
ทางการบัญชีบริหารเพื่อจะนามาประยุกต์ใช้ ในกิจการได้

SD

แปลผล

3.59
4.10
2.88

.92
1.30
.84

มาก
มาก
ปานกลาง

3.52

.90

มาก

3.98
4.49
2.61

1.35
.67
.80

มาก
มาก
ปานกลาง

3.69

.50

มาก

2.63
4.39

.94
.91

ปานกลาง
มาก

2.32

.47

น้ อย

3.11

.48

ปานกลาง

จากตาราง 3 ผลการวิเคราะห์พบว่า ผู้ตอบแบบสอบมีปัญหาและอุปสรรคในการใช้ เทคนิคการบัญชีบริ หารเกี่ยว
ด้ านองค์กรเป็ นอันดับ 1 ค่าความสาคัญอยูใ่ นระดับมากที่ระดับค่าเฉลีย่ 4.69 โดยมีปัญหาและอุปสรรคในเรื่ องของจานวน
บุคลากรในด้ านบัญชีมีไม่เพียงพอ ค่าความสาคัญอยูใ่ นระดับมากที่ระดับค่าเฉลี่ย 4.49 กิจการไม่ได้ กาหนดส่วนงานที่
รับผิดชอบในการจัดทาบัญชีบริ หาร ค่าความสาคัญอยูใ่ นระดับมากที่ระดับค่าเฉลีย่ 3.98 และขาดการประสานงนของฝ่ าย
ต่างๆที่เกี่ยวข้ องกับข้ อมูลทางการบัญชีบริ หาร ค่าความสาคัญอยู่ในระดับปานกลางที่ระดับค่าเฉลี่ย 2.61 ด้ านนโยบาย
เป็ นอันดับ 2 ค่าความสาคัญอยู่ในระดับมากที่ระดับค่าเฉลี่ย 3.52 โดยมีปัญหาและอุปสรรคในเรื่ องของแนวทางปฏิบตั ิ
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เกี่ยวกับการบัญชีบริ หารไม่ชดั เจน ค่าความสาคัญอยู่ในระดับมากที่ระดับค่าเฉลีย่ 4.10 ผู้บริ หารไม่เห็นความสาคัญของ
ข้ อมูลการบัญชีบริ หาร ค่าความสาคัญอยู่ในระดับมากที่ระดับค่าเฉลี่ย 3.59 ผู้บริ หารต้ องการประหยัดค่าใช้ จ่ายในการ
จัด เตรี ย มข้ อ มูลเกี่ ย วกับ การบัญ ชี บ ริ ห ารค่า ความสาคัญ อยู่ใ นระดับ ปานกลางที่ ร ะดับ ค่า เฉลี่ ย 2.88 ด้ า นความรู้
ความสามารถเป็ นอันดับ3 โดยมีปัญหาและอุปสรรคในเรื่ องของผู้บริ หารไม่มีความรู้ความเข้ าใจในการนาข้ อมูลจากบัญชี
บริ หารไปใช้ ประโยชน์ในการบริ หารกิจการ ค่าความสาคัญอยู่ในระดับมากที่ระดับค่าเฉลี่ย 4.39 นักบัญชีขาดความรู้
ความเข้ าใจการบัญชีบริ หาร ค่าความสาคัญอยูใ่ นระดับปานกลางที่ระดับค่าเฉลีย่ 2.63 บุคลากรที่เกี่ยวข้ อง เช่นฝ่ ายผลิต
ฝ่ ายขาย ฝ่ ายจัดซื ้อไม่สามารถให้ ข้อมูลทางการบัญชีบริ หารเพื่อจะนามาประยุกต์ใช้ ในกิจการได้ ค่าความสาคัญอยู่ใน
ระดับน้ อยที่ระดับค่าเฉลีย่ 2.32
สรุ ปและอภิปลายผล
การใช้ เทคนิคการบัญชีบริ หารอุตสาหกรรมการผลิตของผู้ประกอบการบริ ษัท จากัด ในเขตพื ้นที่สวนจตุจักร
กรุ งเทพมหานคร ซึ่งส่วนใหญ่ ผ้ ูตอบแบบสอบถามเป็ นเพศหญิ งมากกว่าเพศชาย อายุอยู่ระหว่าง 41 - 50 ปี ระดับ
การศึกษาอยู่ในระดับปริ ญญาตรี ทงหมด
ั้
มีช่วงอายุของการกิจการที่ประกอบธุรกิจมากกว่า 30 ปี สาหรับลักษณะการ
บริ หารเป็ นกิจการในเครื อของบริ ษัทแม่ และมีจานวนพนักงานมากกว่า 50 คน
ด้ านการใช้ เทคนิคการบัญชีบริ หารและระดับประโยชน์ ที่ได้ รับจากการนาเทคนิคการบัญชี บริ หารมาใช้ ของ
อุตสาหกรรมการผลิตในเขตพื ้นที่สวนจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร พบว่า ธุรกิจส่วนใหญ่ได้ นาเทคนิคการบัญชีบริ หาร ด้ าน
การตัดสินใจ รองลงมาด้ านรูปแบบของการวัดต้ นทุน ด้ านการคานวณต้ นทุนผลิตภัณฑ์ ด้ านงบประมาณการลงทุน ด้ าน
การวัดผลการปฏิบตั ิงาน ด้ านเทคนิคทางการบัญชีบริ หารอื่นๆ ที่นามาใช้ ด้ านการวิเคราะห์อตั ราส่วนทาง ด้ านการ
วางแผนและควบคุม สาหรับระดับประโยชน์ที่ได้ รับจากการนาเทคนิคการบัญชีบริ หารมาใช้ พบว่าธุรกิจได้ รับประโยชน์
จากการที่ใช้ เทคนิคการบัญชีบริ หารอันดับ1ด้ านการตัดสินใจ ประกอบด้ วยการวิเคราะห์ต้นทุน ปริ มาณ กาไร และการ
วิเคราะห์จุดคุมทุน อันดับ 2ด้ านรู ปแบบของการวัดต้ นทุนประกอบด้ วยต้ นทุนปกติ ต้ นทุนจริ งและต้ นทุนมาตรฐาน
อันดับ3 งบประมาณการลงทุนประกอบด้ วยอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน ระยะเวลาคืนทุน ดัชนีนารทากาไรและอัตร
ผลตอบแทนเฉลี่ย และมูลค่าปั จ จุบัน สุทธิ อัน ดับ 4 ด้ า นการวิเ คราะห์ อัตราส่ วนทางการเงิ นประกอบด้ วย การวัด
ความสามารถในใช้ สนิ ทรัพย์ การวัดสภาพคล่องทางการเงิน การวัดความสามารถในการทากาไร การวัดความสามารถ
ในการก่อหนี ้ การสัง่ ซื ้อที่ประหยัดที่สดุ การวางแผนความต้ องการวัสดุ และโครงสร้ างของเงินทุน อันดับ 5 ด้ านการ
คานวณต้ นทุนผลิตภัณฑ์ประกอบด้ วย วิธีต้นทุนผันแปร วิธีต้นทุนฐานกิจกรรม วิธีต้นทุนเต็ม อันดับ 6 ด้ านเทคนิคการ
บัญชีบริ หารอื่นๆ ประกอบด้ วยการบริ หารคุณภาพโดยรวม การเทียบสมรรถนะ การผลิตแบบทันเวลา การบริ หารต้ นทุน
คุณภาพ การวัดผลดุลยภาพ การบริ หารต้ นทุนกิจกรรม ต้ นทุนฐานกิจกรรม ต้ นทุนเป้าหมาย การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
การปรั บ รื อ้ ระบบ ห่ว งโซ่อุป ทาน อัน ดับ 7 ด้ า นการวัด ผลการปฏิ บัติ ง าน ประกอบด้ ว ยการวัด ผลปฏิ บัติ ง านจริ ง
เปรี ยบเทียบกับงบประมาณ การวิเคราะห์ผลต่างต้ นทุนมาตรฐานและการบัญชีตามความรับผิดชอบ อัตราผลตอบแทน
จากการลงทุนและรายได้ ส่วนที่เหลือ มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและราคาโอน อันดับ 8ด้ านการวางแผนและควบคุม
ประกอบด้ วยงบประมาณระยะสัน้ งบประมาณระยะยาว และงบประมาณยืดหยุน่
จากผลการวิเคราะห์ด้านปั ญหาและอุปสรรคในการใช้ เทคนิคการบัญชีบริ หารพบว่า ธุรกิจมีปัญหาและอุปสรรค
ในการใช้ เทคนิคการบัญชีบริ หาร อันดับ 1เกี่ยวกับด้ านองค์กร โดยมีปัญหาและอุปสรรคในเรื่ องของจานวนบุคลากรใน
ด้ านบัญชีมีไม่เพียงพอ กิจการไม่ได้ กาหนดส่วนงานที่รับผิดชอบในการจัดทาบัญชีบริ หาร และขาดการประสานงานของ
ฝ่ ายต่างๆที่เกี่ ยวข้ องกับข้ อมูลทางการบัญชีบริ หาร อันดับ 2ด้ านนโยบายเป็ น โดยมีปัญหาและอุปสรรคในเรื่ องของ
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แนวทางปฏิบตั ิเกี่ยวกับการบัญชีบริ หารไม่ชดั เจน ผู้บริ หารไม่เห็นความสาคัญของข้ อมูลการบัญชีบริ หาร และผู้บริ หาร
ต้ องการประหยัดค่าใช้ จ่ายในการจัดเตรี ยมข้ อมูลเกี่ยวกับการบัญชีบริ หาร อันดับ 3ด้ านความรู้ความสามารถ โดยมีปัญหา
และอุปสรรคในเรื่ องของผู้บริ หารไม่มีความรู้ ความเข้ าใจในการนาข้ อมูลจากบัญชีบริ หารไปใช้ ประโยชน์ในการบริ หาร
กิ จการ นักบัญชี ขาดความรู้ ความเข้ าใจการบัญชี บริ หาร บุคลากรที่เกี่ยวข้ อง เช่นฝ่ ายผลิต ฝ่ ายขาย ฝ่ ายจัดซือ้ ไม่
สามารถให้ ข้อมูลทางการบัญชี บริ หารเพื่อจะนามาประยุกต์ใช้ ในกิจการได้ ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจัย พรนภา ธี ระกุล
(2550)และสมหวัง สีหะ (2557) พบว่าปั ญหาและอุปสรรคต่อการใช้ ข้อมูลบัญชีบริ หาร คือ การที่ผ้ บู ริ หารระดับสูงขาด
ความเข้ าใจในวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล การขาดระบบบัญชีที่เหมาะสม และการขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ ความเข้ าใจ
ด้ านบัญชีบริ หาร ด้ านนโยบายขององค์กร และด้ านโครงสร้ างการประสานงานในองค์กรโดยปั ญหาที่พบมากที่สดุ ได้ แก่
การพัฒนาบุคลากรทางบัญชี การใช้ นโยบายประหยัดค่าใช้ จ่ายในการเตรี ยมข้ อมูลเกี่ยวกับบัญชีบริ หาร และจานวน
บุคลากรในด้ านบัญชีมีไม่เพียงพอ
ข้ อเสนอแนะ
1. นาผลวิจยั ไปใช้ ในการพัฒนานักบัญชีและนักศึกษาสาขาการบริ หารธุรกิจ ให้ มีความรู้ ความสามารถ และมี
ความเชี่ ยวชาญในด้ านการน าเทคนิ คการบัญ ชี ใ นรู ป แบบต่างๆมาใช้ ค วบคู่กับ การบริ ห ารธุร กิ จ และสามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ ประโยชน์ด้านการบริ หารองค์การ การบริ หารธุรกิจส่วนตัว ธุรกิจครอบครัว
2. งานวิจยั ในอนาคต
การวิจยั ครัง้ นี ้ เป็ นการศึกษาการใช้ เทคนิคการบัญชีบริ หารอุตสาหกรรมการผลิตของผู้ประกอบการบริ ษัท
จากัดในเขตพื ้นที่จตุจกั ร กรุงเทพมหานครการ เท่านัน้ ซึง่ เป็ นกลุม่ ประชากร ดังนันผู
้ ้ สนใจอาจทาการศึกษาการใช้ เทคนิค
การบัญชีบริ หารอุตสาหกรรมการผลิตของผู้ประกอบการบริษัทจากัดในเขตพื ้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษาว่ากลุม่
ประชากรได้ นาเทคนิคการบัญชีบริ หารมาประยุกต์ใช้ กบั ธุรกิจมากน้ อยแค่ไหน และได้ นาไปพัฒนาผู้ประกอบการรายย่อย
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การพัฒนาตราผลิตภัณฑ์ ชุมชน
กรณีศึกษา: บ้ านแก่ งจูงนาง อาเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
ดุษฎี นิลดา1
บทคัดย่ อ
งานวิจัย เรื่ อง การพัฒนาตราผลิตภัณฑ์ชุมชน กรณีศึกษา: บ้ านแก่งจูงนาง อาเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษากระบวนการพัฒนาตราผลิตภัณฑ์ชุมชนของบ้ านแก่งจูงนาง อาเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
โดยใช้ การสัมภาษณ์ เชิงลึก ผู้ให้ ข้อมูลหลัก จานวน 2 ท่าน ได้ แก่ พัฒนากร และผู้ใหญ่บ้าน บ้ านแก่งจูงนาง และการ
สนทนากลุม่ 2 ครัง้ กับตัวแทนชาวบ้ าน จานวน 15 คน
ผลการวิจยั พบว่า ตราผลิตภัณฑ์ต้องมีความแตกต่าง โดยใช้ การสือ่ สารเพื่อวางตาแหน่งผลิตภัณฑ์ ด้ วยการเล่า
เรื่ อง และการออกแบบ รวมถึงชุมชนควรมีความรู้ความเข้ าใจในเรื่ องการสร้ างตราผลิตภัณฑ์
คาสาคัญ : ตราผลิตภัณฑ์ , บ้ านแก่งจูงนาง
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. บทนา
ปั จจุบนั รัฐบาลมีนโยบายลดความเหลื่อมล ้าของสังคมที่ม่งุ เน้ นสร้ างรายได้ แ ละความเจริ ญ ความเข้ มแข็งทาง
เศรษฐกิจ โดยให้ ภาคเอกชนและภาคประชาชนเข้ ามามีสว่ นร่วมดาเนินการร่วมกับภาครัฐ เพื่อให้ บรรลุวิสยั ทัศน์ มัน่ คง มัง่
คัง่ ยัง่ ยืน ซึ่งสอดคล้ องกับการดาเนินงานโครงการหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ที่เริ่ มตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2544 ในทุก
ภูมิภาคทัว่ ประเทศ โดยมีการแต่งตังคณะกรรมการระดั
้
บประเทศ คือ คณะกรรมการอานวยการ หนึง่ ตาบล หนึง่ ผลิตภัณฑ์
แห่งชาติ (กอ.นตผ.) เป็ นผู้ขบั เคลือ่ น และมอบหมายให้ กรมการพัฒนาชุมชน เป็ นผู้รับผิดชอบหลักส่งเสริ มการดาเนินงาน
OTOP จนถึงปั จจุบนั อย่างไรก็ตาม ผลิตภัณฑ์ของคนในชุมชนส่วนใหญ่ ส่วนใหญ่ยงั ไม่สามารถแข่งขันได้ นอกจากนี ้
รายได้ จากการดาเนินการ ยังไม่กระจายถึงประชาชนกลุม่ ใหญ่ในชุมชนอย่างแท้ จริ ง ทาให้ การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐาน
รากไม่ประสบผลสัมฤทธิ์ เท่าที่ควร ดังนัน้ จาเป็ นต้ องมีการเปลี่ยนผ่านยุคการผลักดันขายผลิตภัณฑ์ OTOP ออกจาก
ชุมชนเพียงด้ านเดียว สูก่ ารเพิ่มช่องทางสร้ างรายได้ ตามความต้ องการ (Demand Driven Local Economy) โดยการขาย
ผลิตภัณฑ์อยูใ่ นชุมชนที่มาจากการท่องเทียว โดยใช้ เสน่ห์ ภูมิปัญญา วิถีชีวิตวัฒนธรรม และความคิดสร้ างสรรค์แปลงเป็ น
1
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รายได้ ทังนี
้ ้ครอบครัวและลูกหลานยังอยู่ร่วมกัน ไม่ต้องแข่งขันนาผลิตภัณฑ์ออกไปขายนอกชุมชน เป็ นชุมชนท่องเที่ยวที่
เป็ นเจ้ าบ้ านที่ดี ชวนกันคิด ชวนกันทา ผลิตผลิตภัณฑ์และบริ การ รวมทังมี
้ การเชื่อมโยงเส้ นทางท่องเที่ยวระดับชุมชนที่มี
เสน่ห์ดึงดูด และมีคุณค่าเพียงพอให้ นักท่องเที่ยวเข้ ามาเยี่ยมเยือนและใช้ จ่ายในทุ กกิ จกรรมของชุมชน ซึ่งรายได้ จะ
กระจายอยู่กับคนในชุมชน ทุกคนมีความสุข เป็ นการสร้ างความเข้ มแข็งให้ กับชุมชน (Strength with in) และเป็ นการ
พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างแท้ จริ ง
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) จึงจาเป็ นต้ องสร้ างตราผลิตภัณฑ์เพื่อให้ เกิดการยอมรับจากกลุม่ ผู้ บริ โภค โดยการ
วิจยั เพื่อศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เป็ นเจ้ าของผลิตภัณฑ์ ทังนี
้ ้ จากการที่ผ้ วู ิจยั ได้ มีโอกาสเป็ นวิทยากรบรรยาย
ในพื ้นที่หมูบ่ ้ านแก่งจูงนาง อาเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ได้ พบว่าหมูบ่ ้ านดังกล่าวมีการรวมกลุม่ เพื่อผลักดันผลผลิตเป็ น
ผลิตภัณฑ์ชุมชน และพัฒนาหมู่บ้านให้ เป็ นแหล่งท่องเที่ยวสาหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ ผู้วิจัยจึงเกิด
ความสนใจศึก ษากระบวนการพัฒ นาตราผลิต ภัณ ฑ์ ชุม ชนบ้ า นแก่ ง จูง นาง อ าเภอวัง ทอง จัง หวัด พิ ษ ณุโลก โดยมี
วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษากระบวนการพัฒนาตราผลิตภัณฑ์ชมุ ชนของบ้ านแก่งจูงนาง อาเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดย
ใช้ การสัมภาษณ์ พฒ
ั นากรและผู้นาชุมชน (Depth Interview) และการสนทนากลุ่มกับตัวแทนชาวบ้ าน (Focus Group)
จานวน 2 ครัง้ กับผู้ให้ ข้อมูลหลักที่เกี่ยวข้ องในชุมชนหมู่บ้านแก่งจูงนาง จากนันจึ
้ งนาข้ อมูลที่ได้ มาใช้ พฒ
ั นาผลิตภัณฑ์
ชุมชน (ต้ นแบบ) ในช่วงระหว่างเดือนตุลาคม 2561 ถึงเมษายน 2562 ซึ่งผลงานดังกล่าวจะได้ มีการนาเสนอเพื่อปรึกษา
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับฟั งข้ อเสนอแนะต่าง ๆ กับบริ ษัทตัวแทนโฆษณาที่ดแู ลรับผิดชอบการดาเนินงานในการ
นาเสนองานและปรับปรุ งเป็ นผลงานโครงการหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ที่สมบูรณ์ ของอาเภอวังทอง จังหวัด
พิษณุโลก ต่อไป
2. แนวคิด และทฤษฎีท่ เี กี่ยวข้ อง
แนวคิดเกี่ยวกับตราผลิตภัณฑ์
เป็ นที่ทรำบกันดีอยูแ่ ล้ วว่ำ กำรขำยผลิตภัณฑ์หรื อกำรให้ บริ กำรในปั จจุบนั ตรำผลิตภัณฑ์ (Brand) คือ
องค์ประกอบที่มคี วำมสำคัญเป็ นอย่ำงมำก ดังทีซ่ ีแมนและมิลเลอร์ (2000) กล่ำวว่ำ กำรสร้ ำงควำมแข็งแกร่งให้ กบั ตรำ
ผลิตภัณฑ์ เป็ นสิง่ ที่มีคำ่ มำกที่สดุ เท่ำที่คณ
ุ เคยสร้ ำงมำในบริ ษัท ไม่มีสงิ่ ใดจะมีคำ่ เท่ำนี ้อีกแล้ ว
ทังนี
้ ้ ตรำผลิตภัณฑ์ (Brand) คือ ชื่อ ถ้ อยคำ สัญลักษณ์ หรื อกำรออกแบบ หรื อ ทุกสิ่งโดยรวม เพื่ อบ่งบอกถึง
ควำมโดดเด่นของผลิตภัณฑ์หรื อบริ กำรที่แตกต่ำงจำกคู่แข่งขันรำยอื่น ๆ (American Marketing Association [AMA]
อ้ ำงถึงใน ดุษฎี นิลดำ, 2560) หรื ออำจกล่ำวได้ ว่ำ ตรำผลิตภัณฑ์ คือ ข้ อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับบริ ษัทและผลิตภัณฑ์ที่
แตกต่ำงจำกคู่แข่งทำงกำรตลำด รวมถึงกำรสร้ ำงพันธสัญญำกับกลุม่ ผู้บริ โภค (Duncan, 2008 อ้ ำงถึงใน ดุษฎี นิลดำ,
2560)
บริ ษัทที่มีตรำผลิตภัณฑ์ที่แข็งแกร่งนันมี
้ คำ่ ไม่ตำ่ งจำกทรัพย์สนิ อันมีคำ่ ของผลิตภัณฑ์ หรื อของบริ ษัท เพรำะช่วย
ให้ ผ้ บู ริ โภคสำมำรถตัดสินใจเลือกผลิตภัณฑ์/บริ กำรจำกชื่อ ตรำผลิตภัณฑ์ อย่ำงง่ำยดำย จำกกำรรับรู้ ประสิทธิภำพของ
ผลิตภัณฑ์ และช่วยสร้ ำงควำมภักดีตอ่ ผลิตภัณฑ์หรื อบริ กำรนัน้ ๆ (Keller, 2008 อ้ ำงถึงใน ดุษฎี นิลดำ, 2560)
ศรี กัญญำ มงคลศิริ (2547) ได้ อธิ บำยถึง กระบวนกำรสร้ ำงตรำผลิตภัณฑ์ ว่ำ ประกอบด้ วย 6 ขันตอน
้
ได้ แก่
1. กำรศึกษำกลุม่ เป้ำหมำย (Target Consumer Identification) โดยใช้ กำรวิเครำะห์จดุ แข็ง-จุดอ่อน โอกำส560
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อุป สรรค (SWOT analysis) กำรวิ เ ครำะห์ คู่แ ข่ ง (Competitor analysis) รวมถึ ง กำรวิ เ ครำะห์ ผ้ ูบ ริ โ ภค (Consumer
analysis)
2. กำรออกแบบตรำผลิตภัณฑ์ (Brand Design) โดยกำรออกแบบเนื ้อหำสำระ โดยให้ ควำมสำคัญกับแก่ นแท้
ของตรำผลิตภัณฑ์ (Brand Essence) กำรกำหนดพันธสัญญำ (Promise) ที่ตรำผลิตภัณฑ์ จะมอบให้ แก่ผ้ บู ริ โภค กำร
กำหนดบุคลิกลักษณะของตรำผลิตภัณฑ์ (Personality) เป็ นต้ น
3. กำรสร้ ำงเอกลักษณ์ตรำผลิตภัณฑ์ (Brand Identity Creation) โดยกำรสื่อสำรตัวตนของตรำผลิตภัณฑ์ ไปสู่
ผู้บริ โภคเป้ำหมำย
4. กำรสร้ ำงตรำผลิตภัณฑ์ (Brand Building Implementation) โดยสร้ ำงกำรรับรู้ (Awareness) กำรเข้ ำถึงตรำ
ผลิตภัณฑ์ (Accessibility) ไปสูผ่ ้ บู ริ โภคเป้ำหมำย กำรเชื่อมต่อเชิงอำรมณ์ (Emotional Connection) เป็ นต้ น
5. กำรใช้ ป ระโยชน์ จ ำกตรำผลิต ภัณ ฑ์ (Leveraging the Brand) ขัน้ ตอนนี ้ คื อ กำรขยำยผลกำรสร้ ำงตรำ
ผลิตภัณฑ์ โดยกำรขยำยตรำผลิตภัณฑ์ (Brand Extension) หรื อผลักดันไปสู่กำรเป็ นตรำผลิตภัณฑ์ ระดับโลก (Global
Brand)
6. กำรบริ หำรคุณค่ำตรำผลิตภัณฑ์ (Brand Equity Management) คือ กำรบริ หำรคุณค่ำตรำผลิตภัณฑ์ เพื่อให้
ผู้บริ โภคระลึกถึงตรำผลิตภัณฑ์
แนวคิดกระบวนการวิจัยและพัฒนา
วำโร เพ็งสวัสดิ์ (2552) อธิบำย กำรวิจยั และพัฒนำว่ำเป็ นกระบวนกำรในกำรพัฒนำและตรวจสอบคุณภำพของ
ผลิตภัณฑ์ โดยกำรทดสอบในสภำพจริ งและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ จนมีคณ
ุ ภำพ ประกอบด้ วย
1. กำรสำรวจ สังเครำะห์ สภำพปั ญหำและควำมต้ องกำร เป็ นกำรดำเนินกำรวิจัยเชิงสำรวจ เพื่อหำคำตอบ
เกี่ยวกับสภำพปั ญหำควำมต้ องกำรเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ รวมทังลั
้ กษณะที่เหมำะสมของผลิตภัณฑ์ที่ต้องกำรให้ พฒ
ั นำ
2. กำรออกแบบพัฒนำผลิตภัณฑ์ เป็ นกำรดำเนินกำรโดยกำรนำควำมรู้ และผลกำรวิจยั ที่ได้ จำกขันตอนที
้
่ 1 มำ
พัฒ นำผลิต ภัณ ฑ์ ซึ่ง จะเริ่ ม จำกกำรวำงแผนพัฒ นำผลิต ภัณ ฑ์ โดยกำรก ำหนดวัต ถุป ระสงค์ เ ฉพำะของกำรพัฒ นำ
ผลิตภัณฑ์ กำรกำหนดวิธีที่จะพัฒนำผลิตภัณฑ์ และทรัพยำกรที่ต้องกำรเพื่อกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ ทังในด้
้ ำนกำลังคน
งบประมำณ วัสดุ ครุ ภณ
ั ฑ์ และระยะเวลำ หลังจำกนันจึ
้ งดำเนินกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ให้ มีรูปแบบตำมควำมต้ องกำรของ
กลุม่ เป้ำหมำย
3. กำรทดลองใช้ ผลิตภัณฑ์ เมื่อสร้ ำงผลิตภัณฑ์เสร็ จตำมขันตอนที
้
่ 2 แล้ วจะต้ องนำไปตรวจสอบควำมเหมำะสม
และประสิทธิ ภำพของผลิตภัณฑ์ หำกผลกำรตรวจสอบยังไม่เป็ นที่พึงพอใจหรื อมีบำงส่วนที่จะต้ องดำเนิน กำรปรับปรุ ง
แก้ ไขจนกระทัง่ ผลิตภัณฑ์มีควำมเหมำะสมและมีประสิทธิภำพตำมเกณฑ์ที่กำหนด
4. กำรเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ เป็ นกำรนำผลกำรวิจยั และผลิตภัณฑ์ไปเผยแพร่ เช่น กำรนำเสนอในที่ประชุมสัมมนำ
ทำงวิชำกำรหรื อวิชำชีพ กำรตีพิมพ์ เผยแพร่ ในวำรสำรทำงวิชำกำร กำรติดต่อกับหน่วยงำนทำงกำรศึกษำเพื่อจัดทำ
ผลิตภัณฑ์ทำงกำรศึกษำเผยแพร่ไปในโรงเรี ยนต่ำง ๆ หรื อติดต่อกับบริ ษัทเพื่อผลิต จำหน่ำยและเผยแพร่ในวงกว้ ำงต่อไป
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3. กรอบแนวคิดและกระบวนการในการวิจัย
จำกแนวคิดเกี่ยวกับตรำผลิตภัณฑ์ และแนวคิดกระบวนกำรวิจัยและพัฒนำ ผู้วิจัยได้ นำมำพัฒนำเป็ นกรอบ
แนวคิดและเอกสำรกำรสัมภำษณ์แบบมีโครงสร้ ำงเพื่อใช้ ในกำรสัมภำษณ์เชิงลึกผู้ให้ ข้อมูลหลัก จำนวน 2 ท่ำน ที่มีอำนำจ
ในกำรพิจำรณำกำรพัฒนำตรำผลิตภัณฑ์ชมุ ชน และกำรสนทนำกลุม่ กับตัวแทนชำวบ้ ำน จำนวน 15 คน
การทบทวนวรรณกรรม
การวางกรอบและกระบวนการวิจัย

การสัมภาษณ์ เชิงลึกและการสนทนากลุ่ม (ครัง้ ที่ 1)

กระบวนการสร้ างตรา
ผลิตภัณฑ์

การศึกษา
กลุ่มเป้ าหมาย

การสารวจ สังเคราะห์สภาพปั ญหา
และความต้ องการ

การสัมภาษณ์ เชิงลึกและการสนทนากลุ่ม (ครัง้ ที่ 2)
การออกแบบและสร้ างเอกลักษณ์
ตราผลิตภัณฑ์

การออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์

4ผลการวิจัย .
จากการสัมภาษณ์ผ้ ใู ห้ ข้อมูลหลัก จานวน 2 ท่าน ซึง่ ปฏิบตั ิหน้ าที่ในตาแหน่งผู้ใหญ่บ้าน และพัฒนากร บ้ านแก่ง
จูงนาง ที่วา่ การอาเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ได้ อธิบายว่า
ชุม ชนแก่ ง จูงนาง อ าเภอวัง ทอง จัง หวัด พิ ษ ณุโลก
พื ้นที่สว่ นใหญ่เป็ นที่ราบสูงเขียวชอุ่ม มีแหล่งน ้าเข็กไหลผ่าน ซึ่งสมัยก่อน ทังหญิ
้ งชายสัญจรไปมา ต้ องใช้ การเดินจูงกัน
ข้ ามน ้าแก่งผ่านค่ายทหารสฤษดิ์เสนา จึงเป็ นที่มาของชื่อหมู่บ้าน ประชากรส่วนใหญ่ยึดอาชีพ เกษตรกร ทาไร่ ทาสวน
และหาของป่ าขาย โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดารงชีพ ด้ วยความอุดมสมบูรณ์ ประกอบกับมีแหล่ง
ธรรมชาติที่สวยงาม จึงมีนกั ท่องเที่ยวทังชาวไทยและชาวต่
้
างชาติเริ่ มให้ ความสนใจมาเที่ยว โดยเฉพาะการมาถ่ายรูปดอก
ศิลาวารี ซึ่งเป็ นดอกไม้ หินที่หาชมได้ ยาก ทางอาเภอและชุมชนจึงได้ มีแนวคิดที่จะผลักดันให้ บ้านแก่งจูงนาง ได้ รับการ
พัฒนาเป็ นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ รวมถึงการพัฒนาตราผลิตภัณฑ์จากผลผลิตของชาวชุมชน ที่ปัจจุบนั กลุม่ ชาวบ้ าน
ได้ มีการรวมกลุม่ กันเพื่อทาพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยใช้ วตั ถุดิบที่มีอยูใ่ นชุมชนเป็ นหลัก (OTOP) อย่างเช่น กลุม่ จักสาน กลุม่
นวดแผนไทย และสมุนไพร กลุม่ เลี ้ยงแกะ กลุม่ อาหาร เป็ นต้ น รวมถึงได้ รับการสนับสนุนจากทางภาครัฐ ในการจัดอบรม
ให้ ความรู้ รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และจัดหาตลาดเพื่อให้ เป็ นหมูบ่ ้ านพัฒนาท่อ งเที่ยว
กลุม่ ชาวบ้ านส่วนใหญ่ เขาดารงชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยู่แล้ ว ดังนันการพั
้
ฒนาผลิตภัณฑ์
ต่าง ๆ ทางอาเภอไม่ได้ ไปดาเนินการให้ เราทาหน้ าที่เพียงให้ การสนับสนุนเพื่อให้ ชาวบ้ านสามารถที่จะนาความรู้ ที่ได้ รับ
มาประยุกต์ใช้ และต่อยอดให้ ผลิตภัณฑ์จากภูมิ ปัญญาของเขาได้ รับการยอมรั บ โดยไม่ต้องลงทุนหรื อใช้ งบประมาณ
มากมาย วัตถุดิบส่วนใหญ่ ก็จัดหาได้ ภายในชุมชนของเขา คือ สิ่งที่มันมีอยู่แล้ วในพืน้ ถิ่ น เขาคุ้นเคยและรู้ จักดี จน
สามารถที่จะมานามาใช้ ประโยชน์ ได้ อย่างวัตถุดิบในบางฤดูกาล ไม่สามารถหาได้ หรื อมีต้นทุนเขาก็สามารถแสวงหาสิง่ ที่
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ทดแทนกันได้ ยกตัวอย่าง เช่น พอถึงหน้ าแล้ ง มะนาวแพง เขาก็ไม่ใช้ มะนาว แต่ ใช้ สบั ปะรดทดแทนกันได้ หรื อถ้ าหา
สับปะรดไม่ได้ เขาก็อาจจะใช้ มะดันแทนก็ได้
สิ่งที่ชาวบ้ านในชุมชนส่วนใหญ่ขาดจริ ง ๆ คือ การขาดความรู้ ความเข้ าใจในเรื่ องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์
บรรจุภณ
ั ฑ์ หรื อแนวคิดเรื่ องการตลาด ไม่ใช่การขาดภูมิปัญญา เนื่องจากชาวบ้ านเหล่านี ้อยู่กับภูมิปัญญาเหล่านี ้มา
ตลอดชีวิต แต่สว่ นใหญ่ก็จะเป็ นผู้สงู อายุ ดังนันทางอ
้
าเภอจึงต้ องมีการลงไปช่วยเหลือ สร้ างความรู้ ความเข้ าใจ ในการ
สร้ างองค์ความรู้ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ การออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ เนื่องจากบางพื ้นที่ไม่ได้ มีร้านค้ าเข้ าถึงเหมือนในกรุ งเทพ
ชาวบ้ านจึงไม่คอ่ ยได้ เห็นบรรจุภณ
ั ฑ์ที่แปลกใหม่ และไม่ทราบถึงความสาคัญของการสร้ างตราผลิตภัณฑ์
นอกจากนี ้ เมื่อผู้วิจัยและคณะได้ ดาเนินการสนทนากลุ่ม (Focus Group) กับตัวแทนชาวบ้ าน จานวน 15 คน
เพื่อสอบถามถึงผลิตภัณฑ์ที่ชาวบ้ านเห็นถึงศักยภาพในการพัฒนาเป็ นผลิตภัณฑ์ชมุ ชนของบ้ านแก่งจูงนาง โดยใช้ เอกสาร
การสัมภาษณ์ จนได้ ข้อสรุปในการพัฒนาตราผลิตภัณฑ์ชมุ ชน จานวน 10 รายการ ได้ แก่ 1 ชาดอกอัญชัน .2น ้ามันนวด .
สมุนไพร3 สบูส่ มุนไพร .4 สับปะรดกวน . 5 ไวน์สบั ปะรด .6น ้าพริ กมะส .้ัง 7 ไก่ดาแช่แข็ง .8 น ้าปรุงผัดไท .9เครื่ องจัก .
สาน และ 10เนื ้อแกะ . ทังนี
้ ้ ผู้วิจัยขอแสดงตัวอย่างของข้ อมูลที่ได้ จากการสัมภาษณ์ เชิงลึกและการสนทนากลุ่มเพียง
บางส่วน ดังตัวอย่างการพัฒนาตราผลิตภัณฑ์ไวน์สบั ปะรด แก่งจูงนาง
ผลิตภัณฑ์ ไวน์ สับปะรด แก่ งจูงนาง
 หาได้ จากในชุมชน  สัง่ ซื ้อมาจากที่อื่น
๑. ข้ อมูลผลิตภัณฑ์
ด้ านคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
เป็ นผลิตภัณฑ์ที่ยงั ไม่ได้ รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
ด้ านศักยภาพการผลิต
เป็ นผลิตภัณฑ์ที่มีศกั ยภาพการผลิตปานกลาง สามารถผลิต
ซ ้าในปริมาณและคุณภาพใกล้ เคียงเดิม
ด้ านกระบวนการผลิตและเทคโนโลยีที่ใช้ ในการผลิต
เป็ นผลิตภัณฑ์ที่มีกระบวนการผลิตที่ไม่ยงุ่ ยากซับซ้ อน
ด้ านการพัฒนาผลิตภัณฑ์
เป็ นผลิตภัณฑ์ที่ยงั ขาดการออกแบบและพัฒนารูปแบบบรรจุ
ภัณฑ์ ผู้ประกอบการต้ องการเรี ยนรู้เพิ่มเติมเรื่ องการผลิตไวน์
จากการหมักผลไม้
ด้ านตลาดการจาหน่ายของผลิตภัณฑ์
เป็ นผลิตภัณฑ์ที่ยงั ไม่มกี ารวางจาหน่าย
๒. ลูกค้ ากลุม่ เป้าหมาย
กลุม่ เป้าหมายหลัก คือ นักท่องเที่ยว
๓. ตลาดหรื อช่องทางการจัดจาหน่าย
ยังไม่มกี ารดาเนินกิจกรรมทางการตลาด
๔. กิจกรรมการสือ่ สารการตลาด
ยังไม่มกี ารวางแผนกิจกรรมสือ่ สารการตลาดอย่างจริ งจัง เนื่องจากผลิตภัณฑ์ยงั ไม่ได้ จดั จาหน่าย
๕. คูแ่ ข่งขัน
คูแ่ ข่งทางตรงคือ ไวน์องุ่น
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คูแ่ ข่งทางอ้ อมคือ ไวน์คลู เลอร์ ผลิตภัณฑ์RTD
๖. พฤติกรรมการซื ้อและการใช้ สนิ ค้ าของกลุม่ เป้าหมาย
ยังไม่เคยจาหน่ายผลิตภัณฑ์
๗. ความต้ องการของชุมชน
ปั จจุบนั สินค้ าจัดทาขึ ้นมาเพื่อจาหน่ายนักท่องเที่ยว ซึง่ ยังไม่เป็ นทีร่ ้ ูจกั ในวงกว้ าง จึงต้ องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้
กลายเป็ นจุดเด่น และเข้ าถึงผู้คนได้ มากยิ่งขึ ้น
๘. เรื่ องราวหรื อตานานของผลิตภัณฑ์/ชุมชน
เรื่ องเล่าของแก่งจูงนาง ที่กล่าวถึงชายหนุม่ หญิงสาวเดินจับมือกันข้ ามแก่ง โดยให้ ไวน์สบั ปะรดสือ่ แทน พยานรัก เพื่อเป็ น
การยืนยันว่าจะผ่านเรื่ องราวต่าง ๆ ไปด้ วยกัน
๙. การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์
ปั จจัยภายใน
จุดอ่อน
จุดแข็ง
-ผลผลิตที่นามาใช้ ในการแปรรูป อยูใ่ นระหว่างเวลาของ -ผลิตภัณฑ์สามารถนามาเป็ นเครื่ องดื่มประจาของหมูบ่ ้ านได้
ช่วงฤดูที่จากัด
เนื่องจากในสถานทีใ่ กล้ เคียงยังไม่มีผ้ ผู ลิต
-การผลิตไม่สามารถผลิตให้ ได้ มาตรฐานของ อย. เพราะ
ขาดความรู้ในกระบวนการผลิต ซึง่ ส่งผลให้ ผลิตภัณฑ์มี
อายุการเก็บรักษาในระยะสัน้
-ผู้ผลิตยังไม่สามารถสร้ างผลผลิตที่มีความแตกต่าง
เนื่องจากขาดองค์ความรู้ในด้ านที่เกี่ยวข้ อง
ปั จจัยภายนอก
โอกาส
อุปสรรค
-ที่หมูบ่ ้ าน “แก่งจูงนาง” มีดอกไม้ ชื่อลีลาวดี ซึง่ เป็ น
-ผลิตภัณฑ์ไม่สามารถผลิตได้ มากตามความต้ องการของ
ดอกไม้ ใกล้ สญ
ู พันธ์มีอยูท่ ี่เดียวในประเทศไทย และมี
ตลาดเนื่องจากผลผลิตออกตามฤดูกาล
ต้ นไม้ รูปหัวใจที่นกั ท่องเที่ยวนิยมแวะมาถ่ายรูป จึงเป็ น
-การขาดความนิยมในการบริ โภคไวน์ของผู้ผลิตรายย่อยใน
โอกาสที่ดีในการนาผลิตภัณฑ์มาจาหน่ายบอกถึงเรื่ องราว ประเทศไทย
ความเป็ นมาของหมูบ่ ้ านที่ฉากของผลิตภัณฑ์นามาซึง่ ให้
ชื่อว่า “ไวน์ครู่ ัก”
-มีสถานที่ทอ่ งเทีย่ วเป็ นน ้าตกอยูใ่ นพื ้นที่เดียวกันใน
อาเภอแก่งจูงนาง ยังคงรักษาความเป็ นธรรมชาติแบบ
ดังเดิ
้ มเหมาะสาหรับส่งเสริ มให้ เป็ นแหล่งท่องเที่ยวและมี
การจาหน่ายผลิตภัณฑ์ของชุมชนเพื่อเป็ นของฝาก
-ได้ รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาล ส่งเสริ ม
ผลิตภัณฑ์และบรรจุภณ
ั ฑ์ของหมูบ่ ้ าน
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ตารางที่ 1 แสดงการสรุปสภาพปั ญหา ความต้ องการและกลุม่ เป้าหมาย ของผลิตภัณฑ์ ไวน์สบั ปะรดแก่งจูงนาง
จากข้ อมูลที่ได้ ผู้วิจัยและคณะจึงได้ นาข้ อมูลดังกล่าวมาใช้ ในการพัฒนาตราผลิตภัณฑ์ และได้ ดาเนินการ
สนทนากลุ่ม กับ ตัวแทนชาวบ้ านกลุ่ม เดิม เป็ น ครั ง้ ที่ 2 เพื่ อ ให้ ช าวบ้ านได้ มี ส่วนร่ ว มในการวิ จัยและการพัฒนาตรา
ผลิตภัณฑ์ชมุ ชน
ดังตัวอย่างการพัฒนาตราผลิตภัณฑ์ไวน์สบั ปะรด แก่งจูงนาง
ชื่อผลิตภัณฑ์: ไวน์สบั ปะรด แก่งจูงนาง
ข้ อความที่บอกเล่าเรื่ องราวของผลิตภัณฑ์ : สองมือประคองข้ ามแก่ง เฉลิมฉลองความรัก ด้ วยไวน์สบั ปะรด
รสละมุนที่ผา่ นการคัดสรรอย่างพิถีพิถนั จากไร่สบั ปะรดพันธุ์น ้าผึ ้งของหมูบ่ ้ านแก่งจูงนาง

ภาพที่ 1 แสดงตราผลิตภัณฑ์ ฉลากและเรื่ องราวของ ไวน์สบั ปะรด แก่งจูงนาง

ภาพที่ 2 แสดงการสนทนากลุม่ เพื่อศึกษาสภาพปั ญหาและความต้ องการกับกลุม่ ตัวแทนชาวบ้ าน
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ผลิตภัณฑ์ ท่ ไี ด้ รับ
การพัฒนา

ลาดับ

ตราผลิตภัณฑ์

1

ชาดอกอัญชันแก่ง
จูงนาง

ชาดอกอัญชัน กลิน่ ใบเตย

2

น ้ามันนวดสมุนไพร
แก่งจูงนาง

น ้ามันนวด
สมุนไพร
หอม

3

สบูแ่ ก่งจูงนาง

สบูส่ บั ปะรด

คุณสมบัติ

เรื่องราว

เป็ นชาจากดอกอัญชันและมี
กลิน่ หอมอ่อน ๆ ของใบเตย
บรรจุในถุงกรองชา

รสชาติและกลิน่ หอม
อ่อนละมุน บรรจุใน
ถุงชาสมุนไพรพร้ อม
ชง สูตรผสมที่ลงตัว
ระหว่างดอกอัญชัญ
และใบเตย
ที่พร้ อมรับทุกเช้ าวัน
ใหม่
หรื อเปลีย่ นยามบ่าย
ที่เคร่งเครี ยด เติมเต็ม
ความสดใสด้ วยชา
อัญชันแก่งจูงนาง
สเปรย์สมุนไพรสกัด
จากน ้ามันสมุนไพร
ธรรมชาตินานาชนิด
ใช้ นวดบรรเทาอาการ
ปวดเมื่อย หรื อฉีด
ตามผิวหนัง
เพื่อ
ป้องกันแมลงรบกวน
ปราศจากสารเคมี
ปลอดภัย ใช้ ได้ ทงั ้
ครอบครัว
สบูธ่ รรมชาติ 100%
รวมคุณค่าของสาร
สกัดจากสับปะรด
อุดมไปด้ วยวิตามิน
ปรับสีผิวให้ ขาว
กระจ่างใส เรี ยบเนียน
คืนความชุม่ ชื่นให้ แก่
ผิวของคุณ

น ้ามันนวดสมุนไพร กลิน่
หอม เย็น ช่วยผ่อนคลาย
กล้ ามเนื ้อ ป้องกันแมลง
บรรจุในขวดสเปรย์

เป็ นสบูส่ มุนไพรที่ปราศจาก
สารเคมี อุดมด้ วยสารจาก
ธรรมชาติที่ช่วยถนอม
ผิวพรรณ
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ลาดับ
4

ตราผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ ท่ ไี ด้ รับ
การพัฒนา

คุณสมบัติ

สับปะรดกวน
แก่งจูงนาง

สับปะรดกวน

เนื ้อสัมผัสสับปะรดเนียน
ละเอียด ทานง่ายขึ ้น

5

ไวน์สบั ปะรด
แก่งจูงนาง

ไวน์สบั ปะรด

ไวน์สบั ปะรดสูตรที่เป็ น
เอกลักษณ์เฉพาะของ
หมูบ่ ้ าน

6

น ้าพริ กสาเร็จรูป
แก่งจูงนาง
สูตรตะไคร้

น ้าพริ กสาเร็จรูป

เป็ นน ้าพริ กตะไคร้
สูตรดังเดิ
้ ม
จึงได้ พฒ
ั นาให้ เหมาะสมกับ
ความต้ องการของ
กลุม่ เป้าหมาย
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เรื่องราว
เต็มคากับสับปะรด
กวนจากธรรมชาติ
100%
รสชาติเปรีย้ วอม
หวาน
เต็มคากับสับปะรด
แท้ ๆ ปราศจากสาร
กันบูด และสารเคมี
สองมือประคองข้ าม
แก่ง
เฉลิมฉลองความรัก
ด้ วยไวน์สบั ปะรด รส
ละมุนที่ผา่ น
การคัดสรรอย่าง
พิถีพิถนั จาก
ไร่สบั ปะรดพันธุ์น ้าผึ ้ง
ของหมูบ่ ้ านแก่งจูง
นาง
น ้าพริ กสาเร็จรูป ปรุง
รส สดใหม่ จาก
ตะไคร้ ธรรมชาติ
100% พร้ อมสรรพ
คุณ บารุงสมอง
ขับลมในลาไส้ แก้
ท้ องผูก
เพิ่มรสชาติ ความ
อร่อยให้ ทกุ มื ้ออาหาร
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ลาดับ
7

ตราผลิตภัณฑ์
ไก่ดาแช่แข็ง
แก่งจูงนาง

ผลิตภัณฑ์ ท่ ไี ด้ รับ
การพัฒนา
ไก่ดาแช่แข็ง

568

คุณสมบัติ

เรื่องราว

เนื่องจากเนื ้อไก่ดาอยูไ่ ด้ ไม่
นานนัก จึงพัฒนาโดยการแช่
แข็งเพื่อยืดอายุ และแบ่งส่วน
ในการจาหน่าย เพื่อให้
เหมาะสมกับความต้ องการ
ของผู้บริ โภค

ไก่ดาสายพันธุ์ภพู าน
เป็ นไก่กระดูกดาจาก
ศูนย์พฒ
ั นาสัตว์
จังหวัดสกลนคร
ได้ รับการเลี ้ยงดูอย่าง
ดีและมีคณ
ุ ภาพ เป็ น
ไก่ที่เลี ้ยงง่าย โตเร็ ว
ปล่อยให้ หากินอิสระ
ได้ ฟั กไข่และเลี ้ยงลูก
ได้ เอง มักนาไปต้ ม
ประกอบอาหาร
เนื ้อแน่น รสชาติ
อร่อยและ
มีประโยชน์ตอ่
ร่างกาย
มีสารสีเมลานิน ช่วย
ลดอัตราการเกิด
โรคมะเร็ ง โรคหัวใจ
ลดคอเลสเตอรอล ลด
โอกาส
การเกิดไขมันอุดตัน
ในเส้ นเลือด บารุง
เลือดสาหรับสตรี ได้
อย่างดี อุดมไปด้ วย
โภชนาการเหมาะ
สาหรับทุกครัวเรื อน
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ลาดับ
8

9

10

ตราผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ ท่ ไี ด้ รับ
การพัฒนา

คุณสมบัติ

เรื่องราว

น ้าปรุงผัดไทย
มะดัน แก่งจูงนาง

น ้าปรุงผัดไทยมะดัน

น ้าปรุงผัดไทยตามสูตรดัง่
น ้าปรุงผัดไท สูตร
เดิม บรรจุซองพร้ อมราด เพื่อ มะดัน เปรี ย้ วหวาน
รับประทานในหนึง่ มื ้อ
กลมกล่อม ช่วยเพิม่
รสชาติให้ ทกุ มื ้อผัด
ไทยจานโปรด อร่อย
ง่าย ๆ แค่ฉีกซอง

จักสาน
แก่งจูงนาง

จักสาน

พัฒนาจักสานให้ เพิ่มมูลค่า
ในรูปแบบเป็ น โคมไฟ
จักสาน เพื่อใช้ ตกแต่ง
สถานที่

ตกแต่งบ้ านด้ วยไอ
เดีย ดีไซน์สวย เก๋ ที่มี
กลิน่ อายสไตล์โม
เดิร์น เพิ่มเสน่ห์ด้วย
งานหัตถกรรมและ
งานจักสาน
ใช้ วสั ดุจากวัสดุ
ธรรมชาติ 100%
ยังคงเอกลักษณ์
ผสมผสานเข้ ากับ
บ้ านในยุคสมัยใหม่
ได้ อย่างลงตัว
เนื ้อแกะแช่แข็งแก่ง เนื ้อแกะแช่แข็ง
เนื ้อแกะชิ ้นขนาดครึ่งกิโลกรัม จากแกะเนื ้อสายพันธุ์
จูงนาง
ซึง่ สามารถหาซื ้อและ
ดีจากต่างประเทศ ที่
รับประทานได้ เฉพาะที่
เลี ้ยงดูอย่างใส่ใจทุก
หมูบ่ ้ านแก่งจูงนางเท่านัน้
ขันตอน
้
คัดสรรเนื ้อ
ส่วนต่างๆ คุณภาพ
ระดับพรี เมี่ยมเพื่อ
สัมผัสความนุม่ ละมุน
ลิ ้น
และรสชาติที่ดเี ยี่ยม
ตารางที่ 2 แสดงข้ อมูลสรุปตราผลิตภัณฑ์ชมุ ชนทังหมดของบ้
้
านแก่งจูงนาง

4. การอภิปรายผล และข้ อเสนอแนะของการวิจัย
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งำนวิจยั เรื่ องกำรพัฒนำตรำผลิตภัณฑ์ชมุ ชน กรณีศึกษำ: บ้ ำนแก่งจูงนำง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ซึ่ง
เป็ นงำนวิจยั ประยุกต์เพื่อศึกษำกระบวนกำรพัฒนำตรำผลิตภัณฑ์ชมุ ชนของบ้ ำนแก่งจูงนำง ในโครงกำรหนึ่งตำบล หนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ครัง้ นี ้ ได้ ใช้ กำรวิจยั เชิงคุณภำพ โดยแบ่งกำรดำเนินงำนเป็ น 2 ส่วน ได้ แก่ กำรสัมภำษณ์เชิงลึกผู้ให้ ข้อมูลหลัก
ได้ แก่ ผู้ใหญ่บ้ำน และพัฒนำกร บ้ ำนแก่งจูงนำง ที่ว่ำกำรอำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก และกำรสนทนำกลุม่ กับตัวแทน
ชำวบ้ ำน (Focus Group) จ ำนวนรำว 15 คน จ ำนวน 2 ครั ง้ เพื่ อ พั ฒ นำตรำผลิ ต ภั ณ ฑ์ โดยใช้ แนวคิ ด เรื่ อง
กระบวนกำรพัฒนำตรำผลิตภัณฑ์ จำนวน 10 รำยกำร ได้ แก่ 1. ชำดอกอัญชัน 2. น ้ำมันนวดสมุนไพร 3. สบูส่ มุนไพร 4.
สับปะรดกวน 5. ไวน์สบั ปะรด 6. น ้ำพริ กมะสัง 7. ไก่ดำแช่แข็ง 8. น ้ำปรุงผัดไท 9. เครื่ องจักรสำน และ 10. เนื ้อแกะ
ผลกำรวิจยั ในเรื่ องกำรพัฒนำตรำผลิตภัณฑ์ชุมชนครัง้ นี ้ สอดคล้ องกับแนวคิดเรื่ องกำรสร้ ำงตรำผลิตภัณฑ์เพื่อ
ประยุกต์ใช้ ในกำรออกแบบ โดย Healey (2008) ที่อธิ บำยว่ำ กำรสร้ ำงตรำผลิตภัณฑ์ ต้ องอำศัยองค์ประกอบของกำร
สร้ ำงตรำผลิตภัณฑ์ ได้ แก่ กำรวำงตำแหน่งผลิตภัณฑ์ (Positioning) กำรเล่ำเรื่ อง (Storytelling) และกำรออกแบบ
(Design) โดยในกำรวิจยั เพื่อพัฒนำตรำผลิตภัณฑ์ครัง้ นี ้ ไม่ได้ ดำเนินกำรตังรำคำ
้
(Price) และกำรสร้ ำงควำมสัมพันธ์
กับลูกค้ ำ (Customer relationship) เนื่องจำกเป็ นกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ต้นแบบ โดยผลิตภัณฑ์ยงั ไม่ได้ จำหน่ำยในตลำด
นอกจำกนี ้ ผลกำรวิจยั เป็ นไปในลักษณะเดียวกับรำยงำนกำรวิจยั เรื่ องกำรสร้ ำงตรำสินค้ ำสมุทรสงครำม โดย
ชุติกำญจน์ ศรี วิบลู ย์, ชลภัสสรณ์ สิทธิวรงค์ชยั , ภฤศญำ ปิ ยนุสรณ์, และวรรณี สุทธใจดี (2554) ที่สรุ ปแนวทำงในกำร
พัฒนำตรำผลิตภัณฑ์ของจังหวัดสมุทรสงครำมให้ ประสบควำมสำเร็ จว่ำ ต้ องสร้ ำงควำมแตกต่ำงจำกตรำผลิตภัณฑ์อื่น
และเน้ นจุดขำยที่มีควำมแตกต่ำง เป็ นเอกลักษณ์เฉพำะ โดยบ้ ำนแก่งจูงนำงได้ ใช้ ควำมแตกต่ำงด้ ำนต้ นทุนทำงธรรมชำติ
ที่มีอยู่ รวมถึงกำรพัฒนำศูนย์กำรเรี ยนรู้ ไก่ดำ และฟำร์ มแกะเพียงแห่งเดียวในจังหวัดพิษณุโลกมำใช้ เป็ นจุดหลักในกำร
พัฒนำตรำผลิตภัณฑ์
ประเด็นสำคัญอีกประกำร คือ ข้ อเสนอแนะให้ ผ้ ทู ี่มีสว่ นร่ วมกับกำรพัฒนำตรำผลิตภัณฑ์จะต้ องให้ ควำมสำคัญ
กับเรื่ องนี ้อย่ำงจริ งจัง โดยต้ องเรี ยนรู้และทำควำมเข้ ำใจกับเรื่ องตรำผลิตภัณฑ์ กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ และกำรตลำดเชิงกล
ยุทธ์ นอกเหนือจำก ข้ อเสนอในเรื่ องกำรให้ กำรสนับสนุนโครงกำรหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์จำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้ อง (ชู
ชำติ เผ่ำหนอง, 2548; ชุติกำญจน์ ศรี วิบลู ย์ และคณะ, 2554)
อย่ำงไรก็ตำม งำนวิจยั เพื่อพัฒนำตรำผลิตภัณฑ์ชมุ ชนครัง้ นี ้ มีจดุ อ่อนที่สำคัญ เนื่องจำกอยูใ่ นช่วงเริ่ มต้ น โดยที่
ผลิตภัณฑ์ดงั กล่ำวยังไม่ได้ ดำเนินกำรจัดจำหน่ำยจริ ง ดังนัน้ หำกพิจำรณำตำมแนวคิดกระบวนกำรสร้ ำงตรำผลิตภัณฑ์
ผู้วิจยั จึง ดำเนินกำรได้ เพียง 3 ขันตอนแรก
้
คือ 1. กำรศึกษำกลุม่ เป้ำหมำย 2. กำรออกแบบตรำผลิตภัณฑ์ และ 3. กำร
สร้ ำงเอกลักษณ์ตรำผลิตภัณฑ์ ขณะที่ หำกพิจำรณำตำมแนวคิดกระบวนกำรวิจยั และพัฒนำ ผู้วิจยั ได้ ดำเนินกำรเพียง 2
ขันตอน
้
คือ 1. กำรสำรวจ สังเครำะห์สภำพปั ญหำและควำมต้ องกำร และ 2. กำรออกแบบพัฒนำผลิตภัณฑ์ โดยที่ยงั ขำด
กำรศึกษำถึงควำมต้ องกำรของผู้บริ โภค ซึ่งนำไปสูข่ ้ อเสนอแนะของงำนวิจยั ในครัง้ ต่อไป ที่ผ้ วู ิจยั ต้ องศึกษำทัศนคติและ
พฤติกรรมของผู้บริ โภค หำกมีกำรทดสอบตรำผลิตภัณฑ์ จะทำให้ ทรำบถึงมุมมองของผู้บริ โภคเป้ำหมำยว่ำตรำผลิตภัณฑ์
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ที่ถกู พัฒนำขึ ้นมี ควำมสอดคล้ องกับควำมต้ องกำรของตลำดในปั จจุบนั หรื อไม่ และผู้วิจยั ควรจะวำงกลยุทธ์ กำรสื่อสำร
ทำงกำรตลำดอย่ำงไรเพื่อให้ ตรำผลิตภัณฑ์เป็ นที่ยอมรับของตลำดเป้ำหมำย
นอกจำกนี ้ กำรพัฒนำตรำผลิตภัณฑ์โครงกำรหนึง่ ตำบล หนึง่ ผลิตภัณฑ์ (OTOP) ที่ถกู พัฒนำขึ ้นใหม่ ควรน้ อม
นำแนวคิดเรื่ องเศรษฐกิจพอเพียงมำประยุกต์ใช้ เพื่อให้ เหมำะสมกับสภำพบริ บททำงเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย
รายการอ้ างอิง
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ความตัง้ ใจใช้ นา้ ประปาของการประปาส่ วนภูมภิ าค
กรณีศึกษา ลูกค้ าในอนาคตในพืน้ ที่ภาคใต้ ตอนล่ าง
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.
ณัฐภัทร นิระภัย1
วรพจน์ ปานรอด2
บทคัดย่ อ
การวิ จัย นี ม้ ี วัต ถุป ระสงค์ เพื่ อ 1.) เพื่ อ ศึก ษาการคล้ อ ยตามกลุ่ม อ้ างอิ งที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่อ ความตัง้ ใจใช้ บ ริ การ
น ้าประปาของการประปาส่วนภูมิภาค 2.) เพื่อศึกษาการรับรู้ ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมที่มีอิทธิพลต่อความ
ตังใจใช้
้
บริ การน ้าประปาของการประปาส่วนภูมิ ภาค ตามกรอบทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน การวิจัยนี ้เป็ นการวิจัยเชิ ง
ปริ มาณ ใช้ แบบสอบถามแบบเลือกตอบและมาตรวัดแบบประเมินค่า 5 ระดับ ในการเก็บข้ อมูล สุม่ กลุม่ ตัวอย่างลูกค้ าใน
อนาคต )Prospect) ที่อยู่อาศัยใน 7 จังหวัดภาคใต้ ตอนล่าง ได้ แก่ ตรัง พัทลุง สงขลา สตูล ยะลา ปั ตตานี และนราธิวาส
รวมทังสิ
้ ้น 400 ราย โดยกาหนดให้ ผ้ ตู อบแบบสอบถาม 1 ราย เท่ากับ 1 ครัวเรื อน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้ สถิติวิเคราะห์
Linear Regression ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ พบว่า ปั จจัยด้ านการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม (sig
0.02) มีอิทธิพลต่อความตังใจใช้
้
น ้าประปาของการประปาส่วนภูมิภาค ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 และเมื่อวิเคราะห์
สมการถดถอย พบว่าการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม มีอิทธิพลต่อความตังใจใช้
้
น ้าประปาของการประปา
ส่ว นภูมิ ภ าคของกลุ่ม ลูก ค้ า ในอนาคตในพื น้ ที่ ภ าคใต้ ต อนล่า ง และแปรผัน ตรง ในเชิ ง บวกกับ ปั จ จัย ด้ า นการรั บ รู้
ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม
คาสาคัญ : การคล้ อยตามกลุม่ อ้ างอิง การรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม ความตังใจ
้
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.
นำงสำวณัฐภัทร นิระภัย นักศึกษำปริ ญญำโท หลักสูตรบริ หำรธุรกิจมหำบัณฑิต (สำขำวิชำกำรตลำด) มหำวิทยำลัยสงขลำนคริ นทร์ E-mail : t.natthapat@gmail.com
ดร.วรพจน์ ปำนรอด คณะมนุษยศำสตร์ และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนคริ นทร์ วิทยำเขตปัตตำนี
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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
บทนา
การประปาส่ว นภูมิ ภ าค หรื อ กปภ. เป็ น หน่ ว ยงานรั ฐ วิ ส าหกิ จ ในสัง กัด กระทรวงมหาดไทย ก่ อ ตัง้ ตาม
พระราชบัญญัติ การประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. 25221 มีหน้ าที่สารวจ จัดหา ผลิต และส่งจ่ายน ้าประปาให้ แก่ประชาชนใน
74 จังหวัดทัว่ ประเทศ ยกเว้ น กรุ งเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ (การประปาส่วนภูมิภาค,2560) กปภ. มักถูก
จัดให้ เป็ นธุรกิจที่มีการผูกขาด เนื่องจากเป็ นธุรกิจที่ใช้ เงินลงทุนสูง ให้ ผลตอนแทนต่า และใช้ ระยะเวลาคืนทุนช้ า (สถาบัน
พระปกเกล้ า, 2016) ทาให้ ไม่ได้ รับความสนใจจากภาคเอกชน รัฐจึงต้ องเข้ ามาดาเนินการ ในรู ปแบบของรัฐวิสาหกิจ เพื่อ
ยกระดับ คุณ ภาพชี วิตประชาชนให้ มีคุณภาพชี วิตที่ ดีแ ละถูกสุขลัก ษณะมากขึน้ โดยมี ร ายได้ หลัก จากการจาหน่าย
น ้าประปาเพียงทางเดียว อย่างไรก็ตาม ประชาชนยังนิยมอุปโภคบริ โภคน ้าจากแหล่งอื่นๆ เช่น ระบบประปาท้ องถิ่น บ่อ
บาดาล แม่น ้า ลาคลอง โดยมีสดั ส่วนการบริ โภคน ้าจากระบบประปาท้ องถิ่น ร้ อยละ 57.2 การประปาส่วนภูมิภาค ร้ อยละ
16.7 ขุดบ่อบาดาลและเก็บน ้าไว้ ใช้ ร้ อยละ 17 (การประปาส่วนภูมิภาค, 2561)
ต่อมาเมื่อ รั ฐบาลประกาศนโยบายให้ ทุกพื ้นที่ในประเทศไทย มีนา้ ประปาใช้ ภายในปี 2560 กปภ. ในฐานะ
หน่วยงานภาครัฐที่ให้ บริ การประชาชน จึงเร่ งจัดสรรงบประมาณวางท่อขยายเขตจาหน่ายน ้าออกไปให้ ครอบคลุมมากขึ ้น
โดยเฉพาะพื ้นที่ในจังหวัดในภาคใต้ ตอนล่าง ซึ่งเป็ นที่ตงของพื
ั้
้นที่เศรษฐกิจพิเศษ ด่านพรมแดนระหว่างประเทศไทยและ
ประเทศมาเลเซีย รวมถึงเป็ นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และการคมนาคมที่สาคัญทางภาคใต้ โดยในปี 25582560 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5 ซึ่งกากับดูและและให้ บริ การน ้าประปาในพื ้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ ตอนล่าง ได้ จัดสรร
งบประมาณสาหรับวางท่อขยายเขตจาหน่ายน ้ากว่า 150 โครงการ ทาให้ กปภ. ยิ่งมีแนวโน้ มใช้ เวลาในการคืนทุนนาน
ยิ่งขึ ้น และเมื่อศึกษาแผนที่แนวท่อ ของ กปภ.สาขา ทัง้ 20 สาขาในพื ้นที่ภาคใต้ ตอนล่าง พบว่า ยังมีครัวเรื อนอีกจานวน
มากที่ไม่ได้ ใช้ น ้าประปาของ กปภ. ทาให้ โครงการต่างๆ ยังไม่เกิดความคุ้มค่าเท่าที่ควร อย่างไรก็ตาม หาก กปภ. สามารถ
เปลีย่ นให้ ประชาชนที่อยูใ่ นบริ เวณแนวท่อ ซึง่ เปรี ยบเสมือน ลูกค้ าในอนาคต กลายเป็ น ลูกค้ าของ กปภ. ได้ ทงหมด
ั้
จะทา
ให้ กปภ.มีรายได้ เพิ่มขึ ้น ช่วยย่นระยะเวลาคืนทุน และเกิดความคุ้มค่าจากการใช้ งบประมาณมากยิ่งขึ ้น ผู้วิจยั จึงสนใจที่
จะศึกษาถึงปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อความตังใจใช้
้
น ้าประปาของการประปาส่วนภูมิภาค โดยเลือกศึกษาจากกลุ่มลูกค้ าใน
อนาคตในพื ้นที่ภาคใต้ ตอนล่าง เพื่อศึกษาตัวแปรและแนวโน้ มที่ จะทาให้ ประชาชนในพื ้นที่ดงั กล่าว กลายเป็ น ลูกค้ าใน
อนาคต ของ กปภ. ภายใต้ ตวั แปรในกรอบทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Theory of Planed Behavior)
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วัตถุประสงค์ งานวิจัย
1. เพื่อศึกษาการคล้ อยตามกลุม่ อ้ างอิงที่มีอิทธิพลต่อความตังใจใช้
้
บริ การน ้าประปาของการประปาส่วนภูมิภาค
2. เพื่อศึกษาการรับรู้ ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมที่มีอิทธิ พลต่อความตังใจใช้
้
บริ การน ้าประปาของ
การประปาส่วนภูมิภาค
การทบทวนวรรณกรรม
ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Theory of Planned Behavior)
เป็ นทฤษฎีที่พฒ
ั นามาจากทฤษฎีการกระทาด้ วยเหตุผล โดย Fishbein และ Ajzen ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน
มีความเชื่อว่า การกระทาของมนุษย์เกิดจากปั จจัยชี ้นา 3 ประการ ได้ แก่
1. ทัศนคติตอ่ พฤติกรรม (Attitude toward Behavior) เป็ นการประเมินผลของบุคคลว่าหากกระทากิจกรรมนันๆ
้
จะได้ รับผลทางบวกหรื อทางลบ หากได้ รับผลทางบวก ก็มกั จะเลือกทาพฤติกรรมนันๆ
้ หรื อทาซ ้าอีก แต่หากได้ รับผลทาง
ลบ ก็มีแนวโน้ มที่จะไม่ทาพฤติกรรมนัน้
2. การคล้ อยตามกลุม่ อ้ างอิง (Subjective Norm) เป็ นการรับรู้ ของบุคคล ว่าบุคคลแวดล้ อมที่มีความสาคัญต่อ
เรา ต้ องการ เห็นด้ วย หรื อสนับสนุนให้ เราทาพฤติกรรมต่างๆหรื อไม่ หรื อหากเรารับรู้ ว่าบุคคลที่มีความสาคัญกับเราทา
พฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง ก็ มีแนวโน้ มที่เราจะกระทาพฤติกรรมนัน้ ด้ วย ซึ่งกลุ่มอ้ างอิงอาจเป็ นพ่อ แม่ สมาชิ กใน
ครอบครัว เพื่อน ผู้นาชุมชน หรื อสมาชิกในชุมชน ก็ได้
3. การรับรู้ ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม (Perceived Behavioral Control) คือการที่บุคคลประเมิน
ความสามารถของตัวเอง ว่าจะสามารถทาพฤติกรรมได้ หรื อไม่ หากประเมินแล้ วว่ามีกาลัง มีความสามารถ มีโอกาส
มีทรัพยากรเพียงพอ ก็มีแนวโน้ มที่จะแสดงพฤติกรรม แต่หากพิจารณาแล้ วไม่ตนไม่มี ความสามารถ หรื อขาดโอกาส ทุน
ทรัพย์ ทรัพยากร ก็อาจหลีกเลีย่ งการทาพฤติกรรม
แนวคิดเกี่ยวกับความตัง้ ใจซือ้ (Purchase Intention)
ความตังใจซื
้ ้อ เป็ นการแสดงถึงการเลือกใช้ บริ การใดบริ การหนึง่ เป็ นตัวเลือกแรก ซึง่ สามารถสะท้ อนถึงพฤติกรรม
การซื ้อของผู้บริ โภคได้ ซึ่ง Fishbein (1975) กล่าวไว้ ว่า ความตังใจซื
้ ้อ หมายถึง ความตังใจของประชาชนที
้
่จะซื ้อสินค้ า
หรื อบริ การเป็ นตัวเลือกแรก ซึ่งสามารถสะท้ อนถึงพฤติกรรมการซื ้อของผู้บริ โภค พฤติกรรมการซื ้ออาจจะทานายได้ จาก
ความตังใจซื
้ ้อและการที่บคุ คลประเมินความเป็ นไปได้ ในการซื ้อ
ความตังใจซื
้ ้อ เกิดจากอิทธิพลของพฤติกรรมตามแผน ซึ่งประกอบด้ วย ทัศนคติ การคล้ อยตามกลุม่ อ้ างอิง และ
การรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม ซึง่ ค่าน ้าหนักของปั จจัยแต่ละตัวจะเกี่ยวข้ องกับพฤติกรรมการของผู้บริ โภค
การวัดความตังใจซื
้ ้อ จึงมีผลต่อการทานายพฤติกรรมการซื ้อของบุคคลว่าจะทาพฤติกรรมนันหรื
้ อไม่ ดังนัน้ ความตังใจซื
้ ้อ
จึงมักถูกนามาใช้ เป็ นตัวแปรในการกาหนดกรอบงานวิจยั (พวงเพชร ศิริโอด, 2558)
Alessandro Di Fiore (2013) ได้ นาเสนอบทความเรื่ อง นวัตกรรมที่มีผลต่อผู้บริ โภค สาหรับกลุ่มที่ไม่ใช่ลกู ค้ า
ในวารสาร Harvard Business Review โดยหนึ่งในเหตุผลหลักที่ลกู ค้ าไม่ซื ้อสินค้ าหรื อผลิตภัณฑ์ เป็ นประเด็นด้ านสังคม
ซึ่งสอดคล้ องปั จจัยด้ านการคล้ อยตามกลุ่มอ้ างอิง ในทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน ที่ระบุว่า หากสินค้ าหรื อบริ การนันๆ
้
ไม่สอดคล้ องกับศาสนาหรื อบรรทัดฐานของสังคม อาจทาให้ ผ้ บู ริ โภคปฏิเสธการซื ้อสินค้ าหรื อบริ การ รวมถึงหากบุคคลที่
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นับถือ ไม่เห็นด้ วยหรื อเห็นว่าการใช้ สนิ ค้ าหรื อบริ การนันๆ
้ ขัดกับความนิยมของสังคม ย่อมมีแนวโน้ มที่บคุ คลจะปฏิเสธการ
บริ โภคสินค้ าหรื อบริ การนันๆ
้ เช่นกัน
Borith Long (2010) ได้ ศึกษาทัศนคติและปั จจัยด้ านจิตวิทยาที่สง่ ผลกระทบต่อความตังใจของผู
้
้ เดินทางในการ
ใช้ การขนส่งทางรางในเขตเมืองในอนาคต โดยการประยุกต์ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน เพื่อศึกษาถึงความตังใจของผู
้
้
เดินทางในการใช้ รถไฟฟ้าในอนาคตในกรุ งพนมเปญ เมืองหลวงของประเทศกัมพูชา ใช้ แบบสอบถามเก็บข้ อมูลจากผู้ใช้
รถจักรยานยนต์ จานวน 398 คน ที่เดินทางระหว่างถนน Kampuchea Krom และ Russian Boulervards ซึ่งอยู่ในแนว
รถไฟฟ้าเชื่อมโยงจากจุดศูนย์กลางทางธุรกิจในกลางเมือง ไปยังท่าอากาศยาน ผลการวิเคราะห์ด้วยแบบจาลองสมการเชิง
โครงสร้ างพบว่า ตัวแปรด้ านทัศนคติ บรรทัดฐานของบุคคล และการรับรู้ การควบคุมพฤติกรรม มีอิทธิพลต่อความตังใจ
้
ของผู้เดินทางในการใช้ รถไฟฟ้าในอนาคต
พลเอก สังฆคุณ และอัจฉราวรรณ งามญาณ (2560) ศึกษาเรื่ องปั จจัยที่สง่ ผลกับความตังใจซื
้ ้อบ้ านของกลุม่ คน
ที่มีครอบครัว ตามกรอบทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน และศึกษามิติย่อยของกลุม่ อ้ างอิง โดยแบ่งกลุม่ อ้ างอิงออกเป็ น 4 มิติ
ได้ แก่ คู่ครอง ลูก บิดามารดา และเพื่อน เก็บตัวอย่าง จานวน 180 ตัวอย่าง จากผู้มีครอบครัวในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริ มณฑล วิเคราะห์ผลด้ วยสมการถดถอย พบว่า ทัศนคติต่อพฤติกรรม มีอิทธิ พลสูงสุด รองลงมา คือ อิทธิพลของกลุม่
อ้ างอิง โดยในกลุม่ อ้ างอิง ลูก มีอิทธิพลสูงสุด ส่วนการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมมีอิทธิพลต่าสุด
สุมาลี วิจกั ษณ์กุล (2556) ศึกษาเกี่ยวกับปั จจัยด้ านทัศนคติและพฤติกรรมที่มีผลต่อความตังใจซื
้ ้อแบรนด์ไอศกรี ม:
บทบาทประเทศต้ นกาเนิดของผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร บ่งชี ้ว่าปั จจัยด้ านการคล้ อยตามกลุม่ อ้ างอิงไม่มีอิทธิพลต่อ
ความตังใจซื
้ ้อไอศกรี ม เนื่องจากกลุม่ ตัวอย่างให้ ความเห็นว่า การบริ โภคไอศกรี มไม่ได้ เกิดจากค่านิยมคล้ อยตามบุคคล
อ้ างอิง
ระเบียบวิธีการวิจัย
ประชากร ประชาชนที่ อ ยู่ใ นพื น้ ที่ ใ ห้ บ ริ ก ารของ กปภ.สาขา ทัง้ 20 สาขา ใน 7 จัง หวัด ภาคใต้ ต อนล่า ง
และมีที่อยูอ่ าศัยอยูบ่ ริ เวณแนวท่อประปา แต่ยงั ไม่ได้ เป็ นลูกค้ าของ กปภ.
กลุ่ มตัวอย่ างและการสุ่ มกลุ่มตัวอย่ าง เนื่องจากเขตพื ้นที่ให้ บริ การของ กปภ. ยังไม่ครอบคลุมทุกพื ้นที่ 7
จังหวัดภาคใต้ ตอนล่าง ทาให้ ไม่ทราบจานวนประชากรที่แน่นอน จึงใช้ สตู รคานวณของ W.G. Cochran (กัลยา วานิช
บัญชา, 2549) เก็บตัวอย่าง จานวน 400 ราย โดยกาหนดให้ 1 ราย เท่ากับ 1 ครัวเรื อน ใช้ วิธีการสุม่ ตัวอย่างแบบหลาย
ขันตอน
้
โดยขันตอนแรกใช้
้
การสุม่ แบบโควตา (Quota Sampling) แบ่งประชากรออกเป็ น 7 จังหวัด จากนันใช้
้ การสุม่ แบบ
ไม่อาศัยความน่าจะเป็ น (Non-probability sampling) แบบการสุม่ แบบบังเอิญ (Random Sampling) เก็บตัวอย่างให้ ได้
จานวนตามที่กาหนด
เครื่องมือที่ใช้ ในการเก็บข้ อมูล
งานวิจยั นี ้ เก็บข้ อมูลด้ วยแบบสอบถาม ซึง่ แบ่งออกเป็ น4 ตอน ดังนี ้
ตอนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็ นคาถามแบบเลือกตอบ มีทงหมด
ั้
6 ข้ อ
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ตอนที่ 2 ข้ อมูลแหล่งน ้าที่ใช้ ในปั จจุบนั เป็ นคาถามแบบเลือกตอบ มีทงหมด
ั้
1 ข้ อ
ตอนที่ 3 ข้ อคาถามวัดระดับความคิดเห็นที่มีตอ่ ตัวแปรด้ านการคล้ อยตามกลุม่ อ้ างอิง จานวน 5 ข้ อ ข้ อ
คาถามวัดระดับความคิดเห็นที่มีตอ่ ตัวแปรด้ านการรับรู้ ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม จานวน 5 ข้ อ แต่ละข้ อใช้
มาตรวัดแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Likert Scale)
ตอนที่ 4 ข้ อคาถามวัดระดับความคิดเห็นที่มีตอ่ ตัวแปรด้ านความตังใจใช้
้
น ้าประปาของ กปภ จานวน.3
ข้ อ แต่ละข้ อใช้ มาตรวัดแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Likert Scale)
จากการทบทวนวรรณกรรมและทฤษฎีต่างๆ ผู้วิจัยจึงกาหนดกรอบงานวิจยั เรื่ อง ความตังใจใช้
้
น ้าประปาของ
การประปาส่วนภูมิภาค กรณีศกึ ษาลูกค้ าในอนาคตในพื ้นที่ภาคใต้ ตอนล่าง โดยมีกรอบงานวิจยั ดังนี ้
การคล้ อยตามกลุม่ อ้ างอิง
(Subjective Norm)

ความตังใจใช้
้
น ้าประปาของ กปภ.
)Intention to Use Tap Water from PWA(

การรับรู้ ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม
(Perceived Behavioral Control)

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
การวิเคราะห์ ข้อมูล
งานวิจยั นี ้ใช้ การวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี ้
1. การวิเคราะห์โดยใช้ สถิติเชิงพรรณนา )Descriptive Statistic) สาหรับอธิบายข้ อมูลทัว่ ไปของกลุม่ ตัวอย่าง อาทิ
เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ระดับรายได้ ครัวเรื อนเฉลี่ยต่อเดือน และจานวนสมาชิกในครัวเรื อน รวมถึงแหล่งน ้าที่
กลุม่ ตัวอย่างเลือกใช้ ในปั จจุบนั โดยแสดงค่าร้ อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อบรรยาย
ลักษณะทัว่ ไปทางประชากรของกลุม่ ตัวอย่าง
2. วิเคราะห์โดยใช้ สถิติเชิงอนุมาน )Linear Regression( สาหรับอธิบายผลการศึกษาตัวแปรด้ านการคล้ อยตาม
กลุ่มอ้ างอิง และการรับรู้ ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม ที่มีอิทธิ พลต่อความตังใจในการใช้
้
น ้าประปาของการ
ประปาส่วนภูมิภาค โดยทดสอบสมมติฐานที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 และทดสอบทิศทางความสัมพันธ์ของตัวแปร
ต้ นที่มีตอ่ ตัวแปรตาม เพื่อทานายแนวโน้ มความตังใจใช้
้
บริ การน ้าประปาของการประปาส่วนภูมิภาค
สรุ ปผลการวิจัย
จากกลุ่มตัวอย่างทังหมด
้
400 คน เป็ นเพศชาย จานวน 208 คน เพศหญิ ง มี 192 คน ส่วนใหญ่ อยู่ในช่วงอายุ
25-34 ปี ระดับการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย มีรายได้ ครัวเรื อนเฉลี่ยต่อเดือน 15,001 – 20,000 บาท มีสมาชิกใน
ครัวเรื อน 3-4 คน ปั จจุบนั กลุม่ ตัวอย่างนิยมใช้ น ้าจากแหล่งน ้าผิวดิน และใช้ น ้าฝน เป็ นหลัก รองลงมาคือ น ้าประปาจาก
องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นหรื อระบบประปาหมูบ่ ้ าน และน ้าใต้ ดิน ตามลาดับ
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ผลการวิเคราะห์ ระดับความคิดเห็นตามทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน
ผลการวิเคราะห์ตวั แปรด้ านการคล้ อยตามกลุม่ อ้ างอิง (Subjective Norm)
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ตวั แปรด้ านการคล้ อยตามกลุม่ อ้ างอิง

X

การคล้ อยตามกลุ่มอ้ างอิง
1. สมาชิกในครอบครัวของท่านเห็นว่าน ้าประปาของ กปภจะทาให้ สะดวกสบายขึ ้น .
2. เพื่อนของท่านสนับสนุนให้ ทา่ นใช้ น ้าประปาของ กปภ.
3. เพื่อนบ้ านของท่านเห็นว่าการใช้ น ้าประปาของ กปภเป็ นสิง่ ที่ดี .
4. บุคคลที่ทา่ นให้ ความเคารพ อาทิ ผู้นาในชุมชน ผู้นาศาสนา แนะนา สนับสนุนให้
ท่านใช้ น ้าประปาของ กปภ.
5. สมาชิกในชุมชนของท่านเห็นว่าการใช้ น ้าประปา ของ กปภเป็ นสิง่ ที่ดี .
รวม

S.D.

ความหมาย

3.83
3.70
3.57
3.59

0.80
1.02
1.00
1.11

เห็นด้ วยมาก
เห็นด้ วยมาก
เห็นด้ วยมาก
เห็นด้ วยมาก

3.59
3.66

0.99
0.99

เห็นด้ วยมาก
เห็นด้ วยมาก

จากการวิเคราะห์ทางสถิติพบว่า กลุม่ ตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อการคล้ อยตามกลุม่ อ้ างอิงภาพรวมในระดับ เห็น
ด้ วยมาก ( X = 3.66, S.D. = 0.99) โดยประเด็นที่ผ้ ตู อบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็น เห็นด้ วยมาก มากที่สดุ คือ
สมาชิกในครอบครัวของท่านเห็นว่าน ้าประปาของ กปภ. จะทาให้ สะดวกสบายขึ ้น รองลงมาคือ เพื่อนของท่านสนับสนุนให้
ท่านใช้ น ้าประปาของ กปภ. และบุคคลที่ท่านให้ ความเคารพ อาทิ ผู้นาในชุมชน ผู้นาศาสนา แนะนา สนับสนุนให้ ท่านใช้
น ้าประปาของ กปภ. และสมาชิกในชุมชนของท่านเห็นว่าการใช้ น ้าประปาของ กปภ. เป็ นสิง่ ที่ดี ตามลาดับ
ผลการวิเคราะห์ตวั แปรด้ านการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม (Perceived Behavioral Control)
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ตวั แปรด้ านการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม
การรับรู้ ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม

X

S.D.

ความหมาย

1. ท่านรับรู้วา่ ขันตอนการขอใช้
้
บริการน ้าประปาของ กปภเป็ นเรื่องง่าย ไม่ .
ยุง่ ยาก
2. ท่านรับรู้วา่ ท่านไม่มีอปุ สรรคด้ านค่าใช้ จา่ ยในการขอ ติดตังระบบประปา
้
ของ กปภ.
3. ท่านรับรู้วา่ ท่านมีความสามารถในการชาระค่าน ้าประปาเป็ นประจาทุก
เดือน

3.76

0.90

เห็นด้ วยมาก

3.55

0.92

เห็นด้ วยมาก

3.75

0.93

เห็นด้ วยมาก

3.88

0.89

เห็นด้ วยมาก

3.57

0.91

เห็นด้ วยมาก

3.70

0.91

เห็นด้ วยมาก

4. ท่านรับรู้วา่ ท่านไม่มีอปุ สรรคด้ านการเดินทางไปติดต่อ กปภ.
5. ท่านรับรู้วา่ ท่านสามารถค้ นหาข้ อมูลข่าวสารของ กปภได้ งา่ ย ไม่ยงุ่ ยาก .
รวม

จากการวิเคราะห์ทางสถิติพบว่า กลุม่ ตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมภาพรวมใน
ระดั บ เห็ น ด้ วยมาก ( X = 3.70, S.D. = 0.91) โดยประเด็ น ที่ ผ้ ู ตอบแบบสอบถาม เห็ น ด้ วยมาก มากที่ สุ ด คื อ
ท่านรับรู้ ว่าท่านไม่มีอุปสรรคด้ านการเดินทางไปติดต่อ รองลงมาคือ ท่านรับรู้ ว่าขันตอนการขอใช้
้
บริ การน ้าประปาของ
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กปภ. เป็ น เรื่ อ งง่ า ย ไม่ยุ่ง ยาก และ ท่า นรั บ รู้ ว่า ท่า นมี ค วามสามารถในการช าระค่าน า้ ประปาเป็ น ประจ าทุก เดือน
ตามลาดับ
ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้ านความตังใจใช้
้
บริ การน ้าประปาของการประปาส่วนภูมิภาค (Intention to use tap
water from Provincial Waterworks Authority)
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้ านความตังใจใช้
้
บริ การน ้าประปาของการประปาส่วนภูมิภาค
ปั จจัยด้ านความตัง้ ใจใช้ นา้ ประปาของ กปภ.
1. ท่านวางแผนที่จะใช้ น ้าประปาของ กปภ.
ภายใน 6 เดือนนี ้
2. ท่านคาดว่าจะใช้ บริการน ้าประปาของ กปภ. ภายใน 6 เดือนนี ้
3. ท่านตังใจที
้ จ่ ะใช้ น ้าประปาของ กปภ. ภายใน 6 เดือนนี ้
รวม

X

S.D.

ความหมาย

3.71
3.65
3.67
3.68

0.87
0.87
0.91
0.88

เห็นด้ วยมาก
เห็นด้ วยมาก
เห็นด้ วยมาก
เห็นด้ วยมาก

จากผลการสารวจพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อความตังใจใช้
้
บริ การนา้ ประปาของการประปาส่วน
ภูมิภาคภาพรวมในระดับ เห็นด้ วยมาก ( X = 3.68, S.D. = 0.88) โดยประเด็นด้ านความตังใจใช้
้ บริ การน ้าประปาของการ
ประปาส่วนภูมิภาค ที่กลุม่ ตัวอย่าง เห็นด้ วยมาก มากที่สดุ คือ ท่านวางแผนที่จะใช้ น ้าประปาของ กปภ. ภายใน 6 เดือนนี ้
รองลงมาคือ ท่านตังใจที
้ ่จะใช้ น ้าประปาของ กปภ. ภายใน 6 เดือนนี ้ และประเด็น ท่านคาดว่าจะใช้ บริ การน ้าประปาของ
กปภ. ภายใน 6 เดือนนี ้ ตามลาดับ
การวิเคราะห์ สมการถดถอยเชิงเส้ น(Linear Regression)
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้ น
Factor
SN
PCB

C
3.44
3.13

β
0.06
0.15

R2
0.004
0.013

Adjusted R2
0.002
0.011

t
1.32
2.32

Sig.
0.19
0.02*

จากการทดสอบนัยสาคัญทางสถิติของค่าสัมประสิทธิ์ ของตัวแปรอิสระทุกตัว พบว่าปั จจัยด้ านการรับรู้
ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม )sig = 0.02มีอิทธิ พลต่อความตังใจใช้
้
น ้าประปาของการประปาส่ (วนภูมิภาค ที่
ระดับความเชื่อมัน่ ร้ อยละ 95 ในขณะที่ตวั แปรด้ านการคล้ อยตามกลุม่ อ้ างอิงไม่มีอิทธิพลต่อความตังใจใช้
้ บริ การน ้าประปา
ของ กปภ.
เมื่อวิเคราะห์ ทิศทางความสัมพันธ์ พบว่า ความตัง้ ใจใช้ นา้ ประปาของการประปาส่วนภูมิภาคของลูกค้ าใน
อนาคตในพื ้นที่ภาคใต้ ตอนล่าง แปรผันตรงกับปั จจัยด้ านการรับรู้ ความสามารถในการควบคุ มพฤติกรรม )R2 = 0.013)
กล่าวคือ ปั จจัยด้ านการรับรู้ ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม มีอิทธิตอ่ ความตังใจใช้
้
น ้าประปา ร้ อยละ 1.30 ส่วนที่
เหลือร้ อยละ 98.70 เกิดจากตัวแปรที่ไม่ได้ นามาศึกษา
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อภิปรายและสรุ ปผลการวิจัย
หลังการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ พบว่า ปั จจัยด้ านการคล้ อยตามกลุม่ อ้ างอิง ไม่มีอิทธิพลต่อความตังใจใช้
้ บริ การ
น ้าประปาของการประปาส่วนภูมิภาคของลูกค้ าในอนาคตในพื ้นที่ภาคใต้ ตอนล่าง ทังนี
้ ้ เนื่องจากอิทธิพลของกลุม่ อ้ างอิง
อาจมีอิทธิพลแตกต่างกันไปขึ ้นอยู่กบั ประเด็นที่ศึกษา โดยงานวิจยั ของสุมาลี วิจกั ษณ์กุล (2556) ที่ศึกษาเกี่ยวกับปั จจัย
ด้ านทัศนคติ และพฤติ กรรมที่ มี ผลต่ อความตัง้ ใจซื อ้ แบรนด์ ไอศกรี ม : บทบาทประเทศต้ นก าเนิ ดของผู้ บริ โภคในเขต
กรุงเทพมหานคร บ่งชี ้ว่าปั จจัยด้ านการคล้ อยตามกลุม่ อ้ างอิงไม่มีอิทธิพลต่อความตังใจซื
้ ้อไอศกรี ม เนื่องจากกลุม่ ตัวอย่าง
ให้ ความเห็นว่า การบริ โภคไอศกรี มไม่ได้ เกิดจากค่านิยมคล้ อยตามบุคคลอ้ างอิง ซึ่ง สาหรับกลุม่ ตัวอย่างที่ปัจจุบนั ใช้ น ้า
จากแหล่งน า้ อื่ นๆ อาจมี ความเชื่ อ มั่น ถึงคุณภาพของแหล่งนา้ ที่ใช้ อยู่เดิม หรื อ เป็ น กลุ่ม ผู้ที่ อ่อนไหวต่อ ราคา (Price
Sensitive) จึงไม่คล้ อยตามกลุม่ อ้ างอิงและหันไปบริ โภคสินค้ าตามกลุม่ อ้ างอิง
ปั จจัยด้ านการรับรู้ ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม มีอิทธิ พลต่อ ความตังใจใช้
้
บริ การน ้าประปาของการ
ประปาส่วนภูมิภาคของลูกค้ าในอนาคตในพื ้นที่ภาคใต้ ตอนล่าง ตรงกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ โดยกลุม่ ตัวอย่างได้ พิจารณาแล้ ว
ว่ามีความสามารถและมีศกั ยภาพที่จะกระทาพฤติกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการใช้ น ้าประปาของการประปาส่วนภูมิภาคได้
อาทิ ไม่มีอปุ สรรคในการเดินทางไปติดต่อ กับ กปภ รวมถึงพิจารณาแล้ วว่า ขันตอนการขอใช้
้
บริ การ .น ้าประปาของ กปภ .
สาหรับตน เป็ นเรื่ องง่าย ไม่ย่งุ ยาก ปั จจัยด้ านการรับรู้ ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม จึงมีอิทธิ พลต่อความตังใจใช้
้
น ้าประปาของการประปาส่วนภูมิภาค ซึง่ เป็ นการยืนยันตามทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน รวมถึงสอดคล้ องกับงานวิจยั ของ Borith
Long (2010) ที่ระบุว่า ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม มีอิทธิพลต่อความตังใจของผู
้
้ เดินทางในการใช้ รถไฟฟ้าใน
อนาคต
ข้ อเสนอแนะในกาวิจัยครัง้ ต่ อไป
1. ผู้วิจัยอาจมีการศึกษาเชิงเปรี ยบเทียบความตังใจใช้
้
น ้าประปาของการประปาส่วนภูมิภาคกับพื ้นที่อื่นๆ ที่
น่าสนใจ อาทิ เปรี ยบเทียบความแตกต่างในแต่ละจังหวัดของพื ้นที่ภาคใต้ ตอนล่าง การเปรี ยบเทียบผลการศึกษาระหว่าง
พื ้นที่ภาคใต้ ตอนบนกับภาคใต้ ตอนล่าง หรื อเปรี ยบเทียบกับภูมิภาคอื่นๆ เพื่อให้ เห็นความเหมือนหรื อแตกต่างในแต่ละ
พื ้นที่ศกึ ษา
2. ผู้วิจยั อาจต่อยอดการศึกษา โดยศึกษาตัวแปรอื่นๆ ที่อาจมีอิทธิพลต่อความตังใจใช้
้
น ้าประปาของการประปา
ส่วนภูมิภาค นอกเหนือจากกรอบทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนเพิ่มเติ ม ซึ่งสืบเนื่องจากผลการวิจยั พบว่า ยังมีตวั แปรอื่นอีก
ร้ อยละ 98.7 ที่ยงั ไม่ได้ นามาพิจารณาในงานวิจยั ชิ ้นนี ้
ข้ อเสนอแนะในการนาไปใช้
1. การประปาส่วนภูมิภาค อาจกาหนดรู ปแบบการตลาดที่สอดคล้ องกับความต้ องการของลูกค้ าในพืน้ ที่ภาคใต้
ตอนล่าง เช่น การกาหนดแนวทางการตลาดที่ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้ จ่ายให้ กับลูกค้ าในอนาคต ให้ สามารถเข้ าถึงหรื อ
ตัดสินใจใช้ น ้าประปาของ กปภได้ ง่ายขึ ้น เช่น การปรับลดราคาค่าติดตัง้ หรื อการผ่อนชาระค่าติดตัง้ เพื่อ .จูงใจให้ ลกู ค้ าใน
อนาคต ตัดสินใจเป็ นลูกค้ าของ กปภ ได้ เร็ วยิ่งขึ ้น .ส่งผลต่อความคุ้มค่าในการใช้ งบประมาณลงทุนมากขึ ้น
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2. หน่วยงานด้ านสาธารณสุขในพื ้นที่ภาคใต้ ตอนล่าง สามารถนาข้ อมูลที่ได้ จากการศึกษา ไปประยุกต์ใช้ ในการ
กาหนดแผนงานส่งเสริ มสุขอนามัย และวิเคราะห์ แนวโน้ มความเสี่ยงด้ านสุขภาพของประชาชนในพืน้ ที่ เพื่อกาหนด
แนวทางป้องกันและส่งเสริ มสุขภาพแก่ประชาชนต่อไป
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แนวทางการจัดการห่ วงโซ่ คุณค่ าเพื่อลดต้ นทุนและเพิ่มมูลค่ าผู้
ปลูกสับปะรดนางแลในจังหวัดเชียงราย
The standardization of value chain activities to reduce cost and
increase the value of Nang Lae pineapple plant
ดรัณภพ อุดแน่ น1
บทคัดย่ อ
การยกระดับมาตรฐานกิจกรรมห่วงโซ่คณ
ุ ค่าเพื่อลดต้ นทุนเพิ่มมูลค่าการปลูกสับปะรดนางแล นันมี
้ วตั ถุประสงค์
ด้ วยกัน 3 ประการ 1.เพื่อศึกษาห่วงโซ่คุณค่าของสับปรดนางแลในจังหวัดเชียงราย 2.เพื่อศึกษาและหาแนวทางในการ
จัดการห่วงโซ่คณ
ุ ค่าสับปะรดนางแลในจังหวัดเชียงรายให้ มีประสิทธิภาพ 3.เพื่อเสนอแนวทางในการลดต้ นทุนและเพิ่ม
มูลค่าให้ กบั สับปะรดนางแลจังหวัดเชียงราย โดยเป็ นงานวิจยั เชิงคุณภาพ ดาเนินการศึกษาโดยเข้ าไปสังเกตการณ์ และ
เก็ บข้ อมูลจากการสัมภาษณ์ ภาษเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดนางแลในพืน้ ที่ตาบลนางแล จังหวัดเชี ยงรายที่ได้ รับตรา
สัญลักษณ์ สิ่งบ่งชีท้ างภูมิศาสตร์ ( GI)จานวน 51 ราย เพื่อให้ ทราบปั ญหาที่แท้ จริ ง โดยใช้ แบบสัมภาษณ์ เชิงลึกเพื่อเก็บ
ข้ อมูลกับเกษตรกร ผลการศึกษาพบว่า ต้ นกล้ าสับปะรดที่ใช้ ในการเพาะปลูกส่วนใหญ่เพาะต้ นกล้ าขึ ้นมาเอง ส่วนปุ๋ ยมี
การสัง่ ซื ้อจากสหกรณ์การเกษตรตาบลนางแล การดาเนินงาน ในส่วนของขันตอนการปลู
้
กสับปะรดส่วนใหญ่ใช้ ต้นกล้ า
เดิมไม่มีการเพาะปลูกเพิ่มเติม เนื่องจากต้ นสับปะรดหนึง่ ต้ นสามารถให้ ผลผลิตได้ ถึง 4 ปี การใส่ปยต้
ุ๋ นสับปะรดจะให้ ปยุ๋
อยู่ 1 ครัง้ โดยใช้ ปยยู
ุ๋ เรี ย สูตร 46-0-0 การเก็บเกี่ยว เกษตรกรจะเก็บเกี่ยวผลผลิตในช่วงเดือนเมษายนไปจนถึงกรกฎาคม
โดยใช้ แรงงานคนในการเก็ บเกี่ ยวทัง้ หมด ช่องทางการจัดจาหน่ายพบว่า มีอยู่ด้วยกัน 4 ช่องทาง 1.ขายปลีกให้ กับ
นักท่องเที่ยว 2.ขายส่งให้ กบั พ่อค้ าคนกลาง 3.ส่งออกไปยังต่างประเทศ 4.แปรรู ป เกษตรกรส่วนใหญ่มี การพยากรณ์การ
เพาะปลูกและมีการวางแผนด้ านแรงงานก่อนทุกครัง้ ปั ญหาที่พบคือ ไม่มีการใช้ เทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่ทนั สมัยมาช่วยใน
การจัดการ โรคราขาว น ้าฝนไม่เพียงพอ สับปะรดแตก ช่องทางการจัดจาหน่าย ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อผลผลิตสับปะรดและ
ต้ นทุน ซึ่งวิธีการพัฒนาห่วงโซ่คุณค่ าของสับปะรดนางแลในจังหวัดเชียงรายสามารถกระทาได้ โดยเกษตรกรควรนา
เทคโนโลยีที่ทนั สมัยมากใช้ ในการผลิตให้ มากขึ ้นเพื่อลดต้ นทุนและระยะเวลาในการดาเนินงานลง อีกทัง่ หน่วยงานภาครัฐ
ควรมีการสนับสนุนให้ เกษตรกรหันกลับมาปลูกสับปะรดนางแลให้ มาก และเกษตรกรเองควรงดจาหน่ายต้ นกล้ าสับปะรด
นางแลให้ กบั เกษตรกรนอกพื ้นที่ตาบลนางแลที่นาไปเพาะปลูก เนื่องจากในฤดูการเก็บเกี่ยวมีผลผลิตสับปะรดนางแลที่มา
จากนอกพื ้นที่ออกมาจาหน่ายเป็ นจานวนมากทาให้ ราคาสับปะรดนางแลตกต่า
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

อาจารย์โปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
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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

บทนา
.1ที่มาและความสาคัญของปั ญหา
เกษตรกรรมเป็ นอาชีพหลักของคนไทยมาตังแต่
้ สมัยโบราณและเกษตรกรไทยยังยึดติดกับการเพาะปลูกในรู ปแบบเดิมๆ
โดยเป็ นเกษตรเชิงเดี่ยวที่จะต้ องเพิ่งพาปุ๋ ยเคมีและยาฆ่าแมลงโดยเน้ นการผลิตในปริ มาณมากๆไม่คานึงถึงคุณภาพของผลผลิต
ส่งผลให้ ต้นทุนในการเพาะปลูกสูงและยังเกิดสารพิษตกค้ างในระยะยาวสูงขึ ้นอีกทังราคาผลผลิ
้
ตที่ตกต่าทาให้ เกษตรกรต้ องประสบ
ปั ญหาการกู้หนี ้ยืมสิน
จังหวัดเชียงรายเป็ นอีกจังหวัดหนึง่ ของประเทศไทยที่มีความอุดมสมบูรณ์สามารถเพาะปลูกพืชพันธุ์ได้ ตลอดทังปี
้ และยัง
มีรายได้ สว่ นหนึง่ มาจากการเกษตรโดยมีมลู ค่าประมาณ 30,771 ล้ านบาท ซึ่งมีสดั ส่วนถึงร้ อยละ 39.1 ของรายได้ ทงหมดในจั
ั้
งหวัด
เชียงราย (สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร,2559) ส่งผลให้ ภาคการเกษตรเป็ นปั จจัยหลักที่สาคัญต่อการเจริ ญเติบโตของเศรษฐกิจ
ภายในจังหวัด ดังนัน้ จังหวัดเชียงรายจึงได้ มีนโยบายในการส่งเสริ มและพัฒนาสินค้ าเกษตรให้ ได้ มาตรฐานสากลและเพิ่ มขีด
ความสามารถทางการแข่งขันให้ กบั ภาคเกษตร
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สับปะรดเป็ นพืชเศรษฐกิจอีกชนิดหนึง่ ของจังหวัดเชียงรายโดยในปี 2559 มีเพาะปลูกสับปะรดในจังหวัดเชียงรายทังหมด
้
19,392ไร่ ผลผลิตรวม 39,083 ตัน ซึ่งเพิ่มขึ ้นจากปี 2558 ถึงร้ อยละ 4.95 (สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร,2559) และมี แนวโน้ ม
เพิ่มขึ ้นเรื่ อยๆ แหล่งเพาะปลูกสับปะรดหลักๆนันตั
้ งอยู
้ ใ่ นอาเภอเมืองและอาเภอแม่จนั ส่วนสับปะรดพันธุ์นางและพันธุ์นางแลยังคง
เป็ นที่นิยมของเกษตรภายในจังหวัดเนื่องจากให้ ผลผลิตที่แน่นอนและมีการเพาะปลูกดูแลรักษาง่ายอีกทังยั
้ งสามารถขายได้ ราคา
ดีกว่าสับปะรดพันธ์อื่นๆ
ในช่วงกลางปี 2560 ที่ผ่านมาเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดได้ ประสบปั ญหาราคาสับปะรดตกต่า สืบเนื่องมาจากในช่วง
ระหว่างปี 2557-2559 ประเทศไทยได้ ประสบปั ญหาภัยแล้ งส่งผลให้ ผลผลิตสับปะรดลดลงและทาให้ ราคาสับปะรดสูงขึ ้นอย่าง
ต่อเนื่อง จึงเป็ นเหตุจงู ใจให้ เกษตรกรหันมาปลูกสับปะรดเพิ่มมากขึ ้น ประกอบกับปี 2560 ประเทศไทยไม่ได้ ประสบกับปั ญหาภัยแล้ ง
ส่งผลให้ ให้ ผลผลิตสับปะรดในปี 2560 มีจานวนเพิ่มมากขึ ้นดังนันจึ
้ งเกิดปั ญหาผลผลิตล้ นตลาดทาให้ ราคาสับปะรดตกตา่ (เดลินวิ ส์
,2560)
จากปั ญหาข้ างต้ นทางผู้วิจยั จึงมีความประสงค์ที ้่จะศึกษาและปรั บปรุ งห่วงโซ่คุณค่าของสับปะรดนางแลใน
จังหวัดเชียงรายเพื่อสร้ างมูลค่าให้ กบั สับปะรดนางแลและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ตลอดจนได้ รูปแบบในการ
จัดการห่วงโซ่คุณค่าและข้ อเสนอแนะที่เป็ นประโยชน์ต่อเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดนางแลในจังหวัดเชียงราย รวมไปถึง
วิธีการเพิ่มมูลค่าและลดต้ นทุนให้ กบั เกษตรกรผู้เพาะปลูกสับปะรดนางแล
.2วรรณกรรมที่เกี่ยวข้ อง
ห่วงโซ่คณ
ุ ค่า (Value Chain) ตามแนวคิดของ Michael E. Porter 1985 ในหนังสือชื่อ “Competitive Advantage: Creating
and Sustaining Superior Perfomance” โดย Michael E. Porter เชื่ อว่าองค์ กรต่างๆที่ผลิตสินค้ าหรื อบริ การจะต้ องมีการกาหนด
กิจกรรมต่างๆอย่างเป็ นระบบและผู้บริ โภคยินดีที่จะจ่ายเงินสาหรับสินค้ านันซึ
้ ่งการเชื่อมโยงกิจกรรมต่างๆเข้ าด้ วยกันส่งผลให้
องค์กรสามารถสร้ างความได้ เปรี ยบทางการแข่งขันในตลาดได้
โดยแบบจาลองโซ่คณ
ุ ค่าจะมุ่งเน้ นให้ ความสาคัญกับกิจกรรมในโซ่คณ
ุ ค่า ตังแต่
้ กิจกรรมการจัดหา แหล่งวัตถุดิบ การ
แปรรู ป กิจกรรมการส่งมอบสินค้ า การบริ หารให้ กับลูกค้ า โดยมุ่งสร้ างความสามารถการ แข่งขันทางธุรกิจและองค์กร ด้ วยการ
วิเคราะห์คณ
ุ ค่าเพิ่มที่เกิดขึ ้นในแต่ละขันตอน
้
และกิจกรรมต่างๆ เพื่อ เชื่อมโยงกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร ดังนันโซ่
้ คณ
ุ ค่าจึงเป็ นการ
เชื่อมโยงกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร เพื่อที่จะ สร้ างคุณค่าในกิจกรรมต่างๆ (Value-Added Activities) ขององค์กร ซึ่งจะเชื่อมโยงกับคู้
ค้ าในโซ่อปุ ทานด้ วย การเชื่อมโยงกิจกรรมที่เกิดขึ ้นทังภายในองค์
้
กร และภายนอกองค์กร โดยทัว่ ไปการดาเนินธุรกรรมขององค์กร
ส่วนใหญ่ ประกอบด้ วยกิ จกรรมที่หลากหลาย ซึ่ง Porter ได้ จาแนกกิ จกรรมโซ่คุณค่าเป็ นกิจกรรมหลัก (Primary Activities) กับ
กิจกรรมสนับสนุน (Support Activities)โดยกิจกรรมหลักได้ เกี่ยวข้ องโดยตรงกับการ สร้ างคุณค่าเพิ่ม(Value-Added)ให้ แก่ผลิตภัณฑ์
การบริ การที่ส่งมอบให้ กับทางลูกค้ า แบบจาลองโซ่คณ
ุ ค่าได้ กิจกรรมโซ่คุณค่าที่เป็ นกิจกรรมหลัก (Primary Activities) สามารถ
จาแนกได้ ตามประเภท คือ
1. โลจิ สติกส์ขาเข้ า (Inbound Logistics) เป็ นกิ จกรรมการรั บวัตถุดิบ (Raw Materials) จาก Suppliers โดยรวมถึงการ
จัดเก็บเพื่อรอการเบิกจ่ายเพื่อใช้ ในสายงานการผลิตเพื่อดาเนินการ แปรรูป เป็ นผลิตภัณฑ์
2. การปฏิบตั ิการ (Operations) เป็ นกิจกรรมที่เกี่ยวข้ องกับกระบวนการแปรรูปวัตถุดิบ เป็ นผลิตภัณฑ์หรื ออาจเรี ยกว่าการ
ผลิต (Production) เช่น การวางแผน และการรับวัตถุดิบ(Material Handling) การเก็บรักษา และเบิกจ่ายวัตถุดิบ (Warehousing and
Storage) การควบคุมและดูแลยอด คงเหลือของวัตถุดิบ (Inventory Control) การจัดตารางการรับวัตถุดิบ (Vehicle Scheduling) การ
ส่งคืน วัตถุดิบให้ แก่ซพั พลายเออร์ (Return Material to Suppliers) เป็ นต้ น การปฏิบตั ิการ (Operations) เป็ นกิจกรรมที่เกี่ยวข้ องกับ
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กระบวนการแปรรู ปวัตถุดิบเป็ นผลิตภัณฑ์ หรื ออาจเรี ยกว่าการผลิต (Production) กิ จกรรมเกี่ ยวกับการแปลง (Transforming)
วัตถุดิ บไปเป็ นผลิตภัณฑ์ เช่ น การบริ หารจัดการเครื่ องจักรที่ ใช้ ในการผลิต (Machining) การบรรจุหี บห่อ (Packaging) การ
บารุงรักษา อุปกรณ์การผลิต (Equipment Maintenance) การทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ (Testing) เป็ นต้ น
3. โลจิสติกส์ขาออก (Outbound Logistics) เมื่อกระบวนการแปรรูปวัตถุดิบเป็ นผลิตภัณฑ์เสร็ จ เรี ยบร้ อยแล้ วก็มีขนตอน
ั้
ของการส่งมอบสินค้ าไปยังลูกค้ าต่างๆ ในโซ่อปุ ทาน ตังแต่
้ โรงงานผลิตต้ นน ้าจนไปถึง ลูกค้ าซึง่ เป็ นปลายน ้า รวมถึงกิจกรรมเกี่ยวกับ
การรวบรวม (Collecting) เก็บรักษา (Storing) และส่งมอบ (Distributing) ผลิตภัณฑ์ให้ แก่ลกู ค้ า เช่น การเก็บรักษาและเบิกจ่าย
ผลิตภัณฑ์สาเร็ จรู ป (Finished Goods การจัดตารางการส่งสินค้ า (Scheduling Transportation) การดาเนินการเกี่ยวกับการจัดส่ง
สินค้ า (Delivery Operations) เป็ นต้ น
4. การตลาดและการขาย (Marketing and Sales) เป็ นการวิเคราะห์ความต้ องการลูกค้ าใช้ เป็ นข้ อมูล การวางแผนกิจกรรม
เกี่ยวกับการขายผลิตภัณฑ์ให้ แก่ลกู ค้ า เช่น การโฆษณา (Advertising) การส่งเสริ มการ ขาย (Promotion) การขายการเสนอราคา
(Quoting) การเลือกผู้จดั จาหน่าย (Selecting Supplier) การ สร้ างและรักษาความสัมพันธ์กบั ผู้จดั จาหน่าย (Channel Relations) การ
ตังราคา
้
(Pricing) เป็ นต้ น
5. การบริ การ (Service) การให้ บริ การลูกค้ าไม่ใช้ เป็ นเพียงแค่กิจกรรมแต่เป็ นผลกระทบต่อกิจกรรมอื่นๆ ของโลจิสติกส์
การตัดสินใจทังหมดเกี
้
่ยวกับ โลจิสติกส์ มาจากความต้ องที่จะให้ บริ การเพื่อลูกค้ า รวมถึงการ บริ การหลังการขาย ถือเป็ นเรื่ องสาคัญ
เป็ นอย่างมาก
กิจกรรมสนับสนุน (Support Activities) เป็ นกิจกรรมที่สนับสนุนการดาเนินกิจกรรมหลักให้ เกิด ประสิทธิภาพ ประกอบด้ วย
1. โครงสร้ างพืน้ ฐานขององค์กร (Firm Infrastructure) ประกอบด้ วยปั จจัยและระบบสนับสนุน (Support System) การ
ดาเนินงานองค์กร เช่น การเลือกทาเลที่ตงโรงงานและส
ั้
านักงาน การเงิน ปั จจัย สนับสนุนการผลิต
2. การบริ หารทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management) ทรัพยากรมนุษย์เป็ นส่วนที่สาคัญ มากส่วนหนึง่ เพราะ
ถือธุรกิจหรื อองค์กร จะประสบความสาเร็ จหรื อไม่ขึ ้นอยู่กบั ทรัพยากรมนุษย์ การบริ หาร ทรัพยากรบุคคล ประกอบด้ วยการสรรหา
บุคคล (Employee Recruiting) ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม การ ฝึ กอบรม (Training) ให้ กับพนักงาน การประเมินผลงานและจ่าย
ค่าตอบแทนคัดสรรพนักงานที่มีคณ
ุ ภาพ
3. การวิจยั และพัฒนา (Research & Development) ซึ่งได้ แก่การพัฒนาเทคโนโลยี (Technology Management) โดยมุ่ง
การศึกษาค้ นคว้ าวิจยั นวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาองค์กรให้ มคี วามสามารถแข่งขันกับ คูแ่ ข่งอื่นได้ เช่นSamsung จะให้ ความสาคัญ
กับแผนก R&D (Research and Development) เป็ นอย่างมา โดยมีการจัดตังสถาบั
้
นวิจยั ทัว่ โลกเพื่อเป็ นการพัฒนาเทคโนโลยีอย่าง
ต่อเนื่องและสม่าเสมอ
4. การจัดหา /จัดซื ้อ(Procurement) ประกอบด้ วยกิจกรรมที่เกี่ยงข้ องกับการจัดหาปั จจัย ทรัพยากร สาหรับการดาเนินงาน
การจัดหา/จัดซื ้อ วัตถุดิบเพื่อผลิต รวมถึงการเจรจากับคู่ค้าและสร้ างความพันธ์ อนั ดี กับ Suppliers เพื่อการจัดซื ้อวัตถุดิบและ
เครื่ องจักร
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาห่วงโซ่คณ
ุ ค่าของสับปะรดนางแลในจังหวัดเชียงราย
2. เพื่อศึกษาและหาแนวทางในการจัดการห่วงโซ่คณ
ุ ค่าสับปะรดนางแลในจังหวัดเชียงรายให้ มีประสิทธิภาพ
3. เพื่อเสนอแนวทางในการลดต้ นทุนและเพิ่มมูลค่าให้ กบั ผู้ปลูกสับปะรดนางแลในจังหวัดเชียงราย
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กรอบแนวคิดการวิจัย
ห่วงโซ่คณ
ุ ค่าผู้ปลูกสับปะรดนางแล
-Inbound Logistics
-Operations
-Outbound Logistics
-Marketing and Sales
-Services
- Support Activities

วิเคราะห์และหาแนวทางใน
การแก้ ไขปั ญหาและอุปสรรค
ของการจัดการห่วงโซ่คณ
ุ ค่าผู้
ปลูกสับปะรดนางแล

แนวทางการจัดการห่วงโซ่คณ
ุ ค่าเพื่อลดต้ นทุนและเพิม่ มูลค่าผู้ปลูกสับปะรดนางแลในจังหวัดเชียงราย
ระเบียบวิธีการวิจัย
1.ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
ประชากรที่ผ้ วู จิ ยั ได้ กาหนดกลุม่ ตัวอย่างได้ แก่เกษตรกรผู้เพาะปลูกสับปะรดนางแลในจังหวัดเชียงรายที่ได้ รับ
ตราสัญลักษณ์สงิ่ บ่งชี ้ทางภูมศิ าสตร์ (GI) จานวน 51 คน
2 เครื่ องมือที่ใช้ ในการศึกษา
งานวิจยั นี ้เป็ นงานวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผู้วิจยั เก็บข้ อมูลโดยใช้ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก ซึง่ เก็บ
ข้ อมูลเกี่ยวกับ โลจิสติกส์ขาเข้ า,การปฏิบตั ิการ,โลจิสติกส์ขาออก,การตลาดและการขาย,การบริ การ เพื่อเก็บข้ อมูลกับ
เกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดนางแลที่ได้ รับตราสัญลักษณ์สงิ่ บ่งชี ้ทางภูมิศาสตร์ (GI) โดยใช้ วิธีเฉพาะเจาะจง (Purposing
Sampling)และการสุม่ ตัวอย่างแบบลูกโซ่หรื อเชิงก้ อนหิมะ (Snowball Sampling) ผู้วิจยั เก็บเก็บข้ อมูลผู้ปลูกสับปะรดนาง
แลที่ได้ รับตราสัญลักษณ์สงิ่ บ่งชี ้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ตังแต่
้ ต้นน ้า ไปจนถึงปลายน ้า จากนันน
้ าข้ อมูลที่ได้ นามาวิเคราะห์
ตามทฤษฎีหว่ งโซ่คณ
ุ ค่า
3.การเก็บรวบรวมข้ อมูล
1.ข้ อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ได้ จากการสัมภาษณ์ผ้ เู พาะปลูกสับปะรดนางแลที่ได้ รับตราสัญลักษณ์สงิ่ บ่งชี ้
ทางภูมิศาสตร์ (GI) ด้ วยการใช้ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก ได้ แก่ โลจิสติกส์ขาเข้ า,การปฏิบตั ิการ,โลจิสติกส์ขาออก,การตลาด
และการขาย,การบริ การ
2.ข้ อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ได้ จากกากรที่ผ้ วู ิจยั เก็บรวบรวมและบันทึกข้ อมูลทีเ่ กี่ยวข้ องกับการ
เพาะปลูกสับปะรดนางแลในประเทศไทย ในจังหวัดเชียงราย ในตาบลนางแล รวมถึงทฤษฎีที่เกี่ยวข้ องกับห่วงโซ่คณ
ุ ค่า
จากหนังสือ วารสาร วิจยั บทความ และเว็ปไซต์ที่เกี่ยวข้ อง
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ผลการวิจัย
โลจิสติกส์ขาเข้ า(Inbound logistics) เกษตรกรส่วนใหญ่เพาะต้ นกล้ าเอง โดยใช้ หน่อในไร่ของเกษตรกรเอง ส่วน
เกษตรกรบางกลุม่ ที่จะต้ องจัดหาหน่อสับปะรดสามรถจัดหาหน่อ ได้ ง่ายในตาบลนางแล โดยมีราคาจาหน่ายอยูท่ ี่ต้นละ 1
บาท ปุ๋ ยยูเรี ยเกษตรกรหาซื ้อจากร้ านค้ าในตาบลนางแล โดยส่วนใหญ่เกษตรกรจะซื ้อปุ๋ ยจากสหกรณ์ตาบลนางแลซึง่ จะได้
ราคาถูกกว่าที่อื่น ขัน้ ตอนการเตรี ยมดินสาหรั บหรั บเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดนางแลรายใหม่จะต้ องมีการเลือกพื ้นที่
เพาะปลูกที่เหมาะสมเสียก่อน จากนันใช้
้ รถไถไถร่ องเพื่ อเตรี ยมลงต้ นกล้ าสับปะรด ร่ องสูงประมาณ 15 เซนติเมตร ระยะ
ห่วงระหว่างแปลง 1-1.5 เซนติเมตร โดยการเตรี ยมพื ้นที่ปลูกควรเตรี ยมในฤดูแล้ ง ขันตอนการเตรี
้
ยมดินสาหรับเกษตรกรผู้
ปลูกสับปะนางแลอยูแ่ ล้ วให้ ไถกลบต้ นสับปะรดเดิมจากนันทิ
้ ้งไว้ ประมาณ 1 เดือน แล้ วใช้ รถไถไถกลบอี กครัง้ จากนันจาก
้
ดินทิ ้งไว้ 7-10 วัน เพื่อให้ ใบและต้ นของสับปะรดเดิมย่อยสลาย จากนันใช้
้ รถไถไถร่องเพื่อเตรี ยมลงต้ นกล้ าสับปะรด ร่องสูง
ประมาณ 15 เซนติเมตร ระยะห่วงระหว่างแปลง 1-1.5 เซนติเมตร
การปฏิบตั ิการ(Operation) การปลูกสับปะรดนางแลนันจะใช้
้
หน่อของสับปะรดในการปลูก วิธีการคัดเลือกหน่อ
สับปะรดควรคัดหน่อที่มีขนาดเดียวกันหรื อใกล้ เคียงกันในการปลูกแต่ละแปลง เนื่องจากจะทาให้ สามารถเก็ บเกี่ยว
สับปะรดได้ พร้ อมๆกันทังแปลง
้
และไม่ควรใช้ หน่อที่หกั จากต้ นแม่แล้ วทิ ้งไว้ นานเกินไป โดยวิธีการเพาะปลูกจะนิยมปลูก
เป็ นแถวคูร่ ะยะปลูก 30X50 เซนติเมตร ระยะห่างระหว่างแถว 80-90 เซนติเมตร โดยปกติแล้ ว ใน 1 ไร่ จะใช้ หน่อสับปะรด
ทังหมดประมาณ
้
7,500-8,500 หน่อ และฝังหน่อสับปะรดให้ ลกึ ประมาณ 15-25 เซนติเมตร ในส่วนของแรงงานที่ใช้ ในการ
ปลูก เกษตรกรจะจ้ างแรงงานคนภายในพื ้นที่และแรงงานต่างด้ าวโดยอัตราค่าจ้ างจะมีอยู่ 2 รูปแบบ รูปแบบแรกเหมาจ่าย
เป็ นรายวัน วันละ 500 บาท รูปแบบที่สองคิดเป็ นต้ น โดยคิดต้ นละ 30 สตางค์ การใส่ปยนั
ุ๋ นเกษตรกรจะรอฤดู
้
ฝนในการใส่
ปุ๋ ยเนื่องจากปุ๋ ยจะละลายและซึมเข้ าไปยังดินและรากของต้ นสับปะรดได้ อย่างทัว่ ถึงโดยการใส่ปยนั
ุ๋ นจะมี
้
การใส่ปยอยู
ุ๋ ่ 3
ระยะ ระยะแรกใส่หลังจากปลูกสับปะรดไม่เกิน 3 เดือนโดยจะเป็ นปุ๋ ยยูเรี ยเพื่อเร่ งการเจริ ญเติบโตของต้ นสับปะรดสูตร
46-0-0 10 กรัม ต่อสับปะรด 1 ต้ น วิธีการใส่ปยระยะนี
ุ๋
้เกษตรกรจะใช้ ช้อนที่มีขนาดในการตัก 7-10 กรัม ต่อการตักหนึ่ง
ครัง้ ตักปุ๋ ยจากถังพลาสติกแล้ วเทลงไปที่โคนต้ นสับปะรด การใส่ปยระยะแรกนี
ุ๋
้ไม่มีการจ้ างแรงงานในการใส่เนื่องจากช่วง
นี ้เกษตรกรมีเวลาเพียงพอที่จาทาการใส่ปยด้
ุ๋ วยตนเอง ระยะที่สองนิยมใส่กนั ในฤดูฝนโดยปุ๋ ยที่ใช้ จะเป็ นปุ๋ ยสูตร 15-15-15
ในอัตราส่วน 10 กรัม ต่อสับปะรด 1 ต้ น วิธีการใส่ปยระยะนี
ุ๋
้เกษตรกรจะใช้ ช้อนที่มีขนาดในการตัก 7-10 กรัม ต่อการตัก
หนึ่งครัง้ ตักปุ๋ ยจากถังพลาสติกแล้ วเทลงไปที่กาบใบที่ 2 หรื อ 3 นับจากใบที่โผล่พ้นดินขึ ้นมาโคนต้ นสับปะรด การใส่ปยุ๋
ระยะแรกนี ้ไม่มีการจ้ างแรงงานในการใส่เนื่องจากช่วงนี ้เกษตรกรมีเวลาเพียงพอที่จาทาการใส่ปยด้
ุ๋ ว ยตนเอง ระยะที่สาม
ใส่ปยหลั
ุ๋ งจากการใส่ปยรอบที
ุ๋
่สองได้ 3 เดือน โดยใช้ สตู ร 13-13-21 ในอัตราส่วน 10 กรัมต่อสับปะรด 1 ต้ น วิธีการใส่ปยุ๋
ระยะนี ้เกษตรกรจะใช้ ช้อนที่มีขนาดในการตัก 7-10 กรัม ต่อการตักหนึง่ ครัง้ ตักปุ๋ ยจากถังพลาสติกแล้ วเทลงไปที่กาบใบที่
2 หรื อ 3 นับจากใบที่โผล่พ้นดินขึ ้นมาโคนต้ นสับปะรด เนื่องจาก จะทาให้ ต้นสับปะรดสมบูรแข็งแรงเต็มที่ เพิ่มโพแทสเซียม
ทาให้ ผลผลิตมีคณ
ุ ภาพดี การใส่ปยระยะแรกนี
ุ๋
้ไม่มีการจ้ างแรงงานในการใส่เนื่องจากช่วงนี ้เกษตรกรมีเวลาเพียงพอที่จะ
ทาการใส่ปยด้
ุ๋ วยตนเอง การกาจัดวัชพืชโดยปกติการปลูกสับปะรดนางแลไม่จาเป็ นต้ องดูแลมากนัก
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ตารางที่ 1 ราคาปุ๋ ยยูเรี ยและต้ นทุนต่อต้ น
สูตร
ปุ๋ ยยูเรี ย สูตร 46-0-0
ปุ๋ ยยูเรี ย สูตร 15-15-15
ปุ๋ ยยูเรี ย สูตร 13-13-21

ราคา/50 กก.
590 บาท
685 บาท
595 บาท
ที่มา : จากการสารวจ2562,

ต้ นทุนต่อต้ น
0.118 บาท
0.137 บาท
0.119 บาท

โลจิ สติกส์ขาออก(Outbound logistics) การเก็ บเกี่ยวผลสับปะรดนางแลนัน้ จะต้ องทาด้ วยความระมัดระวัง
เนื่องจากสับปะรดนางแลมีผิวบางทาให้ บอบช ้าง่ายและจะต้ องคานึงถึงการขนส่ง เช่น เลือกเก็บเกี่ยวผลที่ยงั ไม่แก่จดั หาก
จะต้ องขนส่งในระยะทางไกล ส่วนขายปลีกหน้ าร้ านควรเลือกเก็บเกี่ยวผลสับปะรดที่มีความสุกพอดีไม่อ่อนหรื อแก่มาก
จนเกินไป เกษตรกรจะใช้ วิธีการสังเกตจากสีผิวของสับปะรด โดยจะต้ องเป็ นสีเหลืองประมาณ 1 ใน 3 ของผลสับปะรด
ส่วนการเก็บเกี่ยวเกษตรกรจะต้ องระมัดระวังเนื่องจากผลบอบช ้าได้ ง่าย ปกติแล้ วเกษตรกรจะไม่ใช้ เครื่ องจักรในการเก็บใช้
เพียงมีดตัดที่ก้านด้ านล่างของสับปะรด ประมาณ 3-4 นิ ้ว และตัดจุกที่ด้านบนของสับปะรดออกจากนันน
้ าใส่กระสอบปุ๋ ย
ขนาด 50 กิโลกรัม และขนขึ ้นรถบรรทุกนาผลสับปะรดไปเก็บไว้ ที่คลังของตน ในส่วนของแรงงานที่ใช้ ในการเก็บสับปะรด
หากไร่ สบั ปะรดมีเนือ้ ที่เพาะปลูกไม่มาก เกษตรกรเจ้ าของสวนจะเป็ นผู้เก็บเกี่ยวเอง แต่ถ้าหากไร่ สบั ปะรดมีพื ้นที่มากเกิน
กว่าจะเก็บเกี่ยวเอง เจ้ าของสวนจะจ้ างแรงงานในพื ้นที่ตาบลนางแลหรื อแรงงานต่างด้ าวในอัตรา กิโลกรัมละ 1 บาท โดย
แรงงาน 1 คน สามารถตัดผลสับปะรดได้ ประมาณ 500-1,000 กิโลกรัม ต่อคน ในหนึง่ วัน ขึ ้นอยูก่ บั สภาพพื ้นที่และสภาพ
ภูมิอากาศ
การตลาดและการจัด จ าหน่ า ย(Marketing and sales)ในด้ า นการตลาดและการขายผู้วิ จัย ได้ ข้ อ มู ล จาก
สัมภาษณ์และได้ แบ่งรู ปแบบของการจัดจาหน่ายออกเป็ น 3 แบบดังนี ้ 1.ขายปลีก การขายปลีกนี ้ จะมี 2 รู ปแบบ รู ปแบบ
แรก ขายเป็ นผลที่ยงั ไม่ปลอก โดยน ้า 1 ขายกิโลกรัมละ 10 บาท น ้า 2 ขายกิโลกรัมละ 5 บาท หรื อขายเป็ นกองที่ไม่ได้ มี
การแยกน ้า กองละ 7-8 บาท รู ปแบบที่สอง ขายเป็ นผลที่ปลอกแล้ วบรรจุถงุ ขายในราคา 20 บาท ต่อถุง 1 ถุงมีน ้าหนัก
ประมาณ 300 กรัม 2.ขายส่งแบ่งย่อยได้ เป็ น 2 วิธี วิธีแรกขายให้ กบั พ่อค้ าคนกลาง โดยพ่อค้ าคนกลางมารับซื ้อสับปะรด
นางแลถึงสวนของเกษตรกร ราคากิโลกรัมละ 5-6 บาท วิธีที่สอง เกษตรกรเป็ นผู้สง่ สับปะรดที่ปลอกสาเร็ จบรรจุใส่กล่อง
โฟมขนาด กว้ าง 298 มิลลิเมตร ยาว 390 มิลลิเมตร สูง 305 มิลลิเมตร ราคาขายปลีกของกล่องโฟมขนาดนี ้อยูท่ ี่กล่องละ
90-95 บาท และบรรจุน ้าแข็งลงในกล่องโฟมเพื่อรักษาความสดของสับปะรดนางแลในระหว่างการขนส่ง วิธีการขนส่ง
เกษตรกรใช้ การขนส่งพัสดุทางอากาศ โดยส่งจากสนามบินแม่ฟา้ หลวง จังหวัดเชียงราย ไปยังท่าอากาศยานปลายทางซึ่ง
อัตราค่าบริ การนันอยู
้ ร่ ะหว่าง 8-15 บาท ขึ ้นอยูก่ บั ระยะทางและน ้าหนัก อีกทังเกษตรกรรายใดได้
้
ลงทะเบียนสับปะรดนาง
แลเป็ นสินค้ า OTOP ทางบริ ษัทและสายการบินได้ มีสว่ นลดให้ กบั เกษตรกรอีกด้ วย 3.แปรรูป สาหรับการแปรรูปใช้ ผลผลิต
ที่หรื อจากการขายในรู ปแบบต่างๆข้ างต้ น นามาแปรรู ปโดยรู ปแบบผลิตภัณฑ์แปรรู ปสับปะรดนางแลนันสามารถท
้
าให้ ได้
รูปแบบ แต่การแปรรูปหลักๆของเกษตรกรคือ สับปะรดนางแลอบแห้ ง แยมสับปะรด น ้าสับปะรด
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ภาพที่ 1 ช่องทางการจัดจาหน่ายสับปะรดนางแล

ที่มา : จาการสารวจ,2562
กิจกรรมสนับสนุน(Support Activities) โครงสร้ างทางพื ้นฐานที่สาคัญและจาเป็ นต่อการปลูกสับปะรดนางแลนัน้
หลักๆคือถนนที่เชื่อมระหว่างไร่สบั ปะรดที่ตงอยู
ั ้ บ่ นเนินเขาไปยังบ้ านของเกษตรกรเองซึง่ บางไร่ยงั ไม่มีการตัดถนนผ่าน ทา
ให้ การเข้ าถึงเป็ นไปอย่างยากลาบอกส่งผลต่อต้ นทุนในการขนส่งและระยะเวลาที่ใช้ ในการขนส่ง อีกประเด็นที่สาคัญคือ
แหล่งน ้าที่จาเป็ นต่อการให้ น ้าสับปะรดในฤดูแล้ งเนื่องจากบางปี มฝี นตกไม่เพียงพอในฤดูแล้ งอาจจะส่งผลผลของสับปะรด
นางแลที่ขาดน ้าปริ แตกหรื อไม่ได้ คณ
ุ ภาพ การบริ หารทรัพย์ยากรมนุษย์ การปลูกสับปะรดภูแลนันปกติ
้
เป็ นงานที่ใช้
แรงงานน้ อย จากการสารวจพบว่าด้ านแรงงานที่ใช้ ในการดาเนินงานของแต่ละไร่นนั ้ เกษตรกรส่วนมากมีการวางแผนก่อน
ทุกครัง้ ก่อนทีจ่ ะทาการเพาะปลูกหรื อเก็บเกี่ยวโดยเกษตรกรจะลงพื ้นที่เพื่อคานวณแรงงานทีใ่ ช้ ในการเพาะปลูก ส่วนการ
เก็บเกี่ยวจะขึ ้นอยูก่ บั ว่าต้ องการเก็บเกี่ยวผลผลิตมากน้ อยเพียงใด ช่วงเวลาไหนที่มคี าสัง่ ซื ้อจากลูกค้ ามากจาเป็ นทีจ่ ะต้ อง
เก็บเกี่ยวผลผลิตเป็ นจานวนมากนันจะมี
้ การจ้ างแรงงานทีม่ ีทกั ษะและประสบการณ์มาเก็บเกี่ยวผลผลิต ส่วนช่วงไหนที่มี
คาสัง่ ซื ้อน้ อยเกษตรกรเจ้ าของไร่ก็จาดาเนินการเก็บเกี่ยวผลผลิตด้ วยตนเอง อุปกรณ์ที่ทนั สมัย โดยทัว่ ไปแล้ วการปลูก
สับปะรดนางแลไม่จาเป็ นต้ องพึ่งเทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่ทนั สมัยเนื่องจากสับปะรดสามารถเติบโตได้ เองได้ ดีตาม
ธรรมชาติอยูแ่ ล้ ว นอกจากนี ้เกษตรบางกลุม่ ที่มีทนุ ทรัพย์ก็จะสามารถจัดซื ้ออุปกรณ์ทจี่ าเป็ นต่อการเพาะปลูกและเก็บเกี่ยว
เช่น รถไถ เครื่ องใส่ปยุ๋ เครื่ องพ่นยาฆ่าแมลง เครื่ องตัดหญ้ า และรถบรรทุกสาหรับบรรทุกผลผลิต นอกจากนี ้จากการ
สารวจพบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่ยงั คงต้ องการอุปกรณ์ตา่ งๆเป็ นของตนเอง การจัดหาวัตถุดิบ จากการสารวจพบว่า
เกษตรกรได้ มีการจัดซื ้อต้ นกลาสับปะรดมากจากเกษตรกรรายอื่นในพื ้นที่ตาบลนางแล ส่วนเกษตรกรที่ปลูกสับปะรดนาง
แลอยูก่ ็จะได้ หน่อที่ได้ มาจากต้ นสับปะรดในไร่ของเกษตรกรเอง ในส่วนของ ปุ๋ ย เกษตรกรเดินทางไปซื ้อด้ วยตนเองจาก
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สหกรณ์การเกษตรตาบลนางแลเนื่องจากได้ ราคาที่ตา่ ยาฆ่าแมลง ยาฆ่าหญ้ าและฮอร์ โมน เกษตรกรจะซื ้อจากร้ านขาย
สินค้ าการเกษตรในระแวกตาบลนางแล
ภาพที่ 2 ภาพแผนผังห่วงโซ่คณ
ุ ค่าของผู้ปลูกสับปะรดนางแล

ที่มา : จาการสารวจ,2562
สรุ ปผลการศึกษา
โลจิสติกส์ขาเข้ า(Inbound logistics) การจัดหาต้ นกล้ า สาหรับหรับเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดนางแลรายใหม่จะมี
การจัดซื ้อหน่อสับปะรดนางแลจากไร่อื่นๆในพื ้นที่ตาบลนางแล โดยราคาขายหน่อสับปะรดนางแลนันราคาตามท้
้
องตลาด
อยู่ที่หน่อละ 1 บาท สาหรั บเกษตรกรผู้ปลูกสับปะนางแลอยู่แล้ วไม่จาเป็ นต้ องจัดซื ้อหน่อสับปะรดใหม่เนื่องจากการ
เพาะปลูกสับปะรดนางแลในแต่ละครัง้ เกษตรกรสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ 4-5 ปี จึงจะทาการเคลียพื ้นที่เพื่อลงหน่อ
ใหม่ โดยสามารถนาหน่อจากต้ นกล้ าเดิมมาใช้ เพาะปลูกได้ เลย
การปฏิบตั ิการ (Operations) การดาเนินภายในไร่ ของเกษตรกร ได้ ผลดังนี ้ เกษตรกรส่วนใหญ่ใช้ แรงงานในการ
ปลูกต้ นกล้ าเนื่องจากขนาดพื ้นที่ในการเพาะปลูกมีขนาดใหญ่เกษตรกรไม่สารมารถเพาะปลูกด้ วยตนเองได้ จึงจาเป็ นต้ อง
มีการจ้ างแรงงาน ซึ่งเกษตรกรจะจ้ างแรงงานเป็ นคนภายในพื ้นที่และแรงงานต่างด้ าวโดยอัตราค่าจ้ างจะมีอยู่ 2 รู ปแบบ
รูปแบบแรกเหมาจ่ายเป็ นรายวัน วันละ 500 บาท รูปแบบที่สองคิดเป็ นต้ น โดยคิดต้ นละ 30 สตางค์ โดยปกติแล้ ว ใน 1 ไร่
จะใช้ หน่อสับปะรดทังหมดประมาณ
้
7,500-8,500 หน่อ และฝั งหน่อสับปะรดให้ ลกึ ประมาณ 15-25 เซนติเมตร ในส่วน
ของการใส่ปยนั
ุ๋ นเกษตรกรจะรอฤดู
้
ฝนในการใส่ปยเนื
ุ๋ ่องจากปุ๋ ยจะละลายและซึมเข้ าไปยังดินและรากของต้ นสับปะรดได้
อย่างทัว่ ถึงโดยการใส่ปยนั
ุ๋ นจะมี
้
การใส่ปยอยู
ุ๋ ่ 3 ระยะ ระยะแรกใส่หลังจากปลูกสับปะรดไม่เกิน 3 เดือนโดยจะเป็ นปุ๋ ย
ยูเรี ยเพื่อเร่งการเจริ ญเติบโตของต้ นสับปะรดสูตร 46-0-0 10 กรัม ต่อสับปะรด 1 คิดเป็ นต้ นทุน 0.118บาท/ต้ น ระยะที่สอง
นิยมใส่กนั ในฤดูฝนโดยปุ๋ ยที่ใช้ จะเป็ นปุ๋ ยสูตร 15-15-15 ในอัตราส่วน 10 กรัม ต่อสับปะรด 1 ต้ น คิดเป็ นต้ นทุน 0.137
บาท/ต้ น ระยะที่สาม ใส่ปุ๋ยหลังจากการใส่ปุ๋ยรอบที่ส องได้ 3 เดือน โดยใช้ สูตร 13-13-21 ในอัตราส่วน 10 กรั มต่อ
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สับปะรด 1 ต้ น คิดเป็ นตนทุน 0.119 บาท/ต้ น การใส่ฮอร์ โมนสับปะรดพันธ์ นางแลไม่จาเป็ น ต้ องใส่ฮอร์ โมน การกาจัด
วัชพืชใช้ เครื่ องตัดหญ้ าในการกาจัด การห่อผลสับปะรดเนื่องจากสับปะรดนางแลมีผิวค่อนข้ างบางและอ่อนจึงไม่สามารถ
ให้ ผลสับปะรดโดนแสงแดดโดยตรงได้
โลจิสติกส์ขาออก (Outbound Logistics) การเก็บเกี่ยวผลสับปะรดนางแลจะใช้ แรงงานคนในการเก็บเกี่ยวท่า
นัน้ เนื่องจากสับปะรดนางแลมีผิวบางทาให้ บอบชา้ ง่าย อุปกรณ์ ที่ใช้ ในการเก็บเกี่ยวคือ มีดโดยตัดที่ก้านด้ านล่างของ
สับปะรด ประมาณ 3-4 นิ ้ว และตัดจุกที่ด้านบนของสับปะรดออกจากนันขนขึ
้
้นรถบรรทุกนาผลสับปะรดไปเก็บไว้ ที่คลัง
ของตน ในส่วนของแรงงานที่ใช้ ในการเก็บสับปะรด หากไร่สบั ปะรดมีเนื ้อที่เพาะปลูกไม่มาก เกษตรกรเจ้ าของสวนจะเป็ นผู้
เก็บเกี่ยวเอง แต่ถ้าหากไร่สบั ปะรดมีพื ้นที่มากเกินกว่าจะเก็บเกี่ยวเอง เจ้ าของสวนจะจ้ างแรงงานในพื ้นที่ตาบลนางแลหรือ
แรงงานต่างด้ าวในอัตรา กิโลกรัมละ 1 บาท โดยแรงงาน 1 คน สามารถตัดผลสับปะรดได้ ประมาณ 500-1,000 กิโลกรัม
ต่อคน ในหนึง่ วัน ขึ ้นอยูก่ บั สภาพพื ้นที่และสภาพภูมิอากาศ
การตลาดและการจัดจาหน่าย(Marketing and sales) ในด้ านการตลาดและการขายสามารถแบ่งช่องทางการ
จัดจาหน่ายออกเป็ น 3 ช่องทางดังนี ้ 1.ขายปลีก การขายปลีกนี ้ จะมี 2 รูปแบบ รูปแบบแรก ขายเป็ นผลที่ยงั ไม่ปลอก โดย
น ้า 1 ขายกิโลกรัมละ 10 บาท น ้า 2 ขายกิโลกรัมละ 5 บาท หรื อขายเป็ นกองที่ไม่ได้ มีการแยกน ้า กองละ 7-8 บาท รูปแบบ
ที่สอง ขายเป็ นผลที่ปลอกแล้ วบรรจุถงุ ขายในราคา 20 บาท ต่อถุง 1 ถุงมีน ้าหนักประมาณ 300 กรัม 2.ขายส่ง สาหรับการ
ขายส่งนันสามารถแบ่
้
งย่อยได้ เป็ น 2 วิธี วิธีแรกขายให้ กบั พ่อค้ าคนกลาง โดยพ่อค้ าคนกลางมารับซื ้อสับปะรดนางแลถึง
สวนของเกษตรกร ราคากิโลกรัมละ 5-6 บาท วิธีที่สอง เกษตรกรเป็ นผู้ส่งสับปะรดให้ กับลูกค้ าตามต่างจังหวัดเอง โดย
ปลอกบรรจุใส่กล่องโฟมขนาด กว้ าง 298 มิลลิเมตร ยาว 390 มิลลิเมตร สูง 305 มิลลิเมตร ราคาขายปลีกของกล่องโฟม
ขนาดนี ้อยู่ที่กล่องละ 90-95 บาท และบรรจุน ้าแข็งลงในกล่องโฟมเพื่อรักษาความสดของสับปะรดนางแลในระหว่างการ
ขนส่ง วิธีการขนส่ง เกษตรกรใช้ การขนส่งพัสดุทางอากาศ ลูกค้ าส่วนใหญ่ อยู่ที่ กรุ งเทพมหานครฯ ภูเก็ ต กระบี่ และ
หาดใหญ่ ซึ่งอัตราค่าบริ การนัน้ อยู่ระหว่าง 8-15 บาท ขึน้ อยู่กับระยะทางและนา้ หนัก 3.แปรรู ป ร้ อยละ 18.42 ของ
เกษตรกรมีการแปรรู ปสับปะรดนางแล การแปรรู ปหลักๆของเกษตรกรคือ สับปะรดนางแลอบแห้ ง แยมสับปะรด นา้
สับปะรด
การบริ การ(Service) เกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดนางแลมีบริ การคัดเกรดของสับปะรดโดยจะคัดเฉพาะสับปะรดน ้า
หนึง่ จากนันบรรจุ
้
หีบห่อและส่งสินค้ าให้ กบั ผู้ซื ้อที่อยูต่ า่ งจังหวัดโดยทางบกและทางเครื่ องบินทาให้ เพิ่มช่องทางในการขาย
กิจกรรมสนับสนุน(Support Activities) 1.โครงสร้ างพื ้นฐานของไร่ สบั ปะรดนางแล พบว่าบางไร่ ยงั ไม่มีถนนตัด
ผ่าน ส่งผลต่อต้ นทุน 2.การบริ หารทรัพย์ยากรมนุษย์ แรงงานที่ใช้ ในการดาเนินงานของแต่ละไร่ นนั ้ เกษตรกรส่วนมากมี
การวางแผนก่อนทุกครัง้ ก่อนที่จะทาการเพาะปลูกหรื อเก็บเกี่ยวโดยเกษตรกรจะลงพื ้นที่เพื่อคานวณแรงงานที่ใช้ ในการ
เพาะปลูก ส่วนการเก็บเกี่ยวจะขึ ้นอยูก่ บั ว่าต้ องการเก็บเกี่ยวผลผลิตมากน้ อยเพียงใด ช่วงเวลาไหนที่มีคาสัง่ ซื ้อจากลูกค้ า
มากจาเป็ นที่จะต้ องเก็บเกี่ยวผลผลิตเป็ นจานวนมากนันจะมี
้
การจ้ างแรงงาน 3.ไม่ได้ นาอุปกรณ์ทนั สมัยที่จาเป็ นต่อการ
ปลูกสับปะรดนางแลได้ แก่ รถไถ เครื่ องตัดหญ้ า เครื่ องพ่นปุ๋ ย มาใช้ ในการดาเนินการ เนื่องจากอุปกรณ์เหล่านี ้สามารถลด
ต้ นทุนและละระยะเวลาในการดาเนินงานได้ 4.การจัดหาวัตถุดิบ มีการจัดซื ้อต้ นกล้ าสับปะรดมากจากเกษตรกรภายใน
ตาบลนางแล ส่วนเกษตรกรที่ปลูกสับปะรดนางแลอยูแ่ ล้ วไม่จาเป็ นต้ องซื ้อหน่อสับปะรด ในส่วนของ ปุ๋ ย เกษตรกรเดินทาง
ไปซื ้อด้ วยตนเองจากสหกรณ์การเกษตรตาบลนางแลเนื่องจากได้ ราคาที่ถกู
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ข้ อเสนอแนะ
1.มีการใส่ปยถึ
ุ๋ ง 3 ครัง้ ดังนันควรมี
้
การปรับปรุงสูตรปุ๋ ยยูเรี ยให้ มคี ณ
ุ ภาพและสามารถใส่ครัง้ เดียวในตลอด
ระยะเวลาเพาะปลูกเพื่อลดขันตอนการใส่
้
ปยต้
ุ๋ นสับปะรดเหลือเพียงครัง้ เดียว ช่วยลดต้ นทุนในการซื ้อปุ๋ ยพร้ อมทังยั
้ งลด
ขันตอนการใส่
้
ปยในรอบที
ุ๋
่สองและสามอีกด้ วย
2.เกษตรกรบางกลุม่ ยังไม่ได้ นาเทคโนโลยีที่ทนั สมัยมาใช้ ในกระบวนการผลิต ดังนันเกษตรกรควนน
้
าเทคโนโลยี
ที่ทนั สมัยมาใช้ ในกระบวรการผลิตมากขึ ้น ในทุกๆขันตอนเนื
้
่องจากปั ญหาแรงงานราคาสูงและการขาดแคลนแรงงานใน
บางช่วง ซึง่ การนาเทคโนโลยีที่ทนั สมัยมาช่วยนี ้ส่งผลให้ ต้นทุนและระยะเวลาในการดาเนินงานลดลง
3.ในฤดูเก็บเกี่ยวมีผลผลิตสับปะรดนางแลออกมามากจนล้ นตลาดทาให้ ราคาผลผลิตตกต่า เกษตรกรเองควรงด
จาหน่ายต้ นกล้ าสับปะรดนางแลให้ กบั เกษตรกรนอกพื ้นที่ตาบลนางแลที่นาไปเพาะปลูก
4.พื ้นที่ในการเพาะปลูกสับปะรดนาแลในตาบลนางแลนันมี
้ ลดน้ อยลงเป็ นอย่างมาก เกษตรอาเภอหรื อเกษตร
จังหวัดควรมีการสนับสนุนให้ เกษตรกรหันกลับมาปลูกสับปะรดนางแลให้ มากขึ ้น
ข้ อเสนอแนะในการทาวิจัยครัง้ ต่ อไป
1. ในการวิจยั ครัง้ ต่อไปควรศึกษาห่วงคุณค่าสับปะรดนางแลในขอบเขตทังพื
้ ้นทีจ่ งั หวัดเชียงรายโดยจะทาให้
ยกระดับและเพิม่ มูลค่าในระดับจังหวัด
2. ในการทาวิจยั ครัง้ ต่อไปควรศึกษาเกี่ยวกับความเป็ นไปได้ ในการส่งออกสับปะรดนางแลไปจาหน่าย
ต่างประเทศ
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อิทธิพลของทัศนคติและการคล้ อยตามกลุ่มอ้ างอิงที่มีต่อความ
ตัง้ ใจซือ้ อาหารอินทรีย์ของผู้บริโภคกลุ่มวัยทางานในประเทศไทย
ATTITUDE AND SUBJECT NORM INFLUENCING THE
PURCHASE INTENTION OF ORGANIC FOODS AMONG
WORKING-AGE CONSUMERS IN THAILAND
มนตร์ วิภา วัฒนศิริ1
วรพจน์ ปานรอด2
บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลของทัศนคติและการคล้ อยตามกลุม่ อ้ างอิงที่มีตอ่ ความตังใจซื
้ ้ออาหาร
อินทรี ย์ของผู้บริ โภคกลุ่มวัยทางานในประเทศไทย โดยใช้ แบบสอบถามออนไลน์เป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
จากผู้บริ โภคกลุ่มวัยทางานในประเทศไทยที่มีอายุระหว่าง 15-59 ปี และรู้ จักอาหารอินทรี ย์ จานวน 385 คน วิเคราะห์
ข้ อมูลด้ วยค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคณ
ู ผลการวิจยั พบว่า ผู้บริ โภคมีทศั นคติตอ่
การซื ้ออาหารอินทรี ย์อยูใ่ นระดับดี มีการคล้ อยตามกลุม่ อ้ างอิงและระดับความตังใจซื
้ ้ออาหารอินทรี ย์อยูใ่ นระดับมาก และ
พบว่าการคล้ อยตามกลุม่ อ้ างอิง (Beta = 0.42) และทัศนคติต่อการซื ้ออาหารอินทรี ย์ (Beta = 0.40) มีอิทธิพลต่อความ
ตังใจซื
้ ้ออาหารอินทรี ย์ของผู้บริ โภคอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
คาสาคัญ : ทัศนคติ การคล้ อยตามกลุม่ อ้ างอิง ความตังใจซื
้ ้อ อาหารอินทรี ย์
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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บทนา
ปั จ จุบัน ผู้บ ริ โภคหัน มาดูแลสุขภาพกัน มากขึน้ จึ ง ให้ ความสาคัญ กับการเลือ กรั บ ประทานอาหารที่มีความ
ปลอดภัย ไร้ สารเคมี เพื่อช่วยให้ ร่างกายมีสขุ ภาพดี จากกระแสการรักสุขภาพของผู้บริ โภคจึงมีอาหารทางเลือกเกิดขึ ้น
คือ “อาหารอินทรี ย์ (Organic Food)” ซึ่งเป็ นอาหารที่ผลิตจากกระบวนการผลิตแบบเกษตรอินทรี ย์ โดยทัว่ ไปการผลิต
อาหารอินทรี ย์จะไม่มีการใช้ สารเคมีการเกษตรหรื อวัตถุสงั เคราะห์ ใด ๆ ที่ก่อให้ เกิ ดอันตรายต่อสุขภาพผู้บริ โภค เช่น
ปุ๋ ยเคมี ยาฆ่าแมลง ยาฆ่าหญ้ า หรื อฮอร์ โมนสังเคราะห์ แต่เป็ นการผลิตโดยใช้ วิธีการทางธรรมชาติในทุกขันตอนของ
้
กระบวนการผลิต เช่น การปลูกโดยใช้ ปยคอกหรื
ุ๋
อปุ๋ ยหมัก มีการควบคุมวัชพืชด้ วยวิธีทางกล เช่น การไถ การพรวน และ
การปลูกพืชหมุนเวียน เป็ นต้ น ส่วนปศุสตั ว์ก็เลี ้ยงโดยใช้ อาหารอินทรี ย์ และอาหารที่ปราศจากฮอร์ โมนหรื ออาหารที่ผ่าน
การตัดแต่งพันธุกรรม ทาให้ อาหารอินทรี ย์มีความปลอดภัยในการบริ โภคมากกว่าอาหารทัว่ ไป นอกจากนี ้อาหารอินทรี ย์
เช่น ผักและผลไม้ อินทรี ย์ ยังมีคณ
ุ ค่าทางโภชนาการที่ สูงกว่าอาหารทัว่ ไป เนื่องจากการปลูกแบบเกษตรอินทรี ย์ คุณภาพ
ดินจะดีกว่า มีสารอินทรี ย์และสารอาหารทางธรรมชาติซึ่งพืชสามารถนาไปใช้ ในสร้ างสารอาหารได้ มากกว่า ส่งผลให้ ใน
ปั จจุบนั มีผ้ ปู ระกอบการหลายรายเริ่ มหันมาดาเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตและจาหน่ายอาหารอินทรี ย์กนั มากขึ ้น เพราะมี
แนวโน้ มการตลาดที่ดี (Voicu & Iliescu, 2015)
ตลาดอาหารอินทรี ย์ในประเทศไทยมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยปี พ.ศ. 2561 มีมูลค่าตลาด 800 ล้ านบาท
และมีแนวโน้ มเติบโตมากขึ ้น โดยได้ รับปั จจัยสนับสนุนจากพฤติกรรมผู้บริ โภคที่หนั มาดูแลสุขภาพกันมากขึ ้น ประกอบกับ
การดาเนินตามยุทธศาสตร์ การพัฒนาเกษตรอินทรี ย์แห่งชาติ พ.ศ. 2560-2564 ที่ประเทศไทยวางเป้าหมายปรับสัดส่วน
การทาตลาดอินทรี ย์ในประเทศเพิ่มขึ ้นจากร้ อยละ 30 เป็ นร้ อยละ 40 และลดสัดส่วนตลาดต่างประเทศลงจากร้ อยละ 70
เหลือร้ อยละ 60 ทาให้ ผ้ ปู ระกอบการมีโอกาสทางการตลาดมากขึ ้น อย่างไรก็ตามพบว่าอาหารอินทรี ย์มกั มีราคาสูงกว่า
อาหารทัว่ ไป ซึ่งเกิดจากหลายปั จจัย เช่น ฟาร์ มเกษตรอินทรี ย์มีขนาดเล็ก ใช้ แรงงานต่อหน่วยในการผลิตมากกว่าฟาร์ ม
ทัว่ ไป ทาให้ มีต้นทุนการผลิตสูง เป็ นต้ น ทาให้ ตลาดอาหารอินทรี ย์ยงั เป็ นสินค้ าที่มีผ้ บู ริ โภคเฉพาะกลุม่ (แนวหน้ า , 2561;
ศูนย์วิจยั กสิกรไทย, 2561)
ตลาดอาหารอินทรี ย์ยงั เป็ นตลาดสินค้ าเฉพาะกลุ่ม ซึ่งผู้บริ โภคส่วนใหญ่เป็ นกลุ่มคนที่มีความรู้ ความตระหนัก
เรื่ องสุขภาพ และมีกาลังซื ้อสูง จากงานวิจยั ที่ผ่านมา พบว่า ผู้บริ โภคกลุม่ วัยทางานเป็ นกลุม่ ที่มีการบริ โภคอาหารอินทรี ย์
มากที่สดุ ทังที
้ ่อาหารอินทรี ย์มีราคาแพง แต่ผ้ บู ริ โภคกลุม่ นี ้ก็ยินดีที่จะจ่าย โดยให้ เหตุผลว่าการจ่ายที่แพงกว่าเป็ นการแลก
กับการได้ มาซึง่ สุขภาพที่ดี (สายช่อ อังศุพานิช, 2559; สมเกียรติ วงศ์ประเสริ ฐ, 2560) ดังนันกลุ
้ ม่ เป้าหมายหลักของตลาด
อาหารอินทรี ย์ที่ผ้ ปู ระกอบการควรให้ ความสาคัญ คือ กลุม่ วัยทางาน เนื่องจากวัยทางานเป็ นกลุ่มประชากรที่มีจานวนมาก
ที่สดุ ในสังคมปั จจุบนั และมีความสามารถในการจ่ายเงินเพื่อดูแลสุขภาพของตนเอง ประกอบกับกลุม่ วัยทางานอายุ 1559 ปี เป็ นกลุม่ ที่มีปัญหาด้ านสุขภาพมากที่สดุ เนื่องจากการทางานตลอดทังวั
้ น ทาให้ กลุม่ วัยทางานเริ่ มหันมาดูแลสุขภาพ
มากขึ ้น (สานักงานสถิติแห่งชาติ, 2561) จึงเป็ นโอกาสของผู้ประกอบการอาหารอินทรี ย์ที่จะสามารถเจาะตลาดผู้บริ โภค
กลุม่ นี ้ได้ ง่ายขึ ้น
อย่างไรก็ตามการที่ผ้ ปู ระกอบการจะสามารถเจาะตลาดผู้บริ โภคกลุ่มวัยทางานให้ ประสบความสาเร็ จได้ นนั ้
จาเป็ นต้ องมีความเข้ าใจถึงความตังใจซื
้ ้อและปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อความตังใจซื
้ ้ออาหารอินทรี ย์ของคนกลุม่ นี ้ เพื่อนาไป
วางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดให้ สามารถตอบสนองความต้ องการของผู้บริ โภคกลุม่ เป้าหมายได้ อย่างแม่นยา จากงานวิจยั
ที่ผ่านมา พบว่า ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อความตังใจซื
้ ้ออาหารอินทรี ย์ของผู้บริ โภคมีหลายปั จจัย เช่น ทั ศนคติและการคล้ อย
ตามกลุม่ อ้ างอิง เป็ นต้ น โดยตามทฤษฎีการกระทาอย่างมีเหตุผล ถ้ าบุคคลมีความเชื่อว่าการทาพฤติกรรมใดแล้ วจะได้ รับ
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ผลทางบวก ก็มีแนวโน้ มที่จะมีทศั นคติที่ดีต่อพฤติกรรมนัน้ และจะเกิดความตังใจท
้ าพฤติกรรมนันมากขึ
้
้น และถ้ าบุคคล
เชื่อว่ากลุม่ คนที่สาคัญต่อตนเอง คิดว่าตนเองควรทาพฤติกรรมนัน้ บุคคลนันก็
้ จะมีแรงจูงใจที่จะทาพฤติกรรมนันมากขึ
้
้น
(Ajzen & Fishbein, 1980)
ดังนันผู
้ ้ วิจยั จึงสนใจศึกษาอิทธิพลของทัศนคติและการคล้ อยตามกลุม่ อ้ างอิงที่มีต่อความตังใจซื
้ ้ออาหารอินทรี ย์
ของผู้บริ โภคกลุ่มวัยทางานในประเทศไทย ทังนี
้ ้ผู้ประกอบการที่ดาเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตและการจาหน่ายอาหาร
อินทรี ย์สามารถนาข้ อมูลที่ได้ ไปใช้ ในการวางแผนกลยุทธ์ ทางการตลาด เพื่อกระตุ้นให้ ผ้ บู ริ โภคมีความตังใจซื
้ ้ออาหาร
อินทรี ย์มากขึ ้น
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับทัศนคติที่มีตอ่ การซื ้ออาหารอินทรี ย์ การคล้ อยตามกลุม่ อ้ างอิง และความตังใจซื
้ ้ออาหารอินทรีย์
ของผู้บริ โภคกลุม่ วัยทางานในประเทศไทย
2. เพื่อศึกษาอิทธิพลของทัศนคติและการคล้ อยตามกลุม่ อ้ างอิงที่มีต่อ ความตังใจซื
้ ้ออาหารอินทรี ย์ของผู้บริ โภค
กลุม่ วัยทางานในประเทศไทย
การทบทวนวรรณกรรม
อาหารอินทรีย์
อาหารอินทรี ย์เป็ นอาหารที่ผลิตจากกระบวนการผลิตแบบเกษตรอินทรี ย์ ซึ่งอาจมีการตรวจสอบรับรองมาตรฐาน
เกษตรอินทรี ย์หรื อไม่ก็ได้ โดยทัว่ ไปการผลิตและแปรรู ปอาหารอินทรี ย์จะไม่มีการใช้ สารเคมีการเกษตร เช่น ปุ๋ ยเคมี ยาฆ่า
แมลง ยาฆ่าหญ้ า หรื อฮอร์ โมนสังเคราะห์ ส่วนการแปรรู ปก็มีการควบคุมในเรื่ องสารปรุ งแต่ง ที่อนุญาตให้ ใช้ ได้ อย่าง
ค่อนข้ างเข้ มงวด ทังสารแต่
้
งสี กลิ่น รส รวมไปถึงสารกันบูด นอกจากผลผลิตเกษตรอินทรี ย์จะมีความปลอดภัยมากกว่า
ผลผลิตทั่วไปแล้ ว ประโยชน์ ที่ผ้ ูบริ โภคได้ จากการบริ โภคอาหารเกษตรอิน ทรี ย์ก็คือ คุณค่าทางโภชนาการ (Voicu &
Iliescu, 2015)
การบริ โภคอาหารอินทรี ย์มีข้อดี ดังนี ้ (1) ปลอดภัยจากสารเคมีการเกษตร เนื่องจากกระบวนการผลิตเกษตร
อินทรี ย์ ปฏิเสธการใช้ สารเคมีการเกษตรที่อาจเป็ นอันตราย เช่น ยาฆ่าแมลง สารป้องกันเชื ้อรา และปุ๋ ยเคมี เป็ นต้ น ทา
ให้ ผลผลิตเกษตรอินทรี ย์มีสารเคมีการเกษตรตกค้ างปนเปื อ้ นต่า (2) ปลอดภัยจากยาปฏิชีวนะและฮอร์ โมน สัตว์ที่เลี ้ยงใน
ระบบเกษตรอินทรี ย์จะไม่ใช้ ยาปฏิชีวนะหรื อฮอร์ โมนเร่ งการเจริ ญเติบโต ทาให้ ผลผลิตต่าง ๆ ไม่มีสารสังเคราะห์ที่เป็ น
อันตรายต่อการบริ โภค (3) ปลอดภัยจากสารปรุ งแต่งอาหาร เนื่องจากการผลิตอาหารแปรรู ปอินทรี ย์มีข้อกาหนดไม่ให้ มี
การใช้ สารเคมีสงั เคราะห์ต่าง ๆ รวมทังกรรมวิ
้
ธีแปรรู ปต้ องไม่ใช้ วิธีการที่อาจเป็ นอันตรายต่อผู้บริ โภค เช่น การฉายรังสี
การหมักโดยใช้ สารเร่ง และการฟอกสีให้ ขาว เป็ นต้ น (4) มีวิตามินและคุณค่าทางโภชนาการสูง จากการเพาะปลูกและการ
เลีย้ งสัต ว์ ที่ เป็ น ธรรมชาติแ ละเอาใจใส่ ท าให้ ผ ลผลิต ที่ ได้ มีคุณภาพดี มี วิ ต ามิ นและสารต่าง ๆ ที่ เ ป็ น ประโยชน์ ทาง
โภชนาการและต่อสุขภาพสูง เช่น สารโอมาก้ า กรดอะมิโน และสารต่อต้ านอนุมลู อิสระ เป็ นต้ น (มูลนิธิสายใยแผ่นดิน,
2559)
ความตัง้ ใจซือ้
ความตังใจซื
้ ้อเป็ นความพยายามในการซื ้อสินค้ าและบริ การของผู้บริ โภค โดยขึ ้นอยู่กบั ปั จจัยหลายประการ เช่น
คุณภาพของสินค้ า และความภักดีตอ่ ตราสินค้ า เป็ นต้ น ความตังใจซื
้ ้อมีผลโดยตรงต่อจานวนในการซื ้อสินค้ าและการเข้ า
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ใช้ บริ การจากผู้จดั จาหน่าย เกิดขึ ้นหลังจากที่ผ้ บู ริ โภคได้ รับรู้ ถึงประโยชน์ใช้ สอยของสินค้ าและการบริ การ และมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการซื ้อ คือ การกลับมาซื ้อสินค้ าซ ้าในอนาคต รวมถึงการแนะนาบุคคลอื่นให้ ซื ้อตามด้ วย (Das, 2014)
ความตัง้ ใจซือ้ เป็ นแนวโน้ มในการซือ้ สินค้ าหรื อบริ การที่มีการแสดงออกใน 3 ลักษณะ คือ ความสนใจ ความ
พยายาม และการวางแผนที่จะซื ้อ ดังนี ้ (1) ความสนใจ (Attention) เป็ นจุดเริ่ มต้ นของความตังใจซื
้ ้อ เมื่อผู้บริ โภคมีความ
สนใจเลือกซื ้อ จะทาการค้ นหาข้ อมูลสินค้ า สอบถามคนที่มีประสบการณ์ในการซื ้อสินค้ า และมีความเชื่อมัน่ ในตัวสินค้ า
(2) ความพยายาม (Try) เมื่อผู้บริ โภคมีความสนใจเลือกซื ้อ จะพยามเปรี ยบเทียบราคาสินค้ า ศึกษาข้ อมูล โปรโมชั่น
ศึกษาข้ อมูลคุณภาพสินค้ าและประโยชน์ของสินค้ า และ (3) การวางแผน (Plan) เมื่อผู้บริ โภคมีความสนใจเลือกซื ้อ จะ
ติดต่อกับผู้ขายสินค้ า ศึกษารูปแบบการชาระเงินคาสินค้ า และชาระเงินค่าสินค้ า (Shiffman & Kanuk, 2007)
ทัศนคติ
ทัศนคติเป็ นการประเมินความพึงพอใจหรื อไม่พอใจของแต่ละบุคคลที่มีตอ่ บุคคล วัตถุ สถานการณ์ และเรื่ องราว
ต่าง ๆ ซึง่ ทัศนคติเป็ นสิง่ ที่เกิดขึ ้นแล้ วจะคงอยูย่ าวนาน และเปลีย่ นแปลงยาก (Kotler & Keller, 2012)
ทัศนคติ มีคุณลักษณะที่สาคัญ 5 ประการ ดังนี ้ (1) ทัศนคติเกิ ดจากวัตถุหรื อสิ่งที่ทาให้ มีผลกระทบ (Attitude
Object) เป็ นทัศนคติที่เกิดจากวัตถุ จากบุคคล และจากพฤติกรรม ซึ่งสิ่งที่สง่ ผลต่อทัศนคติอาจเป็ นเพียงแค่สิ่งเดียวหรื อ
หลายสิ่งรวมกัน (2) ทัศนคติเกิดจากการเรี ยนรู้ (Attitude are Learned) เป็ นทัศนคติที่เกิดขึ ้นจากประสบการณ์ที่ผ่านมา
ของผู้บริ โภคและข้ อมูลที่ได้ รับ เช่น การทดลองใช้ สินค้ า สิ่งเหล่านี ้ถูกสร้ างขึ ้นและสามารถเปลี่ยนแปลงได้ (3) ทัศนคติ
สามารถบ่งบอกถึงแนวโน้ มในการตอบสนองต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งของผู้บริ โภค (Attitude are Predispositions to Respond)
ทัศนคติสามารถนามาใช้ ในการอธิบายความรู้ สกึ และแนวโน้ มของพฤติกรรมที่ผ้ บู ริ โภคจะกระทาในอนาคต (4) ทัศนคติ
เป็ นการแสดงออกถึงความรู้ สกึ ในจิตใจ (Consistency Favorable or Unfavorable Response) ทัศนคติทาหน้ าที่ในการ
จัดระเบียบความคิดของแต่ละบุคคล โดยจะแสดงผลลัพธ์ ออกมาในรูปของความชอบหรื อไม่ชอบ ซึ่งส่งผลต่อพฤติกรรมที่
แสดงออก และ (5) ทัศนคติเกิดจากสถานการณ์ตา่ ง ๆ (Attitude Occur within a Situation) โดยจะมีการเปลีย่ นแปลงไป
ตามสถานการณ์ตา่ ง ๆ ที่เกิดขึ ้น (Lutz, 1991)
การคล้ อยตามกลุ่มอ้ างอิง
การคล้ อยตามกลุม่ อ้ างอิง เป็ น พฤติกรรมที่ได้ รับอิทธิ พลจากบุคคลคนอื่นอย่างมีนยั สาคัญ ซึ่งจะมีอิทธิพลอย่าง
มากต่อความตังใจของบุ
้
คคล (Yadav & Pathak, 2016)
กลุม่ อ้ างอิง (Reference Group) หมายถึง กลุม่ ที่มีอานาจและมีความสามารถในการใช้ อิทธิพลต่อพฤติกรรมของ
บุคคล สามารถแบ่งออกเป็ น 3 ประเภท (Peter & Olson, 2008) ดังนี ้
1. กลุ่มปฐมภูมิกับกลุ่มทุติยภูมิ กลุ่มปฐมภูมิ (Primary Groups) เป็ นกลุ่มที่มีปฏิสมั พันธ์ และการสื่อสารแบบ
เผชิญหน้ าอย่างสม่าเสมอ มีการติดต่อสัมพันธ์กนั อย่างใกล้ ชิดมาก จนกระทัง่ มีความเหนียวแน่นผูกพันกันสูง และสมาชิก
กลุ่มมีความเชื่ อและพฤติกรรมที่คล้ ายคลึงกันอย่างมาก จึงเป็ นกลุ่มที่มีอิทธิ พลต่อความคิดและพฤติกรรมของผู้บริ โภค
มากที่สดุ ส่วนกลุม่ ทุติยภูมิ (Secondary Groups) เป็ นกลุม่ ที่ติดต่อสัมพันธ์ กนั เป็ นครัง้ คราว จึงมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
ของบุคคลค่อนข้ างน้ อย
2. กลุม่ ยอมรับการเข้ าสังคมกับกลุม่ หนีสงั คม กลุม่ ยอมรับการเข้ าสังคม (Aspirational Groups) เป็ นกลุม่ ที่สมาชิก
ได้ มีการยอมรับและอยากที่จะเข้ าร่วมกลุม่ ด้ วยบรรทัดฐาน ค่านิยม และพฤติกรรมของบุคคลหนึง่ ๆ สาหรับกลุม่ หนีสงั คม
(Dissociative Groups) เป็ นกลุม่ ของบุคคลที่ไม่ต้องการจะเข้ าร่วมอยู่ในกลุม่ และหลีกเลีย่ งออกจากกลุม่ นัน้ ๆ
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3. กลุม่ ทางการกับกลุม่ ไม่เป็ นทางการ กลุม่ ทางการ (Formal Groups) เป็ นกลุม่ ที่สมาชิกองค์กร โครงสร้ างองค์กร
ระบุเป็ นลายลักษณ์อกั ษรชัดเจน เช่น องค์กร บริ ษัท ห้ าง ร้ าน ฯลฯ และกลุม่ ไม่เป็ นทางการ (Informal Groups) เป็ นกลุม่ ที่
รวมตัวกันบนพื ้นฐานของความเป็ นเพื่อน การร่ วมงาน ความสนใจที่เหมือนกัน ไม่มีข้อกาหนดสมาชิกองค์กรเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษร
อิทธิพลของทัศนคติและการคล้ อยตามกลุ่มอ้ างอิงที่มีต่อความตัง้ ใจซือ้
อิทธิ พลของทัศนคติ และการคล้ อยตามกลุ่มอ้ างอิง ที่มีต่อความตัง้ ใจซื ้อ สามารถอธิ บายโดยอาศัยทฤษฎีการ
กระท าอย่ า งมี เ หตุ ผ ล (Theory of Reasoned Action: TRA) น าเสนอโดย Ajzen & Fishbein (1980) ทฤษฎี นี แ้ สดง
ความสัมพันธ์ ระหว่างความเชื่อ (Beliefs) ทัศนคติ (Attitude) การคล้ อยตามกลุ่มอ้ างอิง (Subject Norm) ความตังใจ
้
(Intention) และพฤติกรรม (Behavior) ตามแนวคิดที่ว่ามนุษย์โดยปกติแล้ วเป็ นผู้มีเหตุผล พฤติกรรมของแต่ละบุคคลจึง
ไม่ได้ เกิดขึ ้นโดยขาดการพิจารณามาก่อน ดังนันการที
้
่บคุ คลจะมีหรื อไม่มีพฤติกรรมใดอย่างหนึง่ นัน้ จะเกิดความตังใจและ
้
มีเหตุผล โดยโครงสร้ างของทฤษฎีการกระทาอย่างมีเหตุผล ดังภาพที่ 1
ทัศนคติตอ่ พฤติกรรม
(Attitude toward Behavior)
ควำมเชื่อ
(Beliefs)

ควำมตังใจ
้
(Intention)

พฤติกรรม
(Behavior)

กำรคล้ อยตำมกลุม่ อ้ ำงอิง
(Subjective Norm)

ภาพที่ 1 โครงสร้ างของทฤษฎีการกระทาอย่างมีเหตุผล (Theory of Reasoned Action)
ที่มา: Ajzen & Fishbein (1980)
จากภาพที่ 1 จะเห็นว่าพฤติกรรมและความตังใจของแต่
้
ละบุคคลนันเป็
้ นผลมาจากความเชื่อ 2 ประการ ดังนี ้
1. ทัศนคติที่มีตอ่ พฤติกรรม (Attitude toward Behavior) เป็ นการประเมินทางบวกหรื อลบต่อการกระทา ถ้ าบุคคล
มีความเชื่อว่าการทาพฤติกรรมใดแล้ วจะได้ รับผลทางบวก ก็จะมีแนวโน้ มที่จะมีทศั นคติที่ดีตอ่ พฤติกรรมนัน้ แต่ในทางตรง
ข้ ามหากมีความเชื่อว่าการทาพฤติกรรมนันแล้
้ วจะได้ รับผลในทางลบ ก็จะมีแนวโน้ มที่จะมี ทศั นคติที่ไม่ดีตอ่ พฤติกรรมนัน้
กล่าวคือ เมื่อผู้บริ โภคเชื่อว่าการซื ้ออาหารอินทรี ย์แล้ วจะได้ รับผลทางบวก เช่น การมีรสชาติที่ดีขึ ้น สุขภาพที่ดีขึ ้น และ
ความเป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้ อม ก็จะทาให้ ผ้ บู ริ โภคมีทศั นคติที่ดีตอ่ ซื ้ออาหารอินทรี ย์ และเมื่อผู้บริ โภคมีทศั นคติทางบวกก็จะ
เกิดเจตนาหรื อตังใจที
้ ่จะซื ้ออาหารอินทรี ย์นนั่ เอง
2. การคล้ อยตามกลุม่ อ้ างอิง (Subjective Norm) ถูกกาหนดโดยความเชื่อว่าบุคคลหรื อกลุม่ ที่สาคัญสาหรั บเขา
คิดว่าเขาควรทา/ไม่ควรทาพฤติกรรมนัน้ และแรงจูงใจที่จะคล้ อยตามบุคคลหรื อกลุม่ บุคคลว่ามีมากน้ อยแค่ไหน ถ้ าบุคคล
เชื่อว่าคนอื่นหรื อกลุม่ คนที่สาคัญต่อเขาเชื่อว่าเขาควรทาพฤติกรรมนัน้ และยิ่งถ้ ามีแรงกดดันจากสังคมเพิ่มมากขึ ้น เขาก็
จะยิ่งมีแรงจูงใจที่จะทาตามเพิ่มมากขึ ้น ตรงกันข้ ามถ้ าบุคคลเชื่อว่าคนที่สาคัญกับเขาไม่เห็นด้ วยหรื อคัดค้ านไม่ให้ ทา
พฤติกรรมและเขารับรู้ว่ามีแรงกดดันทางสังคมต่อต้ านเพิ่มขึ ้น เขาก็จะไม่คล้ อยตามและไม่ทาพฤติกรรมนัน้ กล่าวคือ เมื่อ
ผู้บริ โภคเชื่อว่ากลุ่มคนที่สาคัญต่อเขา เช่น เพื่อน เพื่อนร่ วมงาน ผู้บงั คับบัญชา หรื อคนในครอบครัว ต้ องการให้ เขาซื ้อ
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อาหารอินทรี ย์เขาก็จะคล้ อยตามและจะเกิดเจตนาหรื อความตัง้ ใจที่จะซื ้ออาหารอินทรี ย์ หรื อถ้ าผู้บริ โภคได้ รับรู้ วา่ คนรอบ
ข้ างที่มีความสาคัญต่อเขาได้ ซื ้ออาหารอินทรี ย์ ก็มีแนวโน้ มที่เขาจะซื ้ออาหารอินทรี ย์คล้ อยตามกลุม่ บุคคลนัน้
กรอบแนวคิดของการวิจัย
ทัศนคติที่มีตอ่ กำรซื ้ออำหำรอินทรี ย์
(Attitude to Purchase Organic Foods)
ควำมตังใจซื
้ ้ออำหำรอินทรี ย์
(Purchase Intention of Organic Foods)
กำรคล้ อยตำมกลุม่ อ้ ำงอิง
(Subjective Norm)

ภาพที่ 2 กรอบแนวคิดของการวิจยั
ระเบียบวิธีการวิจัย
การวิจยั นี ้เป็ นการวิจยั เชิงสารวจ ประชากรที่ศึกษา คือ ผู้บริ โภคกลุม่ วัยทางานในประเทศไทย ที่มีอายุระหว่าง
15-59 ปี มี จ านวนทัง้ สิน้ 43,097,272 คน (สานัก บริ ห ารการทะเบี ย น กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2561)
เนื่องจากงานวิจยั นี ้ใช้ มาตรวัดเป็ นแบบช่วง (Interval Scale) 5 ระดับ คือ เห็นด้ วยอย่างยิ่ง เห็นด้ วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้ วย
และไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง กาหนดค่าคะแนนเป็ น 5, 4, 3, 2 และ 1 ตามลาดับ ซึ่งถื อเป็ นตัวแปรต่อเนื่อง (Continuous
Variable) รวมทังจ
้ านวนประชากรมีขนาดใหญ่ จึงคานวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ สตู รของ Cochran (1977)
กาหนดระดับความเชื่อมัน่ ที่ร้อยละ 95 ได้ กลุม่ ตัวอย่างจานวน 385 คน การสุม่ ตัวอย่างในงานวิจยั นีใ้ ช้ วิธีการสุม่ ตัวอย่าง
แบบเจาะจง (Purposive Sampling โดยมีเงื่อนไขในการเลือกกลุม่ ตัวอย่าง คือ (1) เป็ นผู้บริ โภคกลุม่ วัยทางานในประเทศ
ไทยที่มีอายุระหว่า ง 15-59 ปี และ (2) เป็ นผู้บริ โภคที่ร้ ู จักอาหารอินทรี ย์ เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัยเป็ นแบบสอบถาม
ออนไลน์ แบ่งออกเป็ น 3 ส่วน ได้ แก่ ทัศนคติที่มีต่อการซื ้ออาหารอินทรี ย์ การคล้ อยตามกลุ่มอ้ างอิง และความตังใจซื
้ ้อ
อาหารอิ น ทรี ย์ แบบสอบถามทุก ส่ว นมี ค่า ดัช นี ค วามสอดคล้ อ งระหว่า งข้ อ ค าถามกับ วัต ถุป ระสงค์ (Index of Item
Objective Congruence: IOC) มากกว่า 0.67 ทุกข้ อ และมีคา่ ความเชื่อมัน่ (Cronbach’s Alpha Coefficient) ของตัวแปร
ทัศนคติที่มีตอ่ การซื ้ออาหารอินทรี ย์ การคล้ อยตามกลุม่ อ้ างอิง และความตังใจซื
้ ้ออาหารอินทรี ย์ เท่ากับ 0.895, 0.749 และ
0.925 ตามลาดับ สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้ วย ค่าเฉลีย่ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์การ
ถดถอยพหุคณ
ู สาหรับการแปลความหมายจากค่าเฉลีย่ ของระดับทัศนคติที่มีตอ่ การซื ้ออาหารอินทรี ย์ การคล้ อยตามกลุม่
อ้ างอิง และความตังใจซื
้ ้ออาหารอินทรี ย์ ใช้ เกณฑ์ของกัลยา วานิชย์บญ
ั ชา (2560) ดังนี ้ (1) ระดับทัศนคติที่มีต่อการซื ้อ
อาหารอินทรี ย์: ค่าเฉลี่ย 1.00-1.80 = แย่มาก ค่าเฉลี่ย 1.81-2.60 = แย่ ค่าเฉลี่ย 2.61-3.40 = ปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.414.20 = ดี และค่าเฉลีย่ 4.21-5.00 = ดีมาก (2) ระดับการคล้ อยตามกลุม่ อ้ างอิง: ค่าเฉลีย่ 1.00-1.80 = น้ อยที่สดุ ค่าเฉลีย่
1.81-2.60 = น้ อย ค่าเฉลี่ย 2.61-3.40 = ปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.41-4.20 = มาก และค่าเฉลี่ย 4.21-5.00 = มากที่สดุ และ
(3) ระดับความตังใจซื
้ ้ออาหารอินทรี ย์: ค่าเฉลีย่ 1.00-1.80 = น้ อยที่สดุ ค่าเฉลีย่ 1.81-2.60 = น้ อย ค่าเฉลีย่ 2.61-3.40 =
ปานกลาง ค่าเฉลีย่ 3.41-4.20 = มาก และค่าเฉลีย่ 4.21-5.00 = มากที่สดุ
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ผลการวิจัย
ระดับทัศนคติท่ ีมีต่อการซือ้ อาหารอินทรี ย์ การคล้ อยตามกลุ่ม อ้ างอิง และความตัง้ ใจซือ้ อาหารอินทรีย์
ของผู้บริโภคกลุ่มวัยทางานในประเทศไทย
ทัศนคติที่มีต่อการซื ้ออาหารอินทรี ย์ ของผู้บริ โภคอยู่ในระดับดี (X̅ = 4.02) ข้ อที่มีค่าเฉลี่ยของระดับทัศนคติสงู สุด
คือ การเชื่อว่าอาหารอินทรี ย์มีประโยชน์ในด้ านโภชนาการ (X̅ = 4.32) ส่วนการคล้ อยตามกลุม่ อ้ างอิงอยูใ่ นระดับมาก (X̅ =
3.84) ข้ อที่มีค่าเฉลี่ยของระดับการคล้ อยตามกลุ่มอ้ างอิงสูงสุด คือ หากครอบครัวของตนเองบริ โภคอาหารอินทรี ย์ มี
โอกาสที่ตนเองจะคล้ อยตามหรื อทาตามคนในครอบครัว (X̅ = 4.08) และความตังใจซื
้ ้ออาหารอินทรี ย์อยู่ในระดับมาก (X̅
= 3.50) ข้ อที่มีค่าเฉลี่ยของระดับความตังใจซื
้ ้อสูงสุด คือ ในเร็ ว ๆ นี ้ ตนเองสนใจที่จะซื ้ออาหารอินทรี ย์ (X̅ = 3.58) ดัง
ตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ระดับทัศนคติที่มีต่อการซื ้ออาหารอินทรี ย์ การคล้ อยตามกลุ่มอ้ างอิง และความตังใจซื
้ อ้ อาหารอินทรี ย์ของ
ผู้บริ โภคกลุม่ วัยทางานในประเทศไทย
ตัวแปร
ทัศนคติที่มีตอ่ การซื ้ออาหารอินทรีย์
1. การเชื่อว่าอาหารอินทรีย์มีประโยชน์ในด้ านโภชนาการ
2. การเชื่อว่าอาหารอินทรีย์เป็ นอาหารที่ดีกว่าสาหรับครอบครัว
3. การเชื่อว่าการซื ้ออาหารอินทรีย์เป็ นความคิดที่ดี
4. การซื ้ออาหารอินทรีย์ทาให้ มีความสบายใจ
5. การเชื่อว่าการซื ้ออาหารอินทรีย์เป็ นการกระทาที่สมเหตุสมผล
6. การเชื่อว่าการซื ้ออาหารอินทรีย์เป็ นทางเลือกที่ฉลาด
7. การชอบซื ้ออาหารอินทรีย์
รวม
การคล้ อยตามกลุม่ อ้ างอิง
1. หากครอบครัวของตนเองบริโภคอาหารอินทรีย์ มีโอกาสที่ตนเองจะคล้ อยตาม
หรือทาตามคนในครอบครัว
2. หากบุคคลที่มีความสาคัญต่อตนเอง คิดว่าการบริโภคอาหารอินทรีย์ทาให้ มี สุขภาพที่ดี
ตนเองจะเชื่อและคล้ อยตามความคิดนัน้
3. หากบุคคลที่มีความสาคัญต่อตนเอง คิดว่าตนเองควรซื ้ออาหารอินทรีย์
ตนเองก็จะซื ้ออาหารอินทรีย์ตามความคิดของคนเหล่านัน้
4. หากเพื่อนของตนเองบริโภคอาหารอินทรีย์ มีโอกาสที่ตนเองจะคล้ อยตามหรือ
ทาตามเพื่อน
5. หากคนที่ตนเองนับถือเสนอว่าตนเองควรซื ้ออาหารอินทรีย์ ตนเองก็จะซื ้ออาหาร
อินทรีย์ตามข้ อเสนอของคนเหล่านัน้
รวม
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X̅

S.D.

ระดับ

4.32
4.20
4.08
4.02
4.01
3.98
3.56
4.02

0.65
0.74
0.78
0.81
0.76
0.81
0.93
0.64

ดีมาก
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

4.08

0.79

มาก

3.93

0.82

มาก

3.79

0.86

มาก

3.76

0.88

มาก

3.65

0.93

3.84

0.75

มาก
มาก
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ตารางที่ 1(ต่อ)
ตัวแปร
ความตังใจซื
้ ้ออาหารอินทรีย์
1. ในเร็ว ๆ นี ้ ตนเองสนใจที่จะซื ้ออาหารอินทรีย์
2. การแนะนาบุคคลอื่นให้ ซื ้ออาหารอินทรีย์
3. ในเร็ว ๆ นี ้ ตนเองพยายามที่จะซื ้ออาหารอินทรีย์
4. เมื่อต้ องการซื ้ออาหาร ตนเองจะซื ้ออาหารอินทรีย์
5. การวางแผนที่จะซื ้ออาหารอินทรีย์เป็ นประจา
รวม

X̅

S.D.

ระดับ

3.58
3.56
3.54
3.49
3.34
3.50

0.91
0.90
0.95
0.88
0.99
0.81

มาก
มาก
มาก
มาก
ปานกลาง
มาก

อิทธิพลของทัศนคติและการคล้ อยตามกลุ่มอ้ างอิงที่มีต่อความตัง้ ใจซือ้ อาหารอินทรี ย์ของผู้บริ โภคกลุ่ม
วัยทางานในประเทศไทย
การทดสอบความมีนยั สาคัญทางสถิติของค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ พหุคณ
ู (R) โดยใช้ สถิติ F-test พบว่า มีค่า F
เท่ากับ 213.920 และค่านัยสาคัญทางสถิติจากการทดสอบ (Sig.) เท่ากับ 0.000 แสดงว่าปั จจัยด้ านทัศนคติ (AT) และ
การคล้ อยตามกลุม่ อ้ างอิง (SN) สามารถทานายการเปลีย่ นแปลงของความตังใจซื
้ ้ออาหารอินทรี ย์ได้ อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 โดยตัวแปรที่มีอิทธิพลมากที่สดุ คือ การคล้ อยตามกลุม่ อ้ างอิง (Beta = 0.42) รองลงมา คือ ทัศนคติที่มี
ต่อการซื ้ออาหารอินทรี ย์ (Beta = 0.40) ตามลาดับ เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยในรู ปคะแนนดิบของตัวแปร
การคล้ อยตามกลุม่ อ้ างอิง (b = 0.52) และทัศนคติที่มีตอ่ การซื ้ออาหารอินทรี ย์ (b = 0.46) พบว่า เมื่อผู้บริ โภคมีการคล้ อย
ตามกลุม่ อ้ างอิง มากขึ ้น 1 ระดับ จะทาให้ ความตังใจซื
้ ้ออาหารอินทรี ย์มากขึ ้น 0.52 ระดับ และเมื่อผู้บริ โภคมีทศั นคติตอ่
การซื ้ออาหารอินทรี ย์ ดีขึ ้น 1 ระดับ จะทาให้ ความตังใจซื
้ ้ออาหารอินทรี ย์มากขึ ้น 0.46 ระดับ โดยตัวแปรทังสองสามารถ
้
2
อธิบายความแปรปรวนของความตังใจซื
้ ้ออาหารอินทรี ย์ได้ ร้อยละ 52.80 (R = 0.528) ดังตารางที่ 2 สามารถนามาสร้ าง
สมการพยากรณ์ ได้ ดงั นี ้
สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ:
PI = 0.33 + 0.52SN + 0.46AT
สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน:
PI = 0.42SN + 0.40AT
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ อิทธิ พลของทัศนคติและการคล้ อยตามกลุ่มอ้ างอิงที่มีต่อความตัง้ ใจซื ้ออาหารอินทรี ย์ของ
ผู้บริ โภค
กลุม่ วัยทางานในประเทศไทย
ตัวพยากรณ์
ค่ำคงที่ )Constant(
กำรคล้ อยตำมกลุม่ อ้ ำงอิง )SN(
ทัศนคติที่มีตอ่ กำรซื ้ออำหำรอินทรีย์) AT(
R = 0.73, R2 = 0.528, F = 213.920, Sig. = 0.000*

b
0.33
0.52
0.46

**มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
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S.E
0.19
0.05
0.06

Beta
0.42
0.40

t
1.70
9.71
9.38

Sig.
0.000**
0.000**
0.000**
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ระดับทัศนคติท่ ีมีต่อการซือ้ อาหารอินทรี ย์ การคล้ อยตามกลุ่มอ้ างอิง และความตัง้ ใจซือ้ อาหารอินทรี ย์
ของผู้บริโภคกลุ่มวัยทางานในประเทศไทย
ทัศนคติที่มีต่อการซื ้ออาหารอินทรี ย์ของผู้บริ โภคอยู่ในระดับดี โดยผู้บริ โภคเชื่อว่าอาหารอินทรี ย์มีประโยชน์ในด้ าน
โภชนาการสูงกว่าข้ ออื่น ๆ ทังนี
้ ้เป็ นเพราะงานวิจัยนี ้เก็บข้ อมูลจากผู้บริ โภคกลุ่มวัยทางานที่ร้ ู จักอาหารอินทรี ย์ ซึ่งการที่
ผู้บริ โภครู้ จกั อาหารอินทรี ย์ แสดงให้ เห็นว่าผู้บริ โภคเคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับอาหารอินทรี ย์หรื อเคยได้ รับข้ อมูลเกี่ยวกับ
อาหารอินทรี ย์มาก่อน ว่าอาหารอินทรี ย์เกิดจากกระบวนการผลิตที่เป็ นธรรมชาติและเอาใจใส่ ทาให้ ผลผลิตที่ได้ มีคณ
ุ ภาพที่
ดี มีวิตามิน และสารอาหารต่าง ๆ ทาให้ เกิดทัศนคติหรื อเชื่อว่าอาหารอินทรี ย์เป็ นอาหารที่มีประโยชน์ในด้ านโภชนาการ ซึ่ง
สอดคล้ องกับแนวคิดของ Lutz (1991) ว่าทัศนคติเกิดจากการเรี ยนรู้ เป็ นทัศนคติที่เกิดขึ ้นจากประสบการณ์ ที่ผ่านมาของ
ผู้บริ โภคและข้ อมูลที่ได้ รับ กล่าวคือ หากผู้บริ โภคได้ รับรู้ ข้ อมูลเกี่ยวกับสินค้ า ก็จะทาให้ เกิดทัศนคติหรื อความเชื่อที่มีต่อ
สินค้ านัน้
การคล้ อยตามกลุ่มอ้ างอิงของผู้บริ โภคอยู่ในระดับมาก โดยหากครอบครัวของผู้บริ โภคบริ โภคอาหารอินทรี ย์ มี
โอกาสที่ผ้ บู ริ โภคจะคล้ อยตามหรื อทาตามคนในครอบครัวสูงกว่าข้ ออื่น ๆ ทังนี
้ ้เนื่องจากครอบครัวถือเป็ นกลุม่ อ้ างอิ งปฐม
ภูมิ (Primary Groups) ซึ่งเป็ นกลุ่มที่มีปฏิสมั พันธ์ และการสื่อสารแบบเผชิญหน้ าอย่างสม่าเสมอ มีการติดต่อสัมพันธ์ กนั
อย่างใกล้ ชิดมาก จนกระทัง่ มีความเหนียวแน่นผูกพันกันสูง ทาให้ มีความเชื่อและพฤติกรรมที่คล้ ายคลึงกันอย่างมาก กลุม่
ปฐมภูมิ จึ ง เป็ น กลุ่ม ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความคิ ด และพฤติ ก รรมของผู้บ ริ โภคมากที่ สุด (Peter & Olson, 2008) ดัง นัน้ หาก
ครอบครัวมีการบริ โภคอาหารอินทรี ย์จึงมีโอกาสที่ผ้ บู ริ โภคจะคล้ อยตามหรื อทาตามคนในครอบครัวมากกว่าการทาตามกลุม่
อ้ างอิงอื่น ๆ
ผู้บริ โภคมีความตังใจซื
้ ้ออาหารอินทรี ย์อยู่ในระดับมาก โดยข้ อที่มีระดับความตังใจซื
้ ้อสูงสุด คือ ในเร็ ว ๆ นี ้ ตนเอง
สนใจที่จะซื ้ออาหารอินทรี ย์ ทังนี
้ ้อาจเป็ นเพราะความสนใจเป็ นเป็ นจุดเริ่ มต้ นของความตังใจซื
้ ้อสินค้ า กล่าวคือ เมื่อผู้บริ โภค
มีความสนใจเลือกซื ้อ จะทาการค้ นหาข้ อมูลสินค้ า สอบถามคนที่มีประสบการณ์ในการซื ้อสินค้ า และมีความเชื่อมัน่ ในตัว
สินค้ า และเมื่อผู้บริ โภคมีความสนใจเลือกซื ้อ จะมีความพยามเปรี ยบเทียบราคาสินค้ า ศึกษาข้ อมูล โปรโมชัน่ ศึกษาข้ อมูล
คุณภาพสินค้ าและประโยชน์ของสินค้ า และจึงมีการวางแผนการซื ้อ โดยการติดต่อกับผู้ขายสินค้ า ศึกษารู ปแบบการชาระ
เงินค่าสินค้ า และชาระเงินค่าสินค้ า (Shiffman & Kanuk, 2007)
อิทธิพลของทัศนคติและการคล้ อยตามกลุ่มอ้ างอิงที่มีต่อความตัง้ ใจซือ้ อาหารอินทรี ย์ของผู้บริ โภคกลุ่ม
วัยทางานในประเทศไทย
ทัศนคติและการคล้ อยตามกลุม่ อ้ างอิงมีอิทธิพลต่อความตังใจซื
้ ้ออาหารอินทรี ย์ของผู้บริ โภค เนื่องจากตามทฤษฎี
การกระทาอย่างมีเหตุผล ทัศนคติเป็ นการประเมินทางบวกหรื อลบต่อการกระทา ถ้ าบุคคลมีความเชื่อว่าการทาพฤติกรรม
ใดแล้ วจะได้ รับผลทางบวก ก็จะมีแนวโน้ มที่จะมีทศั นคติที่ดีต่อพฤติกรรมนัน้ กล่าวคือ เมื่อผู้บริ โภคเชื่อว่าการซื ้ออาหาร
อินทรี ย์แล้ วจะได้ รับผลทางบวก เช่น การได้ รับคุณค่าทางโภชนาการ ก็จะทาให้ ผ้ บู ริ โภคมีทศั นคติที่ดีต่อ การซื ้ออาหาร
อินทรี ย์ เมื่อผู้บริ โภคมีทศั นคติทางบวกก็จะเกิดเจตนาหรื อตังใจที
้ ่จะซื ้ออาหารอินทรี ย์นนั่ เอง สาหรับการคล้ อยตามกลุม่
อ้ างอิงถูกกาหนดโดยความเชื่อว่าบุคคลหรื อกลุม่ ที่สาคัญสาหรับเขาคิดว่าเขาควรทา/ไม่ควรทาพฤติกรรมนัน้ และแรงจูงใจ
ที่จะคล้ อยตามบุคคลหรื อกลุม่ บุคคลว่ามีมากน้ อยแค่ไหน ถ้ าบุคคลเชื่อว่าคนอื่นหรื อกลุม่ คนที่สาคัญต่อเขาเชื่อว่าเขาควร
ทาพฤติกรรมนัน้ เขาก็จะยิ่งมีแรงจูงใจที่จะทาตามเพิ่มมากขึ ้น กล่าวคือ เมื่อผู้บริ โภคเชื่อว่ากลุม่ คนที่สาคัญต่อเขาต้ องการ
ให้ เขาซื ้ออาหารอินทรี ย์เขาก็จะคล้ อยตามและจะเกิดเจตนาหรื อความตังใจที
้ ่จะซื ้ออาหารอินทรี ย์ หรื อถ้ าผู้บริ โภคได้ รับรู้วา่
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คนรอบข้ างที่มีความสาคัญต่อเขาเช่น ครอบครัว ได้ ซื ้ออาหารอินทรี ย์ ก็มีแนวโน้ มที่เขาจะซื ้ออาหารอินทรี ย์คล้ อยตามกลุม่
บุคคลนัน้ (Ajzen & Fishbein, 1980)
ข้ อเสนอแนะ
จากข้ อค้ นพบของงานวิจยั ทัศนคติและการคล้ อยตามกลุ่มอ้ างอิง มีอิทธิ พลต่อความตังใจซื
้ ้ออาหารอินทรี ย์ของ
ผู้บริ โภค ดังนันผู
้ ้ ประกอบการอาหารอินทรี ย์ควรส่งเสริ มให้ ผ้ บู ริ โภคมีทศั นคติที่ดีต่อการซื ้ออาหารอินทรี ย์ โดยการนาเสนอ
ข้ อดีของการซื ้ออาหารอินทรี ย์ที่ดีกว่าการซื ้ออาหารทัว่ ไป และควรส่งเสริ มการบริ โภคอาหารอินทรี ย์ผ่านทางเครื อข่าย
ครอบครัว เช่น การจัดรายการส่งเสริ มการขายของอาหารอินทรี ย์ โดยจัดทาแพ็ คเกจเพื่อให้ ผ้ บู ริ โภคส่งมอบอาหารอินทรี ย์
แก่คนในครอบครัว ทาให้ เกิดการโน้ มน้ าวในการบริ โภคอาหารอินทรี ย์สกู่ ลุม่ ครอบครัวต่อไป
เอกสารอ้ างอิง
กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา. (2560). การใช้ SPSS for Window ในการวิ เคราะห์ข้อมูล (พิมพ์ครัง้ ที่ 29). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์สาม
ลดา.
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ปั จจัยที่มีผลต่ อความตัง้ ใจที่จะใช้ งานคิวอาร์ เพย์ เมนต์
ของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดย่ อม ในจังหวัดสงขลา
FACTORS OF AFFECTING INTENTION TO USE QR
PAYMENT FOR SMALL BUSINESS ENTREPRENEUR IN
SONGKHLA
พิมพ์ รภัส ธนาภรนนทศิริ1
ปาริชาติ เบ็ญฤทธิ์2
บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความตัง้ ใจที่จะใช้ งานระบบรับชาระเงินคิวอาร์ เพย์เมนต์ของผู้ประกอบการ
ธุรกิจขนาดย่อมในจังหวัดสงขลา ซึ่งการศึกษาในครัง้ นี ้เป็ นการศึกษาเชิงปริ มาณ (Quantitative Research) ในรู ปแบบ
ของการศึ ก ษาเชิ ง ส ารวจ (Survey Research) โดยใช้ แบบสอบถามเป็ นเครื่ อ งมื อ ในการเก็ บ รวบรวมข้ อมู ล จาก
ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดย่อมที่รับชาระค่าสินค้ าและบริ การผ่านคิวอาร์ เพย์เมนต์ในกิจการ จานวน 130 ตัวอย่างและ
วิเคราะห์ข้อมูลด้ วยค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่าปั จจัยด้ าน
สภาพสิ่งอานวยความสะดวกในการใช้ งาน ปั จจัยด้ านความคาดหวังในความพยายาม และปั จจัยด้ านอิทธิพลทางสังคม
ส่งผลต่อความตังใจที
้ ่จะใช้ งานคิวอาร์ เพย์เมนต์ของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดย่อมในจังหวัดสงขลาอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติ
คาสาคัญ: คิวอาร์ เพย์เมนต์,ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดย่อม ความตังใจที
้ ่จะใช้ งานเทคโนโลยี
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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บทนา
เทคโนโลยีทางการเงินมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องการบริ การทางการเงินในรู ปแบบต่างๆ ของธนาคาร ไม่ว่าจะ
เป็ นการโอนเงิน การชาระเงินค่าสินค้ าและบริ การต่างๆ ล้ วนแล้ วแต่มีการนาเทคโนโลยีเข้ ามาเกี่ยวข้ องเพื่อลดบทบาทหรื อ
กาจัดตัวกลางทางการเงินแบบดังเดิ
้ ม การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี )Technological Disruption) ถือเป็ นความท้ าทาย
สาคัญที่ส่งผลต่อทุกภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมการเงิน (พิมรักษ์ พรหมปาลิต, 2559) ประเทศ
ไทยนันกล่
้ าวได้ ว่ากาลังอยู่ในขันของการเปลี
้
่ยนผ่านหรื อกระบวนการก้ าวไปสู่สงั คมไร้ เงินสดโดยรัฐบาลได้ ผลักดันและ
สนับสนุนให้ สงั คมไทยก้ าวสูส่ งั คมไร้ เงินสดโดยมีการกาหนดนโยบายส่งเสริ มพัฒนาและผลักดันระบบการชาระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์ในรู ปแบบต่างๆโดยร่ วมกับทางธนาคารแห่งประเทศไทยออกประกาศให้ ธนาคารพาณิชย์และสถาบัน
การเงินภายในประเทศไทยจัดทาบริ การรับชาระค่า สินค้ าและบริ การผ่าน คิวอาร์ โค้ ด (QR Code) มาใช้ ในระบบรับชาระ
เงินภายในประเทศเพื่อสร้ างความเป็ นมาตรฐานสากลซึ่งการชาระค่าสินค้ าและบริ การผ่านคิวอาร์ โค้ ดมีการใช้ งานอย่าง
แพร่ หลายในหลายประเทศทัว่ โลก เนื่องจากง่ายต่อการใช้ งานในการเก็บข้ อมูลและเป็ นอีกสิ่งหนึ่งที่ช่วยอานวยความ
สะดวกแก่ผ้ ใู ช้ งาน(นฤเทพ สุวรรณธาดาและคณะ, 2556)อีกทังยั
้ งเป็ นการพัฒนาระบบการทาธุรกรรมให้ สะดวกรวดเร็ ว
ยิ่งขึ ้น การชาระค่าสินค้ าและบริ การผ่านคิวอาร์ โค้ ดจึงเป็ นทางเลือกในการชาระเงินทางหนึง่ ที่ได้ รับความนิยมอย่างรวดเร็ว
ในระยะเวลาไม่กี่ปีที่ผ่านมา โดยการทาธุรกรรมผ่านคิวอาร์ โค้ ดถูกเรี ยกว่า คิวอาร์ เพย์เมนต์ )QR PAYMENT) ซึ่งเป็ นการ
ชาระค่าสินค้ าและบริ การต่างๆผ่านคิวอาร์ โค้ ดโดยผู้ใช้ บริ การใช้ วิธีการชาระเงินผ่านบริ การธนาคารบนโทรศัพท์มือถือของ
ธนาคารต่างๆ ในการอ่านคิวอาร์ โค้ ดของร้ านค้ าเพื่อชาระเงินค่าสินค้ าได้ อย่างรวดเร็ ว สาหรับภาคธุรกิจข้ อดีประการแรก
คือ ต้ นทุนหรื อความเสี่ยงในการถือเงินสดลดลง เช่น ต้ นทุนเพื่อป้ องกันการทุจริ ตของพนักงาน ความเสี่ยงจากการถูก
โจรกรรม ต้ นทุนจากการเบิกถอนเงินสดในแต่ละครัง้ ลดต้ นทุนในการจัดเก็บเอกสารการทาธุรกรรมต่างๆ อีกทังยั
้ งเพิ่ม
ความรวดเร็ วในการทาธุรกรรมซื ้อขายและเอื ้อประโยชน์ในการต่อยอดกลยุทธ์ทางธุรกิจ ขณะที่ผ้ บู ริ โภคจะสามารถเลือก
ช่องทางการชาระเงินได้ หลากหลาย ซึ่งถือเป็ นการอานวยความสะดวกให้ กบั ผู้ใช้ บริ การในการทาธุรกรรมได้ อย่างรวดเร็ ว
ยิ่งขึ ้น ลดขันตอนในการท
้
าธุรกรรมไม่ต้องพกเงินสด สะดวกทังผู
้ ้ ใช้ บริ การและร้ านค้ า (ศูนย์วิจยั กสิกรไทย, 2561)
ผลการวิจยั ของบริ ษัทยูเนี่ยนเพย์ อินเตอนร์ เนชัน่ แนลและนีลเส็นศึกษาพฤติกรรมการใช้ งานคิวอาร์ เพย์เมนต์ของ
ประชาชนในประเทศไทยพบว่าประชาชนคนไทยมีความนิยมในการชาระค่าสินค้ าและบริ การผ่านคิวอาร์ เพย์เมนต์เพิ่มขึ ้น
เป็ นร้ อยละ 75 แสดงให้ เห็นถึงการยอมรับการใช้ งานคิวอาร์ เพย์เมนต์เพิ่มขึ ้น แต่อย่างไรก็ตามการใช้ เงินสดยังคงเป็ นสิง่ ที่
นิยมมากที่สดุ โดยคิดเป็ นร้ อยละ 87 ซึ่งอุปสรรคสาคัญที่ยงั ทาให้ คิวอาร์ เพย์เมนต์ไม่ได้ รับความนิยมอย่างแพร่ หลายคือ
ผู้ประกอบการร้ านค้ าที่รองรับบริ การคิวอาร์ เพย์เมนต์นนมี
ั ้ จากัดจึงทาให้ ความนิยมในเงินสดยังคงมากที่สดุ อยู่ (Brand
Inside,2561) ซึ่ง ในประเทศไทยจากการสารวจของสานัก งานส่ง เสริ ม วิ สาหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย่ อ มพบว่ า มี
ผู้ประกอบการเพียงร้ อยละ 12.8 ที่ใช้ อินเตอร์ เน็ตเพื่อขายสินค้ าหรื อบริ การสาหรับธุรกิจ จากสถานการณ์ ดงั ที่กล่าวมา
ข้ างต้ นนันน
้ ามาสูก่ ารศึกษาเรื่ อง “ปั จจัยที่มีผลต่อความตังใจที
้ ่จะใช้ งานคิวอาร์ เพย์เมนต์ของผู้ประกอบการธุรกิจขนาด
ย่อม” ซึ่งจะศึกษาในกลุ่มของผู้ประกอบการขนาดย่อมที่ประกอบกิจการในรู ปแบบของบุคคลธรรมดาในพื ้นที่จังหวัด
สงขลาเนื่องจากเป็ นพื ้นที่ทางเศรษฐกิจที่สาคัญของภาคใต้ (สุทิศา นนทพันธ์ ,2559) ซึ่งกลุม่ ผู้ประกอบการเป็ นตัวกลาง
สาคัญที่ให้ บริ การและจะทาให้ การใช้ งานคิวอาร์ เพย์เมนต์ในประเทศมีการขยายตัว
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วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อความตังใจที
้ ่จะใช้ งานระบบชาระเงินผ่านคิวอาร์ เพย์เมนต์ของผู้ประกอบการในจังหวัด
สงขลา
การทบทวนวรรณกรรม
ทฤษฏีรวมของการยอมรับและการใช้ เทคโนโลยี (Unified Theory of Acceptance and Use of
Technology)
ทฤษฏีรวมของการยอมรับและการใช้ เทคโนโลยีนาเสนอโดย (Venkatesh et all,2003) โดยหลักการของทฤษฏีนี ้
จะศึกษาพฤติกรรมการใช้ งานเทคโนโลยีที่ได้ รับแรงขับเคลื่อนจากความตัง้ ใจแสดงพฤติกรรม โดยปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อ
ความตังใจแสดงพฤติ
้
กรรมซึง่ ประกอบไปด้ วยปั จจัยหลัก 4 ประการ ได้ แก่ ความคาดหวังในประสิทธิภาพ (Performance
Expectancy: PE) หมายถึง การที่บคุ คลคาดหวังว่าระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีที่นามาใช้ นนจะก่
ั้
อให้ เกิดประโยชน์
และมีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้ องการของผู้ใช้ งานได้ สงู สุดซึง่ ปั จจัยความคาดหวังในประสิทธิภาพถือเป็ นสิง่ สาคัญ
ที่สดุ ในการทานายความตังใจในการใช้
้
งาน ความคาดหวังในความพยายาม (Effort Expectancy: EE) หมายถึง การวัด
ระดับของความง่ายในการใช้ เทคโนโลยี กล่าวคือ ผู้ใช้ งานสามารถเรี ยนรู้และเข้ าใจการใช้ งานเทคโนโลยีได้ ง่าย สะดวกไม่
ซับซ้ อน ไม่ต้องใช้ ความพยายามมากในการใช้ งานอิทธิพลของสังคม (Social Influence: SI) หมายถึง การที่บคุ คลรอบข้ าง
มีผลต่อการแสดงพฤติกรรมในบริ บทของการยอมรับการใช้ งานเทคโนโลยี อิทธิพลทางสังคม คือ การที่บคุ คลรอบข้ างมีผล
ต่อการยอมรับการใช้ งานเทคโนโลยีสภาพสิ่งอานวยความสะดวกในการใช้ งาน (Facilitating Conditions: FC) หมายถึง
สภาพแวดล้ อมที่อานวยความสะดวกในการใช้ งาน หมายถึง ระดับความเชื่อของแต่ละบุคคลที่เชื่อว่าโครงสร้ างพื ้นฐานที่มี
จะสามารถช่วยส่งเสริ มหรื ออานวยความสะดวกให้ เกิดการใช้ งานเทคโนโลยีได้
กรอบแนวคิดการวิจัย
ควำมคำดหวังในประสิทธิภำพ
(Performance Expectancy: PE)
ควำมตังใจที
้ ่จะใช้ งำนคิวอำร์ เพย์เมนต์
ของผู้ประกอบกำรในจังหวัดสงขลำ

ควำมคำดหวังในควำมพยำยำม (Effort
Expectancy: EE)

Intention to use QR Payment of Small
business entrepreneur in Songkhla.

อิทธิพลของสังคม
(Social Influence: SI)
สภำพสิง่ อำนวยควำมสะดวกในกำรใช้ งำน
(Facilitating Conditions: FC)

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั
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ระเบียบวิธีการวิจัย
การวิจยั นี ้เป็ นการวิจยั เชิงสารวจประชากรที่ศกึ ษา คือ ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็กในพื ้นที่จงั หวัดสงขลา) ซึ่ง
ไม่ทราบจานวนประชากรที่แน่นอน และคานวณขนาดของกลุม่ ตัวอย่างโดยโปรแกรม GPOWER โดยกาหนดค่าอานาจใน
การทดสอบ (Power of test) ที่ระดับ 0.95 ระดับนัยสาคัญทางสถิติ (level of significance) ที่ระดับ 0.05 (α=.05) และ
ขนาดอิทธิพล (effect size) อยูใ่ นช่วงปานกลาง คือ 0.15 ได้ ขนาดกลุม่ ตัวอย่างอย่างน้ อย 107 ร้ านค้ า เพื่อป้องกันจานวน
กลุม่ ตัวอย่างลดลงจากความไม่สมบูรณ์ของข้ อมูลผู้วิจยั จึงเพิ่มขนาดกลุม่ ตัวอย่างอีกร้ อยละ 20 จึงใช้ กลุม่ ตัวอย่างทังสิ
้ ้น
130 ร้ านค้ า ใช้ วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างจากผู้ประกอบการธุรกิจ
ขนาดย่อมประเภทบุคคลธรรมดาในเขตพื ้นที่จงั หวัดสงขลาที่รับชาระค่าสินค้ าและบริ การผ่านคิวอาร์ เพย์เมนต์ เครื่ องมือที่
ใช้ ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็ น 3 ส่วน ได้ แก่ ส่วนที่ 1 แบบสอบถามที่ใช้ ในการคัดกรองผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 คาถามข้ อมูลพื ้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งเป็ นผู้ประกอบการ ในพื ้นที่จงั หวัดสงขลา ประกอบด้ วย เพศ อายุ
ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในธุรกิจ จานวนพนักงาน ประเภทของกิจการ ยอดขายเฉลี่ยต่อเดือนและช่วงเวลาในการ
จาหน่าย และส่วนที่ 3 คาถามชี ้วัดเกี่ยวกับปั จจัยที่มีผลต่อความตังใจที
้ ่จะใช้ งานระบบรับชาระเงินคิว อาร์ เพย์เมนต์ ซึ่ง
แบบสอบถามทุ ก ส่ ว นมี ค่ า ดั ช นี ค วามสอดคล้ องระหว่ า งข้ อค าถามกั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ ( Index of Item-Objective
Congruence) มากกว่า 0.67 ทุกข้ อ และมีค่าความเชื่อมัน่ (Cronbach's Alpha) เท่ากับ 0.853 สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์
ข้ อมูล ประกอบด้ วย ค่าเฉลีย่ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคณ
ู
ผลการวิจัย
กำรวิเครำะห์ระดับควำมคิดเห็นของผู้ประกอบกำรธุรกิจขนำดย่อมในจังหวัดสงขลำที่มีตอ่ ควำมตังใจที
้ ่จะใช้ งำน
คิวอำร์ เพย์เมนต์
ผลจำกกำรศึกษำค้ นคว้ ำเกี่ยวกับปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อควำมตังใจที
้ ่จะใช้ งำนคิวอำร์ เพย์เมนต์ของผู้ประกอบกำร
ธุรกิจขนำดย่อมในอำเภอหำดใหญ่ จังหวัดสงขลำ สำมำรถนำมำอภิปรำยผลเสนอแนะได้ ดงั นี ้
1.ผลกำรวิเครำะห์ด้ำนลักษณะทำงประชำกรศำสตร์ พบว่ำกลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอำยุระหว่ำง
30-35 ปี ระดับกำรศึกษำอยู่ในระดับปริ ญ ญำตรี หรื อเทียบเท่ำ มี ประสบกำรณ์ ในกำรประกอบธุ รกิ จ 1- 5 ปี จำนวน
พนักงำนในร้ ำน 1-20 คน ประเภทของธุรกิจ คือ ธุรกิจบริ กำร ยอดขำยเฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ 1- 300,000 บำท ช่วงเวลำใน
กำรทำกำรของร้ ำน คือ เปิ ดให้ บริ กำรตลอดทังวั
้ น
2.ผลกำรวิเครำะห์ระดับควำมคิดเห็นของผู้ประกอบกำรที่มีตอ่ ควำมตังใจที
้ ่จะนำคิวอำร์ เพย์เมนต์มำใช้ ในกิจกำร
ด้ านความคาดหวังในประสิทธิภาพ
ผลกำรวิเครำะห์ระดับควำมคิดเห็นของผู้ประกอบกำรในด้ ำนควำมคำดหวังในประสิทธิ ภำพมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ
3.997 ซึง่ มีควำมคิดเห็นอยูใ่ นระดับสูงและข้ อที่มีคำ่ เฉลีย่ สูงสุด 3 อันดับแรก คือ กำรรับรู้ วำ่ คิวอำร์ เพย์เมนต์เป็ นประโยชน์
ในด้ ำนระบบกำรเงินและกำรทำบัญชีของกิจกำร (𝑥̅ = 4.18) รองลงมำคือ ระบบรับชำระเงินค่ำสินค้ ำและบริ กำรผ่ำนคิว
อำร์ เพย์เมนต์ช่วยให้ กิจกำรรับเงินค่ำสินค้ ำได้ สะดวกเร็ วขึ ้น (𝑥̅ = 4.16) ระบบรับชำระเงินค่ำสินค้ ำและบริ กำรผ่ำนคิวอำร์
เพย์เมนต์ช่วยเพิ่มประสิทธิภำพในกำรทำงำนให้ แก่กิจกำร (𝑥̅ = 3.93) ตำมลำดับ.
ด้ านความคาดหวังในความพยายาม
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ผลกำรวิเครำะห์ระดับควำมคิดเห็นของผู้ประกอบกำรในด้ ำนควำมคำดหวังในควำมพยำยำมมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ
4.205 ซึ่งมีควำมคิดเห็นอยู่ในภำพรวมอยูใ่ นระดับสูงที่สดุ เมื่อพิจำรณำเป็ นรำยข้ อพบว่ำสิ่งที่กลุม่ ตัวอย่ำงมีควำมคิดเห็น
มำกที่สดุ และข้ อที่มีค่ำเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก คือ ระบบรับชำระเงินค่ำสินค้ ำและบริ กำรผ่ำนคิวอำร์ เพย์เมนต์เป็ นระบบที่
สำมำรถสร้ ำงทักษะในกำรใช้ งำนได้ อย่ำงคล่องแคล่วโดยใช้ เวลำไม่นำน (𝑥̅ = 4.26) รองลงมำคือ ระบบรับชำระเงินค่ำ
สินค้ ำและบริ กำรผ่ำนคิวอำร์ เพย์เมนต์เป็ นระบบที่ทำให้ ลกู ค้ ำของกิจกำรชำระเงินง่ำยยิ่งขึ ้น (𝑥̅ = 4.25) ตำมลำดับ.
ด้ านอิทธิพลทางสังคม
ผลกำรวิเครำะห์ระดับควำมคิดเห็นของผู้ประกอบกำรในด้ ำนอิทธิ พลทำงสังคมมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.025 ซึ่งมี
ควำมคิดเห็นในภำพรวมอยู่ในระดับสูงเมื่อ พิจำรณำเป็ นรำยข้ อพบว่ำสิ่งที่กลุม่ ตัวอย่ำงมีควำมคิดเห็นมำกที่สดุ และข้ อที่มี
ค่ำเฉลี่ยสูงสุด คือ ลูกค้ ำของกิจกำรคิดว่ำกิจกำรควรมีระบบรับชำระเงินค่ำสินค้ ำและบริ กำรผ่ำนคิวอำร์ เพย์เมนต์ และ
ผู้ประกอบกำรส่วนใหญ่ในพื ้นที่มีกำรใช้ ระบบรับชำระเงินค่ำสินค้ ำและบริ กำรผ่ำนคิวอำร์ เพย์เมนต์ และภำครัฐหรื อองค์กรที่
เกี่ยวข้ องภำยในประเทศมีกำรสนับสนุนให้ ผ้ ปู ระกอบกำรใช้ งำนระบบรับชำระเงินค่ำสินค้ ำและบริ กำรผ่ำนคิวอำร์ เพย์เมนต์
ในกิจกำร (𝑥̅ = 4.09) รองลงมำคือคนส่วนใหญ่ในสังคมใช้ ใช้ งำนระบบรับชำระเงิน ค่ำสินค้ ำและบริ กำรผ่ำนคิวอำร์ เพย์
เมนต์ในกำรชำระค่ำสินค้ ำและบริ กำรต่ำงๆ (𝑥̅ = 3.83) ตำมลำดับ.
ด้ านสภาพสิ่งอานวยความสะดวก
ผลกำรวิเครำะห์ ระดับควำมคิดเห็นของผู้ประกอบกำรในด้ ำนสภำพสิ่งอำนวยควำมสะดวกในกำรใช้ งำนมี
ค่ำเฉลีย่ เท่ำกับ 4.167 ซึง่ มีควำมคิดเห็นในภำพรวมอยูใ่ นระดับสูงเมื่อพิจำรณำเป็ นรำยข้ อพบว่ำสิง่ ที่กลุม่ ตัวอย่ำงมีควำม
คิดเห็นมำกที่สดุ และข้ อที่มีค่ำเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก คือ กำรมีควำมรู้ ควำมเข้ ำใจที่เพียงพอในกำรใช้ ระบบรับชำระเงิน
ค่ำสินค้ ำและบริ กำรผ่ำนคิวอำร์ เพย์เมนต์ (𝑥̅ = 4.22) รองลงมำคือ กิจกำรมีอปุ กรณ์ที่รองรับกำรใช้ งำนระบบรับชำระเงินค่ำ
สินค้ ำและบริ กำรผ่ำนคิวอำร์ เพย์เมนต์ (𝑥̅ = 4.18) และกิจกำรสำมำรถรับชำระค่ำสินค้ ำผ่ำนคิวอำร์ เพย์เมนต์และแก้ ไข
ปั ญหำเบื ้องต้ นได้ (𝑥̅ = 4.10) ตำมลำดับ.
ด้ านความตัง้ ใจที่จะใช้ งาน
ผลกำรวิเครำะห์ระดับควำมคิดเห็นของผู้ประกอบกำรในด้ ำนควำมตังใจที
้ ่จะใช้ งำนมีคำ่ เฉลีย่ เท่ำกับ 4.103 ซึง่ มี
ควำมคิดเห็นในภำพรวมอยูใ่ นระดับสูงเมื่อพิจำรณำเป็ นรำยข้ อพบว่ำสิ่งที่กลุม่ ตัวอย่ำงมีควำมคิดเห็นมำกที่สดุ และข้ อที่มี
ค่ำเฉลีย่ สูงสุด 3 อันดับแรก คือ ผู้ประกอบกำรมีควำมตังใจที
้ ่จะใช้ งำนระบบรับชำระเงินค่ำสินค้ ำและบริ กำรผ่ำนคิวอำร์ เพย์
เมนต์ต่อไปในกิจกำร (𝑥̅ = 4.13) รองลงมำ คือ ผู้ประกอบกำรมีแผนที่จะใช้ ระบบรับชำระเงินค่ำสินค้ ำและบริ กำรผ่ำนคิว
อำร์ เพย์เมนต์ให้ บอ่ ยครัง้ ขึ ้น (𝑥̅ = 4.11) และผู้ประกอบกำรมีควำมตังใจที
้ ่จะแนะนำให้ ลกู ค้ ำชำระค่ำสินค้ ำและบริ กำรผ่ำน
ระบบรับชำระเงินค่ำสินค้ ำและบริ กำรผ่ำนคิวอำร์ เพย์เมนต์ (𝑥̅ = 4.07) ตำมลำดับ.
3.กำรทดสอบสมมติฐำนกำรวิจยั ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อควำมตังใจที
้ ่จะใช้ งำนคิวอำร์ เพย์เมนต์ของผู้ประกอบกำร
ธุรกิจขนำดย่อมในจังหวัดสงขลำโดยใช้ กำรวิเครำะห์ถดถอยพหุคูณแบบเป็ นขันตอน
้
(Stepwise Multiple Regression
Analysis) โดยมีตวั แปรอิสระ คือ ควำมคำดหวังในประสิทธิภำพ (PE) ควำมคำดหวังในควำมพยำยำม (EE) อิทธิพลสังคม
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(SI) สภำพสิ่งอำนวยควำมสะดวกในกำรใช้ งำน (FC) และตัวแปรตำมคือ ควำมตัง้ ใจที่จะใช้ งำน (BI) ผลกำรทดสอบ
สมมติฐำนกำรวิจยั แสดงรำยละเอียดดังต่อไปนี ้
3.1 กำรวิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงตัวแปรที่ใช้ ในกำรวิจยั
ตำรำงที่ 1 ตำรำงแสดงค่ำค่ำสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlation)
ตัวแปร
PE
EE
SI
FC
BI

PE
1

EE
0.745**
1

SI
0.724**
0.637**
1

FC
0.549**
0.622**
0.606**
1

BI
0.650**
0.695**
0.663**
0.710**
1

**มีนยั สำคัญทำงสถิตทิ ี่ระดับ 0.01
จำกตำรำงที่ 1 พบว่ำ ตัวแปรอิสระทุกตัวแปร ประกอบด้ วย ควำมคำดหวังในประสิทธิ ภำพ (PE) ควำม
คำดหวังในควำมพยำยำม (EE) อิทธิพลทำงสังคม (SI) และสภพสิ่งอำนวยควำมสะดวก (FC) มีควำมสัมพันธ์ในทำงบวก
กับ ตัวแปรตำม คือ ควำมตังใจที
้ ่จะใช้ งำนคิวอำร์ เพย์เมนต์ (BI) อย่ำงมีนยั สำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.01 โดยตัวแปรอิสระที่
มีควำมสัมพันธ์สงู สุดกับตัวแปรตำม คือ ควำมคำดหวังในควำมพยำยำม (EE) มีคำ่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ำกับ 0.745
เมื่อพิจำรณำควำมสัมพันธ์ ระหว่ำงกันของตัวแปรอิสระพบว่ ำ ตัวแปรทุกตัวมีควำมสัมพันธ์ กนั ในทำงบวก
อย่ำงมีนยั สำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่ำสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ อยู่ระหว่ำง 0.549-0.745 ซึ่งไม่เกิน 0.80 แสดงว่ำ
ตัวแปรอิสระทุกตัวไม่มีควำมสัมพันธ์ กนั สูงเกินไป จึงไม่เกิดปั ญหำ Multicollinearity (ทรงศักดิ์ ภูสีอ่อน, 2554) ดังนันตั
้ ว
แปรทุกตัวจึงสำมำรถใช้ พยำกรณ์ควำมตังใจที
้ ่จะใช้ งำนคิวอำร์ เพย์เมนต์ได้
3.2. กำรวิเครำะห์ถดถอยพหุคณ
ู แบบเป็ นขันตอน
้
ตัวพยำกรณ์
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
**มีนยั สำคัญทำงสถิตทิ ี่ระดับ 0.01
จำกตำรำงที่ 2 พบว่ำตัวแปรอิสระที่ถูกเลือกเข้ ำสู่สมกำรมี 3 ตัวแปรโดยเรี ยงลำดับกำรเข้ ำสู่สมกำรได้ ดงั นี ้ FC,
EE, และ SI จะเห็นได้ ว่ำตัวแปรตัวแรกที่เข้ ำสู่สมกำร คือ สภำพสิ่งอำนวยควำมสะดวกในกำรใช้ งำน (FC) สำมำรถ
พยำกรณ์ ควำมตัง้ ใจที่จะใช้ งำน (BI) ได้ อย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่ำสัมประสิทธิ์ กำรพยำกรณ์ (R2)
เท่ำกับ 0.504 แสดงว่ำ สภำพสิง่ อำนวยควำมสะดวกในกำรใช้ งำนสำมำรถพยำกรณ์ควำมตังใจที
้ ่จะใช้ งำนคิวอำร์ เพย์เมนต์
ได้ ร้อยละ 50.0 และเมื่อตัวแปรควำมคำดหวังในควำมพยำยำม (EE) และอิทธิพลสังคม (SI) มำพิจำรณำร่ วมโดยเพิ่มเข้ ำสู่
สมกำร พบว่ำ ค่ำสัมประสิทธิ์กำรพยำกรณ์เพิ่มขึ ้นอย่ำงมีนยั สำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.01 โดยสำมำรถพยำกรณ์ควำมตังใจ
้
ที่จะใช้ งำนคิวอำร์ เพย์เมนต์ได้ สงู ขึ ้นเป็ นร้ อยละ 61 , 64 ตำมลำดับ
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เมื่อพิจำรณำค่ำสัมประสิทธิ์ กำรถดถอยในรู ปคะแนนดิบ (b) และค่ำสัมประสิทธิ์ กำรถดถอยในรู ปคะแนน
มำตรฐำน () ดังตำรำงที่3
ตำรำงที่ 3 ค่ำสัมประสิทธิ์กำรถดถอยในรูปคะแนนดิบ (b) และคะแนนมำตรฐำน () ของตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อควำมตังใจ
้
ที่จะใช้ งำนคิวอำร์ เพย์เมนต์ของผู้ประกอบกำร
ตัวพยากรณ์
b
S.E.b
t
Sig.

ค่ำคงที่ (Constant)
2.956
1.626
1.818
0.000
สภำพสิง่ อำนวยควำมสะดวกในกำรใช้ งำน (FC)
0.397
0.078
0.371
5.088
0.000
ควำมคำดหวังในควำมพยำยำม (EE)
0.078
0.019
0.311
4.130
0.000
อิทธิพลสังคม (SI)
0.067
0.021
0.240
3.234
0.002
**มีนยั สำคัญทำงสถิตทิ ี่ระดับ 0.01
จำกตำรำงที่ 3 พบว่ำ ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อควำมตังใจที
้ ่จะใช้ งำนคิวอำร์ เพย์เมนต์ (BI) ของผู้ประกอบกำรธุรกิจ
ขนำดย่อมในพื ้นที่จงั หวัดสงขลำ มี 3 ปั จจัยโดยเรี ยงตำมลำดับปั จจัยที่มีอิทธิ พลมำกที่สดุ ไปหำน้ อยที่สดุ คือ สภำพสิ่ง
อำนวยควำมสะดวกในกำรใช้ งำน (FC)  = 0.371 ควำมคำดหวังในควำมพยำยำม (EE)  = 0.311 และอิทธิ พลสังคม
(SI)  = 0.240 (ตำมลำดับ โดยพบว่ำเมื่อมีปัจจัยด้ ำนสภำพสิ่งอำนวยควำมสะดวกในกำรใช้ งำน,ควำมคำดหวังในควำม
พยำยำมและ อิทธิพลทำงสังคมเพิ่มขึ ้น 1 ระดับ จะทำให้ ควำมตังใจที
้ ่จะใช้ งำนคิวอำร์ เพย์เมนต์ของผู้ประกอบกำรธุรกิจ
ขนำดย่อมในพื ้นที่ จังหวัดสงขลำเพิ่มขึ ้น 0.371,0.311และ 0.240 เท่ำตำมลำดับซึง่ สำมำรถนำมำสร้ ำงสมกำรพยำกรณ์ ได้
ดังนี ้
สมกำรพยำกรณ์ในรูปคะแนนดิบ:
BI = 2.956+0.397 (FC) + 0.078 (EE) + 0.067 (SI)
สมกำรพยำกรณ์ในรูปคะแนนมำตรฐำน:
BI = 0.371(FC) + 0.311(EE) + 0.240 (SI)
อภิปรายผล
จำกกำรศึกษำปั จจัยที่มีผลต่อควำมตังใจที
้ ่จะใช้ งำนคิวอำร์ เพย์เมนต์ของผู้ประกอบกำรธุรกิจขนำดย่อมใน
จังหวัดสงขลำสำมำรถอภิปรำยผลกำรวิจยั ได้ ดงั นี ้
ความคาดหวังในประสิทธิภาพ
จำกผลกำรวิจยั พบว่ำควำมคำดหวังในประสิทธิ ภำพในกำรใช้ งำนระบบรับชำระเงินคิวอำร์ เพย์เมนต์ของ
ผู้ประกอบกำรไม่มีอิทธิพลต่อควำมตังใจที
้ ่จะใช้ งำนระบบชำระค่ำสินค้ ำและบริ กำรผ่ำนระบบคิวอำร์ เพย์เมนต์ ซึง่ สำมำรถ
อธิบำยได้ วำ่ ผู้ประกอบกำรไม่เห็นว่ำกำรนำระบบรับชำระเงินคิวอำร์ เพย์เมนต์มำใช้ ในกิจกำรนันก่
้ อให้ เกิด ประโยชน์ในกำร
ใช้ งำนซึ่งอำจเนื่องมำจำกกำรตัดสินใจนำคิวอำร์ เพย์เมนต์ มำใช้ ในกิจกำรของผู้ประกอบกำรธุรกิจขนำดเล็กในพืน้ ที่
อำเภอหำดใหญ่ จังหวัดสงขลำเกิดจำกปั จจัยอื่นๆรวมไปถึงควำมไม่แน่ใจในเกี่ยวกับประโยชน์ที่จะได้ รับจำกกำรนำคิวอำร์
เพย์เมนต์มำใช้ ในกิจกำร อำทิเช่น มีควำมกังวลใจว่ำกำรนำคิวอำร์ เพย์เมนต์มำใช้ จะเกิดประโยชน์หรื อช่วยพัฒนำกิจกำร
ได้ อย่ำงแท้ จริ งและอำจจะยังไม่ตระหนักถึงประโยชน์ของกำรใช้ งำนคิวอำร์ เพย์เมนต์ในกิจกำร หรื อได้ รับข้ อมูลข่ำวสำรใน
เชิงลบเกี่ยวกับกำรใช้ งำนคิวอำร์ เพย์เมนต์ โดยกำรวิจยั ในครัง้ นี ้สอดคล้ องกับเกวริ นทร์ ละเอียดดีนนั ท์(2557) ทีพ่ บว่ำกำร

610

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)

รับรู้ประโยชน์ไม่สง่ ผลต่อกำรตัดสินใจซื ้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริ โภค,กัลยลักษณ์ ปำนขำ(2559) ที่พบว่ำกำรรับรู้วำ่
กำรบัตร Easy Passไม่สง่ ผลต่อกำรตัดสินใจใช้ งำนของผู้บริ โภค
ความคาดหวังในความพยายาม
จำกผลกำรวิจัยพบว่ำควำมคำดหวังในควำมพยำยำมในกำรใช้ งำนระบบชำระค้ ำสินค้ ำและบริ กำรผ่ำน
ระบบคิวอำร์ เพย์เมนต์มีอิทธิพลต่อควำมตังใจที
้ ่จะใช้ งำนระบบชำระค้ ำสินค้ ำและบริ กำรผ่ำนระบบคิวอำร์ เพย์เมนต์อย่ำง
มีนยั สำคัญที่ระดับสถิติระดับสถิติ 0.01ซึ่งสำมำรถอธิ บำยได้ ว่ำ กำรรับรู้ ว่ำคิ วอำร์ เพย์เมนต์เป็ นระบบที่ใช้ งำนง่ำนย ไม่
ซับซ้ อน จะทำให้ ผ้ ปู ระกอบกำรมีควำมตังใจที
้ ่จะนำคิวอำร์ เพย์เมนต์ไปใช้ ในกิจกำร มำกขึ ้นด้ วย ซึง่ สอดคล้ องกับ Yua and
Taob (2009) พบกำรรับรู้ ประโยชน์จำกกำรนำนวัตกรรมมำใช้ ในกิจกำรของผู้ประกอบกำรส่งผลต่อกำรยอมรับนวัตกรรม
และเทคโนโลยี นอกจำกนี ้พงษ์ ศิริ ทองคำ (2557) พบว่ำ กำรที่ผ้ ปู ระกอบกำรรับรู้ควำมง่ำยในกำรใช้ งำน mPOS ส่งผลต่อ
กำรยอมรับนำเครื่ อง mPOSมำใช้ ในกิจกำรของผู้ประกอบกำรร้ ำนค้ ำตลำดนัดสวนจตุจกั ร
อิทธิพลสังคม
จำกผลกำรวิจยั พบว่ำอิทธิพลของสังคมส่งผลในเชิงบวกต่อควำมตังใจที
้ ่ จะใช้ งำนระบบชำระค้ ำสินค้ ำและ
บริ กำรผ่ำนระบบคิวอำร์ เพย์เมนต์อย่ำงมีนยั สำคัญที่ระดับสถิติระดับสถิติ 0.01ซึ่งสำมำรถอธิบำยได้ วำ่ บุคคลที่สำคัญต่อ
กิจกำร,ผู้เชี่ยวชำญ,ภำครัฐหรื อองค์กรที่เกี่ยวข้ องหรื อแม้ แต่ค่แู ข่งของกิจกำรมีอิทธิพลต่อควำมตังใจจะที
้
่จะนำคิวอำร์ เพย์
เมนต์ ไปใช้ ใ นกิ จ กำรซึ่ง สอดคล้ อ งกับ Venkatesh, Thong and Xu (2012) พบว่ำ อิ ท ธิ พ ลทำงสัง คมส่ง ผลกระทบต่ อ
ควำมรู้ สึกกำรใช้ งำนเนื่องจำกผู้ใช้ ร้ ู สึกว่ำคนอื่นๆที่สำคัญสำหรั บตนมีอิทธิ พลที่ทำให้ เชื่ อว่ำพวกเขำควรใช้ เทคโนโลยี
นอกจำกนี ้ ชวิศำ พุ่มดนตรี ( 2559) พบว่ำ บุคคลที่ชื่นชอบ บุคคลที่นบั ถือ และบุคคลรอบตัว ส่งผลต่อกำรยอมรับกำรใช้
บริ กำรพร้ อมเพย์
สภาพสิ่งอานวยความสะดวกในการใช้ งาน
จำกผลกำรวิจยั พบว่ำสภำพสิ่งอำนวยควำมสะดวกในกำรใช้ งำนส่งผลในเชิงบวกต่อควำมตังใจที
้ ่จะใช้ งำน
ระบบชำระค้ ำสินค้ ำและบริ กำรผ่ำนระบบคิวอำร์ เพย์เมนต์อย่ำงมีนยั สำคัญที่ระดับสถิติระดับสถิติ 0.01ซึง่ สำมำรถอธิบำย
ได้ ว่ำ กำรมี อุป กรณ์ ที่ ช่ ว ยอ ำนวยควำมสะดวกสำหรั บ กำรใช้ ง ำนระบบรั บ ช ำระเงิ น ผ่ำ นคิ ว อำร์ เ พย์ เ มนต์ อัน ได้ แ ก่
โทรศัพท์มือถือ คิวอำร์ โค้ ด แอพพลิเคชัน่ ของธนำคำร ระบบอินเตอร์ เน็ต รวมไปถึงควำมพร้ อมของตัวผู้ใช้ ง ำนเองมีอิทธิพล
ต่อควำมตัง้ ใจจะที่จะนำคิวอำร์ เพย์เมนต์ ไปใช้ ในกิจกำรซึ่งสอดคล้ องกับ Venkatesh et al. (2003) ซึ่งกล่ำวว่ำสภำพ
อำนวยควำมสะดวกในกำรใช้ งำนคือ ควำมพร้ อมขององค์กำรและทรัพยำกรทังในด้
้ ำนโครงสร้ ำงพื ้นฐำนระบบซอฟต์แวร์
ตลอดจนผู้เชี่ยวชำญที่องค์กำรได้ จดั เตรี ยมไว้ เพื่อสนับสนุนกำรใช้ งำนของระบบเป้ำหมำยเป็ นระดับที่แต่ละบุคคลเชื่อว่ำ
โครงสร้ ำงพื น้ ฐำนขององค์ กำรและทำงเทคนิ ค ที่ มี อยู่สำมำรถรองรั บ กำรใช้ งำนระบบได้ มี ผลต่อ กำรยอมรั บ ใช้ งำน
เทคโนโลยี
ข้ อเสนอแนะในงานวิจัย
1.ภำคธุ ร กิ จ ธนำคำร หน่ ว ยงำนที่ เ กี่ ย วข้ องตลอดจนรั ฐ บำลควรมี ก ำรกระตุ้ นในผู้ ประกอบกำรร้ ำนค้ ำ
ภำยในประเทศตระหนักและให้ ควำมสำคัญกับกำรนำระบบรับชำระค่ำสินค้ ำและบริ กำรผ่ำนคิวอำร์ เพย์เมนต์มำใช้ ใน
กิจกำรอย่ำงทัว่ ถึงเพื่อให้ เกิดควำมเป็ นมำตรฐำนเดียวกันทัว่ ประเทศ เนื่องจำกผู้ประกอบกำรร้ ำนค้ ำถือเป็ นตัวกลำงสำคัญ
ที่จะทำให้ ประชำชนภำยในประเทศหันมำใช้ คิวอำร์ เพย์เมนต์กนั มำกขึ ้นและจะนำพำสังคมไทยก้ ำวเข้ ำสูส่ งั คมไร้ เงิ นสด
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ตำมนโยบำยแผนยุทธศำสตร์ และพัฒนำโครงสร้ ำงพื ้นฐำนของระบบกำรชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ แห่งชำติ (National
e-Payment) ของรัฐบำล
2.ธนำคำรควรมีกำรประชำสัมพันธ์ ให้ ควำมรู้ และดู แลหลังกำรขำยอย่ำงต่อเนื่องในกำรใช้ คิวอำร์ เพย์เมนต์แก่
ร้ ำนค้ ำผู้ประกอบกำร เนื่องจำกผู้ประกอบกำรส่วนใหญ่ยงั มีควำมกังวลว่ำกำรนำคิวอำร์ เพย์เมนต์มำใช้ ในกิจกำรนัน้ จะ
เป็ นประโยชน์มำกนัก ทังนี
้ ้กำรโฆษณำประชำสัมพันธ์ หรื อกำรลงพื ้นที่เพื่อให้ บริ กำรหลังกำรขำยแก่ร้ำนค้ ำผู้ประกอบกำร
ถือเป็ นกำรสร้ ำงประสบกำรณ์ที่ดีให้ แก่ร้ำนค้ ำผู้ประกอบกำรและจะทำให้ ผ้ ปู ระกอบกำรเห็นถึงควำมสำคัญและประโยชน์
ในกำรนำคิวอำร์ เพย์เมนต์มำใช้ ในกิจกำรซึง่ จะนำไปสูก่ ำรใช้ งำนจริ งได้ ในทำงหนึง่
ข้ อจากัด
1.งำนวิจยั นี ้ศึกษำเฉพำะตัวแปรที่มำจำกทฤษฏีรวมของกำรยอมรับเทคโนโลยี (UTAUT) เท่ำนันจึ
้ งทำให้ ไม่ทรำบ
ทัศนคติของผู้ประกอบกำรที่มีตอ่ ตัวแปรในด้ ำนอื่นๆ
2.งำนวิจยั นี ้ศึกษำกลุม่ ตัวอย่ำงในพื ้นที่ จังหวัดสงขลำเท่ำนันซึ
้ ่งผลกำรวิจยั จึงไม่สำมำรถนำไปใช้ อ้ำงอิงข้ อมูล
ผู้ประกอบกำรทังประเทศได้
้
ข้ อเสนอแนะในการทาวิจัยครั ง้ ต่ อไป
1. สำหรับกำรวิจยั ครัง้ ต่อไปสำมำรถเก็บข้ อมูลจำกกลุม่ ตัวอย่ำงในพื ้นที่อื่นภำยในประเทศได้ เพื่อศึกษำทัศนคติ
ของผู้ประกอบกำรในพื ้นที่อื่นภำยในประเทศ
2. เพื่อให้ ได้ มำซึง่ ข้ อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับกำรตัดสินใจนำคิวอำร์ เพย์เมนต์มำใช้ ในกิจกำรของผู้ใช้ บริ กำรจึง
ควรทำกำรวิจัยเชิ งคุณภำพ (Qualitative Research) ในกำรเก็ บข้ อมูลเพิ่มเติม กล่ำวคือ ทำกำรสนทนำกลุ่ม (Focus
Group Discussion) ทำกำรสัมภำษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) ซึง่ จะทำให้ ได้ ข้อมูลที่ชดั เจนยิ่งขึ ้น
3.ควรมีกำรศึกษำปั จจัยด้ ำนอื่นๆหรื อปั จจัยที่มี อิทธิ พลต่อกำรยอมรับกำรใช้ งำนคิวอำร์ เพย์เมนต์ ซึ่งอำจเป็ น
ปั จจัยสำคัญที่นอกเหนือจำกงำนวิจยั ชิ ้นนี ้ เช่น อุปสรรคในกำรใช้ งำน, ควำมพึงพอใจในกำรใช้ งำน เป็ นต้ น
เอกสารอ้ างอิงภาษาไทย
กนกอร กล่อมแดง.(2560).ปัจจัยที ่มีควำมสัมพันธ์ และอิ ทธิ พลเชิ งบวกต่อกำรใช้บริ กำรอิ นเทอร์ เน็ตแบงก์ กิ้ง ของลูกค้ำ
ธนำคำร A ในห้ำงสรรพสิ นค้ำแห่ งหนึ่ งของจังหวัดปทุมธำนี .(วิทยำนิพนธ์ ปริ ญำมหำบัณฑิต )มหำวิทยำลัย
กรุงเทพ,กรุงเทพมหำนคร
กรณษำ แสนละเอียด,พีรภำว์ ทวีสขุ ,และศรี ไพร ศักดิ์รุ่งพงศำกุล.(2559).กำรยอมรับเทคโนโลยีที่มีอิทธิพล ต่ อ แ น ว โ น้ ม
ควำมตังใจในกำรใช้
้
บริ กำรซื ้อสินค้ ำผ่ำนช่องทำงออนไลน์ของกลุม่ เบบี ้บูมเมอร์ ใ น
ก รุ ง เ ท พ ม ห ำ น ค ร .
วำรสำรปัญญำภิ วฒ
ั น์ ,9(3),3-15.
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กฤตโสภำ ทิพย์ปัญญำวงศ์.(2559).ศึกษำปัญหำและแรงจูงใจในกำรใช้งำนเงิ นอิ เล็กทรอนิ กส์ (e- Money)ผ่ำน
โทรศัพท์มือถือในประเทศไทย.(วิทยำนิพนธ์ปริ ญำมหำบัณฑิต).มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ,กรุงเทพมหำนคร
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พำณิ ชย์.(วิทยำนิพนธ์ปริ ญำมหำบัณฑิต).มหำวิทยำลัย ธรรมศำสตร์ ,กรุงเทพมหำนคร
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การศึกษาผลตอบสนองของลูกค้ าร้ านค้ าปลีก
ที่มีต่อระบบรู้ จาใบหน้ า
A STUDY OF RETAIL CUSTOMER RESPONSE TO
FACIAL RECOGNITION SYSTEMS
จิราพร จินารัตน์ 1
สุกรี สินธุภญ
ิ โญ2
พงศ์ พันธ์ อนันต์ วรณิชย์ 3
บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี ้ทาขึ ้นเพื่อศึกษาความเป็ นไปได้ และข้ อจากัดการรู้จาข้ อมูลลูกค้ าจากเทคโนโลยีร้ ูจาใบหน้ า โดยมุง่ เน้ น
การไม่ละเมิดความเป็ นส่วนตัว ซึง่ ทาการศึกษาร้ านค้ าปลีก 3 กลุม่ ได้ แก่ ร้ านกาแฟ ร้ านอาหารฟาสต์ฟดู้ และร้ านหนัง สือ
ผู้วิจยั ใช้ ระเบียบวิธีวิจยั แบบผสมผสาน โดยเก็บรวบรวมข้ อมูลจากแบบสอบถามจานวน 400 ชุด และการสัมภาษณ์เชิงลึก
จากผู้ให้ ข้อมูล จานวน 15 คน พบว่า ลูกค้ าส่วนใหญ่เห็นด้ วยอย่างยิ่งว่าควรมีกฎหมายคุ้มครองผู้บริ โภคอย่างเคร่งครัด
และเห็นด้ วยหากร้ านค้ ามีการแจ้ งวัตถุประสงค์การนาเทคโนโลยีมาใช้ ขอบเขตรู้จาข้ อมูลจากพฤติกรรมการเปิ ดเผยข้ อมูล
ส่วนบุคคล ได้ แก่ ชื่อเล่น เบอร์ โทรศัพท์ และความชอบส่วนบุคคล ลักษณะของระบบรู้จาใบหน้ าสามารถจดจารายการ
สัง่ ซื ้อของลูกค้ าควบคูก่ ารเก็บภาพใบหน้ าและข้ อมูลส่วนตัวได้ แต่ไม่ควรระบุรายละเอียดถึงบุคคลที่3 เช่น คนในครอบครัว
เป็ นต้ น สามารถจัดเก็บข้ อมูลที่ลกู ค้ าได้ รับประโยชน์ เช่น ประวัตกิ ารสัง่ ซื ้อประจา รายการสัง่ ซื ้อล่าสุด ผลิตภัณฑ์ที่ลกู ค้ า
ชื่นชอบ เพื่อให้ ร้านค้ าเสนอโปรโมชัน่ หรื อแนะนาสินค้ าที่ตรงกับความต้ องการโดยไม่ละเมิดความเป็ นส่วนตัว
คาสาคัญ : ระบบรู้จาใบหน้ า, ร้ านค้ าปลีก, พฤติกรรมผู้บริ โภค
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
นำวสำวจิรำพร จินำรัตน์ นิสิตสหสำขำวิชำธุรกิจเทคโนโลยีและกำรจัดกำรนวัตกรรม คณะบัณฑิตวิทยำลัย จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย E-mail: Jiraporn6087115620@gmail.com
สินธุภิญโญ อำจำรย์ภำควิชำวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย E-mail: sukree@cp.eng.chula.ac.th
3
ผศ.ดร.พงศ์พนั ธ์ อนันต์วรณิชย์ อำจำรย์ภำควิชำกำรออกแบบอุตสำหกรรม คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย E-mail: p.idchula@gmail.com
1

2 ผศ.ดร.สุกรี

614

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)

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
บทนา
ธุรกิจค้ าปลีกเป็ นหนึ่งในธุรกิจที่ขบั เคลื่อนกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ อีกทังเป็
้ นธุรกิจที่มีการ
แข่งขันสูง เนื่องจากการเติบโตของธุรกิจ E-Commerce และร้ านค้ าปลีกออนไลน์ที่ใช้ ระบบเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตทังอ
้ านวย
ความสะดวก ประหยัดเวลาและค่าใช้ จ่ายในการเดินทางมายังร้ านค้ า กุญแจสาคัญของการทาธุรกิจค้ าปลีกในระยะยาว
คือการเข้ าใจพฤติกรรมหรื อลักษณะการใช้ ชีวิตประจาวันของแต่ละบุคคล (Life Style) ในกลุม่ ลูกค้ าเป้าหมายแต่ละกลุม่
ผ่านการนาเทคโนโลยีต่างๆ มาช่วยบริ หารจัดการ และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกของลูกค้ าเพื่อสร้ างความได้ เปรี ยบทางการ
แข่งขัน การประกอบธุรกิจในปั จจุบนั จาเป็ นต้ องอาศัยการส่งมอบคุณค่าและประสบการณ์ใหม่ที่เหนือกว่า เพื่อสร้ างความ
ประทับใจและสร้ างฐานลูกค้ าให้ ยาวนาน การวางแผนและปรับกลยุทธ์ เพื่อดึงดูดผู้บริ โภคเข้ ามาใช้ บริ การร้ านค้ า ตลอดจน
การประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของร้ านค้ าปลีก การเข้ าใจในพฤติกรรมและลักษณะการ
ใช้ ชีวิตประจาวันของแต่ละบุคคลจึงมีความสาคัญ สามารถสร้ างโอกาสทางธุรกิจใหม่และประสบความสาเร็ จในระยะยาว
ส่งผลให้ เศรษฐกิจและสังคมของประเทศขับเคลือ่ นต่อไป (ศูนย์วิจยั กสิกรไทย, 2561)
ปั จจุบนั เทคโนโลยีเป็ นหนึง่ เครื่ องมือที่สามารถช่วยอานวยความสะดวกในการเก็บรวบรวมข้ อมูลและศึกษาความต้ องการ
ของลูกค้ าเชิงลึกได้ หนึ่งในเทคโนโลยีที่น่าสนใจคือ เทคโนโลยีร้ ู จาใบหน้ า (Facial Recognition) การประยุกต์ใช้ ในธุรกิจ
ร้ านค้ าปลีกช่วยในการรวบรวมข้ อมูล วิเคราะห์ความสนใจจากพฤติกรรมและความต้ องการของผู้บริ โภค สามารถนาเสนอ
สิง่ ที่ลกู ค้ าต้ องการและช่วยพนักงานร้ านค้ าปลีกจดจาใบหน้ าลูกค้ าที่เข้ ามาใช้ บริ การ สร้ างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่ างร้ านค้ า
กับลูกค้ า เช่น ธุรกิจร้ านกาแฟ พนักงานขายจดจาชื่อ รสชาติของกาแฟ ระดับความหวาน หรื อเมนูประจาของลูกค้ าได้ การ
พยายามทาความเข้ าใจและรู้ จักลูกค้ าเชิงลึกด้ วยเทคโนโลยีร้ ู จาใบหน้ าเป็ นสิ่งที่ดี แต่เมื่อความก้ าวหน้ าด้ านเทคโนโลยี
กลายเป็ นข้ อมูลที่สามารถนาเงินมาให้ ธุรกิจ การรวบรวมข้ อมูลลูกค้ าจานวนมากเพื่อที่จะได้ ข้อมูลเชิงลึกของลูกค้ าเพื่อให้
สามารถแข่งขันได้ จนบางครัง้ อาจก่อให้ เกิดการล่วงล ้า หรื อไม่คานึงถึงผลกระทบที่มีต่อความสัมพันธ์ กบั ลูกค้ า การใช้
เทคโนโลยีร้ ูจาใบหน้ าอย่างแพร่หลาย หมายความว่าจะต้ องมีใบหน้ าจานวนมาก และข้ อมูลส่วนบุคคลของเจ้ าของใบหน้ า
เหล่านันถู
้ กเก็บไว้ มากขึ ้นเช่นกัน ซึ่งนาไปสูป่ ระเด็นเรื่ องความปลอดภัยและความเป็ นส่วนตัว (ศูนย์วิจยั ยุทธศาสตร์ ไทยจีน, 2018)
ผู้วิจยั จึงเล็งเห็นความสาคัญของปั ญหาและมุง่ เน้ นศึกษาขอบเขตของการเก็บข้ อมูลเชิงลึกของลูกค้ าธุรกิจค้ าปลีกในแต่ละ
กลุม่ เพื่อไม่ให้ ละเมิดความเป็ นส่วนตัว ทังนี
้ ้งานวิจยั จะสามารถพัฒนาหรื อออกแบบระบบรู้ จาใบหน้ า ด้ วยการนาเสนอ
สินค้ าหรื อบริ การได้ อย่างเหมาะสม ลูกค้ าเกิดความประทับใจเมื่อพนักงานขายทราบข้ อมูล สามารถจดจาชื่อ ตลอดจน
การแนะนาสินค้ าหรื อผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อีกทังธุ
้ รกิจค้ าปลีกแบบมีร้านค้ าสามารถใช้ เป็ นข้ อมูลในการปรับปรุ งและพัฒนา
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แผนการตลาดให้ สอดคล้ องกับความต้ องการและลักษณะการใช้ ชีวิตประจาวันของแต่ละบุคคล เพื่อสร้ างจุดแข็งทางการ
แข่งขันและความแตกต่าง นาไปสูป่ ระสบการณ์การบริ การที่ดีขึ ้น
วัตถุประสงค์ ของการศึกษา
เพื่อศึกษาพฤติกรรมและความต้ องการเชิงลึกลูกค้ าในแต่ละกลุ่ม โดยนาเทคโนโลยีการรู้ จาใบหน้ า (Facial
Recognition) มาประยุกต์ใช้ ในการเรี ยนรู้ความพึงพอใจในการให้ บริ การของลูกค้ า ซึง่ ศึกษาความเป็ นไปได้ และข้ อจากัด
การรู้จาข้ อมูลลูกค้ าจากเทคโนโลยีร้ ูจาใบหน้ า โดยมุง่ เน้ นการไม่ละเมิดความเป็ นส่วนตัวของลูกค้ าที่ได้ รับการบริ การ
ขอบเขตการศึกษา
การวิจยั ครัง้ นี ้จะศึกษาพฤติกรรมความต้ องการเชิงลึกของลูกค้ าแต่ละกลุม่ ว่าควรทาเพียงใดเพื่อไม่ให้ ลกู ค้ ารู้ สึก
ถูกละเมิดความเป็ นส่วนตัวโดยใช้ ระบบการรู้ จาใบหน้ า และรวบรวมข้ อมูลลูกค้ าเฉพาะกลุม่ ธุรกิจจานวน 3 กลุม่ คือ ร้ าน
กาแฟ ร้ านอาหารฟาสต์ฟดู้ และร้ านหนังสือ จากลูกค้ าจานวน 400 คน อาศัยอยูใ่ นเขตกรุงเทพมหานครเท่านัน้
การทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดเกี่ยวกับข้ อมูลผู้บริโภคเชิงลึก (Consumer Insight)
(สงวนปิ ยะพันธ์ , 2554) อธิบายถึงข้ อมูลผู้บริ โภคเชิงลึก หมายถึง การเข้ าใจผู้บริ โภคอย่างลึกซึ ้ง และทาความ
เข้ าใจว่าผู้บริ โภคมีทศั นคติ ความเชื่อ หรื อพฤติกรรมความต้ องการในสิง่ ต่างๆ อย่างไร แบ่งออกเป็ น 3 ระดับ ดังนี ้ 1.ข้ อมูล
คือ ข้ อเท็จจริ ง เช่น ความถี่ในการเดินห้ างสรรพสินค้ า 2.ความเข้ าใจ คือ การเก็บรวบรวมข้ อมูลที่ได้ เพื่อหาเหตุผลว่าทาไม
ผู้บริ โภคจึงแสดงออกมาเช่นนัน้ 3.ความเข้ าใจกลุม่ เป้าหมายเชิงลึก มีความสาคัญเนื่องจากการรู้วา่ ผู้บริ โภคต้ องการอะไร
สามารถนาเสนอสิ่งที่ตอบสนองความต้ องการแบบ “Want” มากกว่า “Need” เป็ นการสร้ างความพึงพอใจให้ เกิดขึ ้นในใจ
ผู้บริ โภค โดยมุ่งเน้ นการเข้ าใจถึงวิถีชีวิต เจาะถึงเบื ้องลึกในจิตใจผู้บริ โภคว่าต้ องการสิง่ ใด ข้ อมูลผู้บริ โภคเชิงลึกส่วนใหญ่
จะได้ จากการทาวิจยั เชิงคุณภาพ เช่น การสังเกต การทา Focus group หรื อการสัมภาษณ์เชิงลึก เป็ นต้ น
ทฤษฎีและแนวคิดพฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior)
(ศิริวรรณ เสรี รัตน์, 2546) กำรวิเครำะห์พฤติกรรมผู้บริ โภค เป็ นกำรค้ นหำเกี่ยวกับพฤติกรรมกำรกำรซื ้อและกำร
ใช้ ของผู้บริ โภคทังบุ
้ คคล กลุ่มหรื อองค์กำร เพื่อทรำบถึงลักษณะควำมต้ องกำร นักกำรตลำดสำมำรถนำคำตอบที่ได้ มำ
จัดทำกลยุทธ์ทำงกำรตลำด (Market Strategies) ที่สำมำรถสนองควำมพึงพอใจของผู้บริ โภคได้ อย่ำงเหมำะสม
(Schiffman & Kanuk, 2007) ได้ ก ล่ำ วถึ ง พฤติ ก รรมผู้บ ริ โภค หมำยถึ ง กำรซื อ้ กำรประเมิ น ผล หรื อ กำรใช้
ผลิตภัณฑ์และกำรบริ กำร ซึง่ คำดว่ำจะตอบสนองควำมต้ องกำรแก่ผ้ บู ริ โภค
(วีรชำญ บรรณวิรุฬห์ & โตชัยวัฒน์ , 2554) พฤติกรรมผู้บริ โภค หมำยถึง กำรแสดงออกของแต่ละบุคคลซึ่ง
เกี่ยวข้ องกับกำรใช้ สนิ ค้ ำและบริ กำรทำงเศรษฐกิจโดยตรง รวมทังกระบวนกำรในกำรตั
้
ดสินใจมีผลต่อกำรแสดงออก
ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับระบบรู้จาใบหน้ า (Facial Recognition Systems)
(Zhao, Chellappa, Phillips, & Rosenfeld, 2003) กล่ำวถึงระบบรู้ จำภำพใบหน้ ำ มีองค์ประกอบหลักของกำร
ทำงำนกำรรู้จำใบหน้ ำประกอบด้ วย 3 ส่วน คือ 1) กำรตรวจจับใบหน้ ำ (Face Detection) เป็ นกำรค้ นหำตำแหน่งของภำพ
ใบหน้ ำ 2) กำรคัดแยกคุณลักษณะส่วนต่ำงๆของใบหน้ ำ (Feature Extraction) เป็ นกำรแยกคุณลักษณะต่ำงๆแล้ วนำเก็บ
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ไว้ ในฐำนข้ อมูล 3) กำรรู้จำใบหน้ ำ (Facial Recognition) เป็ นส่วนที่นำข้ อมูลคุณลักษณะจำกส่วนที่ 2 มำเพื่อเปรี ยบเทียบ
คุณลักษณะต่ำงๆในฐำนข้ อมูลแล้ วแสดงผลภำพใบหน้ ำใกล้ กนั มำกที่สดุ
(Marques & Grana, 2010) กล่ำ วถึ ง กำรรู้ จ ำใบหน้ ำ (Face Recognition) จ ำแนกตำมกรรมวิ ธี แ บ่ ง ได้ 4
ประเภท ดังนี ้ 1. วิธีกำรทำงคณิ ตศำสตร์ และแม่แบบ 2. วิธีกำรแบบแยกส่วนและแบบองค์ รวม 3. วิธีสกัดคุณสมบัติ
ใบหน้ ำจริ งและกำรจำลองโมเดล 4. วิธีจบั คู่แม่แบบ สถิติ และโครงข่ำยประสำทเทียมวิธีนี ้สำมำรถทำงำนร่ วมกับเทคนิค
อื่นได้ ดี
ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับความเป็ นส่ วนตัว (Privacy)
(Union, 2018) ออกกฎหมำยบังคับใช้ กับประเทศสมำชิ กของสหภำพยุโรป กฎหมำยใช้ ชื่อว่ำ General Data
Protection Regulation (GDPR) เป็ นกฎหมำยเพื่อปกป้องข้ อมูลส่วนบุคคล ตัวกฎหมำยมีกำรเปลี่ยนแปลงข้ อตกลงของ
บริ ษัทต่ำงๆ เช่น บริ ษัทไอที ธนำคำร ผู้ให้ บริ กำรด้ ำนสุขภำพ หรื อคนขำยประกัน กฎหมำยนี ้มีผลกับทุกองค์กรที่ทำกำร
รวบรวม กำรบันทึก จัดเก็บ และประมวลผลข้ อมูลจำนวนมำกของประชำกรที่อยูใ่ นสหภำพยุโรป ซึ่งมีทำงเลือก 2 ทำงคือ
ปฎิบัติตำมกฏหมำย หรื อรั บโทษที่มีอัตรำค่ำปรั บสูงสุดถึง 17.5 ล้ ำนปอนด์ (20 ล้ ำนยูโร) กฎหมำย GDPR เป็ นกำร
คุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ หรื อรหัสประจำตัวประชำชน ข้ อมูลสำรสนเทศที่แสดงให้ เห็นกิจกรรมของบุคคลทัง้
ออนไลน์และออฟไลน์ โดยกฎหมำยฉบับนี ้กำหนดให้ บริ ษัทที่ทำข้ อมูลลูกค้ ำสูญหำยหรื อถูก Hack ต้ องแจ้ งให้ ผ้ ใู ช้ ทรำบ
ภำยใน 72 ชัว่ โมง หำกไม่กระทำตำมจะถูกปรับเป็ นเงิน 4% ของรำยได้ ทวั่ โลกของบริ ษัทนันๆ
้
งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
(Lewinski, Trzaskowski, & Luzak, 2016) ศึกษำเรื่ อง กำรรับรู้ อำรมณ์ควำมรู้ สกึ และกำรวิเครำะห์ทำงกฎหมำย
เกี่ยวกับกำรใช้ ระบบจดจำใบหน้ ำอัตโนมัติเพื่อแนะนำกำรใช้ Face Recognition วัตถุประสงค์เชิงพำณิชย์ในแบบไม่ผิด
กฏหมำย ภำยใต้ กฏหมำยคุ้มครองข้ อมูลของสหภำพยุโรป ระบบจดจำใบหน้ ำอัตโนมัติเป็ นข้ อมูลไบโอเมตริ กซ์ที่ใช้ ในกำร
จดจำลูกค้ ำหลำยรำย มุ่งประเด็นสำคัญในเรื่ องควำมเป็ นส่วนตัว กำรวิเครำะห์กฎหมำยคุ้มครองข้ อมูลยุโรปและกำร
ประยุกต์ใช้ ระบบกำรจดจำใบหน้ ำอัตโนมัติ กำรประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคลอย่ำงถูกต้ องนำไปสูภ่ ำพรวมของมำตรกำรที่
ผู้ค้ำนำไปใช้ และปฏิบตั ิตำมกฎหมำยว่ำด้ วยกำรป้องกันข้ อมูลผู้บริ โภคโดยแจ้ งกำรยินยอมอย่ำงชัดเจน พบว่ำบทสรุปต้ อง
ทำกำรแจ้ งลูกค้ ำก่อนจะมีกำรบันทึกข้ อมูลใบหน้ ำลูกค้ ำ โดยแจ้ งวัตถุประสงค์ว่ำจะนำข้ อมูลไบโอเมตริ กซ์ไปใช้ ทำอะไร
หรื อทำกำรลบข้ อมูลที่บง่ บอกควำมเป็ นตัวตนของลูกค้ ำ เช่น ชื่อ เบอร์ โทรศัพท์ หรื อที่อยู่ เป็ นต้ น
(Brinckerhoff, 2018) ศึกษำเรื่ อง ศำลแคลิฟอร์ เนียสำมำรถป้องกันกำรโจมตีของ Facebook เกี่ยวกับเทคโนโลยี
จดจำใบหน้ ำจำกสิทธิควำมเป็ นส่วนตัวของผู้บริ โภค บริ ษัททำเครื อข่ำยสังคมออนไลน์เกิดขึ ้นมำกมำยโดยใช้ เทคโนโลยี
จดจำใบหน้ ำ ก่อให้ เกิ ดควำมเสี่ยงในกำรละเมิดควำมเป็ นส่วนตัวของผู้บริ โภค เนื่องจำกเทคโนโลยีจดจำใบหน้ ำถูก
นำไปใช้ งำนเพื่อเก็บข้ อมูลไบโอเมตริ กซ์โดยไม่ได้ รับคำยินยอมจำกผู้ใช้ บริ กำร และ Facebook ล้ มเหลวในกำรแจ้ งให้
ผู้บริ โภคทรำบเกี่ยวกับกำรใช้ เทคโนโลยีกำรจดจำใบหน้ ำและเงื่ อนไขกำรให้ บริ กำร สรุ ปโดยกำรอธิ บำยว่ำทำไมศำล
แคลิฟอร์ เนียจึงกำหนดมำตรฐำนข้ อตกลงนโยบำยด้ ำนกำรบริ กำรและปกป้องข้ อมูลควำมเป็ นส่วนตัวของผู้ใช้ บริ กำรได้
อย่ำงเหมำะสมโดยไม่ขดั ขวำงกำรดำเนินกำรทำงนวัตกรรมเทคโนโลยีของภำคเอกชน ช่องทำงกฎหมำยพร้ อมที่จะให้
คำแนะนำเกี่ยวกับควำมเป็ นส่วนตัวเกี่ยวกับกำรใช้ เทคโนโลยีสำรสนเทศของบริ ษัท 1) ศำลกำหนดให้ Facebook ยกเลิก
ควำมไม่เป็ นธรรมต่ำงๆ เช่น แจ้ งผู้บริ โภคให้ ชัดเจนเกี่ ยวกับกำรนำข้ อมูลทำงไบโอเมตริ กซ์ ไปใช้ อย่ำงไร เพื่ออะไร มี
วัตถุประสงค์ใด 2) Facebook ควรออกข้ อกำหนดนโยบำยกำรให้ บริ กำรและข้ อมูล เพื่อให้ สอดคล้ องกับรัฐธรรมนูญรัฐ
แคลิฟอร์ เนียและนโยบำยสำธำรณะ สรุ ปผลข้ อกำหนดนโยบำยกำรให้ บริ กำรและข้ อมูลของ Facebook เกี่ยวกับกำรใช้
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เทคโนโลยีจดจำใบหน้ ำเพื่อเก็บบันทึกข้ อมูลไบโอเมตริ กซ์นนั ้ ไม่ได้ แจ้ งควำมยินยอมต่อผู้ใช้ งำนอย่ำงชัดเจน ซึ่งละเมิด
สิทธิควำมเป็ นส่วนตัวของผู้บริ โภค ศำลแคลิฟอร์ เนียจึงทำกำรให้ Facebook แก้ ไขข้ อกำหนดนโยบำยดังกล่ำวเพื่อปกป้อง
สิทธิอนั ชอบธรรมของผู้บริ โภค
ระเบียบวิธีการวิจัย
1. ศึกษำเอกสำร แนวคิด ทฤษฎี และงำนวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
2. กำรสร้ ำงและตรวจสอบเครื่ องมือวิจัย ผู้วิจัยได้ นำแบบสอบถำมที่สร้ ำงขึ ้นเสนอผู้เชี่ยวชำญจำนวน 3 ท่ำน
เพื่อให้ คะแนนและขอคำแนะนำในกำรปรับปรุงแบบสอบถำม
3. นำแบบสอบถำมที่ผ่ำนกำรพิจำรณำจำกผู้เชี่ยวชำญและปรับแก้ ให้ เรี ยบร้ อยก่อนนำไปทดลองกลุม่ ตัวอย่ำง
จำนวน 30 คน แล้ วนำไปวิเครำะห์หำค่ำควำมเชื่อมัน่ โดยวิธีหำค่ำสัมประสิทธิ์อลั ฟ่ ำของครอนบำค ได้ ค่ำ Alpha = 0.879
ถือว่ำเป็ นเกณฑ์ที่เหมำะสมและยอมรับได้ (วำณิชย์บญ
ั ชำ, 2548)
4. นำผลกำรทดสอบแบบสอบถำมมำปรับปรุ งแก้ ไขตรวจสอบควำมถูกต้ อง เพื่อเป็ นแบบสอบถำมฉบับสมบูรณ์
และใช้ เป็ นเครื่ องมือในกำรเก็บรวบรวมข้ อมูลจำกกลุม่ ตัวอย่ำง
ลักษณะประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่ าง
ประชำกรที่ใช้ ในกำรศึกษำครัง้ นี ้ คือ ลูกค้ ำธุรกิจร้ ำนค้ ำปลีก รวบรวมข้ อมูลลูกค้ ำกลุม่ ธุรกิจจำนวน 3 กลุม่ ได้ แก่
ร้ ำนกำแฟ ร้ ำนอำหำรฟำสต์ฟดู้ และร้ ำนหนังสือ กำรศึกษำครัง้ นี ้ขนำดประชำกรมีจำนวนมำกและยำกต่อกำรสำรวจ ทำให้
ไม่ทรำบขนำดของประชำกรว่ำมีจำนวนเท่ำใด จึงกำหนดจำนวนกลุ่มตัวอย่ำงโดยใช้ วิธีกำรเปิ ดตำรำงหำขนำดกลุ่ม
ตัวอย่ำงที่เหมำะสม โดยใช้ ตำรำงสำเร็ จรูปของทำโร ยำมำเน่ (Yamane) ที่ระดับควำมเชื่อมัน่ 95% และยอมให้ เกิดควำม
คลำดเคลือ่ น (e) ที่ 0.05 จำกกำรเปิ ดตำรำง คือ 400 คน โดยใช้ แบบสอบถำมชุดเดียวกันทังหมด
้
(ฤทธิ์จรูญ, 2547) ผู้วิจยั
ได้ เลือกกลุ่มตัวอย่ำงโดยวิธีกำรเลือกกลุ่มตัว อย่ำงแบบเจำะจง (Purposive sampling) ในพืน้ ที่ค้ำปลีกทั่วไปในเขต
กรุงเทพมหำนคร โดยผู้วิจยั จะใช้ แบบสอบถำมเพื่อคัดเลือกกลุม่ ตัวอย่ำง เนื่องจำกกลุม่ ตัวอย่ำงของงำนวิจยั นี ้ต้ องเป็ นผู้ที่
ใช้ บริ กำรธุรกิจร้ ำนค้ ำปลีกและกลับมำใช้ บริ กำรซ ้ำ
เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
แบบสอบถำม (Questionnaire) จำนวน 400 ชุด และทำกำรสัมภำษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) จำนวน 15
ตัวอย่ำง ซึ่งแบบสอบถำมแต่ละชุดจะประกอบด้ วยแบบสอบถำมหลักและแบบสอบถำมเพื่อคัดเลือกกลุม่ ตัวอย่ำงในกำร
ตอบ ผู้วิจยั สร้ ำงขึ ้นจำกกำรศึกษำแนวคิด ทฤษฎีตำ่ งๆ ตลอดจนผลงำนวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง ซึง่ แบ่งออกเป็ น 6 ส่วน ดังนี ้
ส่ วนที่ 1 คำถำมเกี่ยวกับลักษณะทำงประชำกรของกลุม่ ตัวอย่ำง ได้ แก่ เพศ อำยุ สถำนภำพ ระดับกำรศึ กษำ อำชีพ และ
รำยได้ เฉลีย่ ต่อเดือน ในลักษณะให้ กลุม่ ตัวอย่ำงเลือกตอบจำกคำตอบที่ผ้ วู ิจยั กำหนดไว้
ส่ วนที่ 2 พฤติกรรมกำรเข้ ำรับบริ กำรร้ ำนค้ ำปลีก ได้ แก่ ควำมถี่กำรใช้ บริ กำร ช่วงเวลำและระยะเวลำที่ใช้ บริ กำร
ส่ ว นที่ 3 ควำมคำดหวังในกำรเข้ ำรั บบริ กำรร้ ำนค้ ำปลีก โดยมี เกณฑ์ กำรให้ คะแนน ดังนี ้ 1=คำดหวังน้ อยที่สุด , 2=
คำดหวังน้ อย, 3=คำดหวังปำนกลำง, 4=คำดหวังมำก, 5=คำดหวังมำกที่สดุ
ส่ วนที่ 4 พฤติกรรมกำรเปิ ดเผยข้ อมูล ลักษณะของคำถำมเป็ นคำถำมแบบเลือกตอบ และเรี ยงลำดับกำรเปิ ดเผยข้ อมูล
ส่ วนที่ 5 ทัศนคติตอ่ กำรละเมิดควำมเป็ นส่วนตัวในเทคโนโลยีร้ ูจำใบหน้ ำ
ส่ วนที่ 6 คำถำมเกี่ยวกับพฤติกรรมกำรป้องกันตนเองจำกกำรถูกละเมิดควำมเป็ นส่วนตัว
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อภิปรายและสรุ ปผลการวิจัย
ส่ วนที่1 ลักษณะทางประชากรของกลุ่มตัวอย่ าง
ลักษณะทำงประชำกรกลุม่ ตัวอย่ำงส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิงมีอำยุ 20-30 ปี สถำนภำพโสด เมื่อจำแนกตำมระดับ
กำรศึกษำ พบว่ำ กลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่จบกำรศึกษำในระดับปริ ญญำตรี โดยส่วนใหญ่ ประกอบอำชีพเป็ นพนักงำน
บริ ษัทเอกชนและมีรำยได้ เฉลีย่ ต่อเดือน 50,001 บำทขึ ้นไป
ส่ วนที่ 2 พฤติกรรมการเข้ ารับบริการร้ านค้ าปลีกในแต่ ละกลุ่ม
กลุ่ มลูกค้ าร้ านกาแฟ กลุ่มตัวอย่ำงร้ ำนกำแฟส่วนใหญ่เข้ ำรับบริ กำรจำกร้ ำนค้ ำที่ใกล้ บ้ำนมำกที่สดุ ลำดับ
รองลงมำ คือ ใกล้ ที่ทำงำน และร้ ำนค้ ำในห้ ำงสรรพสินค้ ำตำมลำดับ ควำมถี่ในกำรซื ้อของซ ้ำร้ ำนเดิม คือ 1-2 ครัง้ ต่อ
สัปดำห์ ลำดับรองลงมำ คือ 3-4 ครัง้ ต่อสัปดำห์ ระยะเวลำในกำรเข้ ำใช้ บริ กำรร้ ำนค้ ำปลีกโดยเฉลี่ยแต่ละครัง้ ส่วนใหญ่ใช้
เวลำมำกกว่ำ 1-2 ชั่วโมง ลำดับรองลงมำ คือ 30 นำที ถึง 1 ชั่วโมง วัตถุประสงค์ในกำรเข้ ำรับบริ กำรส่วนใหญ่เป็ นกำร
รับประทำนอำหำรหรื อเครื่ องดื่ม และกำรซื ้อของต่ำงๆ
กลุ่มลูกค้ าร้ านอาหารฟาสต์ ฟ้ ดู สถำนที่ในกำรเข้ ำรับบริ กำรกลุม่ ตัวอย่ำงร้ ำนอำหำรฟำสต์ฟดู้ ส่วนใหญ่เข้ ำรับ
บริ กำรจำกร้ ำนค้ ำที่ใกล้ บ้ำนมำกที่สดุ ลำดับรองลงมำ คือ ร้ ำนค้ ำในห้ ำงสรรพสินค้ ำและใกล้ ที่ทำงำนตำมลำดับ กลุ่ม
ตัวอย่ำงร้ ำนอำหำรฟำสต์ฟู้ดส่วนใหญ่มีควำมถี่ในกำรซื ้อของซ ้ำร้ ำนเดิม คือ 1-2 ครัง้ ต่อสัปดำห์ อันดับรองลงมำ คือ 3-4
ครัง้ ต่อสัปดำห์ ระยะเวลำในกำรเข้ ำใช้ บริ กำรร้ ำนค้ ำปลีกโดยเฉลี่ยแต่ละครัง้ ส่วนใหญ่ใช้ เวลำ น้ อยกว่ำ 30 นำที ลำดับ
รองลงมำ คือ 30 นำที ถึง 1 ชั่วโมง วัตถุประสงค์ในกำรเข้ ำรับบริ กำรส่วนใหญ่เป็ นกำรรับประทำนอำหำรหรื อเครื่ องดื่ม
และกำรซื ้อของต่ำงๆ
กลุ่มลูกค้ าร้ านหนังสือ กลุม่ ตัวอย่ำงร้ ำนหนังสือส่วนใหญ่เข้ ำรับบริ กำรจำกร้ ำนค้ ำที่ใกล้ บ้ำนมำกที่สดุ ลำดับ
รองลงมำ คือ ร้ ำนค้ ำในห้ ำงสรรพสินค้ ำและใกล้ ที่ทำงำนตำมลำดับ โดยมีควำมถี่ในกำรซื ้อของซ ้ำร้ ำนเดิม คือ 1-2 ครัง้ ต่อ
สัปดำห์ อันดับรองลงมำ คือ 3-4 ครัง้ ต่อสัปดำห์ ระยะเวลำในกำรเข้ ำรับบริ กำรในแต่ละครัง้ ส่วนใหญ่ใช้ เวลำมำกกว่ำ 2-3
ชัว่ โมง รองลงมำ คือ 3 ชัว่ โมงขึ ้นไป โดยส่วนใหญ่เป็ นกำรซื ้อของต่ำงๆ อันดับรองลงมำ คือ กำรอ่ำนหนังสือหรื อทำงำน
จำกกำรศึกษำพฤติกรรมผู้บริ โภคร้ ำนค้ ำปลีกทัง้ 3 กลุม่ พบว่ำ ลูกค้ ำทังสำมกลุ
้
ม่ มีพฤติกรรมกำรเข้ ำรับบริ กำร
จำกร้ ำนค้ ำที่ใกล้ บ้ำนมำกที่สดุ ร้ ำนค้ ำในห้ ำงสรรพสินค้ ำและใกล้ ที่ทำงำน เมื่อทรำบถึงลักษณะควำมต้ องกำรในกำรเข้ ำ
รับบริ กำร และมีโอกำสกลับมำใช้ บริ กำรซ ้ำ 1-2 ครัง้ ในแต่ละสัปดำห์ ระยะเวลำกำรเข้ ำรับบริ กำรในแต่ละธุรกิจแตกต่ำงกัน
เช่ น ร้ ำนอำหำรฟำสต์ ฟู้ด ผลกำรวิ จัย พบว่ำ ใช้ เ วลำน้ อ ยกว่ำ 30 นำที เนื่ อ งจำกรู ป แบบธุ ร กิ จเป็ น อำหำรจำนด่วน
พฤติกรรมผู้บริ โภคของกลุม่ ตัวอย่ำงส่วนใหญ่เป็ นพนักงำนบริ ษัทเอกชน รู ปแบบกำรใช้ ชีวิตที่เร่ งรี บ และต้ องกำรบริ กำรที่
รวดเร็ ว อีกทัง้ ร้ ำนหนังสือ ในแต่ละสำขำในปั จจุบนั มีพื ้นที่บริ กำรอำนวยควำมสะดวก ที่นั่งอ่ำนหนังสือ จึงมีระยะเวลำกำร
เข้ ำรับบริ กำรส่วนใหญ่ใช้ เวลำมำกกว่ำ 2-3 ชัว่ โมง เพื่อกำรอ่ำนหนังสือหรื อทำงำน ผู้วิจยั มองว่ำ นักกำรตลำดสำมำรถนำ
คำตอบที่ได้ มำจัดวำงกลยุทธ์ทำงกำรตลำด เช่น กำรบริ กำรที่รวดเร็ ว เพื่ออำนวยควำมสะดวกแก่กลุม่ ลูกค้ ำเป้ำหมำย เพื่อ
สำมำรถสนองควำมพึงพอใจของผู้บริ โภคได้ อย่ำงเหมำะสม สอดคล้ องกับแนวคิดกำรวิเครำะห์พฤติกรรมผู้บริ โภค (ศิ
ริ วรรณ เสรี รัตน์, 2546) เป็ นกำรค้ นหำเกี่ยวกับพฤติกรรมกำรซื ้อของผู้บริ โภค เพื่อทรำบลักษณะควำมต้ องกำรของบุคคล
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ส่ วนที่ 3 ความคาดหวังในการเข้ ารับบริการร้ านค้ าปลีก
กลุ่ม ตัว อย่ำ งลูก ค้ ำ ร้ ำนค้ ำปลีก โดยส่วนใหญ่ มีค วำมคำดหวัง ในกำรเข้ ำรั บ บริ ก ำรมำกที่ สุด คื อ กำรได้ รั บ
ประสบกำรณ์ กำรบริ กำรที่ดีจะช่วยให้ ลกู ค้ ำกลับมำใช้ บริ กำรซ ้ำและชอบที่กำรซื ้อขำยเป็ นไปอย่ำงรวดเร็ ว โดยมีควำม
คำดหวังมำกที่พนักงำนจะสำมำรถจดจำใบหน้ ำลูกค้ ำ รำยกำรซื ้อประจำ จดจำชื่อลูกค้ ำ ชอบหรื ออยำกให้ พนักงำนขำย
แนะนำสินค้ ำที่ตรงกับควำมต้ องกำร และร้ ำนค้ ำจดจำรำยกำรซื ้อครัง้ สุดท้ ำยจะทำให้ กำรบริ กำรรวดเร็ วขึ ้น โดยควำม
คำดหวังปำนกลำง คือ ร้ ำนค้ ำจดจำรำยกำรครัง้ สุดท้ ำยที่เข้ ำรับบริ กำร จะช่วยประหยัดเวลำในกำรเข้ ำรับบริ กำร และ
อยำกให้ พนักงำนเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ของทำงร้ ำนค้ ำ
ส่ วนที่ 4 พฤติกรรมการเปิ ดเผยข้ อมูล
ตารางที่ 1 พฤติกรรมการเปิ ดเผยข้ อมูลส่ วนบุคคล
อันดับหนึ่ง
อันดับสอง
อันดับสาม
จานวน ร้ อยละ จานวน ร้ อยละ จานวน ร้ อยละ
ชื่อ นามสกุล (N= 400)
65
16.3
34
8.5
28
7.0
ชื่อเล่น (N= 400)
249
62.3
58
14.5
34
8.5
สถาบันการศึกษา (N= 400)
5
1.3
21
5.3
11
2.8
เบอร์ โทรศัพท์ (N= 400)
17
4.3
71
17.8
48
12.0
วันเกิด (N= 400)
4
1.0
50
12.5
44
11.0
E-mail (N= 400)
8
2.0
32
8.0
41
10.3
งานอดิเรก (N= 400)
4
1.0
22
5.5
22
5.5
ที่อยูอ่ าศัย (N= 400)
1
0.3
4
1.0
9
2.3
อายุ (N= 400)
3
0.8
12
3.0
22
5.5
อาชีพ (N= 400)
3
0.8
23
5.8
31
7.8
สถานที่ทางาน (N= 400)
2
0.5
13
3.3
14
3.5
บัตรเครดิต/บัตรประชาชน (N= 400)
3
0.8
0
0
2
0.5
สถานภาพ (N= 400)
0
0
1
0.3
9
2.3
ความชอบส่วนบุคคล/สิง่ ที่สนใจ (N= 400)
17
4.3
34
8.5
46
11.5
ภาพใบหน้ าของท่าน (N= 400)
19
4.8
25
6.3
39
9.8
รวม
400
100
400
100
400
100
จากตารางที่ 1 กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่แสดงการเปิ ดเผยข้ อมูลเพื่อให้ บริ การที่ตอบสนองลูกค้ าร้ านค้ าปลีกอันดับ
แรก คือ ชื่อเล่น คิดเป็ นร้ อยละ 62.3 อันดับสอง คือ เบอร์ โทรศัพท์ คิดเป็ นร้ อยละ 17.8 อันดับสาม คือ เบอร์ โทรศัพท์ คิด
เป็ นร้ อยละ 12 และ ความชอบส่วนบุคคล หรื อสิง่ ที่สนใจ คิดเป็ นร้ อยละ 11.5
การเปิ ดเผยข้ อมูลส่ วนบุคคล
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ส่ วนที่ 5 ทัศนคติต่อการละเมิดความเป็ นส่ วนตัวในเทคโนโลยีร้ ูจาใบหน้ า
ตารางที่ 2 ทัศนคติต่อการละเมิดความเป็ นส่ วนตัวในเทคโนโลยีร้ ูจาใบหน้ า
ระดับความคิดเห็น
ทัศนคติต่อการละเมิดความเป็ นส่ วนตัวในเทคโนโลยีร้ ูจาใบหน้ า
S.D.
x̅
1. ฉันคิดว่าร้ านค้ าควรมีการแจ้ งวัตถุประสงค์ในการนาเทคโนโลยีมาใช้
2. การแจ้ งการยินยอมอย่างชัดเจนจะช่วยให้ เปิ ดเผยข้ อมูลฉันได้
3. ฉันคิดว่าควรมีกฏหมายคุ้มครองข้ อมูลผู้บริ โภคอย่างเคร่งครัด
4. เมื่อรู้วา่ มีความเสีย่ งต่อการถูกละเมิดความเป็ นส่วนตัว ฉันจะไม่เข้ ารับ
บริ การในร้ านค้ านันอี
้ กต่อไป
5. ฉันคิดว่าการเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนตัวจะนาภัยมาสูต่ วั ฉันได้
6. ฉันคิดว่าเมื่อร้ านค้ าทราบข้ อมูลส่วนตัวเป็ นการละเมิดความเป็ น
ส่วนตัว

แปลความ

4.07
3.83
4.36

0.926
1.135
0.893

เห็นด้ วย
เห็นด้ วย
เห็นด้ วยอย่างยิง่

4.22

0.923

เห็นด้ วยอย่างยิง่

3.99

0.964

เห็นด้ วย

3.64

1.058

เห็นด้ วย

จากตารางที่ 2 กลุม่ ตัวอย่างทังสามกลุ
้
ม่ มีทศั นคติตอ่ การละเมิดความเป็ นส่วนตัวในเทคโนโลยีร้ ู จาใบหน้ า โดย
ประเด็นที่มีคา่ เฉลีย่ รวมสูงที่สดุ คือ เห็นด้ วยอย่างยิง่ ว่าควรมีกฏหมายคุ้มครองข้ อมูลผู้บริ โภคอย่างเคร่งครัด โดยมีคา่ เฉลีย่
เท่ากับ 4.36 และเห็นด้ วยอย่างยิ่งเมื่อรู้ วา่ มีความเสี่ยงต่อการถูกละเมิดความเป็ นส่วนตัว จะไม่เข้ ารับบริ การในร้ านค้ านัน้
อีกต่อไป เห็นด้ วยกับร้ านค้ าว่าควรมีการแจ้ งวัตถุประสงค์ในการนาเทคโนโลยีมาใช้ และคิดว่าการเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนตัวจะ
นาภัยมาสูต่ วั ได้ การแจ้ งการยินยอมอย่างชัดเจนจะช่วยให้ เปิ ดเผยข้ อมูลส่วนตัวได้ ส่วนประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยรวมต่าที่สดุ
คือ เห็นด้ วยว่าเมื่อร้ านค้ าทราบข้ อมูลส่วนตัวเป็ นการละเมิดความเป็ นส่วนตัว ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.64 ผู้วิจัยค้ นพบ
ประเด็นสาคัญในการอภิปรายทัศนคติต่อการละเมิดความเป็ นส่วนตัวในเทคโนโลยีร้ ู จาใบหน้ า จากการศึกษาในครัง้ นี ้
พบว่า ลูกค้ าเห็นด้ วยเป็ นอย่างยิ่งว่าควรมีกฏหมายคุ้มครองข้ อมูลผู้บริ โภคอย่างเคร่ งครัด เห็นด้ วยกับร้ านค้ าว่าควรมีการ
แจ้ งวัตถุประสงค์ในการนาเทคโนโลยีมาใช้ และคิดว่าการเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนตัวจะนาภัยมาสูต่ วั ได้ การแจ้ งการยินยอม
อย่างชัดเจนจะช่วยให้ เปิ ดเผยข้ อมูลส่วนตัวได้ เห็นด้ วยว่าเมื่อร้ านค้ าทราบข้ อมูลส่วนตัวเป็ นการละเมิดความเป็ นส่วนตัว
สอดคล้ องกับแนวคิดของ (Lewinski et al., 2016) กล่าวว่า ต้ องทาการแจ้ งลูกค้ าก่อนจะมีการบันทึกข้ อมูลใบหน้ าลูกค้ า
โดยแจ้ งวัตถุประสงค์วา่ จะนาข้ อมูลไปใช้ ทาอะไร
ส่ วนที่ 6 พฤติกรรมการป้ องกันตนเองจากการถูกละเมิดความเป็ นส่ วนตัว
ตารางที่ 3 พฤติกรรมการป้ องกันตนเองจากการถูกละเมิดความเป็ นส่ วนตัว
พฤติกรรมการป้ องกันตนเองจากการถูกละเมิดความเป็ นส่ วนตัว
1. ฉันเลีย่ งการให้ ข้อมูลส่วนตัวกับร้ านค้ าเพราะคิดว่าไม่ปลอดภัย
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ระดับความ
คิดเห็น
x̅

S.D.

3.47

1.141

แปลความ
ทาค่อนข้ าง
บ่อย
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2. ฉันพิจารณาข้ อมูลส่วนบุคคลของตนเองอย่างรอบคอบก่อนให้ ข้อมูลกับ
ร้ านค้ า
3. ฉันให้ ข้อมูลที่ไม่ตรงกับความจริ งเพื่อป้องกันร้ านค้ าทราบข้ อมูล
4. ฉันให้ ข้อมูลส่วนตัวกับทางร้ านค้ าหากมีการแสดงความยินยอมก่อนให้ ข้อมูล

4.04

1.074

ทาค่อนข้ าง
บ่อย
2.39 1.188
นานๆครัง้
3.56 1.065 ทาค่อนข้ าง
บ่อย
5. ฉันไม่ให้ ข้อมูลส่วนตัวกับทางร้ านค้ า
2.79 1.168
ทาบางครัง้
จากตารางที่ 3 กลุม่ ตัวอย่างร้ านค้ าปลีกโดยส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากการถูกละเมิดความเป็ น
ส่วนตัวทาค่อนข้ างบ่อย คือพิจารณาข้ อมูลส่วนบุคคลของตนเองอย่างรอบคอบก่อนให้ ข้ อมูลกับร้ านค้ า โดยมีค่าเฉลี่ย
สูงสุดอยูท่ ี่ 4.04 ซึง่ ให้ ข้อมูลส่วนตัวกับทางร้ านค้ าหากมีการแสดงความยินยอมก่อนให้ ข้อมูลและเลีย่ งการให้ ข้อมูลส่วนตัว
กับร้ านค้ าเพราะคิดว่าไม่ปลอดภัย โดยไม่ให้ ข้อมูลส่วนตัวกับทางร้ านค้ าในบางครัง้ และกลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการ
ป้องกันตนเองทานานๆครัง้ คือ ให้ ข้อมูลที่ไม่ตรงกับความจริ งเพื่อป้องกันร้ านค้ าทราบข้ อมูล โดยมีค่าเฉลี่ยต่าสุดอยู่ที่
2.39 ผู้วิจยั ค้ นพบประเด็นสาคัญในการอภิปรายพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากการถูกละเมิดความเป็ นส่วนตัวของกลุม่
ผู้ใช้ บริ การ จากผลการศึกษา พบว่า กลุม่ ตัวอย่างลูกค้ าร้ านค้ าปลีกมีทศั นคติที่เห็นด้ วยอย่างยิ่งว่าควรมีกฎหมายคุ้มครอง
ผู้บริ โภคอย่างเคร่ งครัด และเมื่อรู้ ว่ามีความเสี่ยงต่อการถูกละเมิดจะไม่เข้ ารับบริ การร้ านค้ าอีก สอดคล้ องกับข้ อสรุ ปของ
(Brinckerhoff, 2018) ข้ อกาหนดนโยบายการปกป้องข้ อมูลความเป็ นส่วนตัวของผู้ใช้ บริ การอย่างเหมาะสม โดยแจ้ งให้
ชัดเจนในการนาข้ อมูลไบโอเมตริ กซ์ไปใช้ อย่างไร เพื่ออะไร หรื อมีวัตถุป ระสงค์ใด และการไม่ได้ แจ้ งความยินยอมต่อ
ผู้ใช้ งานอย่างชัดเจน ซึง่ ละเมิดสิทธิความเป็ นส่วนตัวของผู้บริ โภค
สรุ ปการสัมภาษณ์ เชิงลึก
สรุปการอภิปรายผลการวิจยั ที่ได้ จากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ดังนี ้
จากกลุ่มตัวอย่างลูกค้ าร้ านกาแฟ พบว่า ข้ อมูลส่วนตัวที่ร้านค้ าปลีกไม่ควรทราบ คือ อายุ รายได้ สถานภาพ
การศึกษา บัตรเครดิต Passport หรื อบัตรประชาชน และเห็นด้ วยหากร้ านค้ าจดจารายการสัง่ ซื ้อครัง้ ล่าสุดควบคูก่ บั ภาพ
ใบหน้ า เพราะ ต้ องการความรวดเร็ วในการสัง่ ซื ้อสินค้ า หากร้ านค้ าจดจารายการที่สงั่ ประจาได้ หรื อใช้ ดพู ฤติกรรมของ
ลูกค้ าว่าชอบทานอะไรเป็ นพิเศษ สัง่ เมนูอะไรบ่อย ๆ หรื อจาหน้ าลูกค้ าได้ จะรู้สกึ ประทับใจเหมือนเป็ นคนสาคัญ ประเด็นที่
ทาให้ ร้ ู สกึ ละเมิดความเป็ นส่วนตัว คือการเข้ าถึงข้ อมูลของตน ต้ องการให้ จากัดสิทธิ์ของพนักงานในการเข้ าถึงข้ อมูลของ
ลูกค้ า การเผยแพร่ ข้อมูลส่วนตัวโดยไม่ได้ รับอนุญาต และมีเอกสารรับรองไม่เผยแพร่ ข้อมูลไปยังแหล่งอื่น คือร้ านค้ าต้ อง
รักษาข้ อมูลส่วนตัวของลูกค้ า ข้ อมูลอยูภ่ ายใต้ เงื่อนไขที่ตกลงไว้ จะไม่เผยแพร่ รูป และการเก็บภาพใบหน้ าควบคูก่ บั ประวัติ
การสัง่ ซื ้อล่าสุด มองว่าไม่ได้ เป็ นการรุ กล ้าความเป็ นส่วนตัว อีกทังมองว่
้
าเป็ นเทคโนโลยีมาช่วยร้ านค้ าเก็บพฤติกรรม รู้ จา
ข้ อมูลลูกค้ า และนามาตรวจสอบข้ อมูลย้ อนหลังหรื อประวัติการสัง่ ซือ้ ได้ รู้ สึกถึงการใส่ใจในการบริ การ สร้ างความ
จงรักภักดีของลูกค้ าที่มีตอ่ ร้ านค้ าได้ ประทับใจและอยากกลับมาใช้ บริ การซ ้า
จากกลุม่ ตัวอย่างลูกค้ าร้ านอาหารฟาสต์ฟดู้ พบว่า ภาพใบหน้ าควบคูก่ บั ประวัตกิ ารสัง่ ซื ้อมองว่าไม่รุกล ้าความ
เป็ นส่วนตัว เพราะ มองวัตถุประสงค์ของการนาไปใช้ งาน ลูกค้ าคานึงถึงประโยชน์จากการเก็บภาพใบหน้ า ถ้ านาเสนอสิง่ ที่
ต้ องการได้ อย่างรวดเร็ว ลูกค้ าได้ รับบริ การที่เร็ วขึ ้น สะดวกในการสัง่ สินค้ า และพนักงานจดจาได้ ก็อยากกลับมาใช้ บริ การ
ซ ้า สามารถให้ ข้อมูลส่วนตัวทัว่ ไป เช่น ชื่อเล่น เบอร์ โทรศัพท์ แต่ข้อมูลที่ร้านค้ าไม่ควรทราบ คือ ข้ อมูลส่วนตัวที่ลงลึก
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เกินไป เช่น รายได้ เลขบัตรประชาชน ที่อยูอ่ าศัย อาชีพ สถานภาพ ข้ อมูลบัตรเครดิต เป็ นต้ น ปั ญหาหรื ออุปสรรคในการให้
ข้ อมูลส่วนตัวบางครัง้ เช่น มีธุระเร่งรี บ รี บซื ้อรี บกลับ เป็ นต้ น
จากกลุม่ ตัวอย่างลูกค้ าร้ านหนังสือ พบว่า ข้ อมูลส่วนตัวที่ร้านค้ าปลีกไม่ควรทราบ เช่น บัตรประชาชน รายได้
ข้ อมูลทางการเงินต่าง ๆ อาทิ บัตรเครดิต ภาระหนี ้สิน จานวนสมาชิกในครอบครัว ภาษี การผ่อนชาระ ชื่อพ่อแม่พี่น้อง
สถานที่ทางาน รายได้ หรื ออาชีพ เป็ นต้ น นอกจากนี ้ประเด็นที่ทาให้ ร้ ู สกึ ละเมิดความเป็ นส่วนตัว คือเรื่ องเกี่ยวกับคนใน
ครอบครัว ประเด็นที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลที่ 3 และการนาไปวิเคราะห์อารมณ์ สภาวะความสุข หรื อความเครี ยด จะรู้สกึ ว่าถูก
ละเมิด กลุม่ ลูกค้ าตัวอย่างยังมองไปถึง ความรวดเร็ วในการให้ บริ การ ความชอบ สิ่งที่ซื ้อซ ้า ๆ เป็ นประจา ถ้ าเทคโนโลยี
รู้จาใบหน้ าสามารถลดขันตอนการกรอกข้
้
อมูลสมาชิกแทนการบอกเบอร์ โทรศัพท์หรื อยื่นบัตรสมาชิกให้ แล้ วสามารถบอก
รายละเอียดข้ อมูลเกี่ยวการสัง่ ซื ้อได้ ลูกค้ าจะรู้สกึ ถึงความทันสมัย ลดความล่าช้ าในการแจ้ งข้ อมูล ยกระดับการบริ การร้ าน
หนังสือให้ กลับมาใช้ บริ การซ ้าร้ านเดิมได้
จากบทวิเคราะห์การสัมภาษณ์ เชิงลึก ผู้วิจัยสรุ ปขอบเขตการรู้ จาข้ อมูลลูกค้ าโดยเทคโนโลยีร้ ู จาใบหน้ าจาก
ลูกค้ าร้ านค้ าปลีกทัง้ 3 กลุ่มตัวอย่าง พบว่า การรู้ จาข้ อมูลสามารถจดจารายละเอียดข้ อมูลส่วนตัวได้ แต่ไม่ลงลึกถึง
ครอบครัวหรื อบุคคลที่ 3 และรายการสัง่ ซื ้อสินค้ าต่างๆ ควบคูก่ บั การเก็บภาพใบหน้ าได้ โดยแจ้ งให้ ลกู ค้ าทราบว่าร้ านค้ ามี
การเก็บภาพใบหน้ าเพื่อวัตถุประสงค์อะไร แจ้ งความยินยอมให้ ลกู ค้ าทราบถึงประโยชน์ที่ได้ รับ และทาให้ ลกู ค้ าเชื่อมัน่ ถึง
ความปลอดภัยในการเก็บภาพใบหน้ าควบคู่กับข้ อมูลอื่นๆ ดังนัน้ การเก็ บข้ อมูลส่วนตัวเพื่อนาไปวิเคราะห์ ควรอยู่ใน
ขอบเขตที่เหมาะสม คือ เก็บข้ อมูลที่คิดว่าลูกค้ าจะได้ ประโยชน์จากการที่ร้านค้ าเก็บข้ อมูล เช่ น ข้ อมูลส่วนตัวเบื ้องต้ น เก็บ
ประวัติการสัง่ ซื ้อเป็ นประจา รายการสัง่ ซื ้อครัง้ ล่าสุด หรื อเก็บรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ลกู ค้ าชื่นชอบแล้ วนาเสนอ
ในรูปแบบที่เป็ นกันเอง ทาให้ ลกู ค้ ารู้สกึ สบายใจที่ร้านค้ าเสนอโปรโมชัน่ หรื อแนะนาสินค้ าที่ตรงกับความต้ องการได้
ข้ อเสนอแนะ
การสร้ างความสัมพันธ์ทางการตลาดในระยะยาวต่อลูกค้ า และการสร้ างฐานลูกค้ าประจาเป็ นสิง่ ที่จาเป็ นมากใน
ธุรกิจบริ การ เช่น ธุรกิจร้ านอาหาร ควรจาให้ ได้ ว่าลูกค้ าชอบทานอะไร ชอบทานแบบไหน เพื่อที่จะได้ นาเสนอการบริ การ
ให้ แก่ลกู ค้ าได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ซึง่ จะต้ องมีการวางแผนในการบริ หารเป็ นอย่างดี เพื่อให้ ลกู ค้ าได้ รับการบริ การที่ดีจาก
ผู้ประกอบการ สาหรับธุรกิจร้ านค้ าปลีก ควรคานึงถึงความปลอดภัยในการเก็บข้ อมูลส่วนตัวของลูกค้ า และไม่ควรนาไป
เปิ ดเผยหรื อเผยแพร่ ต่อ เนื่องจากระบบรู้ จาใบหน้ า มีภาพและข้ อมูลส่วนตัวลูกค้ า ถ้ ามีระบบป้องกันการเปิ ดเผยข้ อมูล
ส่วนตัวจะทาให้ ลกู ค้ าเชื่อมัน่ มากขึ ้น อีกทังระบบรู
้
้ จาใบหน้ าสามารถประยุกต์ใช้ ได้ กบั หลายธุรกิจ เช่น ธุรกิจเสริ มความ
งาม โรงพยาบาลหรื อคลินิก ธุรกิจโรงแรม กลุม่ ลูกค้ าที่ต้องการการจดจาใบหน้ าหรื อรายละเอียดข้ อมูลลูกค้ า ซึง่ อาจจะให้
ผลตอบสนองที่คล้ ายกัน หรื อแตกต่างกันตามรู ปแบบของแต่ละธุรกิจ ด้ านนวัตกรรมระบบรู้ จาใบหน้ า สามารถออกแบบ
ระบบได้ อย่างเหมาะสมหรื อนาไปพัฒนาต่อ ควรมีการนาไปทดสอบจริ งเพื่อนาข้ อคิดเห็นจากกลุ่มผู้ใช้ นาไปพัฒนา
ปรับปรุงใช้ งานอย่างต่อเนื่อง เพื่อต่อยอดงานวิจยั ในอนาคต
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ภาพลักษณ์ ของแหล่ งท่ องเที่ยวและความพึงพอใจที่ส่งผลต่ อ
ความจงรักภักดีของนักท่ องเที่ยวชาวจีน
The Effects of The Destination Image and Satisfaction on The
Loyalty. Case Study: Chinese Tourists
ศุภสุตา โอภาส1
ดร.เจษฎา วงศ์ แสนสุขเจริญ2
บทคัดย่ อ
การวิจยั ครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์ การวิจยั ครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์ ดังนี ้ 1) เพื่อศึกษาอิทธิพลของภาพลักษณ์ของแหล่ง
ท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวจีน 2) เพื่อศึกษาอิทธิ พลของความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่
ส่งผลต่อความจงรักภักดีของนักท่องเที่ยวชาวจีน 3) เพื่อศึกษาอิทธิ พลของภาพลักษณ์ ของแหล่งท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อ
ความจงรั ก ภัก ดี ข องนัก ท่อ งเที่ ย วชาวจี น การวิ จัย นี เ้ ป็ น วิ จัย เชิ ง สารวจโดยใช้ แ บบสอบถามเก็ บ รวบรวมข้ อ มูลจาก
นักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาท่องเที่ยวในพื ้นที่จงั หวัดกรุ งเทพมหานคร จานวน 400 คน โดยใช้ วิธีส่มุ ตัวอย่างแบบ
สะดวก สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้ แก่ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์ การถดถอยเชิง
พหุคณ
ู
ผลการวิจัยพบว่า ภาพลักษณ์ ของแหล่งท่องเที่ยว ประกอบด้ วย ด้ านโครงสร้ างทัว่ ไป ด้ านกิจกรรมกลางแจ้ ง
ด้ านราคาและความคุ้มค่า ด้ านแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ด้ านนันทนาการ ด้ านสถานที่ผ่อนคลาย และด้ านความ
สะดวกในการเดินทางมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวจีน โดยมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และยัง
พบว่าความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว ประกอบด้ วย ด้ านความสะดวกสบาย ด้ านสิง่ อานวยความสะดวก และด้ านสถานที่
พักมีอิทธิ พลต่อความจงรักภักดีของนักท่องเที่ยวชาวจีน โดยมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นอกจากนี ้ยังพบอีกว่า
ภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยว ประกอบด้ วย ด้ านแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและด้ านนันทนาการมีอิทธิพลต่อความ
จงรั กภักดีของนักท่องเที่ ยวชาวจี น อย่างมีนัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 สามารถสรุ ปได้ ว่า ภาพลักษณ์ ของแหล่ง
ท่องเที่ยวและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวเป็ นปั จจัยหลักที่ทาให้ นักท่องเที่ยวชาวจี นเกิ ดความจงรั กภักดี ดังนัน้
หน่วยงานทังภาครั
้
ฐและเอกชนควรให้ ความร่ วมมือกันพัฒนาด้ านต่างๆของแหล่ งท่องเที่ยวให้ ตรงกับความต้ องการของ
นักท่องเที่ยวชาวจีนเพื่อให้ เกิดความประทับใจและเป็ นที่จดจาของนักท่องเที่ยวชาวจีนยิ่งขึ ้น
ค าสาคัญ : ภาพลัก ษณ์ ข องแหล่ง ท่อ งเที่ ย ว, ความพึง พอใจของนัก ท่อ งเที่ ย ว, ความจงรั ก ภัก ดี ข องนัก ท่อ งเที่ ย ว,
นักท่องเที่ยวชาวจีน
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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
บทนา
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็ นอุตสาหกรรมที่มีการขยายตัวสูง มีบทบาทความสาคัญต่อระบบ เศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศไทยเป็ นอย่างมาก เป็ นแหล่งรายได้ ที่สาคัญนามาซึง่ เงินตราต่างประเทศ การสร้ างงาน และการกระจายความ
เจริ ญไปสูภ่ มู ิภาค ซึง่ ภาพลักษณ์ของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวประเทศไทยเป็ นสิง่ ที่จาเป็ นที่ต้องมีการสร้ างให้ นกั เที่ยวทัว่
โลกได้ ร้ ู จกั ประเทศไทยอย่างแพร่ หลาย เพื่อสร้ างความเชื่อมัน่ และส่งเสริ มการท่องเที่ยว การมุ่งเน้ นการสร้ างและเผยแพร่
ภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวที่ดีให้ แก่นกั ท่องเที่ยว ชาวต่างชาติจะเป็ นประโยชน์ในด้ า นการกาหนดกลยุทธ์ ให้ สอดคล้ อง
กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว กลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ซึ่งอาจแตกต่างกันตามภูมิภาคและประเทศ และที่
สาคัญ คือ การสร้ างภาพลักษณ์ที่ดีของสถานที่ท่องเที่ยวในระยะยาวที่ทาให้ นกั ท่องเที่ยวกลับมาเที่ยวซ ้าและบอกกล่าว
ปากต่อปากถึงความประทับใจ โดยการสร้ างภาพลักษณ์ ของแหล่งท่องเที่ยวจึงมีความสาคัญมากกว่าสาหรั บสินค้ า
ประเภทการท่องเที่ยวเมื่อเปรี ยบเทียบกับสินค้ าที่จบั ต้ องได้ ที่สามารถมองเห็นสินค้ าได้ ขณะกาลังตัดสินใจซื ้อ เพราะปั จจัย
ที่นกั ท่องเที่ยวจะตัดสินใจเลือกสถานที่ท่องเที่ยวอาจเกี่ยวข้ องกับการรับรู้ และจับต้ องไม่ได้ บางครัง้ ยากที่จะวัด และที่
สาคัญภาพลักษณ์อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลาที่ผ่านไป ซึ่งจาเป็ นต้ องมีการศึกษาอย่างเป็ นระบบและต่อเนื่อง
ตามสภาพแวดล้ อมที่เปลีย่ นแปลงไป (Baoglu and Brinberg, 1997, 35:11-15)
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อย่างไรก็ ตาม ในช่วงครึ่ งปี แรกของ พ.ศ. 2560 นักท่องเที่ยวจี นเดินทางไปท่องเที่ ยวต่างประเทศมีจ านวน
ประมาณ 62.03 ล้ านคน เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 5.1 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน โดยจังหวัดกรุงเทพมหานครของประเทศ
ไทยเป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้ รับความนิยมสูงเป็ นอันดับที่ 1 ของนักท่องเที่ยวจีน และนักท่องเที่ยวจีนที่เป็ นส่วนสาคัญทังใน
้
มิติของจานวนและรายได้ หลักของภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ซึง่ ผู้ประกอบการท่องเที่ยวและภาครัฐของไทย ควรปรับ
กลยุทธ์เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวจีน และควบคุมมาตรฐานด้ านการท่องเที่ยว รวมทังสร้
้ างสภาพแวดล้ อมด้ านการท่องเที่ยวที่
ดี ซึง่ จะช่วยยกระดับการท่องเที่ยวของไทยให้ เติบโตอย่างต่อเนื่องและยัง่ ยืน (ศูนย์วิจยั กสิกร, 2560)
ดังนัน้ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาถึงภาพลักษณ์ การท่องเที่ยวและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อ
ความจงรักภักดีของนักท่องเที่ยวชาวจีน ผู้วิจยั จะทาการศึกษาสถานที่ที่มีชื่อเสียงและเป็ นจุดหมายปลายทางในประเทศ
ไทยของนักท่องเที่ยวชาวจีน คือ กรุงเทพมหานคร ซึง่ สถานที่นี ้ได้ รับการยกย่องให้ จดุ หมายท่องเที่ยวยอดนิยมของภูมิภาค
เอเชีย-แปซิฟิกของนักท่องเที่ยว (MasterCard, 2559)
ในการวิจยั ครัง้ นี ้จึงเป็ นการศึกษาเรื่ อง ภาพลักษณ์ข องแหล่งท่องเที่ยว ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวจีน และความ
จงรั ก ภัก ดี ข องนัก ท่ อ งเที่ ย วชาวจี น ตามล าดับ ทัง้ นี เ้ พื่ อ น าข้ อ มูล ที่ ไ ด้ จ ากการศึ ก ษามาใช้ เ ป็ น แนวทางการพัฒ นา
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทย และเพื่อให้ นกั ท่องเที่ยวชาวจีนกลับมาเที่ยวซ ้า รวมทังก่
้ อให้ เกิดความพึงพอใจ
สูงสุด ซึ่งเป็ นปั จจัยสาคัญในการรักษาฐานกลุม่ นักท่องเที่ยวชาวจีนรายเดิมและขยายฐานกลุม่ นักท่องเที่ยวชาวจี นราย
ใหม่
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1.เพื่อศึกษาอิทธิพลของภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวที่สง่ ผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวจีน
2.เพื่อศึกษาอิทธิพลของความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่สง่ ผลต่อความจงรักภักดีของนักท่องเที่ยวชาวจีน
3.เพื่อศึกษาอิทธิพลของภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวที่สง่ ผลต่อความจงรักภักดีของนักท่องเที่ยวชาวจีน
การทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดและทฤษฎีท่ เี กี่ยวกับภาพลักษณ์ ของแหล่ งท่ องเที่ยว
Chi and Qu (2008) กล่า วว่า ภาพลัก ษณ์ ข องแหล่ง ท่องเที่ ย วมี ผลโดยตรงต่อ การสร้ างความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยว สามารถสร้ าง ความพึงพอใจโดยรวมทังหมด
้
ก่อให้ เกิดอิทธิพลโดยตรงและมีผลกระทบด้ านบวก ต่อความ
จงรักภักดี (Loyalty) ในแหล่งท่องเที่ยวทาให้ นกั ท่องเที่ยวกลับ มาท่องเที่ยวอีกครัง้ ทาให้ แหล่งท่องเที่ยวสามารถพัฒนา
อย่างยัง่ ยืนและพัฒนารุกหน้ าต่อไป
Chi and Qu, (2008: 624-636) ได้ รวบรวมวรรณกรรมที่เกี่ ยวกับภาพลักษณ์ ของแหล่งท่องเที่ยวจากนักวิจัย
หลายท่าน ได้ แก่ 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)และได้ จั ด หมวดหมู่อ งค์ ป ระกอบของ
ภาพลักษณ์ แหล่งท่องเที่ยวออกเป็ น 9 องค์ ประกอบด้ วยกัน คือ ด้ านสภาพแวดล้ อมของแหล่งท่องเที่ยว ด้ านแหล่ง
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ด้ านนันทนาการ ด้ านแหล่งท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม ด้ านโครงสร้ างทัว่ ไป ด้ านความ
สะดวกในการเดินทาง ด้ านสถานที่พกั ผ่อน ด้ านกิจกรรมกลางแจ้ ง และด้ านราคาและคุ้มค่า (Chi and Qu: 2008: 624636)
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แนวคิดและทฤษฎีท่ เี กี่ยวกับความพึงพอใจ
Thomas & Earl (1995) ได้ ให้ แนวความคิดความพึงพอใจไว้ ว่า การวัดความพึงพอใจเป็ น วิธีหนึ่งที่ใช้ กนั
อยู่ เพื่อทราบผลของการให้ บริ การที่ดีเลิศที่ทาให้ ลกู ค้ าพอใจ เป็ นที่บริ ษัทเชื่อว่ามีคณ
ุ ค่า และควรให้ ความเข้ าใจในความ
ต้ องการและปั ญหาของลูกค้ าในการบริ การ ผู้บริ หารขององค์กรต้ องมีความรับผิดชอบในการปรับปรุ งคุณภาพให้ เกิ ด
ประสิทธิผลและผลดีอย่างต่อเนื่อง ดังนันการส
้
ารวจความพึงพอใจจึงเป็ นเครื่ องมือสาคัญในการบริ หารจัดการ
Dickman (1996) กล่าวถึง องค์ประกอบของความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว ได้ เสนอว่าสถานที่ท่องเที่ยวและ
ผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว (Tourist destination and tourism product) เป็ นตัวแปรที่ทาให้ นกั ท่องเที่ยวเกิดความพึงพอใจ
โดยจาเป็ นต้ อง ประกอบด้ วย 5 องค์ประกอบหลัก หรื อ องค์ประกอบ 5A ในการวัดความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว ได้ แก่
สิ่ง ที่ ดึง ดูดใจของแหล่งท่อ งเที่ ยว (Attraction) ความสะดวกสบายในการเดิน ทาง (Access) สิ่ง อ านวยความสะดวก
(Amenities) ที่พกั (Accommodation) และกิจกรรมต่างๆ (Activities)
แนวคิดและทฤษฎีท่ เี กี่ยวกับความจงรักภักดี
Timm (2011) กล่าวว่า ความภักดีของนักท่องเที่ยวเป็ นเป้าหมายสาคัญที่สดุ ที่ทกุ องค์กรต้ องการและหากองค์กร
สามารถตอบสนองความต้ องการของนักท่องเที่ยวได้ ถกู ต้ อง อีกทังการสร้
้
างคุณค่าของแหล่งท่องเที่ยวให้ นกั ท่องเที่ยวทีเ่ ข้ า
มาท่องเที่ยวได้ รับรู้ ถึงความคุ้มค่า ย่อมสร้ างความภักดีให้ เกิดแก่นกั ท่องเที่ยว นอกจากนี ้ความภักดีของนักท่องเที่ยวเกิด
จากนักท่องเที่ยวมีความรู้ สึกพึงพอใจต่อคุณภาพบริ การของแหล่งท่องเที่ยวอย่างมากที่สดุ หรื อเกิดขึ ้นเมื่อนักท่องเที่ยว
ได้ รับความพึงพอใจอย่างต่อเนื่อง และการสร้ างความพึงพอใจอย่างสม่าเสมอเป็ นประจาจะนาไปสูค่ วามภักดีในที่สดุ
Robinson and Etherington (2006) เสนอว่า การสร้ างคุณภาพบริ การที่ดีและทาให้ นกั ท่องเที่ ยวได้ รับรู้ ถึงคุณ
ค่าที่ได้ รับจากการเข้ ามาท่องเที่ยวย่อมทาให้ เกิ ดความพึงพอใจและความภักดีของนักท่องเที่ยว สามารถวัดได้ จาก
องค์ประกอบของความภักดีของนักท่องเที่ยวประกอบด้ วย 3 ด้ าน ได้ แก่ ด้ านการท่องเที่ยวซ ้า ด้ านการแนะนาและบอกต่อ
ด้ านการพูดในเชิงบวก
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ความพึงพอใจของนักท่ องเที่ยวชาวจีน
(Tourist Satisfaction)
ภาพลักษณ์ ของแหล่ งท่ องเที่ยว
(Destination Image)
ความจงรั กภักดีของนักท่ องเที่ยวชาวจีน
(Tourists Loyalty)

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
สมมติฐานในการวิจัย
กรอบแนวคิดในการวิจยั สามารถเขียนเป็ นสมมติฐานของการวิจยั ได้ ดงั นี ้ 1 จากภาพที่
H1: ภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวจีน
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H2: ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวมีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีของนักท่องเที่ยวชาวจีน
H3: ภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวมีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีของนักท่องเที่ยวชาวจีน
ระเบียบวิธีวิจัย
การศึกษาภาพลักษณ์ ของแหล่งท่องเที่ยวและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อความจงรั กภักดีของ
นัก ท่อ งเที่ ย วชาวจี น เป็ น การวิ จัย เชิ ง ปริ ม าณ )Quantitative Research) และใช้ แ บบสอบถาม )Questionnaire) เป็ น
เครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้ อมูลโดยมีรายละเอียดในวิธีการดาเนินการวิจยั ดังนี ้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ใช้ ในการวิจยั คือ นักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาท่องเที่ยวในพื ้นที่จงั หวัดกรุงเทพมหานคร ผู้วิจยั ได้
กาหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้ ตารางสาเร็ จรูปของ Yamane (1967 : 1088-1089) ด้ วยการกาหนดระดับความเชื่อมัน่ 95%
ซึ่งจานวนขนาดตัวอย่างที่ได้ ตามเงื่อนไขคือนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาท่องเที่ยวในพื ้นที่ จงั หวัดกรุ งเทพมหานคร
จานวน 400 คน
เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
แบบสอบถามประกอบด้ วย ส่วน คือ 4
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร์ ของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้ แก่ เพศ อายุ สถานภาพการ
สมรส ระดับการศึกษา และรายได้ เฉลี่ยส่วนบุคคลต่อเดือน มีลกั ษณะคาถามที่มีคาตอบหลายคาตอบ )Multiple Scale)
และให้ เลือกตอบข้ อที่เหมาะสมที่สดุ
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับ ภาพลักษณ์ ของแหล่งท่องเที่ยว โดยแบ่งออกเป็ น 9 ด้ าน ประกอบด้ วย ด้ าน
โครงสร้ างทัว่ ไป ด้ านกิจกกรมกลางแจ้ ง ด้ านสภาพแวดล้ อมของแหล่งท่องเที่ยว ด้ านราคาและความคุ้ม ค่า ด้ านแหล่ง
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ด้ านนันทนาการ ด้ านแหล่งท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม ด้ านสถานที่ผ่อนคลาย และ
ด้ านความสะดวกในการเดินทาง โดยลักษณะคาถามเป็ นแบบปลายปิ ด )Close-Ended Questions) เป็ นมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ )Likert ‘s Five Rating Scale)
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวจีน ประกอบด้ วย 5 ด้ าน ได้ แก่ ด้ านสิง่ ดึงดูด
ใจของแหล่งท่องเที่ยว ด้ านความสะดวกสบาย ด้ านกิจกรรมการท่องเที่ยว ด้ านสิง่ อานวยความสะดวก และด้ านสถานทีพ่ กั
โดยลักษณะคาถามเป็ นแบบปลายปิ ด )Close-Ended Questions) เป็ นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ )Likert ‘s Five
Rating Scale)
ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับความความจงรักภักดีของนักท่องเที่ยวชาวจีน ประกอบด้ วย ด้ าน ได้ แก่ 3ด้ าน
การกลับมาท่องเที่ยวซ ้า ด้ านการแนะนาผู้อื่น และด้ านการพูดเชิงบวก โดยลักษณะคาถามเป็ นแบบปลายปิ ด )CloseEnded Questions) เป็ นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ )Likert ‘s Five Rating Scale)
การทดสอบคุณภาพเครื่องมือ
ความเที่ยงตรงเชิงเนื ้อหาได้ หาค่าดัชนีความสอดคล้้องของเนื ้อหาคาถามกับวัตถุประสงค์ของการวิจยั (ItemObjective Congruence Index : IOC) โดยแจกแบบสอบถามให้ แก่ผ้ เู ชี่ยวชาญในการตรวจสอบเครื่ องมือสาหรับการวิจยั
จานวน 3 ท่าน เพื่อพิจารณาความสอดคล้ องระหว่างข้ อคาถามกับนิยามตามที่ระบุไว้ ในแบบสอบถาม ซึง่ ผู้วิจยั ได้ คดั เลือก
ข้ อ ค าถามเฉพาะที่ มี ค่ า ดัช นี ค วามสอดคล้ อ งระหว่า งข้ อ ค าถามและวัต ถุป ระสงค์ )IOCระหว่ า ง ( 0.6 - 1 มาใช้ ใ น
แบบสอบถามเท่านัน้
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การหาความเชื่ อ มั่น (Reliability) เมื่ อ ได้ แ บบสอบถามที่ ชัด เจนแล้ ว ผู้วิ จัย น าแบบสอบถามไปทดสอบกับ
นักท่องเที่ยวชาวจีน ที่มิได้ เป็ นกลุม่ ตัวอย่าง จานวน 30 คน การวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมัน่ ทางสถิติโดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟ่ าของครอนบัค (Cronbach’s Reliability Coefficient Alpha) ควรมีค่าไม่น้อยกว่า โดยจากการทดสอบค่าความเชื่อมัน่ 0.6
แสดงให้ 0.951 ของแบบสอบถามทังฉบั
้ บ เท่ากับเห็นว่าแบบสอบถาม เรื่ องภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวและความพึงพอใจ
ของนักท่องเที่ยวที่สง่ ผลต่อความจงรักภักดีของนักท่องเที่ยวชาวจีน มีข้อคาถามที่ตรงตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาที่
กาหนดไว้
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การวิจยั ครัง้ นี ้ผู้วิจยั ทาการแจกแบบสอบถามให้ กบั กลุม่ ตัวอย่างในพื ้นที่กรุ งเทพมหานครด้ วยตนเองและความ
ร่วมมือจากหน่อยงานอื่นๆ เช่น สถานที่ทอ่ งเที่ยว บริ ษัทนาเที่ยว สายการบิน โรงแรม เป็ นต้ น
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผู้วิจยั นาแบบสอบถามที่เก็บรวบรวมได้ ทงหมดมาประมวลผลด้
ั้
วยเครื่ องคอมพิวเตอร์ และทาการวิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้ สถิติ ดังนี ้
1. สถิติพรรณนาเพื่อการอธิบายข้ อมูลเกี่ยวกับปั จจัยส่วนบุคคล ภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยว ความพึงพอใจ และ
ความจงรักภักดีของนักท่องเที่ยว ทดสอบโดยใช้ คา่ ร้ อยละและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. ทดสอบภาพลักษณ์ ของแหล่งท่องเที่ยวและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อความจงรักภัก ดีของ
นักท่องเที่ยวชาวจีน โดยใช้ วิธีการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคณ
ู (Multiple Regression Analysis)
ผลการวิจัย
1 ส่วนที่ลักษณะประชากรศาสตร์ ของผู้ตอบแบบสอบถาม ที่เป็ นนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาท่องเที่ยวใน
พื ้นที่จงั หวัดกรุ งเทพมหานคร ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศชาย จานวน ช่วงอายุ 53.5 คน คิดเป็ นร้ อยละ 214
อย/มีสถานภาพสมรส 45.7 คน คิดเป็ นร้ อยละ 183 ปี จานวน 40-30 ระหว่างู้ ้่ ด้วยกัน จานวน คน คิดเป็ นร้ อยละ 213
20 และมีรายได้ เฉลีย่ ต่อเดือน 50.8 คน คิดเป็ นร้ อยละ 203 มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี จานวน 53.3,30-001,บาท 000
27.0 คน คิดเป็ นร้ อยละ 108 จานวน
2 ส่ว นที่ ภาพลักษณ์ ของแหล่งท่องเที่ ยว พบว่า นัก ท่อ งเที่ ย วชาวจี น ที่ เ ดิ น ทางมาท่อ งเที่ ย วในพื น้ ที่ จังหวัด
กรุ งเทพมหานครมีการรับรู้ ถึงภาพลักษณ์ ของแหล่งท่องเที่ยวในระดับมาก ได้ แก่ ด้ านแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
และวัฒนธรรม )𝑋̅= 3.76, S.D.=0.92) ด้ านความสะดวกในการเดินทาง) 𝑋̅= 3.72 S.D.=0.94) ด้ านนันทนาการ )𝑋̅=
3.64, S.D.=0.94) ด้ านสถานที่ ผ่ อ นคลาย )𝑋̅= 3.63, S.D.=0.88) ด้ านแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วทางธรรมชาติ )𝑋̅= 3.59,
S.D.=0.87) ด้ านโครงสร้ างทัว่ ไป) 𝑋̅= 3.56, S.D.=0.87) ด้ านสภาพแวดล้ อมของแหล่งท่องเที่ยว) 𝑋̅= 3.53, S.D.=0.88)
ด้ านกิจกรรมกลางแจ้ ง )𝑋̅= 3.53, S.D.=0.84) และด้ านราคาและความคุ้มค่า) 𝑋̅= 3.52, S.D.=0.91) ตามลาดับ
3 ส่วนที่ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวจีน พบว่า นักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาท่องเที่ยวในพื ้นที่จงั หวัด
กรุ งเทพมหานครมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก ได้ แก่ ด้ า นสิ่งดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยว) 𝑋̅= 3.54, S.D.=0.88) ด้ าน
ความสะดวกสบาย) 𝑋̅= 3.50, S.D.=0.85) ด้ านสถานที่พกั )𝑋̅= 3.49, S.D.=0.94) ด้ านสิ่งอานวยความสะดวก )𝑋̅=
3.48, S.D.=0.91) และด้ านกิจกรรมการท่องเที่ยว) 𝑋̅= 3.47, S.D.=0.82)
ความจงรั กภักดีของนักท่องเที่ยวชาวจี น พบว่า 4 ส่วนที่นักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาท่องเที่ยวในพื ้นที่
จังหวัดกรุงเทพมหานครมีความจงรักภักดีอยูใ่ นระดับมาก ได้ แก่ ด้ านการพูดในเชิงบวก) 𝑋̅= 3.42, S.D.=0.95) และอยูใ่ น
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ระดับ ปานกลาง ได้ แ ก่ ด้ า นการกลับ มาท่ อ งเที่ ย วซ า้ ) 𝑋̅= 3.39, S.D.=0.89) และด้ า นการแนะน าผู้อื่ น )𝑋̅= 3.32,
S.D.=0.98) ตามลาดับ
ส่วนที่ 5 ผลการทดสอบสมมติฐานตามกรอบแนวคิดงานวิจยั
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู (Multiple Regression) เพื่อศึกษาภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวอิทธิ พล
ต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวจีน
ความพึงพอใจของนักท่ องเที่ยวชาวจีน
B
ค่าคงที่ (constant)
.526
ด้ านโครงสร้ างทัว่ ไป(X1)
.082
ด้ านกิจกรรมกลางแจ้ ง(X2)
.121
ด้ านสภาพแวดล้ อมของแหล่งท่องเที่ยว(X3)
.061
ด้ านราคาและความคุ้มค่า(X4)
.091
ด้ านแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ(X5)
.102
ด้ านนันทนาการ(X6)
.160
ด้ านแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม(X7)
.029
ด้ านสถานที่ผอ่ นคลาย(X8)
.112
ด้ านความสะดวกในการเดินทาง(X9)
.069
R square = 0.751
F = 130.458
Sig =0.*000

SE
.096
.028
.037
.033
.028
.032
.031
.025
.034
.032

t
5.499
2.874
3.231
1.871
3.211
3.164
5.115
1.165
3.240
2.148

Sig.
.000*
.004*
.001*
.062
.001*
.002*
.000*
.245
.001*
.032*

0.05 มีนยั สำคัญทำงสถิตทิ ี่ระดับ *

จากตารางที่ 1 พบว่า ภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยว ด้ านโครงสร้ างทัว่ ไป ด้ านกิจกรรมกลางแจ้ ง ด้ านราคา
และความคุ้มค่า ด้ านแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ด้ านนันทนาการ ด้ านสถานที่ผอ่ นคลาย และด้ านความสะดวกในการ
เดิ น ทาง มี ค่า Sig. น้ อ ยกว่า 0.05 หมายความว่า ภาพลัก ษณ์ ข องแหล่ง ท่อ งเที่ ย วมี อิ ท ธิ พ ลต่อ ความพึง พอใจของ
นักท่องเที่ยวชาวจีน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนด้ านสภาพแวดล้ อมของแหล่งท่องเที่ยว ด้ านแหล่ง
ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม พบว่า มีค่า Sig. มากกว่า 0.05 หมายความว่าไม่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจ
ของนักท่องเที่ยวชาวจีน ดังนัน้ สามารถพยากรณ์ได้ ว่าตัวแปรของภาพลักษณ์ ของแหล่งท่องเที่ยวมีอิทธิ พลต่อคว ามพึง
พอใจของนักท่องเที่ยวชาวจีน ร้ อยละ 75.10 (R square = 0.751)
ตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู (Multiple Regression) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวมี
อิทธิพลต่อความจงรักภักดีของนักท่องเที่ยวชาวจีน
ความจงรักภักดีของนักท่ องเที่ยวชาวจีน
B
SE
t
Sig.
ค่าคงที่ (constant)
.598
.191
3.133
.002*
ด้ านสิง่ ดึงดูดใจของแหล่งท่องเทีย่ ว(X1)
-.046
.053
-.870
.385
ด้ านความสะดวกสบาย(X2)
.271
.069
3.916
.000*
ด้ านกิจกรรมการท่องเที่ยว(X3)
.108
.073
1.487
.138
ด้ านสิง่ อานวยความสะดวก(X4)
.227
.091
2.495
.013*
ด้ านสถานที่พกั (X5)
.233
.061
3.839
.000*
631

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)

R square = 0.375

F = 47.346

Sig =0.*000

0.05 มีนยั สำคัญทำงสถิตทิ ี่ระดับ *

จากตารางที่ 2 พบว่า ภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยว ด้ านโครงสร้ างทัว่ ไป ด้ านกิจกรรมกลางแจ้ ง ด้ านราคา
และความคุ้มค่า ด้ านแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ด้ านนันทนาการ ด้ านสถานที่ผอ่ นคลาย และด้ านความสะดวกในการ
เดิ น ทาง มี ค่า Sig. น้ อ ยกว่า 0.05 หมายความว่า ภาพลัก ษณ์ ข องแหล่ง ท่อ งเที่ ย วมี อิ ท ธิ พ ลต่อ ความพึง พอใจของ
นักท่องเที่ยวชาวจีน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่ วนด้ านสภาพแวดล้ อมของแหล่งท่องเที่ยว ด้ านแหล่ง
ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม พบว่า มีค่า Sig. มากกว่า 0.05 หมายความว่าไม่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจ
ของนักท่องเที่ยวชาวจีน ดังนัน้ สามารถพยากรณ์ ได้ ว่าตัวแปรของความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวมีอิทธิ พลต่อความ
จงรักภักดีของนักท่องเที่ยวชาวจีน ร้ อยละ 37.50 (R square = 0.375)
ตารางที่ 3 แสดงผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู (Multiple Regression) เพื่อศึกษาภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวมี
อิทธิพลต่อความจงรักภักดีของนักท่องเที่ยวชาวจีน
ความจงรักภักดีของนักท่ องเที่ยวชาวจีน
B
SE
t
Sig.
ค่าคงที่ (constant)
1.360
.222
6.116
.000*
ด้ านโครงสร้ างทัว่ ไป(X1)
.095
.066
1.431
.153
ด้ านกิจกรรมกลางแจ้ ง(X2)
-.058
.087
-.663
.508
ด้ านสภาพแวดล้ อมของแหล่งท่องเที่ยว(X3)
.090
.076
1.176
.240
ด้ านราคาและความคุ้มค่า(X4)
.055
.066
.824
.411
ด้ านแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ(X5)
.156
.075
2.073
.039*
ด้ านนันทนาการ(X6)
.185
.073
2.547
.011*
ด้ านแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม(X7)
-.005
ด้ านสถานที่ผอ่ นคลาย(X8)
-.061
ด้ านความสะดวกในการเดินทาง(X9)
.102
R square = 0.242
F = 13.851
Sig =0.*000

.057
.080
.074

-.091
-.768
1.367

.928
.443
.172

0.05 มีนยั สำคัญทำงสถิตทิ ี่ระดับ *

จากตารางที่ 3 พบว่า ภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยว ด้ านแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และด้ านนันทนาการ มี
ค่า Sig. น้ อยกว่า 0.05 หมายความว่า ภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยว มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีของนักท่องเที่ยวชาว
จีน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนด้ านโครงสร้ างทัว่ ไป ด้ านกิจกรรมกลางแจ้ ง ด้ านสภาพแวดล้ อมของแหล่ง
ท่องเที่ยว ด้ านราคาและความคุ้มค่า ด้ านแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม ด้ านสถานที่ผ่อนคลาย และ
ด้ านความสะดวกในการเดินทาง พบว่า มีค่า Sig. มากกว่า 0.05 หมายความว่า ไม่มีอิทธิ พลต่อความจงรั กภักดีของ
นักท่องเที่ยวชาวจีน ดังนัน้ สามารถพยากรณ์ได้ วา่ ตัวแปรของภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวมีอิทธิพลต่อความจงรักภักดี
ของนักท่องเที่ยวชาวจีน ร้ อยละ 24.20 (R square = 0.242)
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อภิปรายและสรุ ปผลการวิจัย
จากการวิจยั จากการวิจยั เรื่ อง ภาพลักษณ์ ของแหล่งท่องเที่ยวและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อ
ความจงรักภักดีของนักท่องเที่ยวชาวจีน สามารถอภิปรายผลตามสมมติฐานการวิจยั ซึ่งอ้ างอิงจากงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องได้
ดังนี ้
1. ภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวจีน ได้ แก่ ด้ านโครงสร้ างทัว่ ไป
ด้ านกิจกรรมกลางแจ้ ง ด้ านราคาและความคุ้มค่า ด้ านแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ด้ านนันทนาการ ด้ านสถานที่ผ่อน
คลาย และด้ านความสะดวกในการเดินทาง อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05 ซึง่ สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ Chi and
Qu (2008: 624-636) ทาการวิจยั ศึกษาเรื่ อง โครงสร้ างความสัมพันธ์ ของภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยว ความพึงพอใจ
และ ความภักดีตอ่ แหล่งท่องเที่ยว : แนวทางบูรณาการ พบว่า ภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวด้ านราคาและความคุ้มค่ามี
อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความพึ ง พอใจของนัก ท่ อ งเที่ ย ว อี ก ทัง้ ยัง สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จัย ของ Puh (2014: 538-544) ศึ ก ษาถึ ง
ความสัมพันธ์ ระหว่างภาพลักษณ์ ของแหล่งท่องเที่ยวและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว พบว่า ภาพลักษณ์ ของแหล่ง
ท่องเที่ยวมีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว ในด้ านแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ด้ านโครงสร้ างทัว่ ไป ด้ าน
สถานที่ผอ่ นคลาย ด้ านความสะดวกสบาย ด้ านกิจกรรมการท่องเที่ยว ด้ านสิง่ อานวยความสะดวก ด้ านสถานที่พกั เช่นกัน
และสอดคล้ องกับงานวิจยั ของ Putu et al., (2014: 22-29) ได้ ทาการวิจัยเรื่ อง อิทธิ พลของการสื่อสารแบบปากต่อปาก
ส่งผลต่อภาพลักษณ์ ของแหล่งท่องเที่ยว ความพึงพอใจและความภักดีของนักท่องเที่ยว พบว่า ภาพลักษณ์ ของแหล่ง
ท่อ งเที่ ย วมีอิ ท ธิ พ ลต่อความพึง พอใจของนัก ท่อ งเที่ ยว ในด้ า นแหล่ง ท่อ งเที่ ยวทางธรรมชาติ ด้ า นนัน ทนาการ ด้ า น
โครงสร้ างทัว่ ไป ด้ านความสะดวกในการเดินทาง ด้ านสถานที่ผ่อนคลาย ด้ านกิจกรรมกลางแจ้ ง ด้ านราคาและคุ้มค่า
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
2. ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว มีอิทธิ พลต่อความจงรั กภักดีของนักท่องเที่ยวชาวจี น ได้ แก่ ด้ านความ
สะดวกสบาย ด้ านสิ่งอานวยความสะดวก และด้ านสถานที่พกั อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้ องกับ
งานวิจยั ของ Wu (2016: 2213-2219) ทาการวิจยั ถึงความสัมพันธ์ของภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยว ความพึงพอใจและ
ความจงรักภักดีของนักท่องเที่ยว พบว่า ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวมีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีของนักท่องเที่ยว ใน
ด้ านสถานที่พกั อีกทังยั
้ งสอดคล้ องกับงานวิจยั ของ ปรี ดาพร อารักษ์ สมบูรณ์ (2555) ได้ ทาการวิจยั เรื่ อง ภาพลักษณ์และ
การรับรู้ความเสีย่ งที่สง่ ผลกระทบต่อความภักดีในแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศของไทย พบว่า ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว
มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีของนักท่องเที่ยว ในด้ านความสะดวกสบาย และสอดคล้ องกับงานวิจยั ของ อรุณรุ่ง และคณะ
(2556) การวิจยั ในครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลของความพึงพอใจ และความจงรักภักดีนกั ท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ที่เดินทางท่องเที่ยวในเขตกรุ งเทพมหานคร ในช่วงเดือน พฤษภาคม – สิงหาคม พ.ศ. 2553 พบว่า ความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีอิทธิพลต่อความจงรักภักดี ในด้ านความสะดวกสบาย ด้ านสิง่ อานวยความสะดวก ด้ านสถานที่
พัก อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
3. ภาพลักษณ์ ของแหล่งท่องเที่ยว มีอิทธิ พลต่อความจงรั กภักดีของนักท่องเที่ยวชาวจี น ได้ แก่ ด้ านแหล่ง
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และด้ านนันทนาการ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึง่ สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ Savas
et al. (2013: 124-136) ได้ ทาการศึกษาวิจัยเรื่ อง อิทธิ พลของภาพลักษณ์ ของแหล่งท่องเที่ยวที่มีต่อความจงรักภักดีใน
แหล่งท่องเที่ยว กรณี ศึกษา: เมือง Alanya พบว่าภาพลักษณ์ ของแหล่งท่องเที่ยวด้ านแหล่งท่องเที่ยวส่งผลต่อความ
จงรักภักดีของนักท่องเที่ยว อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 อีกทังยั
้ งสอดคล้ องกับงานวิจัยของ Somaskanthan
and Rosmalina (2016) ทาการศึกษา เรื่ อง ปั จจัยที่สง่ ผลต่อความสัมพัทธ์ระหว่างความพึงพอใจและความจงรักภักดีของ
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นักท่องเที่ยว พบว่า ภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวมีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีของนักท่องเที่ยว ในด้ านแหล่งท่องเที่ยว
ทางธรรมชาติ และด้ านนันทนาการ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
ข้ อเสนอแนะจากการวิจัย
จากการวิจยั เรื่ อง ภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่สง่ ผลต่อความจงรักภักดี
ของนักท่องเที่ยวชาวจีน ผู้วิจยั มีข้อเสนอแนะจากการศึกษา ดังนี ้
1. หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องควรร่ วมกันประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวกรุ งเทพ
มหานคร ผ่ า นสื่ อ ต่ า งๆ อาทิ เ ช่ น เว็ บ ไซต์ ต่ า งๆ เฟสบุ๊ค ไลน์ อิ น สตราแกรม เป็ น ต้ น เพื่ อ เผยแพร่ เ กี่ ย วกับ จัง หวัด
กรุงเทพมหานคร ให้ แก่นกั ท่องเที่ยวชาวจีนที่มาท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครและผู้ที่สนใจทัว่ ไปได้ ร้ ูจกั มากยิ่งขึ ้น
2. ผู้ประกอบการด้ านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและผู้ที่เกี่ยวข้ อง ควรสร้ างภาพลักษณ์ของจังหวัดกรุ งเทพให้ ดี
ขึ ้น และสร้ างการบริ การที่ดี มีคณ
ุ ภาพ และมาตรฐานของความเป็ นกรุ งเทพมหานครเอาไว้ อย่างต่อเนื่อง เช่น การอนุรักษ์
อาคารบ้ า นเรื อนแบบเก่ าเอาไว้ มี สิน ค้ า ที่ เ ป็ น เอกลักษณ์ ตลอดจนมี ก ารบริ การที่ ดีเ ป็ น กัน เองและประทับ ใจให้ กับ
นักท่องเที่ยว เป็ นต้ น เพื่อทาให้ นกั ท่องเที่ยวชาวจีนเกิดความพึงพอใจ ก่อให้ เกิดการมีแนวโน้ มที่จะกลับมาเที่ยวซ ้าอีก และ
มีการแนะนาผู้อื่น รวมทังการบอกต่
้
อสิง่ ที่ดีให้ แก่ผ้ อู ื่นอีกด้ วย
ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครัง้ ต่ อไป
1. ควรมีการทาวิจยั ในพื ้นที่อื่นๆ จังหวัดอื่นๆ เพื่อนาข้ อมูลที่ได้ มาเปรี ยบเทียบ และนามาใช้ ในการปรับปรุง แหล่ง
ท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครให้ มีประสิทธิภาพมากที่สดุ
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การวัดประสิทธิภาพของนิคมอุตสาหกรรมในภาคตะวันออกของ
ประเทศไทย ด้ วยวิธี DEA
เพิ่มวิทย์ วราชิต1
สุพีชา พาณิชย์ ปฐม2
บทคัดย่ อ
ภาคตะวันออกของประเทศไทยเป็ นพื ้นที่สาหรับพัฒนานิคมอุตสาหกรรมมากกว่า 70 เปอร์ เซ็นต์ รวมถึงรัฐบาล
ของไทยได้ มีการพัฒนาพื ้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรื อ EEC ทาให้ พื ้นที่ภาคตะวันออกมีความสาคัญในการ
พัฒนาของประเทศมากขึ ้น ในปั จจุบนั การวัดประสิทธิภาพของนิคมอุตสาหกรรมยังใช้ ตวั เลขทางการเงินในการวิเคราะห์
ประสิทธิภาพ ในงานวิจยั นี ้ศึกษาประสิทธิภาพของนิคมอุตสาหกรรม 24 แห่ง ในปี 2560 โดยใช้ วิธีวิเคราะห์เชิงโอบล้ อม
ข้ อมูล หรื อ DEA โดยใช้ โปรแกรม DEA-solver LV ซึง่ ใช้ โมเดล CCR และ BCC มีปัจจัยนาเข้ าประกอบด้ วย พื ้นที่ของนิคม
อุ ต สาหกรรม, จ านวนปี ที่ ก่ อ ตัง้ , เงิ น ลงทุน เริ่ ม ต้ น ของนิ ค มอุ ต สาหกรรม, จ านวนพนัง งานในนิ ค มอุ ต สาหกรรม,
ความสามารถในการจ่ายน ้าในนิคมอุตสาหกรรม, ระยะทางห่างจากเทศบาล, ระยะทางห่างจากท่าเรื อ และ ระยะทางห่าง
จากสนามบิน ปั จจัยผลผลิต ประกอบไปด้ วย บริ ษัทที่ดาเนินกิจการในนิคมอุตสาหกรรม และ รายได้ ของนิคมอุตสาหกรรม
สรุ ปได้ ว่านิคมอุตสาหกรรมที่มีประสิทธิภาพทังสองโมเดล
้
คือ นิคมอุตสาหกรรม อาร์ ไอ แอล , นิคมอุตสาหกรรมอมตะ
นคร , นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด , นิคมอุตสาหกรรมปิ่ นทองโครงการ 1-3 และนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง โดยพบว่า
กลุ่ม นิ ค มอุต สาหกรรมที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพจะส่ว นใหญ่ จ ะอยู่ใ นจัง หวัด ชลบุรี รวมถึ ง ลัก ษณะพิ เ ศษของแต่ ล ะนิ ค ม
อุตสาหกรรม ทาให้ ประสิทธิภาพของนิคมอุตสาหกรรมไม่เท่ากัน โดยนิคมอุตสาหกรรมที่ไม่มีประสิทธิภาพสามารถแก้ ไข
ได้ ทงมุ
ั ้ มมองของปั จจัยนาเข้ าและมุมมองปั จจัยผลผลิต
คาสาคัญ : ประสิทธิภาพ, นิคมอุตสาหกรรม, การวิเคราะห์เชิงโอบล้ อมข้ อมูล
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
1
2
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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
บทนา
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศมีความสาคัญ ซึ่งภาคอุตสาหกรรมมีบทบาทในการผลิต การเพิ่มคุณค่าของ
ทรัพยากรและการสร้ างงาน มีการจ้ างงานรวมถึงแรงงาน ในพื ้นที่นิคมอุตสาหกรรมเพื่อส่งออกสาหรับประเทศไทยเป็ น
จานวนมาก ดังนันปฏิ
้ เสธไม่ได้ ว่า พื ้นที่นิคมอุตสาหกรรมมีส่วนสาคัญในประเทศไทย ซึ่งประเทศไทยมีองค์กรที่พฒ
ั นา
นิคมอุตสาหกรรมซึ่งมีทงรั
ั ้ ฐวิสาหกิจ บริ ษัทจากัดมหาชน และบริ ษัทจากัด ที่ดาเนินการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม องค์กร
ต่างๆทาหน้ าที่ในการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมให้ เกิดขึ ้น โดยการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมมีความสาคัญต่อเศรษฐกิจของ
ประเทศเพราะเป็ นการลงทุนขนาดใหญ่ในพื ้นที่นนๆ
ั ้ ซึ่งนโยบายรัฐบาลที่ดีนนจะช่
ั้
วยสนับสนุนกิจกรรมเพื่อให้ เกิดการ
พัฒนานิคมอุตสาหกรรม รวมถึงโครงสร้ างพื ้นฐาน ดังนันการตระหนั
้
กถึงความจาเป็ นในการกพัฒนานิคมอุตสาหกรรมเพือ่
การสร้ างการแข่งขันของประเทศ ซึ่งเป็ นส่วนช่วยเศรษฐกิจของประเทศเติบโตอย่างยัง่ ยืน ด้ วยนโยบายการส่งเสริ มการ
ลงทุนและ อุตสาหกรรมใหม่ กล่าวว่านโยบายของอุตสาหกรรมเป็ นส่วนสาคัญของการกระตุ้นการเติบโตของเศรษฐกิจของ
ประเทศ และสร้ างการเจริ ญเติบโตอย่างมากกับประเทศแถบตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งมีการแข่งขันทัง้
ด้ านการลงทุนและเทคโนโลยีมากขึ ้นเรื่ อยๆ และการพัฒนาอุ ตสาหกรรมช่วยให้ เกิดการเติบโตได้ โดยเฉพาะอย่า งยิ่ง การ
พัฒนาอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้ องกับการพัฒนาที่ยงั่ ยืนและการเติบโตไปพร้ อมๆกัน โดยนโยบายต้ องมีความเกี่ยวเนื่องกับโค
รสร้ างพืน้ ฐานที่สนับสนุนการพัฒนา บทบาทการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมจาเป็ นต้ องมีหน่วยงานที่ประสานงานและ
ดาเนินการพัฒนาโดยประเทศไทยมี การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และบริ ษัทพัฒนานิคมอุตสาหกรรมในการ
ดาเนินการพัฒนา โดยประเทศไทยมีผ้ พู ฒ
ั นานิคมอุตสาหกรรมคือ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ซึ่งเป็ น
รัฐวิสาหกิจ และบริ ษัทพัฒนานิคมอุตสาหกรรม ทังในตลาดหลั
้
กทรัพย์ ความสาคัญดังกล่าวในนิคมอุตสาหกรรมจึงเป็ น
ที่มาของงานวิจยั ที่จะศึกษาประสิทธิภาพของนิคมอุตสาหกรรมในประเทศไทย โดยแนวทางทัว่ ไปในการวัดประสิทธิภาพ
จะใช้ อตั ราส่วนทางการเงินเพื่อชี ้วัดประสิทธิภาพของการบริ หารงานและการใช้ ทรัพยากร อย่างไรก็ดีการวัดประสิทธิภาพ
นิคมอุตสาหกรรมย่อมมีความแตกต่างในการวัดประสิทธิภาพนอกเหนือจากการวัดประสิทธิภาพโดยทัว่ ไป แนวทางหนึง่ ที่
กาลังเป็ นที่นิยมใช้ ในการวัดประสิทธิ ภาพ คือการใช้ วิธีการวัดประสิทธิ ภาพด้ วยวิธี Data Envelopment Analysis หรื อ
DEA โดยแต่ละหน่วยของการวัดประสิทธิภาพจะใช้ หน่วยการตัดสินใจ (Decision Making Units, DMU) ซึ่งในงานวิจยั นี ้
คือ พัฒนานิคมอุตสาหกรรม โดยอาศัยปั จจัยนาเข้ า(input) และปั จจัยผลผลิต(output) โดยการศึกษาประสิทธิภาพของ
นิคมอุตสาหกรรมเป็ นการสารวจและรวบรวมข้ อมูลเพื่อให้ สามารถประเมินประสิทธิภาพของนิคมอุตสาหกรรมในประเทศ
ไทย เพื่อให้ แต่ละนิคมอุตสาหกรรมได้ ตระหนักและรับทราบถึงประสิทธิภาพของนิคมอุตสาหกรรมเพื่อดาเนินงานแก้ ไข
หรื อ ปรั บ ปรุ ง ในส่ว นของประสิทธิ ภาพให้ ดี ยิ่งขึน้ ดัง นัน้ ประสิท ธิ ภาพของนิ ค มอุตสาหกรรม จึ ง จ าเป็ นต้ อ งมีการวัด
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ประสิทธิภาพเพื่อให้ ได้ มีการบริ หารจัดการได้ อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สงู สุดในการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม
ในประเทศไทย
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จำนวนพื้นที่ท้งั หมดของนิ คมอุตสำหกรรมในประเทศไทย(ไร่ )
จำนวนนิคมอุตสำหกรรมในประเทศไทย (แห่ ง)

ภาพ 1 พื ้นที่นิคมอุตสาหกรรมทังหมดของนิ
้
คมอุตสาหกรรมในประเทศไทย และจานวนนิคมอุตสาหกรรมในประเทศไทย
จาแนกตามปี พ.ศ.2515 – 2561 (ที่มา : ผู้วิจยั )
ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้ อง
สาหรับการประยุกต์ใช้ DEA กับนิคมอุตสาหกรรมในหลายประเทศ เช่น การใช้ DEA ในการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของ
นิคมอุตสาหกรรมในไต้ หวัน 57 แห่ง จากปี 2000 ถึง 2004 ซึ่งมีการใช้ ปัจจัยนาเข้ าจานวน 5 ปั จจัยนาเข้ า ได้ แก่ จานวน
บริ ษัท, พื ้นที่ของบริ ษัท, หุ้นสามัญ, ค่าใช้ จ่ายส่วนกลาง, และจานวนพนักงาน และมีปัจจัยผลผลิตคือ ค่าธรรมเนียมในการ
ดาเนินงาน เป็ นปั จจัยผลผลิตเพียงตัวเดียว ซึ่งผลที่ได้ พบว่า จานวนบริ ษัทที่อยู่ในนิคมอุตสาหกรรม และพื ้นที่ของนิคม
อุตสาหกรรม ยิ่งทาให้ นิคมอุตสาหกรรมมีประสิทธิภาพมากขึ ้น รวมถึงบอกว่า พื ้นที่ขอนิคมอุตสาหกรรม ภาคเหนือ , ภาค
กลาง, ภาคใต้ และภาคตะวัน ออก มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพจากสูง ไปต่ า ตามล าดับ (Hu et., al., 2009) สามารถวัด ว่า นิ ค ม
อุตสาหกรรมที่ไหนมีประสิทธิภาพซึ่งอยู่บนเส้ นประสิทธิ ภาพ (Frontier) และนิคมอุตสาหกรรมบางแห่งมีการปรับปรุ งระ
สิทธิ ภาพที่ดีขึ ้น ซึ่งอาจจะเกิดจากการที่มีเทคโนโลยีที่ดีขึ ้น รวมถึงการวางกลยุทธ์ ทางการตลาดที่ดี Hwan-Yong and
Myoungsub (2018) ศึกษานิคมฯ จานวน 287 แห่งในประเทศเกาหลีใต้ ในปี 2017 ซึง่ แบ่งเป็ นกลุม่ ของนิคมอุตสาหกรรม
ได้ เ ป็ น รู ป แบบของการด าเนิ น งานระบบสาธารณูป โภคจ านวนปี ที่ ด าเนิ น การและท าเลที่ ตัง้ โดยรู ป แบบที่ ใ ช้ วัด
ประสิทธิภาพจะเป็ นรู ปแบบโมเดล BCC และ CCR ผลการศึกษาพบว่าประสิทธิภาพที่ได้ มีความสัมพันธ์ กบั รู ปแบบของ
อุตสาหกรรม และ ระยะเวลาของการดาเนินงานของนิคมฯ ผลการศึกษานี ้ได้ มาจากการเปรี ยบเทียบคะแนนประสิทธิ ภาพ
กับลักษณะของนิคมฯแต่ละแห่ง
นอกจากนี ม้ ี ก ารวัด ประสิ ท ธิ ภ าพของนิ ค มอุต สาหกรรมแบบ 2 ขัน้ ตอนด้ ว ยวิ ธี DEA โดยใช้ ตัว อย่ า ง เป็ น นิ ค ม
อุตสาหกรรมในประเทศอิหร่ านจานวน 31 แห่ง โดยมีการจัดกลุม่ ปั จจัยซึ่งแบ่งออกเป็ น ปั จจัยด้ านเศรษฐกิจ และปั จจัย
ด้ ายสิ่งแวดล้ อม ซึ่งปั จจัยนาเข้ าประกอบไปด้ วย เงินลงทุน , พื ้นที่ปฏิบตั ิงาน, ต้ นทุนแรงงาน, ต้ นทุนวัตถุดิบ, ต้ นทุนด้ าน
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พลังงาน ปั จจัยนาเข้ าและปั จจัยผลผลิตระดับกลาง (Intermediate input/output) ประกอบไปด้ วย บริ ษัทที่กาลังสร้ าง,
มูลค่าการผลิตต่อปี , ค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับโครงการสิง่ แวดล้ อมต่อปี และมีปัจจัยผลผลิตประกอบไปด้ วย บริ ษัทที่มีดาเนินการ
ในนิคมอุตสาหกรรม, รายได้ , จานวนของแรงงานที่จบการศึก ษาในระดับมหาวิทยาลัย , ค่าสวัสดิการที่ต้องจ่ายต่อปี ,
ปริ มาณคาร์ บอนไดออกไซด์ และปริ มาณน ้าเสีย ทังนี
้ ้ผลที่ได้ ต้ องมีข้อจากัด คือ ความเหมือนกัน (Homogeneity) ซึ่ง
หมายความว่า DMU ต้ องมีความคล้ ายคลึงกันบางอย่างในเป้าหมายของการดาเนินงาน แต่ทงนี
ั ้ ้ DEA ยังคงใช้ สาหรับการ
ระบุถึงประสิทธิภาพของนิคมอุตสาหกรรมในแต่ภมู ิภาค เพื่อใช้ เปรี ยบเทียบได้ (Khodakarami et al., 2014)
งานวิจยั ชิ ้นนี ้จะเป็ นการวิเคราะห์เฉพาะกลุม่ ของนิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออกของไทย ในขณะที่งานวิจยั อื่นๆ เป็ น
การศึกษาประสิทธิภาพของนิคมอุตสาหกรรมทังประเทศ
้
ซึง่ การวิเคราะห์นนอาจจะไม่
ั้
เจาะจงถึงลักษณะทีเ่ ฉพาะของแต่
ละนิคมอุตสาหกรรม กล่าวคือ ไม่ได้ ระบุชดั เจนว่านิคมอุตสาหกรรมใดมีวตั ถุประสงค์ใดในการจัดตัง,้ การมีพื ้นที่สว่ นกลาง
เป็ นเช่นไร รวมถึงระบบสาธารณูปโภคต่างๆ เป็ นเช่นไรแต่เป็ นการดูภาพรวมของนิคมอุตสาหกรรมทังประเทศ
้
ดังนัน้
การศึกษานี ้จะเป็ นการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของนิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก เพื่อทาให้ ทราบถึงประสิทธิภาพของ
นิคมอุตสาหกรรมในภาคตะวันออกของไทย
วัตถุประสงค์ การวิจัย
เพื่อวัดประสิทธิ ภาพของนิคมอุตสาหกรรมในภาคตะวันออกของประเทศไทยด้ วยวิธี DEA โดยใช้ ปัจจัยนาเข้ าและ
ปั จจัยผลผลิตในการวัดประสิทธิภาพ และวิเคราะห์การด้ อยประสิทธิภาพหรื อการเพิ่มประสิทธิภาพของนิคมอุตสาหกรรม
ในประเทศไทย โดยการวิเคราะห์ข้อมูลจากปั จจัยนาเข้ าและปั จจัยผลผลิต รวมถึงปั จจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้ อง
กรอบแนวคิดการวิจัย
ผู้วิจัยได้ ทบทวนวรรณกรรม แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ องจากงานวิจัยต่างๆ เพื่อใช้ ในการการสร้ าง
กรอบแนวคิดการวิจยั นี ้ขึ ้น โดยใช้ ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ ประกอบไปด้ วย ทฤษฎีการผลิต (Production Theory) ซึ่งเกี่ยวข้ อง
กับการผลิต โดยใช้ ปัจจัยนาเข้ า (Input) และปั จจัยผลผลิต(Output) รวมถึงทฤษฎีมมุ มองพื ้นฐานทรัพยากร โดยในทฤษฎี
กล่าวถึงทรัพยากรที่มีอยูใ่ นแต่ละองค์กรคูแ่ ข่งไม่สามารถลอกเลียนแบบได้ สมบูรณ์ (Imperfectly imitable) ซึง่ เกี่ยวข้ องกับ
ในเรื่ องของทาเลที่ตงในแต่
ั้
ละทาเลของนิคมอุตสาหกรรมมีทาเลที่ตงที
ั ้ ่แตกต่างกัน ทัง้ นีผ้ ้ ูวิจัยได้ ศึกษาแนวคิดการวัด
ประสิทธิภาพด้ วยวิธี Data Envelopment Analysis โดยเริ่ มต้ นจากโมเดลของ Charnes, Cooper & Rhodes (1978) โดย
ใช้ สมมติฐานของผลตอบแทนต่อขนาดคงที่(Constant Return to Scale) และโมเดล Banker, Charnes & Cooper (1984)
โดยใช้ สมมติฐานของผลตอบแทนต่อขนาดแปรผัน ซึง่ ทัง้ 2 โมเดลผู้วิจยั ได้ ทาการศึกษาคะแนนประสิทธิภาพทัง้ 2 มุมมอง
คือ มุมมองด้ านปั จจัยนาเข้ า(Input oriented) และ มุมมองด้ านปั จจัยผลผลิต(Output oriented) ดังภาพ 2
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ปัจจัยนาเข้ า(Inputs)
1.พื ้นที่นิคมฯ
2.จานวนปี ที่ก่อตังนิ
้ คมฯ
3.เงินลงทุนเริ่ มต้ นในนิคมฯ
4.จานวนพนักงานในนิคมฯ
5.การให้ บริ การน ้าในพื ้นที่นิคมฯ
6.ระยะห่างจากตัวเทศบาล
7.ระยะห่างจากท่าเรื อ
8.ระยะห่างจากสนามบิน

ปัจจัยผลผลิต(outputs)
1.จานวนบริ ษัทในนิคมฯ
2. รายได้ รวมของนิคมฯ

วัดประสิทธิภาพโดยใช้ โมเดล
โมเดล CCR, โมเดล BCC
CCR

BCC

ประสิทธิภาพเชิงเทคนิคทีแ่ ท้ จริง
(Pure Technical Efficiency)

ประสิทธิภาพเชิงเทคนิค
(Technical Efficiency)
Ratio
TE/PTE

ประสิทธิภาพเชิงขนาด
(Scale Efficiency)

ภาพ 2 กรอบแนวคิดในการวิจยั โดยมีปัจจัยนาเข้ าและปั จจัยผลผลิตในการวิเคราะห์ ด้ วยวิธี DEA
วิธีดาเนินงานวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรของนิ ค มอุต สาหกรรมในภาคตะวัน ออกมี ทัง้ หมด 39 แห่ ง โดยผู้วิ จัย ใช้ ก ลุ่ม ตัว อย่า ง คื อ นิ ค ม
อุตสาหกรรมในภาคตะวันออกเพียงจานวน 24 แห่ง (ตาราง 1) โดยใช้ ข้อมูลในปี พ.ศ. 2560 ซึง่ เป็ นกลุม่ ตัวอย่างที่มีข้อมูล
ครบถ้ วน โดยสูตรการหาจานวนกลุม่ ตัวอย่างเป็ นไปตามการคานวณของ Golany and Roll (1989) ที่ใช้ สตู รการคานวณ
ตัวอย่างเพื่อวัดประสิทธิ ภาพ คือ 2 x (จานวนปั จจัยนาเข้ า + จานวนปั จจัยผลผลิต ) ซึ่งเกิ นจานวนตัวอย่างจากสูตร
นอกจากนี ้ Sarkis (2002) ระบุวา่ ใช้ ตวั อย่างให้ มากที่สดุ เท่าที่เป็ นไปได้ ในการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ
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ตาราง 1 รายชื่อนิคมอุตสาหกรรมที่ใช้ ในการศึกษาประสิทธิภาพของนิคมอุตสาหกรรมทัง้ 24 แห่งในภาคตะวันออก
ชื่อนิคมอุตสาหกรรม

จังหวัด

DMUs

ชื่อนิคมอุตสาหกรรม

จังหวัด

DMUs

นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ ด(ระยอง)

ระยอง

IE1

นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค กบินทร์

ปราจีนบุรี

IE13

นิคมอุตสาหกรรมอาร์ ไอ แอล

ระยอง

IE2

นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง

ชลบุรี

IE14

นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

ชลบุรี

IE3

นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ ด แห่ง
ที่ 2

ชลบุรี

IE15

นิคมอุตสาหกรรมหลักชัยเมืองยาง

ระยอง

IE4

นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ ด แห่ง
ที่ 1

ชลบุรี

IE16

นิคมอุตสาหกรรมสยามอีสเทิร์นอินดัสเตรียล
พาร์ ค

ระยอง

IE5

นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง

ระยอง

IE17

นิคมอุตสาหกรรมระยอง (บ้ านค่าย(

ระยอง

IE6

นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก มาบตา)
(พุด

ระยอง

IE18

นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

ระยอง

IE7

นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ชลบุรี โครงการ)2)

ชลบุรี

IE19

นิคมอุตสาหกรรมผาแดง

ระยอง

IE8

นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ชลบุรี โครงการ)1)

ชลบุรี

IE20

นิคมอุตสาหกรรมปิ่ นทอง (โครงการ 3)

ชลบุรี

IE9

นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

ฉะเชิงเทร

IE21

า
นิคมอุตสาหกรรมปิ่ นทอง (แหลมฉบัง (
โครงการ)2)

ชลบุรี

IE10

นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี ้

ฉะเชิงเทร
า

IE22

นิคมอุตสาหกรรมปิ่ นทอง (โครงการ 1)

ชลบุรี

IE11

นิคมอุตสาหกรรม 304 ปราจีนบุรี

ปราจีนบุรี

IE23

ฉะเชิงเท
รา

IE12

นิคมอุตสาหกรรม 304 ฉะเชิงเทรา

ฉะเชิงเทร
า

IE24

นิคมอุตสาหกรรมที เอฟ ดี 1

เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
งานวิจยั นี ้ ใช้ เครื่ องมือการประเมินประสิทธิภาพขององค์กร หรื อบริ ษัท โดยใช้ การวิเคราะห์ข้อมูลแบบโอบล้ อม
(Data Envelopment Analysis, DEA) เป็ น วิ ธี non-parametric โดยเหมาะกับ จ านวนตัว อย่า งที่ มี อ ยู่อ ย่า งจ ากัด และ
ตัวอย่างแต่ละตัวมีความจาเพาะ วิธีนี ้เริ่ มต้ นจากแนวคิดของ Charnes, Cooper & Rhodes (1978) หรื อเรี ยกว่าโมเดล
CCR โดยเชื่ อว่าทุก ๆหน่วยผลิต หรื อ DMUs มีการผลิตที่เหมาะสมแล้ ว ซึ่งจะได้ ค่าคะแนนประสิทธิ ภาพเชิ งเทคนิค
(Technical Efficiency) ต่อมา Banker, Charnes & Cooper (1984) ได้ เสนอโมเดล BCC ซึ่งเชื่ อว่าแต่หน่วยผลิต หรื อ
DMUs ยังไม่มีการผลิตที่เหมาะสม ซึ่งจะได้ ค่าคะแนนประสิทธิภาพเชิงเทคนิคที่แท้ จริ ง (Pure Technical Efficiency)โดย
ในการวัดประสิทธิภาพของ DEA แต่ละ DMU จะประกอบไปด้ วยปั จจัยนาเข้ าและปั จจัยผลผลิตหลายตัว โดยใช้ สดั ส่วน
ของปั จ จัย ผลผลิ ต รวมถ่ ว งน า้ หนัก (Weighted Outputs) และปั จ จัย น าเข้ า รวมถ่ ว งน า้ หนัก (Weighted Inputs) จึ ง ได้
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ประสิทธิภาพ โดยทังสองโมเดล
้
ถูกใช้ ในงานวิจยั ที่ใช้ ในการวัดประสิทธิภาพของนิคมอุตสาหกรรมใน ประเทศจีน เกาหลี
และไต้ หวัน เป็ นต้ น
ประสิทธิภาพ = Σ Weighted Outputs / Σ Weighted Inputs
ประสิทธิ ภาพที่ได้ ประกอบไปด้ วย ประสิทธิ ภาพเชิ งเทคนิค (Technical Efficiency) ซึ่งมาจากโมเดล CCR ,
ประสิทธิภาพเชิงเทคนิคที่แท้ จริ ง (Pure Technical Efficiency) ซึ่งมาจากโมเดล BCC และประสิทธิภาพเชิงขนาด(Scale
Efficiency) ซึง่ เกิดจาก สัดส่วนของ ประสิทธิภาพเชิงเทคนิคต่อประสิทธิภาพเชิงเทคนิคที่แท้ จริ ง ซึง่ คะแนนประสิทธิภาพที่
ได้ จากการวิเคราะห์สามารถนามาใช้ ตดั สินได้ ว่านิคมอุตสาหกรรมแต่ละแห่งมีประสิทธิภาพ หรื อด้ อยประสิทธิภาพ จาก
คะแนนประสิทธิภาพที่เกิดจากคานวณด้ วยวิธี DEA
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็บข้ อมูลทุติยภูมิ จากข้ อมูลที่เผยแพร่ ในเว็บไซต์ของบริ ษัท รวมทังรายงานประจ
้
าปี จากตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย (https://www.set.or.th/) และเว็บไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า (https://www.dbd.go.th/intro.php)
โดยช่วงเวลาในการเก็บข้ อมูลในปี พ.ศ. 2560 ซึ่งเป็ นช่วงเวลาที่มีการเผยแพร่ ข้อมูลทุติยภูมิมากที่สดุ โดยหากข้ อมูลใดที่
ไม่สามารถค้ นหาได้ จะใช้ การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์โดยระบุชื่อและตาแหน่งของผู้ให้ ข้อมูลเพื่อสอบถามข้ อมูลเพิ่มเติม
เกี่ยวกับบริ ษัทดังกล่าว เพื่อขออนุญาตนาเข้ ามูลบริ ษัทเพื่อใช้ ในการศึกษาในกรณีที่ไม่สามารถให้ ข้อมูลและให้ สมั ภาษณ์
ทางโทรศัพท์ได้ ปั จจัยที่ใช้ สาหรับการผลิตและบริ การสาหรับ ที่ใช้ ในการศึกษา นิคมอุตสาหกรรมในภาคตะวันออกของ
ประเทศไทย ซึ่งประกอบไปด้ วย จังหวัดฉะเชิงทรา, ชลบุรี, ปราจีนบุรี และระยอง ซึ่งมีนิคมอุตสาหกรรมที่เปิ ดดาเนินการ
อยูใ่ นจังหวัดดังกล่าว ดังนี ้
แหล่งข้ อมูลปฐมภูมิ (Primary data) จากการสัมภาษณ์ บุคลากรที่มีความรู้ ที่จะสามารถให้ ข้อมูลโดยตรงกับ
ตาแหน่งที่ปฏิบัติงานอยู่ ซึ่งจะเป็ นข้ อมูลที่ไม่สามารถสืบค้ นได้ จากฐานข้ อมูลทุติยภูมิ เช่น เงิ นลงทุนเริ่ มต้ น จานวน
พนักงาน รายได้ จานวนที่ดินที่ตงนิ
ั ้ คมอุตสาหกรรม การจ่ายน ้า เป็ นต้ น
แหล่งข้ อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) ได้ จากการเก็บข้ อมลจากเว็บไซต์ที่มีความน่าเชื่อถือและอยูใ่ นระบบของ
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 ตัวเลขงบการเงินของบริ ษัท ประกอบไปด้ วยงบการเงิน งบดุล และอัตราส่วนทางการเงินของ
บริ ษัท สามารถสืบค้ นจากเว็บไซต์ดงั กล่าว เช่น จานวนปี ที่ก่อตัง้ จานวนที่ดินของนิคมอุตสาหกรรม ระยะทางจากตัว
จังหวัด ระยะทางจากสนามบิน ระยะทางจากท่าเรื อ เป็ นต้ น
การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลจะใช้ ข้อมูลที่ ได้ จากการเก็บรวบรวมข้ อมูลนามาวิเคราะห์โดยใช้ กลุ่มตัวอย่างเป็ นนิคมอุตสาหกรรม
ภาคตะวันออกของประเทศไทย ในงานวิจยั นี ้จะใช้ วิธี DEA โดยทางผู้วิจยั ได้ ใช้ โปรแกรมในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ DEASolver LV เวอร์ ชนั่ 8 โดยกลุม่ ตัวอย่างทังหมด
้
24 แห่ง มีปัจจัยนาเข้ า และปั จจัยผลผลิต (ตาราง 2) โดยใช้ ปัจจัยนาเข้ า
ประกอบด้ วย พื ้นที่ทงหมดของนิ
ั้
คมฯ, จานวนปี ที่ก่อตัง,้ เงินลงทุนเริ่ มต้ น, จานวนพนักงาน,การให้ บริ การน ้าในพื ้นที่นิคมฯ,
ระยะห่างจากตัวจังหวัด ระยะห่างจากท่าเรื อ และ ระยะห่างจากสนามบิน และปั จจัยผลผลิต ประกอบด้ วย จานวนบริ ษัท
ที่เปิ ดในนิคมฯ และ รายได้ รวมของนิคมฯ
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ตาราง 2 ปั จจัยนาเข้ าและปั จจัยผลผลิตที่ใช้ ในการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของนิคมอุตสาหกรรม
ปั จจัยนาเข้ า
1) พื ้นที่ทงหมดของนิ
ั้
คมฯ

หน่วย
ไร่

2) จานวนปี ที่ก่อตัง้
3) เงินลงทุนเริ่มต้ น

ปี
บาท

4) จานวนพนักงาน

คน

5) การให้ บริการน ้าในพื ้นที่นิคมฯ
6) ระยะห่างจากตัวจังหวัด

7) ระยะห่างจากท่าเรือ

ลบ.ม./
วัน
กิโลเม
ตร

ปั จจัยผลผลิต
1) จานวนบริษัทที่เปิ ดในนิคมฯ

กิโลเม
ตร
กิโลเม
ตร
หน่วย
บริษัท

2) รายได้ รวม

บาท

8) ระยะห่างจากสนามบิน

นิยาม
เนื ้อที่ของนิคมอุตสาหกรรมโดยรวมถึง พื ้นที่สว่ นกลาง
พื ้นที่ขาย พื ้นที่ให้ เช่า และแหล่งน ้าภายในนิคมฯ
จานวนปี ที่ก่อตังนิ
้ คมอุตสาหกรรมจนถึงปี 2560
เงินลงทุนของนิคมอุตสาหกรรมแต่ละแห่ง ซึง่ ใช้ สาหรับ
การพัฒนานิคมอุตสาหกรรมและค่าใช้ จา่ ยในการ
ดาเนินงานต่างๆ สาหรับตังนิ
้ คมอุตสาหกรรม
พนักงานทังหมดของนิ
้
คมอุตสาหกรรม ซึง่ ประจาอยูใ่ น
นิคมอุตสาหกรรมนันๆ
้ ปี 2560
ระบบน ้าประปาทีส่ ามารถจ่ายน ้าประปาให้ กบั พื ้นที่
นิคมอุตสาหกรรมทังหมดต่
้
อวัน ปี 2560
ระยะทางจากตัวเทศบาลของจังหวัดนันๆที
้ ่เป็ นที่ตงั ้
ของนิคมอุตสาหกรรมจนถึงสานักงานของนิคม
อุตสาหกรรม
ระยะทางจากท่าเรือที่ใกล้ ที่สดุ ถึงสานักงานนิคม
อุตสาหกรรม
ระยะทางจากสนามบินสุวรรณภูมิจนถึงสานักงานขอ
นิคมอุตสาหกรรม
นิยาม
บริษัทที่เปิ ดดาเนินการในแต่ละนิคมอุตสาหกรรม
สาหรับปี 2560
รายได้ ของนิคมอุตสาหกรรม ซึง่ มีรายได้ จากการขาย
รายได้ จากการเช่า รายได้ จากค่าสาธารณูปโภคต่างๆ
สาหรับปี 2560

วิธีการเก็บข้ อมูล
เว็บไซต์ที่ของนิคมฯ
สัมภาษณ์เจ้ าหน้ าที่นิคมฯ
สัมภาษณ์เจ้ าหน้ าที่นิคมฯ

สัมภาษณ์เจ้ าหน้ าที่นิคมฯ
เว็บไซต์ที่ของแต่ละนิคมฯ
เว็บไซต์ที่ของแต่ละนิคมฯ

เว็บไซต์ที่ของแต่ละนิคมฯ
เว็บไซต์ที่ของแต่ละนิคมฯ

เว็บไซต์ที่ของแต่ละนิคมฯ
สัมภาษณ์เจ้ าหน้ าที่นิคมฯ

สรุ ปผลการวิจัย
การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของนิคมอุตสาหกรรมทัง้ 24 แห่งในภาคตะวันออกของไทย โดยใช้ วธิ ีวิเคราะห์ด้วย
DEA ซึง่ ใช้ แบบจาลอง CCR และ BCC โดยใช้ โปรแกรม DEA-solver LV ให้ คา่ คะแนนประสิทธิภาพคือ ประสิทธิภาพเชิง
เทคนิค(TE, Technical Efficiency), ประสิทธิภาพเชิงเทคนิคที่แท้ จริ ง(PTE, Pure Technical Efficiency) และประสิทธิภาพ
เชิงขนาด(SE, Scale Efficiency) ค่าที่ได้ จะแสดงให้ เห็นว่านิคมอุตสาหกรรมที่มีประสิทธิภาพจะมีคา่ คะแนนประสิทธิภาพ
เท่ากับ 1 และนิคมอุตสาหกรรมที่ไม่มีประสิทธิภาพจะมีคา่ ที่น้อยกว่า 1 โดยพิจารณาทังมุ
้ มมองด้ านปั จจัยนาเข้ า(Input
oriented) พบว่านิคมอุตสาหกรรมที่มีประสิทธิภาพต่อขนาดได้ แก่ นิคมอุตสาหกรรม อาร์ ไอ แอล, นิคมอุตสาหกรรมอมตะ
นคร, นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด, นิคมอุตสาหกรรมปิ่ นทองโครงการ 1-3 และนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ดังตาราง 3
โดยมีคา่ เฉลีย่ ของคะแนนประสิทธิภาพเชิงขนาดสาหรับมุมมองด้ านปั จจัยนาเข้ า 0.595 ขณะที่ มุมมองด้ านปั จจัยผลผลิต
(Output oriented) พบว่านิคมอุตสาหกรรมทีม่ ีประสิทธิภาพต่อขนาดได้ แก่ นิคมอุตสาหกรรม อาร์ ไอ แอล, นิคม
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อุตสาหกรรมอมตะนคร, นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด, นิคมอุตสาหกรรมปิ่ นทองโครงการ 1-3 และนิคมอุตสาหกรรมแหลม
ฉบัง ดังตาราง 4 โดยมีคา่ เฉลีย่ ของคะแนนประสิทธิภาพเชิงขนาดสาหรับมุมมองด้ านปัจจัยผลผลิต 0.712
โดยค่าเฉลีย่ ของคะแนนประสิทธิภาพของนิคมอุตสาหกรรมในมุมมองด้ านปั จจัยนาเข้ า เท่ากับ 0.595 แสดงให้
เห็นว่า กลุม่ ตัวอย่างสามารถลดการใช้ ปัจจัยการผลิตลงได้ โดยคงไว้ ซงึ่ ผลผลิตที่เกิดขึ ้น เช่น จานวนพนักงาน, พื ้นที่นิคม
อุตสาหกรรม ที่ไม่สะท้ อนมากับปั จจัยผลผลิตที่เกิดขึ ้น คือ จานวนบริ ษัทในนิคมฯ และรายได้ ทเี่ กิดขึ ้น แต่ไม่สามารถลดใน
ส่วนของระยะทางต่างๆ เช่น ระยะห่างจากท่าเรื อ, ระยะห่างจากตัวจังหวัด, ระยะทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ หากเป็ น
กรณีของมุมมองด้ านปัจจัยผลผลิต พบว่ามีคา่ เฉลีย่ ของคะแนนประสิทธิภาพ เท่ากับ 0.829 แสดงว่า กลุม่ ตัวอย่างสามารถ
เพิ่มผลผลิตได้ อีก ในที่นี ้หมายถึง จานวนบริษัทในนิคมฯ และ รายได้ โดยการเพิ่มปัจจัยผลผลิตได้ นนต้
ั ้ องอาศัยทังปั
้ จจัย
ภายใน ยกตัวอย่างเช่น การเพิม่ รายได้ ให้ กบั นิคมอุตสาหกรรมด้ วยวิธีอื่นๆ เช่น การสร้ างโกดังสินค้ าให้ เช่า , มีโรงงาน
สาเร็ จรูปให้ เช่า และปั จจัยภายนอก เช่น การส่งเสริ มการลงทุนของภาครัฐ เศรษฐกิจมหภาค, รวมถึงเทคโนโลยี ก็สามารถ
ช่วยให้ นิคมอุตสาหกรรมมีการขยายตัวเพิ่มขึ ้น
สาหรับนิคมอุตสาหกรรมที่ไม่มีประสิทธิภาพประกอบไปด้ วย นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ ด ระยอง, นิคม
อุตสาหกรรมหลักชัยเมืองยาง, นิคมอุตสาหกรรมสยามอีสเทิร์นอินดัสเตรี ยลพาร์ ค, นิคมอุตสาหกรรมระยอง บ้ านค่าย,
นิคมอุตสาหกรรมผาแดง, นิคมอุตสาหกรรมที เอฟ ดี 1, นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค, นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์น
ซีบอร์ ด 1-2, นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง, นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอตะวันออก, นิคมอุตสาหกรรมดับบลิว
เอชเอ ชลบุรี 1-2, นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรธ, นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซติ ี ้, นิคมอุตสาหกรรม 304 ปราจีนบุรี และนิคม
อุตสาหกรรม 304 ฉะเชิงเทรา โดยทังหมดมี
้
คา่ ประสิทธิภาพเชิงขนาดที่น้อยกว่า 1 ทังในมุ
้ มมองด้ านปัจจัยนาเข้ า และ
มุมมองด้ านปัจจัยผลผลิต โดยหากเป็ นมุมมองด้ านปั จจัยนาเข้ า ที่มีคา่ ประสิทธิภาพน้ อยกว่า 1 แสดงว่านิคมอุตสาหกรรม
ดังกล่าวสามารถลดการใช้ ปัจจัยนาเข้ าลงได้ อีก แต่หากเป็ นกรณีของมุมมองด้ านปั จจัยผลผลิตที่มีคา่ ประสิทธิภาพด้ าน
ขนาดน้ อยกว่า 1 แสดงว่านิคมอุตสาหกรรมดังกล่าวสามารถเพิ่มผลผลิตได้ โดยใช้ ปัจจัยนาเข้ าปริมาณเท่าเดิม
ตาราง 3 ค่าคะแนนประสิทธิภาพโดยพิจารณาจากมุมมองด้ านปัจจัยนาเข้ า (Input oriented)
DMU
IE1
IE2
IE3
IE4
IE5
IE6
IE7
IE8
IE9
IE10
IE11
IE12
IE13

TE
0.5753
1
1
0.174
0.8032
0.2726
1
0.168
1
1
1
0.8719
0.9957

PTE
0.9018
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

SE
0.63794633
1
1
0.174
0.8032
0.2726
1
0.168
1
1
1
0.8719
0.9957
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IE14
IE15
IE16
IE17
IE18
IE19
IE20
IE21
IE22
IE23
IE24
Average
SD

1
0.2585
0.3119
0.1889
0.1856
0.1704
0.7153
0.708
0.3238
0.1483
0.1962
0.58615
0.364533

1
1
0.9802
0.9835
1
1
1
1
0.6889
0.9806
0.9485
0.978479
0.065609

1
0.2585
0.318200367
0.192069141
0.1856
0.1704
0.7153
0.708
0.470024677
0.151233938
0.206852926
0.595813641
0.360231814

Constant
Increasing
Increasing
Increasing
Increasing
Increasing
Increasing
Increasing
Increasing
Increasing
Increasing

TE: Technical Efficiency, PTE: Pure Technical Efficiency, SE: Scale Efficiency, RTS: Return to Scale
ตาราง 4 ค่าคะแนนประสิทธิภาพโดยพิจารณาจากมุมมองด้ านปัจจัยผลผลิต (Output oriented)
DMU
IE1
IE2
IE3
IE4
IE5
IE6
IE7
IE8
IE9
IE10
IE11
IE12
IE13
IE14
IE15
IE16
IE17
IE18
IE19
IE20
IE21
IE22

TE
0.5753
1
1
0.174
0.8032
0.2726
1
0.168
1
1
1
0.8719
0.9957
1
0.2585
0.3119
0.1889
0.1856
0.1704
0.7153
0.708
0.3238

PTE
0.5822
1
1
0.9998
1
0.9999
1
0.9999
1
1
1
1
1
1
1
0.3758
0.7427
0.9999
0.9999
1
1
0.3517

SE
0.988148403
1
1
0.174034807
0.8032
0.272627263
1
0.168016802
1
1
1
0.8719
0.9957
1
0.2585
0.829962746
0.254342265
0.185618562
0.170417042
0.7153
0.708
0.920671026
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IE23
IE24
Average
SD

0.1483
0.1962
0.58615
0.364532929

0.1557
0.2328
0.851679167
0.281621037

0.952472704
0.842783505
0.712987297
0.340556187

Increasing
Increasing

TE: Technical Efficiency, PTE: Pure Technical Efficiency, SE: Scale Efficiency, RTS: Return to Scale
อภิปรายผลการวิจัย
ประสิทธิภาพของนิคมอุตสาหกรรมที่เกิดขึ ้น พบว่าในมุมมองด้ านปั จจัยนาเข้ า (Input oriented) และ
มุ ม มองด้ านปั จ จั ย ผลผลิ ต (Output oriented) พบว่ า นิ ค มอุ ต สาหกรรมที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ประกอบไปด้ วย นิ ค ม
อุตสาหกรรมอาร์ ไอ แอล (IE2), นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร (IE3), นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (IE7), นิคมอุตสาหกรรม
ปิ่ นทองโครงการ 3 (IE9), นิคมอุตสาหกรรมปิ่ นทองโครงการ 2 (IE10), นิคมอุตสาหกรรมปิ่ นทองโครงการ 1 (IE11) และ
นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง (IE14) โดยมีคะแนนประสิทธิภาพเชิงขนาด เท่ากับ 1 หมายความว่า ประสิทธิภาพที่เกิดขึ ้น
นิ ค มอุต สาหกรรมดัง กล่า ว เมื่ อ เพิ่ ม ปั จ จัย การผลิต ก็ จ ะได้ ปั จ จัย ผลผลิต ในอัต ราส่ว นเดี ย วกัน หรื อ อาจกล่า วได้ ว่า
ประสิทธิภาพของนิคมอุตสาหกรรมดังกล่าว มีประสิทธิภาพ
สาหรับนิคมอุตสาหกรรมที่ไม่มีประสิทธิภาพประกอบไปด้ วย นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์ นซีบอร์ ด (ระยอง) (IE1),
นิคมอุตสาหกรรมหลักชัยเมืองยาง (IE4), นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นอินดัสเตรี ยลพาร์ ค (IE5), นิคมอุตสาหกรรมระยอง
(บ้ านค่าย) (IE6), นิคมอุตสาหกรรมผาแดง (IE8), นิคมอุตสาหกรรมที เอฟ ดี 1 (IE12), นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค กบินทร์
(IE13), นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ ด แห่งที่ 1 (IE15), นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ ด
แห่งที่ 2 (IE16), นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง (IE17), นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด)
(IE18), นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ชลบุรี โครงการ 2 (IE19), นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ชลบุรี โครงการ 1
(IE20), นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ (IE21), นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี ้ (IE22), นิคมอุตสาหกรรม 304 ปราจีนบุรี (IE23)
และนิคมอุตสาหกรรม 304 ฉะเชิงเทรา (IE24) นิคมอุตสาหกรรมที่ไม่มีประสิทธิภาพมีค่าคะแนนประสิทธิ ภาพเชิ งขนาด
น้ อยกว่า 1 โดยค่าคะแนนประสิทธิภาพเชิงเทคนิคน้ อยกว่าประสิทธิภาพเชิงเทคนิคที่แท้ จริ ง เป็ นลักษณะผลตอบแทนต่อ
ขนาดเพิ่ ม ขึน้ (Increasing Return to Scale) หมายถึ ง นิ ค มอุต สาหกรรมดังกล่าวมี ขนาดของการผลิต น้ อ ยกว่าจุดที่
เหมาะสม ดังนันจึ
้ งยังสามารถสร้ างผลผลิตที่เพิ่มขึ ้นได้ ในสัดส่วนที่มากกว่าการเพิ่มปั จจัยนาเข้ า
ตาราง 5 พบว่าโดยจานวนนิคมอุตสาหกรรมที่มีประสิทธิ ภาพเชิงขนาดที่เหมาะสมแล้ วคิดเป็ นร้ อยละ 29.16
ตังอยู
้ ่ในจังหวัดชลบุรี และระยอง เท่านัน้ โดยมีค่าประสิทธิภาพเชิงขนาดเท่ากับ 1 แสดงถึงไม่วา่ จะเพิ่มปั จจัยนาเข้ ามาก
เพียงใด ผลที่ได้ จะเป็ นสัดส่วนที่คงที่แล้ ว ส่วนนิคมอุตสาหกรรมที่ควรเพิ่มขนาดร้ อยละ 70.83 อยู่ในจังหวัดชลบุรี ระยอง
ฉะเชิงเทรา และปราจีนบุรี โดยมีค่าประสิทธิภาพเชิงขนาดน้ อยกว่า 1 แสดงถึงหากเพิ่มปั จจัยนาเข้ าทาให้ ปัจจัยผลผลิตที่
ได้ มีอตั ราส่วนที่มากกว่าการเพิ่มปั จจัยนาเข้ า
ในมุมมองด้ านนโยบายนอกเหนือจากสิทธิทางภาษี ที่เอื ้อประโยชน์แก่ผ้ ลู งทุน โครงสร้ างพื ้นฐานของภาครัฐเป็ น
ส่วนสาคัญในการพัฒนาพื ้นที่นิคมอุตสาหกรรมให้ มีการเติบโตและมีประสิทธิภาพมากขึ ้น จะเห็นได้ จากโครงสร้ างพื ้นฐาน
ที่ภาครั ฐได้ มีการวางแผนพัฒนา เช่ น สนามบินอู่ตะเภา และเมืองการบินภาคตะวันออก ท่าเรื อพาณิ ชย์สตั หีบ ถนน
มอเตอร์ เวย์ 3 เส้ นทางที่สาคัญ คือ กรุงเทพฯ-ชลบุรี, พัทยา-มาบตาพุด และแหลมฉบัง-นครราชสีมา รวมถึงรถไฟความเร็ว
สูงเชื่อม 3 สนามบิน รวมถึงการพัฒนาด้ านบุคคลากร ซึง่ เป็ นปั จจัยที่สาคัญในการผลิต เช่น สถาบัน KOSEN-KMITL เพื่อ
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พัฒนาบุคลากรเพื่ออุตสาหกรรมในพื ้นที่ภาคตะวันออก ดังนันประสิ
้
ทธิภาของนิคมอุตสาหกรรมในพื ้นที่จงั หวัดอื่นๆ หากมี
การพัฒนาก็ยอ่ มส่งผลให้ นิคมอุตสาหกรรมในพื ้นที่นนๆ
ั ้ เพิ่มขึ ้นได้
ตาราง 5 ประสิทธิภาพเชิงขนาดแต่ละประเภท จาแนกตามจังหวัดในภาคตะวันออก
ประสิทธิภาพเชิงขนาด
(Scale Efficiency)
นิคมฯที่มีขนาดเหมาะสม
(Constant Return to Scale)
นิคมฯที่ควรลดขนาด
(Decreasing Return to Scale)
นิคมฯที่ควรเพิ่มขนาด
(Increasing Return to Scale)
รวม

ชลบุรี

ระยอง

ฉะเชิงเทรา

ปราจีนบุรี

รวม

ร้ อยละ

5

2

-

-

7

29.16

-

-

-

-

-

-

4

7

4

2

17

70.83

9

9

4

2

24

100

ข้ อเสนอแนะ
การวิเคราะห์ดงั กล่าวเป็ นการวิเคราะห์โดยใช้ ปัจจัยที่ไม่ได้ เกี่ยวข้ องกับการการเงินโดยตรง ทาให้ เป็ นตัวเลือก
สาหรับการวิเคราะห์ประสิทธิ ภาพนอกเหนือจากการวิเคราะห์ทางด้ านการเงิน ซึ่งเป็ นวิธีที่ นิยมใช้ กันในปั จจุบนั ในการ
วิเคราะห์ประสิทธิภาพ อย่างไรก็ดีแนวทางการวิเคราะห์ด้วยวิธี DEA สามารถเห็นภาพชัดเจนและสามารถแบ่งกลุม่ สาหรับ
นิคมอุตสาหกรรมที่มีประสิทธิ ภาพและนิคมอุตสาหกรรมที่ไม่มีประสิทธิ ภาพแยกออกจากกันได้ อย่างชัดเจน ซึ่งหาก
ผู้ประกอบการนิคมอุตสาหกรรมต้ องการจะเพิ่มประสิทธิภาพของนิคมอุตสาหกรรม สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในแง่ของ
การหารายได้ เ พิ่ ม เพื่ อ ให้ นิ ค มอุต สาหกรรมมี ร ายได้ เ พิ่ ม ซึ่ง ปั จ จุบัน พบว่า นิ ค มอุต สาหกรรมเริ่ ม มี ก ารพัฒ นาระบบ
สาธารณูปโภคสาหรับผลิตเพื่อใช้ ในนิคมอุตสาหกรรมนันๆ
้ เช่น การผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้ ในนิคมอุตสาหกรรมจากพลังงาน
แสงอาทิ ต ย์ หรื อ การหมัก โดยใช้ ไบโอแก๊ ส ท าให้ นิ ค มอุต สาหกรรมมี ร ายได้ เ พิ่ ม ขึ น้ รวมถึ ง บุค คลากรในองค์ ก ร
นอกเหนื อ จากจ านวนของบุค คลากรที่ มี แ ล้ ว เชื่ อ ว่ า คุณ ภาพของบุค คลากรย่ อ มส่ง ผลต่ อ การด าเนิ น งานให้ นิ ค ม
อุตสาหกรรมนันๆมี
้ ประสิทธิภาพมากขึ ้นด้ วย ทังนี
้ ้หน่วยงานภาครัฐย่อมมีสว่ นผลักดันให้ พื ้นที่นิคมอุตสาหกรรมแต่ละแห่ง
มี จุด เด่น เป็ น ของตัวเอง และสามารถพัฒนาและต่อ ยอดการพัฒนานิค มอุตสาหกรรมให้ สามารถแข่งขัน ได้ เช่นกัน
อย่างเช่นการดาเนินการของนโยบายพืน้ ที่เศรษฐกิ จพิเศษภาคตะวันออก ประกอบไปด้ วย พืน้ ที่ ชลบุรี ร ะยอง และ
ฉะเชิงเทรา ทาให้ พื ้นที่ดงั กล่าว สามารถเพิ่มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น จากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจในภูมิภาคตะวันออก
ของไทย
หากมองในมุมมองของการวัดประสิทธิภาพของนิคมอุตสาหกรรม ผู้วิจยั มองว่าหากต้ องการวัดประสิทธิภาพของ
นิ ค มอุต สาหกรรม ขึน้ อยู่กับ มุม มองของผู้พัฒ นานิ ค มอุตสาหกรรม หากเป็ น นิ ค มอุต สาหกรรมที่ มีก ารพัฒ นานิคม
อุตสาหกรรมที่นานมาพอสมควร การวัดประสิทธิภาพควรจะวัดในรู ปแบบของ output oriented อันเนื่องมาจากอาจไม่
สามารถขยายขนาดของพื ้นที่นิคมอุตสาหกรรมได้ มากนัก อันเนื่องมาจากบริ เวณโดยรอบอาจมีการพัฒนาอย่างเต็มที่แ ล้ ว
จากการที่นิคมอุตสาหกรรมมีการก่อตังมานาน
้
เช่น นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง นิคมอุตสาหกรรม ส่วนกรณีที่เกิดการ
พัฒนานิคมอุตสาหกรรมใหม่ สามารถใช้ input oriented มาใช้ ในการวัดประสิทธิภาพของนิคมอุตสาหกรรมที่กาลังพัฒนา
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ได้ เช่น นิคมอุตสาหกรรม 304 ปราจีนบุรี, นิคมอุตสาหกรรม 304 ฉะเชิงเทรา ซึง่ ยังสามารถควบคุมปั จจัยนาเข้ าได้ เพื่อให้
ได้ ปัจจัยผลผลิตตามที่ต้องการได้
กรณีที่ผ้ พู ฒ
ั นานิคมอุตสาหกรรมต้ องการเพิ่มประสิทธิภาพมากขึ ้น สามารถทาได้ โดยการที่ ต้ องเพิม่ ปั จจัย
ผลผลิตที่เกิดขึ ้น นัน่ คือ รายได้ ต้องเพิ่มขึ ้น หมายถึงการสร้ างรายได้ ที่ไม่ใช่เพียงแค่รายได้ จากการขายที่ดิน หรื อการเช่า แต่
หมายถึงการให้ บริ การด้ านอื่นๆ เช่น โกดังให้ เช่า เช่น ธุรกิจของกลุม่ TICON ที่รับสร้ างโกดังในเขตของนิคมอุตสาหกรรม
รวมถึงสร้ างโรงงานให้ เช่า หรื อ การที่ กนอ. ได้ ถือหุ้นในธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับนิคมอุตสาหกรรม เช่น ถือหุ้นในบริ ษัท จัดการ
และพัฒนาทรัพยากรน ้าภาคตะวันออก ซึง่ ทาให้ รายได้ เพิ่มขึ ้น และควบคุมต้ นทุนของการผลิตแหล่งน ้าดิบได้ ดยี ิ่งขึ ้น ซึง่
การเพิม่ รายได้ ให้ กบั นิคมฯ รวมถึงนโยบายของรัฐบาลที่สนับสนุนการจัดตังนิ
้ คมอุตสาหกรรม และนโยบายภาษี ที่เกี่ยวข้ อง
ก็มีสว่ นช่วยให้ ผ้ พู ฒ
ั นานิคมอุตสาหกรรมสามารถแข่งขันกับประเทศอื่นๆ ที่มีนิคมอุตสาหกรรมเช่นเดียวกัน
นอกจากนี ้นิคมอุตสาหกรรมบางแห่งที่ผลการวิเคราะห์วา่ ไม่มีประสิทธิภาพ หรื อมีคะแนนค่าประสิทธิภาพต่ากว่า 1 แต่ใน
ความเป็ นจริ งอาจหมายถึงการทีผ่ ้ พู ฒ
ั นานิคมอุตสาหกรรมไม่ได้ ต้องการให้ เกิดการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมมี
ประสิทธิภาพอย่างเต็มทีเ่ อง แต่อาจจะมีวตั ถุประสงค์อื่น เช่นเพียงแค่ต้องการให้ ที่ดินบริ เวณดังกล่าวที่ผ้ พู ฒ
ั นาเป็ นเจ้ าของ
ให้ มีราคาที่สงู ขึ ้น โดยไม่ได้ สนใจการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมให้ มปี ระสิทธิภาพ
ข้ อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั ง้ ต่ อไป
จากการวิ จัย ในเรื่ อ งของการวัด ประสิ ท ธิ ภ าพด้ วยวิ ธี DEA นัน้ สะท้ อนให้ เ ห็ น ถึ ง ประสิ ท ธิ ภ าพของนิ ค ม
อุตสาหกรรมรายปี เท่านัน้ หากต้ องการศึกษาแนวโน้ มการพัฒนาประสิทธิภาพของนิคมอุตสาหกรรมจาเป็ นต้ องมีการเก็บ
ข้ อมูลไว้ เพื่อใช้ ในการศึกษาย้ อนหลัง จาเป็ นอย่างยิ่งที่ผ้ ูพฒ
ั นานิคมอุตสาหกรรมต้ องเก็บข้ อมูล ถึงแม้ จะเป็ นบริ ษัทจากัด
มหาชน ก็ไม่ได้ มีมีการเก็บข้ อมูล ที่เพียงพอต่อการศึกษา ดังนันการศึ
้
กษานี ้สะท้ อนให้ เห็นถึงความสาคัญของการเก็บ
ข้ อมูลสาหรับนิคมอุตสาหกรรมให้ มากขึ ้นเพื่อเป็ นประโยชน์ของการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม
แนวทางการศึกษาในอนาคตเมื่อทราบถึงนิคมอุตสาหกรรมใดบ้ างที่ไม่มีประสิทธิ ภาพแล้ วอาจจะทาการทา
ศึ ก ษาเพิ่ ม เติ ม ที่ เ ป็ น ผลจากการศึก ษา อาจจะศึก ษาเพิ่ ม เติ ม ในอนาคต โดยเจาะลึก ถึ ง ขัน้ ตอนการพัฒ นานิ ค ม
อุตสาหกรรม แล้ วใช้ วิธี DEA แบบ 2 – stage DEA หรื อ Muti-stage DEA นิคมอุตสาหกรรมกลุม่ ที่มีประสิทธิภาพส่วน
ใหญ่จะมีจานวนปี ที่ก่อตังนิ
้ คมอุตสาหกรรม มานาน ซึ่งมีบางนิคมอุตสาหกรรมที่ก่อตังมานานแต่
้
ก็ไม่มีประสิทธิภาพ อัน
เนื่องมาจากนิคมอุตสาหกรรมดังกล่าว มีการควบรวมกิจการกับธุรกิจอื่น โดยยังใช้ ชื่อนิคมอุตสาหกรรมเดิมอยู่ ดังนัน้
การศึกษาในอนาคต ควรพิจารณาจานวนปี ที่ก่อตังควรเปลี
้
ย่ นใหม่เป็ นจานวนปี ที่ถกู ควบรวมกิจการ ในการพิจารณา
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ปั จจัยที่ส่งผลต่ อการเลือกใช้ บริการศูนย์ อาหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Factors affecting the choice of food services
Yala Rajabhat University.
ดาเนียร์ ดาวางอ1
นูรฮาฟี ซา หะมะ, ซัลมา มูซอ
อาดีล๊ะ ยุโซะ, นูรีฮะห์ ปาเนาะ
บทคัดย่ อ
ปั จจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้ บริ การศูนย์อาหารมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลาวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาเกี่ยวกับ
สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ที่สง่ ผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การศูนย์อาหารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 2)เพื่อ
ศึกษาปั จจัยเกี่ ยวกับ ส่วนประสมทางการตลาดธุรกิ จบริ การ (7Ps) ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การศูนย์ อาหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจัย คือนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎยะลาจานวน 7415 คน ผ่าน
แบบสอบถามโดยใช้ สถิติเชิงพรรณาใช้ อธิบายข้ อมูลทัว่ ไปโดยนาเสนอในรูปแบบตาราง ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงแบนมาตรฐาน
การวิเคราะห์ T-Test One-way ANOVA พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิงจานวน 252 คน ร้ อยละ 63.0
ช่วงอายุมากที่สดุ คือ 18-21ปี จานวน 235 คน ร้ อยละ58.8 มีชนปี
ั ้ การศึกษามากที่สดุ ชันปี
้ ที่3 165 คน ร้ อยละ 41.3 รายได้
เฉลี่ยต่อเดือนมากที่สดุ ต่ากว่า 2000 บาท ต่อเดือน จานวน 165 คน ร้ อยละ 41.3 และกลุม่ ตัวอย่างคณะที่ศึกษา4 คณะ
จานวน 465 คน ระดับปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดมากที่สดุ ปั จจัยด้ านราคา ร้ อยละ 3.77 และน้ อยที่สดุ คือ ปั จจัย
ส่งเสริ มด้ านการตลาดร้ อยละ 3.15
คาสาคัญ : โรงอาหาร,นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
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

นักศึกษาสาขาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 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.
บทนา
ความสาคัญและที่มาของปั ญหาวิจัย
ร้ านอาหารเป็ น ส่ว นหนึ่ง ในการตอบสนองความต้ อ งการของผู้บ ริ โภคอย่า งไรก็ ต ามการจัด ตัง้ ศูน ย์ อ าหาร
มหาวิทยาลัยไว้ สาหรับบริ การบุคลากร นักศึกษาและบุคคลทัว่ ไป โรงอาหารเดิมเป็ นอาคารเรี ยนของสาขาวิทยาศาสตร์
การเกษตร มีอายุมากกว่า 30 ปี ปั จจุบนั ปรับปรุ งและตกแต่งใหม่ให้ เป็ นอาคารของศูนย์ อาหารของมหาวิทยาลัยราชภัฎ
ยะลา และได้ ทาล็อคจาหน่ายอาหารและเครื่ องดื่ม มีทงหมด
ั้
11 ล็อค โดยแบ่งเป็ นร้ านอาหาร 7 ล็อค ร้ านขายเครื่ องดื่ม 2
ล็อค และร้ านค้ าทัว่ ไป 2 ล็อค ส่วนค่าเช่าของแต่ละล็อคนันขึ
้ ้นอยู่กบั ความกว้ างของแต่ละล็อคจาหน่ายสินค้ า (นารี หม๊ ะ
ตาเฮ, 2562)
ผู้วิจยั จึงมีความสนใจที่จะศึกษาปั จจัยที่สง่ ผลต่อการเลือกใช้ บริ การศูนย์อาหารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาว่ามี
เพื่อใช้ ข้อมูลที่ได้ จากการวิจัยครัง้ นี ้เป็ นแนวทางในการแก้ ไขปั ญหาระบบการบริ การที่มีผลต่อพฤติกรรมของผู้เลือกใช้
บริ การศูนย์อาหารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อศึกษาเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามในด้ าน เพศ อายุ ชันปี
้ การศึกษา รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน
และคณะที่ศกึ ษา ที่สง่ ผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การศูนย์อาหารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
2. เพื่อศึกษาปั จจัยเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดธุรกิจบริ การทังหมด
้
7 ด้ าน )7Ps) ที่มีผลต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้ บริ การศูนย์อาหารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
กรอบแนวคิด
ข้ อ มู ล เ กี่ ย ว กั บ ส ถ า น ภ า พ ข อ ง ผู้ ต อ บ
แบบสอบถาม
-เพศ -อายุ
-ชันปี
้ การศึกษา
-รายได้ เฉลีย่ ต่อเดือน -คณะที่ศกึ ษา

การเลือกใช้ บริ การศูนย์อาหาร
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

ปั จจัยที่สง่ ผลต่อการเลือกใช้ บริการศูนย์อาหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะ
-ด้ านผลิตภัณฑ์
-ด้ านราคา
-ด้ านช่องทางการจัดจาหน่าย -ด้ านการส่งเสริ มการตลาด
-ด้ านบุคคลหรื อพนักงาน -ด้ านกระบวนการ
-ด้ านสถานที่และสภาพแวดล้ อม
วิธีดาเนินการวิจัย

ภาพที่2.5: กรอบแนวคิด
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ปั จจัยที่ส่งผลต่ อการเลือกใช้ บริการศูนย์ อาหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลาประกอบด้ วย
ตอนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามข้ อมูลทัว่ ไปของนักศึกษาได้ แก่ เพศ อายุ ชันปี
้ การศึกษา รายได้ เฉลีย่ ต่อเดือน คณะที่ศกึ ษา
ตอนที่ 2 คาถามด้ านพฤติกรรมผู้บริ โภคที่สง่ ผลต่อการเลือกใช้ บริ การศูนย์อาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลาโดยรู ปแบบ
ร้ อยละ
ตอนที่ 3 แบบสอบถามปั จจัยที่ ส่งผลต่อ การเลือ กใช้ บริ ก ารศูน ย์ อ าหารมหาวิท ยาลัย ราชภัฎยะลา ส่ว นประสมทาง
การตลาด
ทังนี
้ ้ ผู้วิจยั กาหนดเกณฑ์การให้ คะแนนในการตอบแบบสอบถาม 5 ระดับดังนี ้ มากที่สดุ มาก ปานกลาง น้ อยที่สดุ น้ อย
วิธีสร้ างเครื่องมือในการวิจัย
ได้ ศึกษาเอกสารตารางานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับเรื่ องปั จจัยที่สง่ ผลต่อการใช้ บริ การศูนย์อาหารมหาวิทยาลัยราชภัฎ
ยะลา เพื่อเป็ นข้ อมูลในการสร้ างเครื่ องมือ
กาหนดกรอบและขอบเขตของแบบสอบถาม โดยให้ สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ของงานวิจัย โดยเรี ยงลาดับ
คาถามและแยกเป็ นหมวดหมูต่ ามแนวคิดของงานวิจยั เรื่ องปั จจัยที่สง่ ผลต่อการใช้ บริ การศูนย์อาหารมหาวิทยาลัยราชภัฎ
ยะลา
ร่ างแบบสอบถามเพื่อขอคาแนะนาจากอาจารย์ ที่ปรึ กษาวิจัยพร้ อมทัง้ มีการตรวจและแก้ ไขปรั บปรุ งเพื่อให้
ควบคุมวัตถุประสงค์ของการวิจยั
น าแบบสอบถามมาปรั บ ปรุ งแก้ ไขตามคาแนะน าของอาจารย์ ที่ป รึ กษาและให้ ผ้ ูเชี่ ย วชาญ จ านวน 3 ท่าน
ตรวจสอบพิจารณาหาความเที่ยงตรงตามเนื ้อหา
นาแบบสอบถามที่ได้ มีการปรับปรุงแก้ ไขแล้ ว นาไปทดลองใช้ กบั กลุม่ ตัวอย่างที่มีลกั ษณะไกล้ เคียงกันจานวน 30
ชุด
นาแบบสอบถามที่ทดลองมาตรวจสอบให้ คะแนนและหาความเชื่ อมั่น (Reliability) โดยใช้ สูตรสัมประสิทธิ์
แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach)
นาแบบสอบถามที่ได้ แก้ ไขปรับปรุ งคุณภาพของเครื่ องมืออีกครัง้ จากข้ อบกพร่ องที่พบจากการตอบของกลุม่
ตัวอย่าง
จัดทาแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ เพื่อนาไปใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูลในการวิจยั ต่อไป
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็บรวบรวมข้ อมูลแบบปฐมภูมิ เป็ นการเก็บรวบรวมข้ อมูลโดยใช้ แบบสอบถาม ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
จากกลุม่ ตัวอย่างจานวน 400 ชุด เพื่อนามาวิเคราะห์
การเก็บรวบรวมข้ อมูลแบบทุติยภูมิเป็ นการเก็บรวบรวมข้ อมูลจากทฤษฎีวารสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถามของกลุม่ ตัวอย่าง 400 ชุด ลักษณะข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถามของ
กลุม่ ตัวอย่าง 400 ชุด พบว่ามีอตั ราส่วนของเพศหญิงมากกว่าเพศชาย แบ่งออกเป็ นเพศหญิงร้ อยละ 63.0 และเพศชาย
ร้ อยละ 37.0 ตามลาดับ โดยกลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่มอี ายุระหว่าง 18ปี – 21ปี คิดเป็ นร้ อยละ 58.8 ทังนี
้ ้ชันปี
้ การศึกษาส่วน
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ใหญ่ของกลุม่ ตัวอย่าง คือ ชันปี
้ ที่ 3 คิดเป็ นร้ อยละ 41.3 ระดับรายได้ เฉลีย่ ต่อเดือนของกลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่อยูใ่ นระดับ
ต่ากว่า 2,000 บาทต่อเดือน คิดเป็ นร้ อยละ 41.3 โดยส่วนใหญ่ศึกษาคณะมนุษย์ศาสตร์ และสังคมศาสตร์ คิดเป็ นร้ อยละ
39.0
ข้ อมูลพฤติกรรมทัว่ ไปเกี่ยวกับการใช้ บริ การศูนย์อาหารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาของนักศึกษากลุ่มตัวอย่าง
จากผลการวิจยั สามารถสรุปผลพฤติกรรมทัว่ ไปเกี่ยวกับการใช้ บริ การศูนย์อาหารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาของนักศึก ษา
กลุม่ ตัวอย่างได้ ดงั นี ้ ความถี่ในการใช้ บริ การต่อสัปดาห์ของกลุม่ ตัวอย่าง จากกลุม่ ตัวอย่างทังหมด
้
400 คนส่วนใหญ่มีการ
ใช้ บริ การ 1-2 ครัง้ ต่อสัปดาห์ เป็ นจานวนทังสิ
้ ้น 224 คน (คิดเป็ นร้ อยละ 56.0) รองลงมาคือ ใช้ บริ การ 3-4 ครัง้ ต่อสัปดาห์
เป็ นจานวน 94 คน (คิดเป็ นร้ อยละ 23.3) และใช้ บริ การมากกว่า 4 ครัง้ ต่อสัปดาห์จานวน 83 คน(คิดเป็ นร้ อยละ 20 คน)
แรงจูงใจที่ทาให้ กลุ่มตัวอย่างเลือกใช้ บริ การศูนย์อาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 3 อันดับแรกเรี ยงจากมากไปน้ อย
ได้ แก่ เลือกซื ้อเพราะราคาไม่แพงคิดเป็ นร้ อยละ 29.5 ซื ้อเพราะมีเวลาจากัด(ต้ องเข้ าเรี ยนต่อบ่ายโมง) คิดเป็ นร้ อยละ 16.0
และเพื่อความสะดวกรวดเร็ วคิดเป็ นร้ อยละ 14.5ประเภทของอาหารที่กลุม่ ตัวอย่างเลือกซื ้อบริ การเป็ นประจา โดยประเภท
อาหารที่กลุม่ ตัวอย่างซื ้อบริ การเป็ นประจา 3 อันดับแรกเรี ยงจากมากไปน้ อย ได้ แก่ ข้ าวราดแกงเป็ นจานวน 317 คน(คิด
เป็ นร้ อยละ 30.2) รองลงมา คือเครื่ องดื่มเป็ นจานวน 112 คน (คิดเป็ นร้ อยละ 10.7) และก๋วยเตี๋ยวเป็ นจานวน 82 คน(คิด
เป็ นร้ อยละ 7.0)ค่าใช้ จ่ายในการใช้ บริ การโดยเฉลีย่ ต่อครัง้ ของกลุม่ ตัวอย่าง จากกลุม่ ตัวอย่างทังหมด
้
400 คน ส่วนใหญ่มี
ค่าใช้ จ่ายอยู่ที่ ตังแต่
้ 20-40 บาทต่อครัง้ จานวน 308 คน(คิดเป็ นร้ อยละ 7 7.0) รองลงมาคือ ตังแต่
้ 41-60 บาทต่อครัง้
จานวน 41 คน(คิดเป็ นร้ อยละ 10.3) ต่ากว่า 20 บาทต่อครัง้ จานวน 32 คน(คิดเป็ นร้ อยละ 80) และมากกว่า 60 บาทขึ ้นไป
ต่อครัง้ จานวน 19 คน(คิดเป็ นร้ อยละ 1.9)บุคคลที่มีอิทธิ พลต่อกลุ่มตัวอย่างในการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การมากที่สดุ 3
อัน ดับ แรกเรี ย งจากมากไปน้ อ ยได้ แ ก่ เพื่ อ น คิ ด เป็ น ร้ อยละ 5 8.0 รองลงมาคื อ ตนเอง คิ ด เป็ น ร้ อยละ 30.3 และ
ผู้ประกอบการ คิดเป็ นร้ อยละ 6.0 ตามลาดับ ช่วงเวลาที่เลือกใช้ บริ การศูนย์อาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาของกลุม่
ตัวอย่าง จากกลุม่ ตัวอย่างทังหมด
้
400 คน ส่วนใหญ่มีการใช้ บริ การช่วงเวลา 10:01 - 12.00 เป็ นจานวน 192 คน (คิดเป็ น
ร้ อยละ 48.0) รองลงมา คือ 12:01 น.-14.00 น. เป็ นจานวน 170 คน (คิดเป็ นร้ อยละ 42.5) 08:00 น.- 10:00 น.เป็ นจานวน
24 คน (คิดเป็ นร้ อยละ 6.0) และ14:01 น.- 16:00 เป็ นจานวน 14 คน(คิดเป็ นร้ อยละ 35)
สรุปข้ อมูลเกี่ยวกับ ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด (7P’s)
เมื่อพิจารณาปั จจัยย่อยทัง้ 28 ปั จจัย พบว่าปั จจัยอิสระที่มีคา่ เฉลีย่ ของลาดับความคิดเห็นสูงสุด 5 อันดับแรกได้
เรี ยงลาดับจากมากไปน้ อยดังนี ้ ปั จจัยด้ านราคา ราคามีความเหมาะสมกับปริ มาณอาหาร (ค่าเฉลี่ย 3.88 : เห็นด้ วยมาก)
ปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์ในเรื่ องของ ความหลากหลายของเมนูอาหารและเครื่ องดื่ม (ค่าเฉลีย่ 3.75 : เห็นด้ วยมาก) ปั จจัยด้ าน
ช่องทางการจัดจาหน่ายในเรื่ องศูนย์อาหารตังอยู
้ ่ในที่สะดวก ง่ายต่อการเดินทางเข้ าใช้ บริ การ (ค่าเฉลี่ ย 3.76 : เห็นด้ วย
มาก) ปั จจัยด้ านพนักงาน พนักงานและผู้ประกอบการมีความซื่อสัตย์สจุ ริ ต (ค่าเฉลีย่ 3.73 : เห็นด้ วยมาก) และปั จจัยด้ าน
กระบวนการมีช่องทางเข้ าออกและการจัดคิวในการบริ การที่ดีให้ ลกู ค้ า (ค่าเฉลี่ย 3.69 : เห็นด้ วยมาก) นอกจากนี ้เมื่อ
พิจารณาปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดสาหรับธุรกิจบริ การ(7Ps) ในแต่ละปั จจัย สามารถสรุ ปผลการศึกษาของแต่ละ
ปั จจัยได้ ดงั นี ้
ปั จจัยด้ านผลิตภัณท์ พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นในความ
หลากหลายของเมนูอาหารและเครื่ อ งดื่ม มากที่ สุด (𝑋=3.75 S.D=0.86) และระดับ ความคิ ดเห็ น ในเรื่ อ งของความ
หลากหลายของประเภทเมนูอาหารและเครื่ องดื่ม น้ อยที่สดุ (𝑋=3.68 S.D=0.87)
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ปั จจัยด้ านราคา พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นในราคามีความ
เหมาะสมกับปริ มาณอาหาร มากที่สดุ (𝑋=3.88 S.D=0.82) และระดับความคิดเห็นในการมีป้ายบอกราคาที่บอกอย่าง
ชัดเจน น้ อยที่สดุ (𝑋=3.55 S.D=0.97)
ปั จจัยด้ านช่องทางการจัดจาหน่าย พบว่ากลุม่ ตัวอย่างมีคา่ เฉลีย่ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็น
ในศูนย์อาหารตังอยู
้ ่ในที่สะดวก ง่ายต่อการเดินทางใช้ บริ การ มากที่ สดุ (𝑋=3.76 S.D=0.89) และระดับความคิดเห็นใน
สถานที่การจัดจาหน่ายมีประเภทของร้ านค้ าที่หลากหลาย น้ อยที่สดุ (𝑋=3.55 S.D=0.90)
ปั จจัยด้ านการตลาด พบว่ากลุม่ ตัวอย่างมีคา่ เฉลีย่ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นในเรื่ องการลด
แลกแจกแถม มากที่สดุ (𝑋=3.55 S.D=0.94) และระดับความคิดเห็นเรื่ องของการประชาสัมพันธ์ร้านอาหารผ่านสือ่ ต่างๆ
น้ อยที่สดุ (𝑋=2.98 S.D=1.11)
ปั จจัยด้ านพนักงาน พบว่ากลุม่ ตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นในเรื่ องพนักงาน
และผู้ประกอบการมีความซื่อสัตย์สจุ ริ ต มากที่ สดุ (𝑋=3.73 S.D=0.80) และระดับความคิดเห็นของจานวนพนักงานทา
ความสะอาดมีความเพียงพอต่อการให้ บริ การ น้ อยที่สดุ (𝑋=3.57 S.D=0.80)
ปั จจัยด้ านกระบวนการ กลุม่ ตัวอย่างมีคา่ เฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นของช่องทางการ
เข้ าออกและการจัดคิวในการบริ การที่ดีให้ ลกู ค้ า มากที่สดุ (𝑋=3.69 S.D=0.86) และระดับความคิดเห็นควรมีการแสกน
คิวอาร์ โค๊ ดที่เชื่อมต่อกับทุกธนาคาร น้ อยที่สดุ (𝑋= 3.49 S.D=0.98)
ปั จจัยด้ านสถานที่และสิ่งแวดล้ อม กลุม่ ตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นของ
ความสะอาดของบริ เวณพื ้นทางเดินศูนย์อาหาร มากที่สดุ (𝑋= 3.55 S.D= 0.94) และระดับความคิดเห็นของศูนย์อาหาร
สามารถนัง่ รับประทานอาหารและทางานไปด้ วยมีบรรยากาศเหมาะสมแก่การเป็ นศูนย์อาหารของมหาวิทยาลัย น้ อยที่สดุ
(𝑋= 3.49 S.D= 0.97)
สรุปการเปรี ยบเทียบปั จจัยที่สง่ ผลต่อการเลือกใช้ บริ การศูนย์อาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จาแนกตามเพศ
ปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์ ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูล แสดงว่านักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาทังเพศชายเพศหญิ
้
งมีระดับ
การใช้ บริ การศูนย์อาหารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์ไม่แตกต่างกัน ยกเว้ น ความหลากหลายของ
เมนูอาหารซึง่ ค่านัยสาคัญ มีคา่ น้ อยกว่าทางสถิติที่ตงไว้
ั ้ α=0.05 แสดงว่านักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาทังเพศชาย
้
เพศหญิงมีระดับการใช้ บริ การศูนย์อาหารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (sig. = 0.048) แตกต่างกัน
ปั จจัยด้ านราคา ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูล แสดงว่านักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาทังเพศชายเพศหญิ
้
งมี
ระดับการใช้ บริ การศูนย์อาหารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในปั จจัยด้ านราคาไม่แตกต่างกัน ยกเว้ น ราคาต่ากว่าร้ านอาหาร
ภายนอกมหาวิทยาลัย ซึง่ ค่านัยสาคัญ มีคา่ น้ อยกว่าค่านัยสาคัญทางสถิติที่ตงไว้
ั ้ α=0.05 แสดงว่านักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏยะลาทังเพศชายและเพศหญิ
้
งมีระดับการใช้ บริ การศูนย์อาหารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (sig. = 0.016) แตกต่าง
กัน
ปั จจัยด้ านช่องทางการจัดจาหน่าย แสดงว่านักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาทังเพศชายและเพศหญิ
้
งมีระดับ
การเลือกใช้ บริ การศูนย์อาหารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในปั จจัยด้ านราคาไม่แตกต่างกัน
ปั จจัยด้ านการตลาด ผลจากการ แสดงว่านักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาทังเพศชายและเพศหญิ
้
งมีระดับ
การเลือกใช้ บริ การศูนย์อาหาร ปั จจัยด้ านการตลาดไม่แตกต่างกัน
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ปั จจัยด้ านการตลาด แสดงว่านักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาทังเพศชายเพศหญิ
้
งมีระดับการเลือกใช้ บริ การ
ศูนย์อาหาร ปั จจัยด้ านการตลาดไม่แตกต่างกัน
ปั จจัยด้ านพนักงาน แสดงว่านักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาทังเพศชายเพศหญิ
้
งมีระดับการเลือกใช้ บริ การ
ศูนย์อาหารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในปั จจัยด้ านพนักงานไม่แตกต่างกัน
ปั จจัยด้ านกระบวนการ แสดงว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาทังเพศชายเพศหญิ
้
งมีระดับการเลือกใช้
บริ การศูนย์อาหาร ด้ านกระบวนการไม่แตกต่างกัน
ปั จจัยด้ านสถานที่และสิ่งแวดล้ อม แสดงว่านักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาทังเพศชายเพศหญิ
้
งมีระดับการ
เลือกใช้ บริ การศูนย์อาหาร ปั จจัยด้ านสถานที่และสิง่ แวดล้ อมไม่แตกต่างกัน
สรุ ปการเปรี ยบเทียบปั จจัยที่สง่ ผลผลต่อการเลือกใช้ บริ การศูนย์อาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จาแนกตาม
อายุ พบว่า ปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์ ปั จจัยด้ านราคา ปั จจัยด้ านช่องทางการจัดจาหน่าย ปั จจัยด้ านการตลาด ปั จจัยด้ าน
พนักงาน ปั จจัยด้ านกระบวนการ และปั จจัยด้ านสถานที่และสิง่ แวดล้ อม ไม่แตกต่างกัน
สรุ ปการเปรี ยบเทียบปั จจัยที่สง่ ผลผลต่อการเลือกใช้ บริ การศูนย์อาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จาแนกตาม
ชัน้ ปี การศึกษาพบว่า ปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์ ปั จจัยด้ านราคา ปั จจัยด้ านช่องทางการจัดจาหน่าย ปั จจัยด้ านการตลาด
ปั จจัยด้ านพนักงาน ปั จจัยด้ านกระบวนการ ปั จจัยด้ านสถานที่และสิง่ แวดล้ อม ไม่แตกต่างกัน
สรุ ปการเปรี ยบเทียบปั จจัยที่สง่ ผลผลต่อการเลือกใช้ บริ การศูนย์อาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จาแนกตาม
รายได้ เฉลี่ยต่อ เดือ น พบว่า ปั จ จัย ด้ านผลิตภัณ ฑ์ ปั จ จัย ด้ านราคา ปั จ จัย ด้ านช่อ งทางการจัดจาหน่าย ปั จ จัยด้ าน
การตลาด ปั จจัยด้ านพนักงาน ปั จจัยด้ านกระบวน และ ปั จจัยด้ านสถานที่และสิง่ แวดล้ อมไม่แตกต่างกัน
สรุ ปการเปรี ยบเทียบปั จจัยที่สง่ ผลผลต่อการเลือกใช้ บริ การศูนย์อาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จาแนกตาม
คณะที่ศึกษา ปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์ ปั จจัยด้ านราคา ปั จจัยด้ านช่องทางการจัดจาหน่าย และปั จจัยด้ านพนักงาน ไม่
แตกต่างกัน ยกเว้ นปั จจัยด้ านการตลาด ได้ แก่ มีการประชาสัมพันธ์ที่ดึงดูดและน่าสนใจ ปั จจัยด้ านกระบวนการ ได้ แก่ มี
ช่องทางเข้ าออกและการจัดคิวในการบริ การที่ดีให้ ลกู ค้ า ควรมีการสแกนคิวอาร์ โค้ ดที่เชื่อมต่อกับทุ กธนาคาร ควรมีเครื่ อง
สแกนการชาระค่าอาหารผ่านบัตรนักศึกษาและปั จจัยด้ านสถานที่และสิง่ แวดล้ อม ได้ แก่ การตกแต่งภายในศูนย์อาหารให้
ความสะดวกสบายผ่อนคลาย ศูนย์อาหารสามารถนัง่ รับประทานอาหารและทางานไปด้ วยมีบรรยากาศเหมาะสมแก่การ
เป็ นศูนย์อาหารมหาวิทยาลัย จานวนที่นงั่ มีเพียงพอ โต๊ ะอาหารมีมาตรฐานสะอาดและปลอดภัย ความสะอาดของบริ เวณ
พื ้นทางเดินศูนย์อาหาร แตกต่างกัน ซึง่ มีคา่ น้ อยกว่าระดับนัยสาคัญ 0.05
อภิปรายผล
การวิจยั เรื่ อง การประเมินความพึงพอใจผู้ใช้ บริ การศูนย์อาหารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จากผลที่ได้ จากการวิ
เคราะหม์าอภิปรายในแต่ละด้ านของปั จจัยที่สง่ ผลต่อการเลือกใช้ บริ การ ศูนย์อาหารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาตามที่ได้
กาหนดไว้ ในนการศกึษาครัง้ นี ้ ด้ านคุณภาพและการบรกิาร ผู้ใช้ บริ การศูนย์อาหารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีความ พึง
พอใจโดยรวม อยู่ในระดับมาก ทัง้ นีเ้ ป็ นเพราะว่า รสชาติของอาหารและเครื่ องดื่มมีความ หลากหลาย มีคุณค่าทาง
โภชนาการ ภาชนะอุปกรณ์มีสะอาด และผู้จาหน่ายอาหารมีความ กระตือรื อร้ นในการให้ บรกิารอย่างรวดเร็ วและถูกต้ อง
ซึง่ สอดคล้ องกับ นางสาวสัณห์จฑุ า จารูญวัฒน์ (2559:ศึกษาเรื่ อง) ปั จจัยที่สง่ ผลต่อการเลือกใช้ บริ การร้ านอาหารประเภท
ฟูดทรัก(Food Truck) ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร จริ ยา ชื่นตา, ประเสริ ฐ ศิริเสรี วรรณ (2559:ศึกษาเรื่ อง) ความ
พึงพอใจของผู้ใช้ บริ การร้ านอาหาร ธนาคารออมสินสานักงานใหญ่ซงึ่ มีความ พึงพอใจโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เช่นกัน
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ข้ อเสนอแนะการวิจัย
โดยส่วนใหญ่ของผู้ตอบแบบสอบถามมักพูดถึงเรื่ อง ประเภทอาหารให้ มีความหลากหลาย อาหารมีรสชาติปาน
กลางไม่หวานไม่เค็มจนเกินไป และอยากให้ มีอาหารประเภทของทานเล่น เช่น เฟรนช์ฟรายส์ นักเก็ต ไอศกรี ม เป็ นต้ น และ
อยากให้ สถานที่ของศูนย์อาหารมีบรรยากาศที่ดีและสะอาดกว่านี ้ ผู้ตอบแบบสอบถามบางส่วนให้ คาแนะนาว่า ควรติดตัง้
แอร์ หรื อมีอากาศที่ถ่ายเท่มากกว่านี ้ และมีโซนเก็บจานควรดูสะอาด และควรมีพนักงานควบคุม ดูแลให้ เพียงพอ และ
ผู้ตอบแบบสอบถามบางส่วนอยากให้ เป็ นมากกว่าศูนย์อาหาร อยากให้ มีบรรยากาศที่ดีสามารถนัง่ ทางานได้
บรรณานุกรม
กองบริ การมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, ปี การศึกษา 2561
จริ ยา ชึ่นตา,ประเสร็ ฐ ชิริเสรี วรรณ)2559) ความพึงพอใจของผู้บริ โภคร้ านอาหาร ธนาคารออมสินสานักงานใหญ่
ชวัลเอี่ยมสกุลรัตน์)2558) ปั จจัยที่สง่ ผลต่อความพึงพอใจในการบริ โภคอาหารนานาชาติ
นางสาวสัณห์จฑุ าจารูญวัฒน์)2559) ปั จจัยที่สง่ ผลต่อการเลือกใช้ บริ การร้ านอาหารประเภทฟูดทรัค(food Truck) ขอ
ผู้บริ โภคในกรุงเทพมหานคร
นารี หม๊ ะ ตาเฮ,สัมภาษณ์,21 มกราคม 2562
วุฒิ สุขเจริ ญ พิมพ์ครัง้ ที่).3)(2559).สานักงานพิมพ์จี ไซเบอร์ พรินท์ ปรับปรุงจาก.พี.Meldrum&McDonald.2007
วีระพงษ์ ภูส่ ว่าง)2560) ความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาด ร้ านอาหารและเครื่ องดื่ม ชุมชนตรอก วังหลัง
กรุงเทพมหานคร
สุวรรณา เพียรมานะ )2560) ความพึงพอใจ ความไว้ ใจ และคุณภาพการบริ การที่มีผลต่อการ บอกต่อของลูกค้ า
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การจัดการการดาเนินชีวิตตามแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Lifestyle Management Based on Sufficiency Economy
Philosophy of Yala Rajabhat University Students
ฟั รฮัม วามะ, นิกัสมี จาหลง, นิกัสมี จาหลง1
หัสมัน กูแม, มารีนา มาลอกูมอ
บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี ้วัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาการจัดการการดาเนินชีวิตตามแนวคิ ดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษา
มหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏยะลา 2) เพื่ อ หาความสัม พัน ธ์ ก ารด าเนิ น ชี วิ ต ตามแนวปรั ช ญาเศรษฐกิ จ เพี ย งของนัก ศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาระหว่าง เพศ อายุ คณะ ระดับชันปี
้ รายได้ และ รายจ่าย จาแนกตามกลุม่ ตัวอย่าง คือ นักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จานวน 400 คน เครื่ องมือที่ใช้ การในวิจยั เป็ น แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ได้ แก่ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตฐาน การเปรี ยบเทียบ และสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ ผู้วิจยั พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่เป็ นเพศหญิง จานวน 297 คน ร้ อยละ 74.2 มีช่วงอายุมากที่สดุ คือ อายุ 21ปี จานวน 140 คน ร้ อยละ 15.8 คณะ
ละ 100 คน ร้ อยละ 25.0 มีรายได้ มากที่สดุ คือ รายได้ 2,000ถึง3,000 บาทต่อเดือน จานวน 167 คน ร้ อยละ 41.8 และมี
รายจ่ายมากที่สดุ คือ รายจ่าย 2,000 ถึง3,000 บาทต่อเดือน จานวน 159 คน ร้ อยละ 39.8 ระดับการจัดการการดาเนิน
ชีวิตตามแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ด้ านเงื่อนไขความรู้ อยู่ในระดับ
มากที่สดุ (𝑥̅ =3.98,S.D.=0.81)และความพอประมาณอยูใ่ นระดับน้ อยที่สดุ (𝑥̅ =3.53,S.D.=0.87)
คาสาคัญ การจัดการ ,ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง,นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
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
นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย ราชภัฏยะลา
E-mail : Farham.w@yru.ac.th
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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 (x̅=3.98,S.D.=0.81),and in terms of
modesty was at the lowest level (x̅ = 3.53, S.D.= 0.87).
Keywords: Management, Sufficiency Economy Philosophy, Yala Rajabhat University Students
บทนา
สภาพเศรษฐกิจและสังคมในปั จจุบนั เป็ นสาเหตุสาคัญที่ทาให้ คนไทยตกอยู่ในภาวะเดือดร้ อน ทังปั
้ ญหาด้ าน
เศรษฐกิจและปั ญหาสังคม ซึง่ นับวันจะยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ ้น เนื่องจากสังคมไทยจะให้ ความสาคัญกับระบบเศรษฐกิจ
แบบทุนนิยม จนทาให้ คนทาทุกวิถีทางเพื่อให้ ได้ ในสิ่งที่ต้องการ บางคนถึงกับสละจรรยาบรรณในวิชาชีพ นาความรู้
ความสามารถของตนไปแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่คานึงถึงความเดือดร้ อนที่จะเกิดกับคนอื่นในสังคม ขอเพียงให้ ตนเอง
ได้ รับประโยชน์สงู สุดก็พอ ทุกคนต้ องการที่จะตอบสนองความต้ องการของตนเอง จึงเกิดการแข่งขันกันเพื่อให้ ได้ เงินตรา
โดยไม่จากัดรู ปแบบ เช่น การฉ้ อโกงรวมถึงการฉ้ อราษฎร์ บงั หลวง การดาเนินกิจกรรมนอกกฎหมาย (อารี ย์ เชื ้อเมืองพาน
,2551)ซึ่งทังหมดที
้
่กล่าวมาเป็ นปั ญหาที่เกิดจากภาวะเศรษฐกิจ จนนาไปสูป่ ั ญหาต่างๆ ทางสังคม เช่น ปั ญหาการขาด
คุณธรรม จริ ยธรรม ปั ญหาความรุ นแรงต่างๆ ปั ญหาการรับค่านิยมวัฒนธรรมต่างชาติที่ไม่เหมาะสมของเยาวชนไทย
ดังนันจะเห็
้
นได้ วา่ ในปั จจุบนั การดาเนินชีวิตของเยาวชนไทยจะให้ ความสาคัญกับวัตถุนิยม ความฟุง้ เฟ้อ มีความต้ องการที่
ไม่ร้ ู จกั พอ ใช้ จ่ายเงินเกินความจาเป็ น ก็จ ะทาให้ สงั คมไทยในอนาคตน่าเป็ นห่วง เพราะเยาวชนถือเป็ นทรัพยากรมนุษย์ที่
สาคัญที่สดุ ที่จะพัฒนาประเทศชาติให้ มีความเจริ ญก้ าวหน้ าในอนาคต
การดาเนินชีวิตในรัว้ มหาวิทยาลัยของนักศึกษาปั จจุบนั มีความเป็ นสังคมนิยม ตามกระแสจนทาให้ ขาดวินยั
ทางด้ านต่างๆ นักศึกษาในมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ได้ รับทุนทรัพย์มาจากการส่งเสียของพ่อแม่ผ้ ปู กครองซึง่ ส่งมาให้ เป็ นค่า
ศึกษาเล่าเรี ยนและค่าใช้ จ่ายในการดาเนินชีวิตประจาวัน แต่บางคนนาเงินที่ได้ ไปใช้ ผิดวัตถุประสงค์ โดยนาไปใช้ จ่ายซื ้อ
ของที่ไม่จาเป็ น ดังนันจะเห็
้
นได้ ว่าในปั จจุบนั การดาเนินชีวิตของเยาวชนจะให้ ความสาคัญกับวัตถุนิยม ความฟุ้งเฟ้อ มี
ความต้ องการที่ไม่ร้ ู จกั พอ ใช้ จ่ายเงินเกินความจาเป็ น ทาให้ สงั คมไทยในอนาคตน่าเป็ นห่วง (กัลปพฤกษ์ ,2553) ดังนันจึ
้ ง
ได้ มีการนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่พระบาท สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระราชดารัสแก่ชาวไทย
ในวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2540 เพื่อเป็ นแนวทางการแก้ ไขปั ญหาเศรษฐกิจของประเทศไทย ให้ สามารถดารงอยู่ได้ อย่าง
มั่นคงและยั่งยืนในกระแสโลกาภิวตั น์ โดยเริ่ มต้ นตัง้ แต่จากการวางแผนทางด้ านการเงิน ว่าจะใช้ จ่ายอะไรมากน้ อย
เพียงใดในแต่ละวัน และควรมีความพอดีไม่มากเกินไปหรื อน้ อยเกินไป เพราะแต่ละคนมีรูปแบบการดาเนินชีวิตที่ตา่ งกัน
แต่จะมีความคล้ ายคลึงกันเพราะใช้ หลักการเดียวกัน ความพอเพียงจะเป็ นผลดีและเป็ นประโยชน์ตอ่ ตัวนักศึกษาเอง หาก
มีการนาไปปรับใช้ ในการดาเนินชีวิตตามความถูกต้ องและเหมาะสมกับตนเอง และจะเป็ นผลดีตอ่ สังคมและประเทศชาติ
สืบไป (มูลนิธิชยั พัฒนา.ออนไลน์,2559)
ดัง นัน้ ผู้วิ จัย จึ ง สนใจที่ จะศึกษาพฤติก รรมการด าเนิ น ชี วิต แนวคิ ดปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการดาเนินชีวิตตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
หรื อไม่ และจะนาเอาข้ อมูลที่ได้ จากการศึกษาครัง้ นี ้ไปเป็ นข้ อมูลพื ้นฐานในการส่งเสริ มและพัฒนาการดาเนินชีวิตของ
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นักศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎยะลาเพื่อเป็ นการส่งเสริ มให้ นกั ศึกษา
ดาเนินชีวิตตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1.เพื่อศึกษาการจัดการการดาเนินชีวิตตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
2. เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะส่วนบุคคลกับการดาเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
แนวคิดและทฤษฎี
การจัดการการดาเนินชีวติ
Solomon (1996) ได้ อธิบายรูปแบบการดาเนินชีวติ ในเชิงผู้บริ โภคว่า รูปแบบการดาเนินชีวิต (Lifestyle) สามารถ
อธิบายให้ เห็นถึงค่านิยมหรื อรสนิยมในการดาเนินชีวิตผ่านรู ปแบบของการบริ โภคสินค้ าต่าง ๆ ซึ่งบุคคลมักจะรวมตัวกัน
เป็ นกลุ่มโดยมีสิ่งที่ชอบเหมือนๆกันใช้ เวลาทากิจกรรมที่คล้ ายกัน และซือ้ ของที่คล้ ายกัน ดังนัน้ นับเป็ นโอกาสที่ดีของ
นักการตลาดในการกาหนดกลยุทธ์ หรื อผลิตสินค้ าให้ ตรงกับลักษณะและความต้ องการของกลุม่ คนต่างๆ นันสามารถท
้
า
ให้ เห็นถึงค่านิยมในการดาเนินชีวิตผ่านรู ปแบบการจับจ่ายใช้ สอยและคนนันเป็
้ นสัตว์สงั คมที่จะมีการใช้ ชีวิตอยู่ร่ วมกันทา
กิจกรรมต่างๆและสิ่งที่ชอบคล้ ายๆกันและเลือกที่จะซื ้อของที่คล้ ายกัน ซึ่งนันเป็
้ นโอกาสของนักการตลาดที่จะนาข้ อมูลใน
จุดนี ้มาใช้ ในการวางแผนกลยุทธ์ในการขายหรื อผลิตสินค้ า ให้ ตรงกับความต้ องการและลักษณะของกลุม่ ลูกค้ า(Solomon,
1996 อ้ างใน วรท แสงสว่างวัฒนะ 2558)
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เศรษฐกิ จ พอเพีย ง เป็ น ปรั ช ญาชี ถ้ ึง แนวการดารงอยู่และปฏิ บัติ ตนของประชาชนในทุก ระดับ ตัง้ แต่ร ะดับ
ครอบครัวระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐ ทังในการพั
้
ฒนาและบริ หารประเทศให้ ดาเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการ
พัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิ วตั น์ ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึง
ความจาเป็ นที่จะต้ องมีระบบภูมิค้ ุมกันในตัวที่ดีพอสมควรต่อการกระทบใดๆอันเกิ ดจากการเปลี่ยนแปลงทัง้ ภายใน
ภายนอก ทังนี
้ ้จะต้ องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่งในการนาวิชาการต่างๆมาใช้ ใ นการ
วางแผนและการดาเนินการ ทุกขัน้ ตอนและขณะเดียวกันจะต้ องเสริ มสร้ างพื น้ ฐานจิ ตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะ
เจ้ าหน้ าที่ของรัฐ นักทฤษฎีและนักธุรกิจในทุกระดับ ให้ มีสานึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริ ตและให้ มีความรอบรู้ ที่
เหมาะสมดาเนินชีวิตด้ วยความอดทน ความเพียร มีสติ ปั ญญา และความรอบคอบ เพื่อให้ สมดุลและพร้ อมต่อการรองรับ
การเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ วและกว้ างขวาง ทังด้
้ านวัตถุ สังคม สิง่ แวดล้ อมและวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้ เป็ นอย่างดี
(มูลนิธิชยั พัฒนา.ออนไลน์,2559)
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กรอบแนวคิดการวิจัย
ระดับพฤติกรรมการดาเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง3ห่วง 2
เงื่อนไข
1.ด้ านความพอประมาณ
2.ด้ านการมีเหตุผล
3.ด้ านการมีภมู ิค้ มุ กันในตัวทีด่ ี
4.ด้ านเงื่อนไขความรู้
5.ด้ านเงื่อนไขคุณธรรม

ข้ อมูลทัว่ ไปของนักศึกษาประกอบด้ วย
1.เพศ
2.อายุ
3.คณะ
4.รายได้
5.ค่าใช้ จา่ ย

ภาพที่ กรอบแนวคิด 1

วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
1. ประชากร คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาทังหมด
้
จานวน 7,360 คน
2 .กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยการกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ วิธีการของ
เครซี่และมอร์ แกนและกาหนดให้ สดั ส่วนของลักษณะที่สนใจในประชากร เท่ากับ 0.5 ระดับความคลาดคลื่นที่ยอมรับได้
5% และระดับความเชื่อมัน่ 95% สามารถหาขนาดของกลุม่ ตัวอย่างกับประชากรที่มีขนาดเล็กได้ ตงแต่
ั ้ 10 ปี ขึ ้นไป โดยมี
กลุม่ ประชากรจานวน 7,360 จากตารางของเครซี่และมอร์ แกน กลุม่ ตัวอย่าง 400 คน
เครื่องมือที่ใช้ ในการรวบรวมข้ อมูล
เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัยครัง้ นี ้
แบบสอบถามการจัดการการดาเนินชีวิตของนักศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประกอบด้ วย
ตอนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามข้ อมูลทัว่ ไปของนักศึกษาได้ แก่ เพศ อายุ คณะ ระดับชันรายได้
้
ค่าใช้ จ่าย
ตอนที่ 2 เป็ น แบบสอบถามเกี่ ยวกับ การน าแนวคิด ปรั ชญาเศรษฐกิ จพอเพี ยงมาใช้ ในการด าเนิน ชี วิตของนักศึกษา
ประกอบด้ วย ด้ านความพอประมาณ ด้ านความมีเหตุผล ด้ านการมีภูมิค้ มุ กันที่ดี ด้ านเงื่อนไขความรู้ และด้ านเงื่อนไข
คุณธรรม เป็ นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Ratnig scale) ตามแบบของลิเคิร์ท (Likert’ s Scale) ที่มี5ระดับ
คือ มากที่สดุ มาก ปานกลาง น้ อย และน้ อยที่สดุ
วิธีสร้ างเครื่องมือในการวิจัย
คณะผู้วิจยั ได้ สร้ างเครื่ องมือขึ ้นเอง โดยมีวิธีการจัดสร้ างเครื่ องมือ เพื่อเก็บรวบรวมข้ อมูลการวิจยั ได้ ดาเนินการตามขันตอน
้
ดังนี ้
1. ได้ ศึกษาเอกสารตารา งานวิจยั ที่เกี่ ยวข้ องเกี่ยวกับเรื่ องการจัดการการดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง เพื่อเป็ นข้ อมูลในการสร้ างเครื่ องมือ
2. กาหนดกรอบและขอบเขตของแบบสอบถาม โดยให้ สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์และ สมมติฐานของงานวิจยั
โดยเรี ยงลาดับตามลักษณะของคาถามและแยกเป็ นหมวดหมูต่ ามแนวคิดของ งานวิจยั เรื่ องการจัดการการดาเนินชีวติ ตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
660

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)

3. ร่ างแบบสอบถามเพื่อขอคาแนะนาจากที่ปรึ กษาวิจยั พร้ อมทังมี
้ การตรวจและแก้ ไขปรับปรุ งเพื่อให้ ควบคุม
วัตถุประสงค์ของการวิจยั
4.นาแบบสอบถามมาปรับปรุ งแก้ ไขตามคาแนะนาของที่ปรึ กษาและให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่าน ตรวจสอบ
พิจารณาหาความมัน่ คงความเที่ยงตรงตามเนื ้อหา
5. นาแบบสอบถามที่ได้ มีการปรับปรุ งแก้ ไขแล้ ว นาไปทดลองใช้ กบั กลุม่ ตัวอย่าง คือ นักศึกษาจากสถาบันการ
พลศึกษา วิทยาเขตยะลา จานวน 30 ชุด
6 นาแบบสอบถามที่ทดลองมาตรวจสอบให้ คะแนนและหาความเชื่อมัน่ (Reliability) โดยใช้ สตู รสัมประสิทธิ์
แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) โดยได้ คา่ Alpha Coefficient เท่ากับ 0.69
7 นาแบบสอบถามที่ได้ แก้ ไขปรับปรุ งคุณภาพของเครื่ องมืออีกครัง้ เพื่อความสมบูรณ์จากข้ อบกพร่ องที่พบจาก
การตอบของกลุม่ ตัวอย่าง
8 .จัดทาแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ เพื่อนาไปใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูลในการวิจยั ต่อไป
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
จากวิจยั ครัง้ นี ้ มีการเก็บรวบรวมข้ อมูล 2 แบบ
.1การเก็บรวบรวมข้ อมูลแบบปฐมภูมิ เป็ นการเก็บรวบรวมข้ อมูลโดยใช้ แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้ อมูลจาก
กลุม่ ตัวอย่างจานวน 400 ชุด เพื่อนามาวิเคราะห์
2การเก็บรวบรวมข้ อมูลแบบทุติยภูมิเป็ นการเก็บรวบรวมข้ อมูลจากทฤษฎีวารสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง .
สถิติท่ ใี ช้ ในการวิจัย
เป็ นการวิเคราะห์ข้อมูลครัง้ นี ้ใช้ โปรแกรมสาเร็ จรู ปวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริ มาณโดยหาค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ย( 𝑥̅ ) ค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ทดสอบสมมติฐานทางสถิ ติ ด้ วย ค่า T-test และOne-way Anova และค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ (Correlation)
สรุ ปผล
ในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี ้ ผลด้ านข้ อมูลทัว่ ไปของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม
ทัง้ หมดจานวน 400 คน มีผ้ ูตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีเพศหญิ ง จานวน 297 คน คิดเป็ นร้ อยละ 74.2 มีเพศชาย
จานวน 103 คน คิดเป็ นร้ อยละ 25.8 มีช่วงอายุมากที่สดุ คือ อายุ 21ปี จานวน 140 คน คิดเป็ นร้ อยละ 15.8 มีช่วงอายุ
น้ อยที่สดุ คือ อายุ 29 ปี จานวน 1 คนคิดเป็ นร้ อยละ 2.0 กลุม่ ตัวอย่างคณะละ 100 คน คิดเป็ นร้ อยละ 25.0 มีรายได้ มาก
ที่สดุ คือรายได้ 2,000 ถึง 3,000 บาทต่อเดือน จานวน 167 คน คิดเป็ นร้ อยละ 41.8 มีรายได้ น้อยที่สดุ คือ รายได้ 5,000
บาทขึ ้นไป จานวน 17 คนคิดเป็ นร้ อยละ 4.2 มีรายจ่ายมากที่สดุ คือ รายจ่าย 2,000 ถึง 3,000 บาทต่อเดือน จานวน 159
คิดเป็ นร้ อยละ 39.8 และรายจ่ายน้ อยที่สดุ คือ 5,000 บาทขึ ้นไปจานวน 19 คนคิดเป็ นร้ อยละ 4.0
ด้ านความพอประมาณ พบว่า ระดับการปฏิบัติการดาเนินชี วิตของนักศึกษาตามแนวคิดปรั ชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ในด้ านความพอประมาณ อยู่ในระดับมากที่สดุ คือ ใช้ จ่ายซื ้อสินค้ าอย่างประหยัด (𝑥̅ = 3.53, S.D. 0.87) และ
ด้ านความพอประมาณอยู่ในระดับน้ อย คือ มีการปลูกพืชผักสวนครัวไว้ เป็ นอาหารขอครอบครัว (𝑥̅ =2.89,S.D.=1.14)
ด้ านความมีเหตุผล พบว่า ระดับการปฏิบตั ิการดาเนินชีวิตของนักศึกษาตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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ในด้ านความมีเหตุ อยู่ในระดับมากที่สดุ คือมีการดาเนินชีวิตด้ วยเหตุผล (𝑥̅ =3.78, S.D.= 0.74) และด้ านความมีเหตุผล
อยู่ในระดับน้ อย คือ เลือกซื ้อสินค้ าโดยคานึงถึงความประหยัดที่เป็ นประโยชน์ ไม่ใช่ตามกระแสนิยม ( 𝑥̅ =3.50,S.D.=
0.92)
ด้ านการมีภมู ิค้ มุ กันในตัวที่ดี พบว่า ระดับการปฏิบตั ิการดาเนินชีวิตของนักศึกษาตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ในด้ านความมีเหตุ ในระดับมากที่สดุ คือ การหลีกเลี่ยงอบายมุขทุกชนิด (𝑥̅ = 3.82,S.D.=0.99) และด้ านการมี
ภู มิ ค้ ุ มกั น ในตัว ที่ ดี อ ยู่ ใ นระดับ น้ อย คื อ การหารายได้ เสริ ม เลี ย้ งตนเองเช่ น ท างานหลั ง เลิ ก เรี ย น ขายออนไลน์
(𝑥̅ =3.30,S.D.=1.12)
ด้ านเงื่อนไขความรู้ พบว่า ระดับการปฏิบตั ิการดาเนินชีวิตของนักศึกษาตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ในด้ านเงื่อนไขความรู้ ในระดับมากที่สดุ คือ การเอาใจใส่ต่อการเรี ยนของคุณอย่างสม่าเสมอ( 𝑥̅ = 3.98,S.D.=0.81) และ
ด้ านเงื่อนไขความรู้อยูใ่ นระดับน้ อย คือ การนาความรู้ใช้ ในทางที่เหมาะสม (𝑥̅ =3.84,S.D.=0.78)
ด้ านเงื่อนไขคุณธรรม พบว่า ระดับการปฏิบตั ิการดาเนินชีวิตของนักศึกษาตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ในด้ านเงื่อนไขคุณธรรมและจริ ยธรรม ในระดับมากที่สดุ คือ การพิจารณาเรื่ องราวต่างๆภายใต้ คณ
ุ ธรรมและจริ ยธรรม
(𝑥̅ = 4.14,S.D.=0.71) และด้ านเงื่อนไขคุณธรรมและจริ ยธรรมอยูใ่ นระดับน้ อย คือ การประพฤติปฏิบตั ิตนอยูใ่ นความ
สุจริ ต (𝑥̅ =4.08,S.D.=0.77)
การเปรี ยบเทียบระดับการปฏิบตั ิการดาเนินชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาตามแนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิ จพอเพียง จาแนกตาม เพศ พบว่านักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาทัง้ เพศชายและเพศหญิ งมีระดับการ
ปฏิบตั ิการดาเนินตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในด้ านพอประมาณ ด้ านความมีเหตุผล ด้ านด้ านการมีภมู ิค้ มุ กัน
ในตัวที่ดี ด้ านเงื่อนไขความรู้ และ ด้ านเงื่อนไขคุณธรรม ไม่แตกต่างกัน ยกเว้ น ด้ านความพอประมาณ คือ มีการไม่
ฟุ่ มเฟื อยมีการประหยัดในทางที่ถกู ต้ อง และ การเลือกซื ้อสินค้ าที่จาเป็ นเท่านัน้ ด้ านความมีเหตุผล มีการเตรี ยมเงินสารอง
เพื่อใช้ จ่ายในยามฉุกเฉิน และ มีการใช้ จ่ายด้ วยความระมัดระวังไม่ก่อ แตกต่างซึง่ มีคา่ น้ อยกว่า ระดับนัยสาคัญ 0.05
การเปรี ยบเทียบระดับการปฏิบตั ิการดาเนินชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาตามแนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง จาแนกตาม อายุ พบว่า พบว่านักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาทังเพศชายและเพศหญิ
้
งมีระดับการ
ปฏิบตั ิการดาเนินตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในด้ านพอประมาณ ด้ านความมีเหตุผล ด้ านด้ านการมีภมู ิค้ มุ กัน
ในตัวที่ดี ด้ านเงื่อนไขความรู้ และ ด้ านเงื่อนไขคุณธรรม ไม่แตกต่างกัน
การเปรี ยบเทียบระดับการปฏิบตั ิการดาเนินชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาตามแนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง จาแนกตาม คณะ พบว่านักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาทังเพศชายและเพศหญิ
้
งมีระดับการ
ปฏิบตั ิการดาเนินตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในด้ านพอประมาณ ด้ านความมีเหตุผล ด้ านด้ านการมีภมู ิค้ มุ กัน
ในตัวที่ดี ด้ านเงื่อนไขความรู้ และ ด้ านเงื่อนไขคุณธรรม ไม่แตกต่างกัน ยกเว้ น ด้ านเงื่อนไขความรู้ดี คือ มีการศึกษาข้ อมูล
อย่างรอบคอบทุกครัง้ ก่อนที่จะลงทุน มีการได้ นาความรู้ ใช้ ในทางที่เหมาะสมและมีการใช้ สติปัญญาในการดาเนินชีวิต
แตกต่างกัน ซึง่ มีคา่ น้ อยกว่า ระดับนัยสาคัญ 0.05
การเปรี ยบเทียบระดับการปฏิบตั ิการดาเนินชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาตามแนวคิดปรั ชญา
เศรษฐกิจพอเพียง จาแนกตาม ระดับชันปี
้ พบว่านักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาทังเพศชายและเพศหญิ
้
งมีระดับการ
ปฏิบตั ิการดาเนินตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในด้ านพอประมาณ ด้ านความมีเหตุผล ด้ านด้ านการมีภมู ิค้ มุ กัน
ในตัวที่ดี ด้ านเงื่อนไขความรู้ และ ด้ านเงื่อนไขคุณธรรม ไม่แตกต่างกัน ยกเว้ น ด้ านความพอประมาณ ได้ แก่มีการลด
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ค่าใช้ จ่ายที่ฟมเฟื
ุ่ อยในตัวเอง เช่น เสื ้อผ้ า รองเท้ า เป็ นต้ น และมีการเลือกซื ้อสินค้ าที่จาเป็ นเท่านันแตกต่
้
างกัน และ ด้ าน
เงื่ อนไขคุณธรรม ได้ แก่ ได้ แก่มีการยึดหลักทางสายกลางในการดาเนินชี วิตและมีการพิจ ารณาเรื่ องราวต่างๆภายใต้
คุณธรรมและจริ ยธรรม แตกต่างกันซึง่ มีคา่ น้ อยกว่า ระดับนัยสาคัญ 0.05
การเปรี ยบเทียบระดับการปฏิบตั ิการดาเนินชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาตามแนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง จาแนกตาม รายได้ เฉลีย่ ต่อเดือน พบว่านักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาทังเพศชายและเพศหญิ
้
งมี
ระดับการปฏิบตั ิการดาเนินตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในด้ านพอประมาณ ด้ านความมีเหตุผล ด้ านด้ านการมี
ภูมิค้ มุ กันในตัวที่ดี ด้ านเงื่อนไขความรู้ และ ด้ านเงื่อนไขคุณธรรม ไม่แตกต่างกัน
การเปรี ยบเทียบระดับการปฏิบตั ิการดาเนินชีวิตของนักศึ กษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาตามแนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง จาแนกตาม รายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน พบว่านักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาทังเพศชายและเพศหญิ
้
ง
มีระดับการปฏิบตั ิการดาเนินตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในด้ านพอประมาณ ด้ านความมีเหตุผล ด้ านด้ านการ
มีภมู ิค้ มุ กันในตัวที่ดี ด้ านเงื่อนไขความรู้ และ ด้ านเงื่อนไขคุณธรรม ไม่แตกต่างกัน ยกเว้ น ด้ านความประมาณได้ แก่มีการ
ลดค่าใช้ จ่ายที่ฟมเฟื
ุ่ อยในตัวเองเช่นเสื ้อผ้ ารองเท้ าเป็ นต้ น มีการปลูกพืชผักสวนครัวไว้ เป็ นอาหารของครอบครัว มีการไม่
ฟุ่ มเฟื อยมีการประหยัดในทางที่ถกู ต้ อง และ มีการเลือกซื ้อสินค้ าที่จาเป็ นเท่านัน้ ด้ านความมีเหตุผล ด้ แก่ มีการเลือกซื ้อ
สินค้ าโดยคานึงถึงความประหยัดที่เป็ นประโยชน์ไม่ใช่ตามกระแสนิยมและ ด้ านเงื่อนไขความรู้ ได้ แก่ มีการศึกษาข้ อมูล
อย่างรอบคอบทุกครัง้ ก่อนที่จะลงทุนแตกต่างกัน ซึง่ มีคา่ น้ อยกว่า ระดับนัยสาคัญ 0.05
ความสัมพันธ์ ระหว่างระดับปฏิบตั ิการจัดการดาเนินชีวิตตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาจาแนกตามเพศ ผลว่าความสัมพันธ์ระหว่างเพศ ส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์เชิงลบ โดยรวมอยูใ่ น
ระดับมากที่สดุ ด้ านเงื่อนไขคุณธรรม คือ มีการพิจารณาเรื่ องราวต่างๆภายใต้ คณ
ุ ธรรมและจริ ยธรรม มี และโดยรวมอยู่
ระดับน้ อย ด้ านมีภมู ิค้ มุ กันในตัวที่ดี คือ มีการออมเงินฝากธนาคารทุกเดือน การจัดการการดาเนินชีวิตตามแนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิ จพอของนักศึกษามหาวิท ยาลัยราชภัฏยะลาจาแนกตามอายุ ผลว่า ความสัมพันธ์ ระหว่างอายุ ส่ว นใหญ่ มี
ความสัมพันธ์เชิงบวก โดยรวมอยูใ่ นระดับมากที่สดุ ด้ านเงื่อนไขความรู้ คือ มีการศึกษาข้ อมูลอย่างรอบคอบทุกครัง้ ก่อนที่
จะลงทุนและโดยรวมอยูใ่ นระดับน้ อยที่สดุ ด้ านความพอประมาน คือ มีการเลือกซื ้อสินค้ าที่จาเป็ นเท่านัน้
การจัดการการดาเนินชีวิตตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาจาแนกตาม
คณะ ผลว่าความสัมพันธ์ ระหว่างคณะ ส่วนใหญ่ มีความสัมพันธ์ เชิ งบวก โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ด้ านเงื่ อนไข
คุณธรรมจริ ยธรรม คือ มีการยึดหลักทางสายกลางในการดาเนินชีวิตโดยรวมอยูใ่ นระดับมากที่สดุ ด้ านความพอประมาณ
คื อ มี ก ารเลือ กซื อ้ สิน ค้ าที่ จาเป็ น เท่า นัน้ การจัด การการด าเนิ น ชี วิตตามแนวคิด ปรั ชญาเศรษฐกิ จ พอของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาจาแนกตามระดับชันปี
้ ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างผลว่าความสัมพันธ์ระหว่างเพศกับ
ด้ านความพอประมาณ ด้ านความมีเหตุผล ด้ านการมีภมู ิค้ มุ กันในตัว ที่ดี ด้ านเงื่อนไขความรู้ และ ด้ านเงื่อนไขคุณธรรม
จริ ยธรรม ส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์เชิงบวกโดยรวมอยูใ่ นระดับน้ อยที่สดุ ด้ านเงื่อนไขคุณธรรมจริ ยธรรม คือ มีการยึดหลัก
ทางสายกลางในการดาเนินชีวิต มีโดยรวมอยู่ในระดับ น้ อยที่สดุ ด้ านความมีเหตุผล คือ มีการวางแผนในการใช้ จ่ายอย่าง
รอบคอบ
การจัดการการดาเนินชีวิตตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาจาแนกตาม
รายได้ เฉลีย่ ต่อเดือน ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ผลว่าความสัมพันธ์ระหว่างเพศกับด้ านความพอประมาณ ด้ านความมี
เหตุผล ด้ านการมีภมู ิค้ มุ กันในตัวที่ดี ด้ านเงื่อนไขความรู้ และ ด้ านเงื่อนไขคุณธรรมจริ ยธรรม ส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์เชิง
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บวกโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สดุ ด้ านความพอประมาณ คือ มีการใช้ จ่ายในการซื ้อสินค้ าอย่างประหยัด โดยรวมอยู่ใน
ระดับน้ อยที่สดุ ด้ านภูมิค้ มุ กันในตัวที่ดี คือ มีการใช้ จ่ายด้ วยความระมัดระวังไม่ก่อหนี ้สิน
การจัดการการดาเนินชีวิตตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาจาแนกตาม
รายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ผลว่าความสัมพันธ์ ระหว่างเพศกับด้ านความพอประมาณ ด้ าน
ความมี เหตุผล ด้ า นการมี ภูมิค้ ุมกันในตัวที่ ดี ด้ า นเงื่ อ นไขความรู้ และ ด้ า นเงื่ อ นไขคุณธรรมจริ ยธรรม ส่ว นใหญ่ มี
ความสัมพันธ์เชิงลบ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สดุ ด้ านความพอประมาณ คือ มีการลดค่าใช้ จ่ายที่ฟมเฟื
ุ่ อยในตัวเอง เช่น
เสื ้อผ้ า รองเท้ า เป็ นต้ น โดยรวมอยู่ในระดับ น้ อยที่สดุ ด้ านเงื่อนไขความรู้ คือ มีการนาความรู้ ใช้ ในทางที่ เหมาะสมใช้
สติปัญญาในการดาเนินชีวิต
อภิปรายผล
จากการศึก ษาจะเห็ น ได้ ว่า การจัด การการด าเนิ น ชี วิ ต ตามแนวคิ ด ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งของนัก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา วิจัยครัง้ นี ้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาการจัดการการดาเนินชีวิตตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ด้ านความพอประมาณ ด้ านความมีเหตุผล ด้ านการมีภมู ิค้ มุ กันในตัวที่ดี
เงื่อนไขความรู้ และเงื่อนไขคุณธรรม ด้ านความพอประมาณ ด้ านความมีเหตุผล ด้ านการมีภูมิค้ มุ กันในตัวที่ดี เงื่อนไข
ความรู้ และเงื่อนไขคุณธรรม กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั ครั ง้ นี ้ คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาจานวน 400 คนซึง่
สอดคล้ องกับงานวิจยั ของเจียมใจ ศรี ชยั รัตนกูล ส.ด ยุพาภรณ์ ติรไพรวงค์ และ เกษร สุวิทยะศิริ ว.ท.ม (2559) ซึง่ พบว่า
พฤติกรรมการใช้ จ่ายตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
กรุ งเทพ โดยรวมและรายได้ คือ ด้ านความพอประมาณ ด้ านความมีเหตุผล ด้ านการมีภมู ิค้ มุ กันในตัวที่ดี เงื่อนไขความรู้
และเงื่ อนไขคุณธรรม อยู่ในระดับมากที่สุด จากการศึกษาจะเห็นได้ ว่าการจัดการการดาเนินชีวิตตามแนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา วิจยั ครัง้ นี ้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาการจัดการการดาเนินชีวิต
ตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ด้ านความพอประมาณ ด้ านความมีเหตุผล
ด้ านการมีภูมิค้ ุมกันในตัวที่ดี เงื่ อนไขความรู้ และเงื่ อนไขคุณธรรม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการวิ จัยครั ง้ นี ้ คือ นักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาจานวน 400 คน ซึ่งไม่สอดคล้ องกับจากการศึกษาจะเห็นได้ ว่าการจัดการการดาเนินชีวิต
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาไม่สอดคล้ องกับงานวิจัยของจารี ย์ พรหมณะ,สุรีวนั
ปราณีธรรม,ภรณ์พกั ตรา ศักดา และจุฑารัตน์ เหล่าพราหมณ (2561) ซึงพบว่าอายุและระดับการศึกษามีค่ วามสัมพันธ์เชิง
ลบกับพฤติกรรมการจัดการความมัน่ คงทางร้ านอาหารของนักศึกษา ดังนันผู
้ ้ ปกครอง อาจารย์ และผู้ที่ใกล้ ชิด จึงควรดูแล
เอาใจใส่บุต รหลาน ด้ า นการบริ โภคอาหารและโภชนาการอย่า งใกล้ ชิ ด มากยิ่ ง ขึน้ ทุก ภาคส่ว นควรมี ก ารเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับหลักปรั ชญาเศรษฐกิ จพอเพียงและการดาเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ นกั ศึกษาและประชาชนทุกคนมีความรู้ ความเข้ าใจที่ถูกต้ องจนสามารถนาแนวทางหลัก
ความพอเพียงไปปฏิบตั ิและประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจาวันได้ อย่างเหมาะสม
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บรรณานุกรม
จารี ย์ พรหมณะ,สุรีวนั ปราณีธรรม,ภรณ์พกั ตรา ศักดา และจุฑารัตน์ เหล่าพราหมณ )2561พฤติกรรมการจัดการความ(
กรณีศกึ ษามหาวิทยาลัย :มัน่ คงทางอาหารของนักศึกษาตามแนวพระราชดาริ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ราชภัฏสุราษฎร์ ธานี
เจียมใจ ศรี ชยั รัตนกูล ส ยุพาภรณ์ ติรไพรวงศ์ และ เกษร .ด.สุวิทยะศิริวท.ม.(2559ความรู้และพฤติกรรมการดาเนินชีวิต(
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์
ซูไรดา เล๊ าะโอะ,ฟิ คอรี ยะ ฆานิง,นิอานีซา ดอเลาะ,อาตีฟะห์ อาแว,ฮาฟี ซา ซีบะพฤติกรรมการดาเนินชีวิตตาม(2559)
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพิเพียงของนักศึกษามหาวิทยาล้ัยราชภัฏยะลา
มูลนิธิชยั พัฒนา.ออนไลน์)2559 2562 .ศ.มกราคม พ 25 สืบค้ นเมื่อวันที่ (ค้ นจาก www.chaipat.or.th
มูลนิธิชยั พัฒนา.ออนไลน์)2559 2562 .ศ.มกราคม พ 11 สืบค้ นเมื่อวันที่ (ค้ นจาก www.chaipat.or.th
วรท แสงสว่างวัฒนะ)2558)รู ปแบบการดาเนินชีวิตและแรงจูงที่ตดั สินในการตัดสินใจใช้ สถานที่ออกกาลังกายของกลุ่ม
ผู้บริ โภคที่ใช้ บริ การสถานที่ออกกาลังกาย ในเขตกรุงเทพมหานคร
อารี ย์ เชื่อเมืองพาน .2551. วิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงทางรอดพ้ นกับดักทางเศรษฐกิจและ : สังคมวารสารแม่โจ้ .
ปี ที่ .ปริ ทศั น์9 ฉบับทีj 6 พฤศจิกายน – ธันวาคม 2551: 9 - 11.
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การพัฒนาผลิตภัณฑ์ หวั ข้ าวเกรียบ หมู่บ้านปาตาตีมอ อาเภอ
สายบุรี จังหวัดปั ตตานี
(Produst development of cracker head Village Patatimo District
Saiburi Province Pattani)
อามีเน๊ าะ การี , ซาฮูรี มะ, สารุ ณตี สามะ1
สะปี ยะห์ สะมะนิ, วันดาตี ดอเลาะ

บทคัดย่ อ
การพัฒ นาผลิ ต ภัณ ฑ์ หัว ข้ า วเกรี ย บ หมู่บ้ า นปาตาตี ม อ อ าเภอสายบุรี จัง หวัด ปั ต ตานี การวิ จัย ครั ง้ นี ม้ ี
วัตถุประสงค์เพื่อ เป็ นที่ยอมรับของผู้บริ โภคโดยพัฒนาเป็ นรู ปแบบของผลิตภัณฑ์หวั ข้ าวเกรี ยบ ปลาสอดไส้ ชีส การศึกษา
ครัง้ นี ้คัดแปลงปลา15 เปอร์ เซ็นต์กบั ปลา30 เปอร์ เซ็นต์ ซึ่งประกอบด้ วยปลาทูและปลาหลังเขียว แป้งมันสาปะหลังเกลือ
นา้ ตาล ชี ส ในอัตราส่วนคือปลา15 เปอร์ เซ็นต์ ต่อแป้งมันสาปะหลัง 85 เปอร์ เซ็นต์และราคา30 เปอร์ เซ็นต์ต่อแป้งมัน
สาปะหลัง 30 เปอร์ เซ็น ต์ ของนา้ หนักส่วนผสมทัง้ หมดตามลาดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ หัวข้ าวเกรี ยบจากการทดสอบ
ความชอบและการยอมรับของผู้บริ โภค 50 คน พบว่าการยอมรั บแต่ผลิตภัณฑ์หัวข้ าวเกรี ยบทัง้ หมดอยู่ในด้ านความ
ยอมรับมากที่สดุ ส่วนการยอมรับของผู้บริ โภคภายหลังจากการทดสอบความชอบและการยอมรับของผู้บริ โภคพบว่ามีการ
ยอมรับอยูใ่ นระดับยอมรับมากที่สดุ คือปลา 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

นักศึกษาสาขาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย ราชภัฏยะลา Email : aminoh.ka@yru.ac.th
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บทนา
ความเป็ นมาและปั ญหาการวิจัย
พื ้นที่3จังหวัดชายแดนใต้ เป็ นดินแดนพหุวฒ
ั นธรรมมีความแตกต่างกันหลากหลายด้ าน โดยเฉพาะเรื่ องอาหาร
ซึ่งในจังหวัดนราธิวาส ปั ตตานีและยะลา จัดว่าเป็ นแหล่งการผลิตอาหารหลากหลายชนิดที่สาคัญในท้ องถิ่น โดยเฉพาะ
การผลิตหัวข้ าวเกรี ยบที่มีการทาอย่างแพร่ หลายในภาคใต้ ตอนล่าง จากการสารวจการผลิตหัวข้ าวเกรี ยบในจังหวัด
ปั ตตานีและนราธิวาส มีผ้ ปู ระกอบการจานวนมากโดยเป็ นการผลิตเพื่อบริ โภคในครัวเรื อนเป็ นหลัก บางส่วนมีการนาไปจัด
จาหน่ายทังในและนอกพื
้
้นที่รวมไปถึงต่างประเทศ(ลักษณะและคณะ,2546) หัวข้ าวเกรี ยบจัดเป็ นหนึ่งในผลิตภัณฑ์โอทอ
ปของจังหวัดปั ตตานี ซึ่งจะเห็นได้ ว่าหัวข้ าวเกรี ยบเป็ นผลิตภัณฑ์อาหารที่มีโอกาสสูงในการพัฒนาเพื่อสร้ างรายได้ และ
กระตุ้นเศรษฐกิ จชุมชนได้ ต่อเนื่อง เป็ นที่ร้ ู จักอย่างแพร่ หลายแหล่งผลิตส่วนใหญ่ อยู่ในจังหวัดปั ตตานีและนราธิ วาส
วัตถุดิบ หลักทฤษฎีในการผลิตเป็ นวัตถุดิบในท้ องถิ่น ได้ แก่ เนือ้ ปลาบดและแป้งสาคูจัดเป็ นอาหารว่างประเภททอด
เช่นเดียวกับลูกชิ ้นและไส้ กรอก
หัวข้ าวเกรี ยบ เป็ นผลิตภัณฑ์อาหารท้ องถิ่นในพืน้ ที่ 3จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ร้ ู จักอย่างแพร่ หลาย โดยใน 3
จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็ นแหล่งผลิตที่สาคัญ มีประวัติความเป็ นมาร่วม 100 ปี โดยมีที่มาจากชาวประมงในพื ้นที่หาปลา
ได้ เป็ นจานวนมาก ส่งผลให้ ปลาเกิดการเน่าเสียจึงมีการคิด หาวิธีการถนอมอาหารโดยเอาเนื ้อปลาทังหมดคลุ
้
กกับแป้งจน
เป็ นเนื ้อเดียวกันแล้ วนาไปตากเป็ นแผ่นๆเพื่อเก็บไว้ รับประทานยามขาดแคลน ดังนัน้ หัวข้ าวเกรี ยบปลาจะมีลกั ษณะเป็ น
แผ่นสีดา คล ้ามากกว่าในปั จจุบนั และยังเป็ นการถนอมอาหารที่แพร่ หลายทังนี
้ ้ในปั จจุบนั หัวข้ าวเกรี ยบมีบทบาทต่อวิถี
ชีวิตของคนไทยมากยิ่งขึ ้น ทาให้ มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารมีรูปแบบใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้ องการของผู้บริ โภค
อยู่ตลอดเวลา ดังนันการพั
้
ฒนาผลิตภัณฑ์หวั ข้ าวเกรี ยบเป็ นการต่อยอดภูมิปัญญาและเพิ่มมูลค่าให้ กบั อาหารท้ องถิ่น ให้
สามารถนาไปจาหน่ายได้ อย่างกว้ างขวางมากยิ่งขึ ้น
ดังนัน้ จากโอกาสที่ประชาชนในพื ้นที่บริ โภคหัวข้ าวเกรี ยบเพิ่มมากขึ ้นและการแข่งขันผลิตภัณฑ์หวั ข้ าวเกรี ยบทีม่ ี
รู ปแบบหลากหลาย จึงทาให้ เกิดการศึกษาเกี่ยวกับรู ปแบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์หวั ข้ าวเกรี ยบปลาเพื่อตอบสนองความ
ต้ องการของลูกค้ าและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ เป็ นที่ยอมรับรวมถึงการเพิ่มมูลค่าสินค้ าให้ กบั อาหารท้ องถิ่นด้ วย
วิธีการดาเนินการวิจัย
วิจยั เรื่ องการพัฒนาผลิตภัณฑ์หวั เกรียบเพื่อพัฒนาคุณภาพอาหารพื ้นบ้ านและต่อยอดสินค้ ามีวิธีการดาเนินการ
วิจยั ดังนี ้
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1.เพื่อศึกษาความชอบของผู้บริ โภคเกี่ยวกับหัวข้ าวเกรี ยบหมูบ่ ้ านปาตาตีมอ อาเภอสายบุรี จังหวัดปั ตตานี
2.เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์หวั ข้ าวเกรี ยบให้ ได้ รูปแบบใหม่จานวน 1 ชนิด
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แนวคิดทฤษฎีท่ เี กี่ยวข้ อง
แนวคิดปั จจัยแห่งความสาเร็ จ
เสาวนีย์ ลาดน้ อย และ อบเชย วงศ์ทอง (2560) ศึกษาการพัฒนากระบวนการผลิตและคุณภาพข้ าวเกรี ยบงาจะ
ปลาข้ าวสินเหล็ก พบว่าข้ าวเกรี ยบงาที่ได้ จากการพัฒนากระบวนการผลิตมีอตั ราส่วนผสมที่คงที่แน่นอน มีขนาดแผ่นเล็ก
ลงแผ่นมีความสม่าเสมอและกรอบ เมื่อทดแทนปลายข้ าวสินเหล็กลงในส่วนผสมข้ าวเกรี ยบงา หุ่นลักษณะต่างๆของข้ าว
เกรี ยบงาทางด้ านลักษณะปรากฏสีเ นื ้อสัมผัส(Hardness, Crispss) และความชอบโดยรวม ส่งผลต่อสมบัติทางกายภาพ
ของข้ าวเหยียบงามในด้ านสี( Hardness, Crisprss) ลดลง อาจกล่าวได้ ว่าเมื่อเพิ่มปริ มาณปลายข้ าวสินเหล็กส่ง ผลให้
ปริ มาณอะไมโลสข้ าวเกรี ยบงานทดแทนปลายข้ าวสินเหล็ก 75% มีปริ มาณลดลง นอกจากนี ้ยังพบว่า ข้ าวเกรี ยบงาน
ทดแทนปลายข้ าวสินเหล็กมีค่าของพลังงาน คาร์ โบไฮเดรตและไขมันมีปริ มาณลดลงและพบว่าปริ มาณใยอาหาร ไขมัน
และเหล็กมีคา่ เพิ่มขึ ้น
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นี ้เป็ นการวิจยั แบบทดลองโดยวางแผนการทดลองแบบสุม่ เป็ นงานวิจยั ที่ศึกษาปริ มาณที่เหมาะสม
ในการผลิตผลิตภัณฑ์ข้าวเกรี ยบและวางแผนการทดลองเพื่อทดสอบการยอมรับของผู้บริ โภค
การเตรียมวัตถุดิบ
ศึกษาสูตรที่เหมาะสมของเนื ้อปลาน ้าจืดต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์หวั ข้ าวเกรี ยบ นาเนื ้อปลาจานวน 1 ชนิดกับ
แป้งมันสาปะหลังในอัตราส่วนคือปลา15 เปอร์ เซ็นต์ต่อแป้งมันสาปะหลัง 85 เปอร์ เซ็นต์และปลา30 เปอร์ เซ็นต์ แป้งมัน
สาปะหลัง70 เปอร์ เซ็นต์ ซึง่ มีวิธีการผลิตดังนี ้
ศึกษามาตรฐานในการผลิตหัวข้ าวเกรียบ
เลือกมาตรฐานและกรรมวิธีการผลิต
เลือกมาตรฐานและกรรมวิธีการผลิตหัวข้ าวเกรี ยบจากนัน้ ทาการทดลองคุณภาพทางประสาทสัมผัสด้ วยวิธี
Hedonic Scaliing 5 ระดับ (5 =ชอบมากที่สดุ ,4 =ชอบมาก,3 =ปานกลาง, 2 =น้ อย,1 =น้ อยที่สดุ ) ใช้ แบบทดสอบวาง
แผนการทดลองแบบสุม่ ใช้ กลุม่ ตัวอย่างทดสอบจานวน 50 คนเพื่อหาความชอบของคุณลักษณะได้ แก่ลกั ษณะปรากฏ สี
กลิน่ รสชาติ เนื ้อสัมผัสและความชอบรวม โดยทาการทดสอบแบบการวิเคราะห์ทางสถิติ
ศึกษาปริมาณหัวข้ าวเกรียบ
ศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมของปริ มาณหัวข้ าวเกรี ยบ หัวข้ าวเกรี ยบเท่ากับ 15 % และ 30% ของน ้าหนักในการ
ผลิตหัวข้ าวเกรี ยบทังหมด
้
ทาการทดสอบทางประสาทสัมผัสโดยวิธี Hedonic Scaling 5 ระดับ (5 =ชอบมากที่สดุ ,4 =
ชอบมาก,3 =ปานกลาง,2 =น้ อย,1 =น้ อยที่สดุ ) ใช้ แบบทดสอบวางแผนการทดลองแบบสุม่ ใช้ กลุม่ ตัวอย่างทดสอบจานวน
50 คน เพื่อหาความชอบของคุณลักษณะได้ แก่ลกั ษณะปรากฏสี กลิน่ รสชาติ เนื ้อสัมผัสและความชอบโดยทาการทดสอบ
แบบการวิเคราะห์ทาง สถิติ
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ศึกษาการยอมรับของกลุม่ ผู้บริ โภค
ศึกษาการยอมรับผลิตภัณฑ์หวั ข้ าวเกรี ยบทาการทดสอบกับผู้บริ โภคจานวน 50 คนที่เคยรับประทานหัวข้ าว
เกรี ยบอย่างต่อเนื่องสัปดาห์ 2-3 ครัง้ โดยทดสอบชิมผลิตภัณฑ์หวั ข้ าวเกรี ยบที่เสนอให้ และตอบแบบสอบถามเพื่อประเมิน
ความชอบของผลิตภัณฑ์ตรวจสอบความถูกต้ องทาการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ โปรแกรมสาเร็ จรูป
ผลการทดลองลักษณะทางประสาทสัมผัสหัวข้ าวเกรียบ
จากการคัดเลือกมาตรฐานในการผลิตหัวข้ าวเกรี ยบเพื่อศึกษาส่วนผสมและกรรมวิธีการผลิตหัวข้ าวเกรี ยบโดย
นาปลา2 สูตรทดสอบทางประสาทสัมผัส
การวิเคราะห์ทางสถิติของคะแนนเฉลีย่ ของหัวข้ าวเกรี ยบจากการทดสอบทางประสาทสัมผัสสูตรมาตรฐานทัง้ 2 สูตร ดังนี ้
ระดับความสนใจ
4.22 – 5.01
มากที่สดุ
3.42 – 4.21
มาก
2.62 – 3.41
เฉยๆ
1.81 - 2.61
น้ อย
1.00 - 1.80
น้ อยที่สดุ
ตารางที่ ลักษณะทางประสาทสัมผัส
สูตร
ลักษณะทางประสาทสัมผัส
เนือ้ ปลา 15%
อยู่ในระดับ
เนือ้ ปลา 30%
ระดับ
ลักษณะ
4.28
มากที่สดุ
4.40
มากที่สดุ
สี
4.08
มาก
3.90
มาก
กลิน่
4.00
มาก
4.14
มาก
รสชาติ
4.28
มากที่สดุ
4.48
มากที่สดุ
เนื ้อสัมผัส
4.34
มากที่สดุ
4.14
มาก
ความชอบรวม
มากที่สุด
มากที่สุด
4.36
4.48
จากการทดสอบทางประสาทสัมผัส ประกอบด้ วย ลักษณะ สี กลิ่น รสชาติและเนื ้อสัมผัส โดยใช้ สตู รหัวข้ าว
เกรี ยบ 2 สูตร ประกอบด้ วยสูตรเนื ้อปลา 15% และสูตรเนื ้อปลา 30% พบว่า ความชอบรวมของสูตรหัวข้ าวเกรี ยบเนื ้อปลา
15% มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 4.36 อยูใ่ นระดับมากที่สดุ และสูตรหัวข้ าวเกรี ยบเนื ้อปลา 30% มีความชอบรวมเท่ากับ 4.48 อยูใ่ น
ระดับมากที่สดุ เมื่อจาแนกตามสูตร พบว่า สูตรหัวข้ าวเกรี ยบ เนื ้อปลา 15% ในด้ านเนื ้อสัมผัสมีค่าเฉลี่ยสูงที่สดุ มีค่า
เท่ากับ 4.34 อยูใ่ นระดับมากที่สดุ รองลงมาด้ านลักษณะและด้ านรสชาติมีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 4.28 อยูใ่ นระดับมากที่สดุ ส่วน
สูตรหัวข้ าวเกรี ยบเนื ้อปลา 30% พบว่าด้ านรสชาติมีค่าเฉลี่ยสูงสุด มีค่าเท่ากับ 4.48 อยู่ในระดับมากที่สดุ รองลงมาด้ าน
ลักษณะมีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 4.40 ระดับมากที่สดุ

669

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)

ตารางที่ ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ลักษณะประชากร

จานวนผู้บริโภค

ร้ อยละ

ชาย

20

40

หญิง

30

60

15-17 ปี

6

12

18-20 ปี

9

18

21-23 ปี

26

52

24-26 ปี

6

12

มากกว่า 27 ปี

3

6

มัธยมศึกษาตอนปลาย

11

22

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช(.

1

2

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู
้ ง (ปวส(.

3

6

ปริ ญญาตรี

30

60

สูงกว่าปริ ญญาตรี

1

2
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สูงกว่า 7,000 ขึ ้นไป
4
8
จากตรางข้ อมูลทัว่ ไปของผู้บริ โภคจากการทดสอบการยอมรับผลิตภัณฑ์หวั ข้ าวเกรี ยบ จากการทดสอบผู้บริ โภค
จานวน 50 คน พบว่า จานวนผู้บริ โภคเป็ นเพศหญิง 30 คน ร้ อยละ 60 และเป็ นเพศชายจานวน 20 คนคิดเป็ นร้ อยละ 40 มี
อายุระหว่าง 21 ถึง 23 ปี จานวน 26 คนคิดเป็ นร้ อยละ 52 รองลงมาคือมีอายุ 18 ถึง 20 ปี จานวน 9 คนคิดเป็ นร้ อยละ 18
ปี ระดับการศึกษาอยูใ่ นช่วงระดับปริ ญญาตรี จานวน 30 คนคิดเป็ นร้ อยละ 60 รองลงมาคือมัธยมศึกษาตอนปลายจานวน
11 คนคิดเป็ นร้ อยละ 22 อาชีพส่วนใหญ่นกั ศึกษาจานวน 32 คนคิดเป็ นร้ อยละ 64 รองลงมาคือนักเรี ยนจานวน 11 คนคิด
เป็ นร้ อยละ 22 มีรายได้ สว่ นมากอยู่ในช่วง 3,001 ถึง 5,000 บาทจานวน 23 คนคิดเป็ นร้ อยละ 46รองลงมาคือน้ อยกว่า
2,000 บาทจานวน 18 คนคิดเป็ นร้ อยละ 36
สรุ ปผลการวิจัย
การพัฒนาผลิตภัณฑ์หวั ข้ าวเกรี ยบสอดไส้ ชีสแบ่งตามขันตอนการศึ
้
กษาได้ ดงั นี ้การศึกษา มาตรฐานที่เหมาะสม
ในการผลิตหัวข้ าวเกรี ยบ การศึกษาปริ มาณปลาและการศึกษาการยอมรับของผู้บริ โภคซึง่ สรุปผลการทดลองได้ ดงั นี ้
1. จากการคัดเลือก มาตรฐานในการผลิตหัวข้ าวเกรี ยบสอดไส้ ชีส เพื่อการวิจยั นี ้ใช้ หวั ข้ าวเกรี ยบ2 มาตรฐาน
โดยคานึ่งถึงส่วนผสมและกรรมวิธีการผลิตที่มีความแตกต่างกันและเป็ นมาตรฐานที่ได้ รับการยอมรับพบว่ามาตรฐานที่ 2
ได้ รับคะแนนทุกด้ านมากที่สดุ ดังนันจึ
้ งเลือกมาตรฐานที่ 2 เป็ นมาตรฐานในการผลิตผลิตภัณฑ์หวั ข้ าวเกรี ยบสอดไส้ ชีส
ต่อไป
2. จากการศึกษาปริ มาณของปลาที่เหมาะสมในการผลิตผลิตภัณฑ์หวั ข้ าวเกรี ยบ โดยศึกษาปริ มาณที่เหมาะสม
ของปลา ระดับ คือ 15% และ 30% ของน ้าหนักในส่วนผสมขนมปั งทังหมด
้
พบว่า การใช้ ปริ มาณปลา 30% ของน ้าหนัก
ของในส่วนผสมขนมปั งทังหมด
้
เป็ นที่ผ้ ทู ดสอบให้ คะแนนทุกด้ านและให้ การยอมรับ มากที่สดุ ดังนันการใช้
้
ปริ มาณปลา
30% ของน ้าหนักในส่วนผสมขนมปั ง ทังหมด
้
จึงเป็ นปริ มาณที่เหมาะสมในการผลิต ผลิตภัณฑ์หวั ข้ าวเกรี ยบสอดใส้ ชีส
3. ตรวจสอบการยอมรับของผู้บริ โภคจานวน 50 คน โดยทาการทดสอบแบบการวิเคราะห์ทางสถิติ พบว่า จาก
การทดสอบทางประสาทสัมผัสประกอบด้ วย ลักษณะ สี กลิ่น รสชาติและเนือ้ สัมผัส โดยใช้ สูตรหัวข้ าวเกรี ยบ 2 สูตร
ประกอบด้ วยสูตรเนือ้ ปลา 15%และสูตรเนือ้ ปลา 30% พบว่า ความชอบรวมของสูตรหัวข้ าวเกรี ยบเนือ้ ปลา 15% มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.36 อยู่ในระดับมากที่สดุ และสูตรหัวข้ าวเกรี ยบเนื ้อปลา 30% มีความชอบรวมเท่ากับ 4.48 อยู่ในระดับ
มากที่สดุ เมื่อจาแนกตามสูตร พบว่า สูตรหัวข้ าวเกรี ยบ เนื ้อปลา 15% ในด้ านเนื ้อสัมผัสมีค่าเฉลี่ยสูงที่สดุ มีค่าเท่ากับ
4.34 อยูใ่ นระดับมากที่สดุ รองลงมาด้ านลักษณะและด้ านรสชาติมีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 4.28 อยูใ่ นระดับมากที่สดุ ส่วนสูตรหัว
ข้ าวเกรี ยบเนื ้อปลา 30% พบว่าด้ านรสชาติมีคา่ เฉลีย่ สูงสุด มีคา่ เท่ากับ 4.48 อยูใ่ นระดับมากที่สดุ รองลงมาด้ านลักษณะ
มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 4.40 ระดับมากที่สดุ
อธิปรายผล
การวิจยั เรื่ องการพัฒนาผลิตภัณฑ์หวั ข้ าวเกรี ยบมีความสอดคล้ องกับวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
เสาวนีย์ ลาดน้ อย และ อบเชย วงศ์ทอง (2560) ศึกษาการพัฒนากระบวนการผลิตและคุณภาพข้ าวเกรี ยบงาจะปลาข้ าว
สินเหล็ก พบว่าข้ าวเกรี ยบงาที่ได้ จากการพัฒนากระบวนการผลิตมีอตั ราส่วนผสมที่คงที่แน่นอน มีขนาดแผ่นเล็กลงแผ่นมี
ความสม่าเสมอและกรอบ เมื่อทดแทนปลายข้ าวสินเหล็กลงในส่วนผสมข้ าวเกรี ยบงา หุ่นลักษณะต่างๆของข้ าวเกรี ยบงา
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ทางด้ านลักษณะปรากฏสีเนื ้อสัมผัส(Hardness, Crispss) และความชอบโดยรวม ส่งผลต่อสมบัติทางกายภาพของข้ าว
เหยียบงามในด้ านสี(Hardness, Crisprss) ลดลง อาจกล่าวได้ ว่าเมื่อเพิ่มปริ มาณปลายข้ าวสินเหล็กส่งผลให้ ปริ มาณอะ
ไมโลสข้ าวเกรี ยบงานทดแทนปลายข้ าวสินเหล็ก 75% มีปริ มาณลดลง นอกจากนี ้ยังพบว่าข้ าวเกรี ยบงานทดแทนปลาย
ข้ าวสินเหล็กมีค่าของพลังงาน คาร์ โบไฮเดรตและไขมันมีปริ มาณลดลงและพบว่าปริ มาณใยอาหาร ไขมัน และเหล็กมีคา่
เพิ่มขึ ้น
ข้ อเสนอแนะ
1. ในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์หวั ข้ าวเกรี ยบขนมควรใช้ วตั ถุดิบที่สด ใหม่ โดยเฉพาะปลาและชีส เนื่องจากจะ
ทาให้ ผลิตภัณฑ์ที่ได้ มีสี และ กลิน่ ที่ดี
2. ควรศึกษาการใช้ วตั ถุดิบอื่นเพิ่มขึ ้น เพื่อนามาผสมจะเป็ นการสร้ างความหลากหลาย อีกทังยั
้ งเป็ นการสร้ าง
ทางเลือกใหม่ ๆ ให้ กบั ผู้บริ โภคได้ มากขึ ้น
บรรณานุกรม
เสาวนีย์ ลาดน้ อย และ อบเชย วงศ์ทอง (2560) สรุปการพัฒนาผลิตภัณฑ์หวั ข้ าวเกรียบ
สาขาวิชาศิลปะและเทคโนโลยีการประกอบอาหาร วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริ การ มหาวิทยาลัยรังสิต ปทุมธานี
(2562) การพัฒนาผลิตภัณฑ์หวั ข้ าวเกรี ยบ สืบค้ นวันที่ 20 มกราคม 2562
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/article_detail.php?ArticleID=214784
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ปั จจัยที่มีผลต่ อการเลือกใช้ บริการตลาดนัดมะพร้ าว
อาเภอเมือง จังหวัดยะลา
Factors affecting the selection of Coconut market services in
Yala City.
รูสมีซา สาแม ,ไซนับ สาและ,อามารีนา สะมะแอ1
คอดีเยาะห์ สิเดะ, รุ สลาน สอเหลบ
บทคัดย่ อ
งานวิจัยนี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อ ศึกษาปั จจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อการเลื อกใช้ บริ การตลาดนัดมะพร้ าวและปั จจัยด้ านส่วน
ประสมทางการตลาด(7Ps)ที่มีผลต่อการเลือกใช้ บริ การตลาดนัดมะพร้ าว อาเภอเมือง จังหวัดยะลา ใช้ กลุ่มตัวอย่าง
จานวน 400 คน ผ่านแบบสอบถามโดยใช้ สถิติเชิงพรรณาใช้ อธิ บายข้ อมูลทัว่ ไปโดยนาเสนอในรู ปแบบตาราง ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงแบนมาตรฐานการวิเคราะห์ T-Test One-way ANOVA พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิงจานวน
216 คน ร้ อยละ54 ช่วงอายุมากที่สดุ คือ 22ปี จานวน 72 คน ร้ อยละ18.0 มีผ้ ทู ี่นบั ถือศาสนาอิสลามมากที่สดุ จานวน367
คน ร้ อยละ91.8 ผู้ที่มีสถานภาพโสดมากที่สดุ จานวน 322 คน คิดเป็ นร้ อยละ 80.5 มีอาชีพที่เป็ นนักเรี ยนนักศึกษามาก
ที่สดุ จานวน277คน ร้ อยละ69.2 ผู้ที่มีรายได้ น้อยกว่า 5,000บาท มากที่สดุ จานวน241คน ร้ อยละ60.2 ระดับปั จจัยส่วน
ประสมทางการตลาดมากที่สดุ ปั จจัยด้ านราคา ร้ อยละ 4.23 และน้ อยที่สดุ คือ ปั จจัยส่งเสริ มด้ านการตลาดร้ อยละ 3.83
คาสาคัญ: ตลาดมะพร้ าว
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

นักศึกษาสาขาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา E-mail : khodiyoh.si@yru.ac.th
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บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปั ญหา
ในสมัยก่อนตลาดนัด คือ แหล่งขายสินค่าอุปโภคบริ โภคทัว่ ไปที่กลุม่ ผู้บริ โภคไปใช้ บริ การเพื่อซื ้อสินค้ าที่จาเป็ น
ในการดารงชีวิตประจาวัน แต่หลังจากประเทศไทยได้ เผชิญกับภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่า จึงทาให้ มีกลุม่ ผู้บริ โภคส่วนหนึ่ง
ออกมาเปิ ดธุรกิจเล็ก ๆ คือการเปิ ดท้ ายขายของ โดยการนาเอาเสื ้อผ้ าที่ไม่ใช้ แล้ วของตนเอง หรื อนาเอาข้ าวของเครื่ องใช้ ที่
ไม่ใช้ แล้ วมาใส่รถ และเปิ ดท้ ายขายของตามตลาดนัดต่าง ๆ หลังเลิกงานหรื อในวันหยุดเสาร์ -อาทิตย์ เพื่อเป็ นการหา
รายได้ เสริ มเพิ่มเติมจากงานประจาของตน
ปั จจุบนั เศรษฐกิจยังอยู่ในภาวะซบเซา เนื่องจากต้ นทุนของสินค้ าสูงขึ ้นราคาของสินค้ าต่าง ๆจึงสูงขึ ้นตามไป
ด้ วย ไม่ว่าจะเป็ นสินค้ าอุปโภคและบริ โภค ส่งผลให้ ค่าครองชีพของประชาชนสูงขึ ้นและมี รายได้ ไม่เพียงพอที่จะใช้ ในการ
จับจ่ายใช้ สอยที่สงู ในชีวิตประจาวัน ดังนันผู
้ ้ ซื ้อจึงเลือกที่จะซื ้อสินค้ าที่มีราคาถูกกว่าตลาดทัว่ ๆไป เนื่องจากสินค้ าใน
ตลาดนัดมะพร้ าว โดยส่วนใหญ่จะเป็ นสินค้ าที่เป็ นแบรนด์และสินค้ าที่หลากหลายราคาถูก เช่น เสื ้อ รองเท้ า กระเป๋ า ของ
เล่นเด็ก เป็ นต้ น
ด้ วยเหตุนี ้วิจยั เห็นความสาคัญจึงได้ จดั ทาวิจยั ปั จจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้ บริ การตลาดนัดมะพร้ าวอาเภอเมือง
จังหวัดยะลาเพื่อใช้ เป็ นแนวทางในการทาธุรกิจสินค้ ามือสองของผู้สนใจต่อไป
วัตถุประสงค์ ของงานวิจัย
1) เพื่อศึกษาปั จจัยด้ านประชากรที่มีผลต่อการเลือกใช้ บริ การตลาดนัดมะพร้ าว อาเภอเมือง จังหวัดยะลา
2) เพื่อศึกษาปั จจัยด้ านส่วนประสมทางการตลาด(7Ps) ที่มีผลต่อการเลือกใช้ บริ การตลาดนัดมะพร้ าว อาเภอ
เมือง จังหวัดยะลา
ขอบเขตงานวิจัย
1 ขอบเขตด้ านพื ้นที่ การวิจยั ในครัง้ นี ้เป็ นการวิจยั เฉพาะพื ้นที่ในตลาดนัดมะพร้ าว อาเภอเมือง จังหวัดยะลา
2 ขอบเขตด้ านประชากรศาสตร์ ประชากรที่ใช้ เพื่อการศึกษาวิจยั เป็ นบุคคลทัว่ ไปโดยใช้ การสุม่ ประชากรที่มาใช้
บริ การตลาดนัดมะพร้ าว อาเภอเมือง จังหวัดยะลา จานวน 400 คน
ทฤษฎีท่ เี กี่ยวข้ อง
การศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้ องเป็ นการศึกษาทฤษฎีต่าง ๆ ตาราทางวิชาการงานวิจยั และบทความที่
เกี่ยวข้ อง เพื่อเป็ นแนวทางและกรอบในการศึกษางานวิจยั ปั จจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้ บริ การตลาดนัดมะพร้ าว อาเภอ
เมือง จังหวัดยะลา
แนวคิดและทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด
ผลิตภัณฑ์ (Product) คือ สิง่ หนึง่ สิง่ ใดที่มีการนาเอาเสนอขายไปยังตลาดเพื่อสร้ างความสนใจให้ เกิดการรับฟั ง
ราคา (Price) เป็ นสิง่ ที่กาหนดรายได้ ของกิจการ
ช่ องทางการจัดจาหน่ าย(Place) การให้ บริ การแบบนี ้เป็ นแบบที่ทากันมานาน เช่น ร้ านเสื ้อผ้ า ให้ บริ การด้ วย
การเปิ ดร้ านค้ าตามตึกแถวในชุมชนหรื อในห้ างสรรพสินค้ า
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การส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) การส่งเสริ มในการขายสินค้ า คือ การส่งเสริ มการตลาดของธุรกิจทาได้
หลายรูปแบบ ไม่วา่ จะเป็ นการโฆษณา การประชาสัมพันธ์
บุคคล (People) หมายถึง ปั จจัยที่เกี่ยวกับบุคคลทังหมดที
้
่มีสว่ นร่วมในการนาเสนอบริ การ (ให้ กบั ลูกค้ า)
กระบวนการให้ บริการ (process) ต้ องอาศัยพนักงานที่มีประสิทธิภาพหรื อเครื่ องมือทันสมัยในการให้ บริการ
การสร้ างและการนาเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence Presentation) เป็ นการสร้ างบริ การที่
มีคณ
ุ ภาพโดยรวม ทังด้
้ านกายภาพและรูปแบบการให้ บริ การ
กรอบแนวคิดการวิจัย
ปั จจัยส่ วนบุคคล
-เพศ
-อายุ
-ศาสนา
-สถานภาพ
-อาชีพ
-ระดับการศึกษา
-รายได้

การตัดสินใจเลือกใช้ บริ การ
ตลาดนัดมะพร้ าว อาเภอเมือง
จังหวัดยะลา

ปั จจยด้ านส่ วนประสมทางการตลาด
-ด้ านผลิตภัณฑ์
-ด้ านราคา
-ด้ านการจัดจาหน่าย
-ด้ านการส่งเสริ มการตลาด
-ด้ านบุคคล
-ด้ านกระบวนการ
-ด้ านกายภาพและการนาเสนอ

วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษาวิจยั เรื่ อง ปั จจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้ บริ การตลาดนัดมะพร้ าว อาเภอเมือง จังหวัดยะลา เป็ นการวิจยั
เชิงสารวจเก็บข้ อมูลด้ วยแบบสอบถาม โดยมีวิธีดาเนินการวิจยั ดังนี ้
1.ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
2.ตัวแปรที่ใช้ ในการวิจยั
3.เครื่ องมือที่ใช้ ในการรวบรวมข้ อมูล
4.การเก็บรวบรวมข้ อมูล 5.สถิติที่ใช้ ในการวิจยั
กลุ่มตัวอย่ าง
กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในงานวิจยั ครัง้ นี ้ คือ กลุม่ ผู้บริ โภคที่มาใช้ บริ การตลาดนัดมะพร้ าว อาเภอเมือง จังหวัดยะลา
เนื่องจากทางผู้วิจัยไม่สามารถหาจานวนประชากรที่แน่นอนจากแหล่งข้ อมูลที่น่าเชื่ อถื อได้ และไม่ทราบสัดส่วนของ
ผู้บริ โภคที่มาใช้ บริ การตลาดนัดมะพร้ าว อาเภอเมือง จังหวัดยะลา ดังกล่าว ผู้วิจยั จึงกาหนดให้ มีขนาดความแปรปรวน
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สูงสุด คือ p=0.5 และ q=0.5 โดยยอมรับความคลาดเคลื่อนในขอบเขตร้ อยละ 5 ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% และยอมรับ
ความคลาดเคลือ่ นจากการสุม่ ตัวอย่างได้ 0.05 ดังนันขนาดตั
้
วอย่างสามารถคานวณได้
เครื่องมือที่ใช้ ในการศึกษาวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ คือ แบบสอบถาม โดยแบ่งสอบถามออกเป็ น 3 ส่วนดังนี ้
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมทัว่ ไปในการใช้ บริ การตลาดนัดมะพร้ าว อาเภอเมือง จังหวัดยะลา เป็ น
แบบสอบถามที่มีให้ เลือกหลายคาตอบ )Multiple choicesลักษณะแบบปลายปิ ด (
ส่วนที่ 3 เป็ นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับปั จจัยที่มีอิทธิ ผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การตลาดนั ด
มะพร้ าว อาเภอเมือง จังหวัดยะลา
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การศึกษาวิจยั ครัง้ นี ้ มีแหล่งข้ อมูล2 แหล่ง ดังนี ้
1. ข้ อมูลปฐมภูมิ เป็ นข้ อมูลที่ได้ จากการใช้ แบบสอบถามเก็ บข้ อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง โดยในที่นี ้ จะให้ กลุ่ม
ตัวอย่างทาแบบสอบถามโดยตรง
2 ข้ อมูลทุติยภูมิ เป็ นการศึกษาข้ อมูลที่มีผ้ รู วบรวมไว้ แล้ ว เช่น ตารา บทความ ทฤษฎี งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง และ
ข้ อมูลจากอินเตอร์ เน็ตเพื่อนามาใช้ เป็ นแนวทางในการออกแบบสอบถาม
สถิติท่ ใี ช้ ในการวิจัย
เป็ นการวิเคราะห์ข้อมูลครัง้ นี ้ใช้ โปรแกรมสาเร็จรูปวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยหาค่าร้ อยละ ค่าเฉลีย่ (𝑥̅ )ค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และทดสอบสมมติฐานทางสถิติ ด้ วย ค่า T–test และ One way Anova ส่วนข้ อมูลเชิง
คุณภาพใช้ การวิเคราะห์เนื ้อหา (Content Analysis)
ผลการวิจัย
ข้ อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ ของกลุ่มตัวอย่ าง
ข้ อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ ของกลุม่ ตัวอย่างทังหมดจ
้
านวน 400 คน จาแนกตามเพศ มีเพศชายทังหมด
้
จานวน 184 คน คิดเป็ นร้ อยละ 46 และมีเพศหญิงทังหมดจ
้
านวน 216 คน คิดเป็ นร้ อยละ 54 มีช่วงอายุ 22 ปี มากที่สดุ
จานวน 72 คน คิดเป็ นร้ อยละ 18.0 มีช่วงอายุ 52 ปี มีผ้ คู นที่นบั ถือศาสนาอิสลามมากที่สดุ จานวน 367 คน คิดเป็ นร้ อยละ
91.8 ผู้ที่มีสถานภาพโสดมากที่สดุ จานวน 322 คน คิดเป็ นร้ อยละ 80.5 ผู้ที่มีอาชีพที่เป็ นนักเรี ยนและนักศึกษามากที่สดุ
จานวน 277คน คิดเป็ นร้ อยละ 69.2 ผู้ที่มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี มากที่สดุ จานวน 227 คน คิดเป็ นร้ อยละ 56.8 และผู้
ที่มีรายได้ น้อยกว่า 5,000 บาท มากที่สดุ จานวน 241 คน คิดเป็ นร้ อยละ 60.2
ข้ อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้ บริ การตลาดนัดมะพร้ าว ผู้ที่มาใช้ บริ การตลาดนัดมะพร้ าวมากที่สดุ ในวันเสาร์
จานวน 249 คน คิดเป็ นร้ อยละ 62.2 ผู้ที่มาใช้ บริ การตลาดนัดมะพร้ าวน้ อยที่สดุ ในวันอังคาร จานวน 61 คน คิดเป็ นร้ อย
ละ 15.2 ผู้ที่เลือกซื ้อสินค้ าประเภทเสื ้อผ้ าเครื่ องแต่งกายมากที่สดุ จานวน 312 คน คิดเป็ นร้ อยละ 78.0 ผู้ที่เลือกซื ้อสินค้ า
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ประเภทผ้ าห่มน้ อยที่สดุ 4 คน คิดเป็ นร้ อยละ 1.0 ผู้ที่ใช้ ระยะเวลาในการเลือกซื ้อโดยเฉลีย่ มากที่สดุ 1 ถึง 2 ชัว่ โมง จานวน
195 คิดเป็ นร้ อยละ 48.8 ผู้ที่ใช้ ระยะเวลาในการเลือกซื ้อโดยเฉลี่ยน้ อยที่สดุ 3 ชัว่ โมงขึ ้นไป จานวน 56 คน คิดเป็ นร้ อยละ
14.0 ช่วงเวลาที่ผ้ คู นมาใช้ บริ การตลาดนัดมะพร้ าวมากที่สดุ เวลา 09.00ถึง10.00น. จานวน 174 คน คิดเป็ นร้ อยละ 43.5
ช่วงเวลาที่ผ้ คู นมาใช้ บริ การตลาดนัดมะพร้ าวน้ อยที่สดุ เวลา12.01ถึง13.00น. จานวน 5คน คิดเป็ นร้ อยละ 1.2 ค่าใช้ จ่าย
โดยเฉลี่ยต่อครัง้ ในการซื ้อสินค้ าหรื อบริ การตลาดนัดมะพร้ าวสูงสุด 301ถึง500 บาท จานวน168คน คิดเป็ นร้ อยละ 42.0
ค่าใช้ จ่ายโดยเฉลีย่ ต่อครัง้ ในการซื ้อสินค้ าหรื อบริ การตลาดนัดมะพร้ าวน้ อยที่สดุ มากกว่า1,201บาท จานวน 9 คน คิดเป็ น
ร้ อยละ 2.2 ความถี่ในการไปเดินตลาดนัดมะพร้ าวมากที่สดุ 1ครัง้ ต่อสัปดาห์ จานวน 254 คน คิดเป็ นร้ อยละ 63.5 ความถี่
ในการปเดินตลาดนัดมะพร้ าวน้ อยที่สดุ 3ครัง้ ต่อสัปดาห์ จานวน 42 คน คิดเป็ นร้ อยละ 12.2 ปั จจัยสาคัญที่ทาให้ ผ้ คู นมา
เลือกใช้ บริ การตลาดนัดมะพร้ าวมากที่สดุ ราคาสินค้ าไม่แพงและมีความเหมาะสม จานวน 151 คน คิดเป็ นร้ อยละ 37.8
ปั จจัยสาคัญที่ทาให้ ผ้ คู นมาเลือกใช้ บริ การตลาดนัดมะพร้ าวน้ อยที่สดุ อื่น ๆ จานวน 2 คน คิดเป็ นร้ อยละ 0.5 และส่วนใหญ่
ผู้คนมาใช้ บริ การตลาดนัดมะพร้ าวกับใครมากที่สดุ เพื่อน จานวน 295 คน คิดเป็ นร้ อยละ 73.8 ส่วนใหญ่ผ้ คู นมาใช้ บริ การ
ตลาดนัดมะพร้ าวน้ อยที่สดุ อื่น ๆ จานวน 4 คน คิดเป็ นร้ อยละ 1.0
ปั จจัยอิสระที่กลุ่มตัวอย่างเห็นด้ วยมากที่สดุ 2 อันดับ โดยเรี ยงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้ อย ประกอบด้ วย
ปั จจัยด้ านราคา ในเรื่ องสินค้ ามีราคาถูก ซึง่ มีคา่ เฉลีย่ สูงสุดอยูท่ ี่ 4.23 รองลงมาเป็ นปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์ในเรื่ องสินค้ าหรือ
บริ การมีให้ เลือกหลากหลาย ซึง่ มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 4.22 ลาดับถัดมาเป็ นปั จจัยด้ านกายภาพและการนาเสนอ ในเรื่ องตลาด
มีทาเลที่ดี ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09 ลาดับถัดมาเป็ นปั จจัยด้ านบุคคล ในเรื่ องผู้ประกอบการร้ านค้ าเป็ นกันเอง ซึ่งมี
ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.08 ลาดับถัดมาเป็ นปั จจัยด้ านกระบวนการ ในเรื่ องระยะเวลาในการให้ บริ การของตลาดนัดเหมาะสม ซึง่
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03 ลาดับถัดมาเป็ นปั จจัยด้ านกายภาพและการนาเสนอ ในเรื่ องตลาดมีทาเลที่ดี ซึ่ง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.09 ลาดับถัดมาเป็ นปั จจัยด้ านการจัดจาหน่าย ในเรื่ องเดินทางง่าย ซึง่ มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 3.98 และลาดับถัดมาเป็ นปั จจัย
ด้ านส่งเสริ มการตลาด ในเรื่ องความรวดเร็ วในการให้ บริ การ ซึง่ มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 3.83
สรุปการเปรี ยบเทียบปั จจัยที่สง่ ผลต่อการเลือกใช้ บริ การตลาดนัดมะพร้ าว อาเภอเมือง จังหวัดยะลา จาแนกตาม
เพศ ปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์ ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลระดับนัยสาคัญ 0.05 ซึ่งมีค่ามากกว่าค่านัยสาคัญทางสถิติที่ตงไว้
ั้
แสดงว่าผู้ที่มาเลือกใช้ บริ การตลาดนัดมะพร้ าวทังเพศชายและเพศหญิ
้
งมีความคิดเห็นในด้ านผลิตภัณฑ์ไม่แตกต่างกัน
ยกเว้ นด้ านผลิตภัณฑ์ได้ แก่สินค้ าหรื อบริ การมีให้ เลือกหลากหลายแตกต่างกัน ซึ่งค่านัยสาคัญมีค่าน้ อยกว่าที่กาหนดไว้
แสดงว่าผู้ที่มาใช้ บริ การตลาดนัดมะพร้ าว ทังเพศและเพศหญิ
้
งมีระดับคิดเห็นในด้ านผลิตภัณฑ์ สินค้ าหรื อบริ การมีให้
เลือกหลากหลาย (Sig=0.015) แตกต่างกัน
ด้ านราคา ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลระดับนัยสาคัญ 0.05 ซึง่ มีคา่ มากกว่าค่านัยสาคัญทางสถิติที่ตงไว้
ั ้ แสดงว่า
ผู้ที่มาเลือกใช้ บริ การตลาดนัดมะพร้ าวทังเพศชายและเพศหญิ
้
งมีระดับความคิดเห็นในด้ านราคาไม่แตกต่างกัน ยกเว้ น
สินค้ ามีราคาถูก ซึ่งค่านัยสาคัญมีคา่ น้ อยกว่าที่กาหนดไว้ แสดงว่าแสดงว่าผู้ที่มาใช้ บริ การตลาดนัดมะพร้ าว ทังเพศชาย
้
และเพศหญิงมีระดับความคิดเห็นในด้ านราคา สินค้ ามีราคาถูก(Sig=0.024) แตกต่างกัน
ด้ านการจัดจาหน่าย แสดงว่าผู้ที่มาเลือกใช้ บริ การตลาดนัดมะพร้ าวทัง้ เพศชายและเพศหญิ งมีระดับ ความ
คิดเห็นในด้ านการจัดจาหน่ายไม่แตกต่างกัน
ด้ านการส่งเสริ มการตลาด ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลระดับนัยสาคัญ 0.05 ซึ่งมีค่ามากกว่าค่านัยสาคัญทาง
สถิ ติที่ตงั ้ ไว้ แสดงว่าผู้ที่มาเลือกใช้ บริ การตลาดนัดมะพร้ าวทัง้ เพศชายและเพศหญิ งมีระดับความคิดเห็นในด้ านการ
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ส่งเสริ มการตลาดไม่แตกต่างกัน ยกเว้ นความรวดเร็ วในการให้ บริ การ ซึ่งมีค่าน้ อยกว่าค่านัยสาคัญทางสถิติที่ตงไว้
ั ้ แสดง
ว่าผู้ที่มาใช้ บริ การตลาดนัดมะพร้ าว ทังเพศชายและเพศหญิ
้
งมีระดับความคิดเห็นในด้ านการส่งเสริ มการตลาด ความ
รวดเร็ วในการให้ บริ การ (Sig=0.019) แตกต่างกัน
ด้ านบุคคล แสดงว่าผู้ที่มาเลือกใช้ บริ การตลาดนัดมะพร้ าวทังเพศชายและเพศหญิ
้
งมีระดับความคิดเห็นในด้ าน
บุคคลไม่แตกต่างกัน
ด้ านกระบวนการ แสดงว่าผู้ที่มาเลือกใช้ บริ การตลาดนัดมะพร้ าวทังเพศชายและเพศหญิ
้
งมีระดับความคิดเห็น
ในด้ านกระบวนการไม่แตกต่างกัน
ด้ านกายภาพและการนาเสนอ แสดงว่าผู้ที่มาเลือกใช้ บริ การตลาดนัดมะพร้ าวทังเพศชายและเพศหญิ
้
งมีระดับ
ความคิดเห็นในด้ านกายภาพและการนาเสนอไม่แตกต่างกัน
สรุปการเปรี ยบเทียบปั จจัยที่สง่ ผลต่อการเลือกใช้ บริ การตลาดนัดมะพร้ าว อาเภอเมือง จังหวัดยะลา จาแนกตาม
อายุ
ด้ านผลิตภัณฑ์ แสดงว่าผู้ที่เลือกใช้ บริ การตลาดนัดมะพร้ าวที่มีกลุ่มอายุที่แตกต่างกันกับระดับความคิดเห็น
เกี่ยวกับพฤติกรรมเลือกใช้ บริ การตลาดนัดมะพร้ าวไม่แตกต่างกัน
ด้ านราคา ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลระดับนัยสาคัญ 0.05 ซึ่งมีค่ามากกว่าค่านัยสาคัญทางสถิติที่ตงไว้
ั ้ แสดง
ว่าผู้ที่เลือกใช้ บริ การตลาดนัดมะพร้ าวที่มีกลุม่ อายุที่แตกต่างกันกับระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมเลือกใช้ บริ การ
ตลาดนัดมะพร้ าวไม่แตกต่างกันยังพบว่า มีค่าน้ อยกว่าค่านัยสาคัญทางสถิติ ในด้ านราคา ได้ แก่สามารถต่อรองราคาได้
(Sig=0.023) แตกต่างกัน
ด้ านการจัดจาหน่าย ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลระดับนัยสาคัญ 0.05 ซึง่ ค่านัยสาคัญที่มีคา่ มากกว่าค่านัยสาคัญ
ทางสถิ ติที่ตงั ้ ไว้ แสดงว่าผู้ที่เลือกใช้ บริ การตลาดนมะพร้ าวที่มีกลุ่มอายุที่แตกต่างกันกับระดับความคิดเห็นเกี่ ยวกับ
พฤติกรรมเลือกใช้ บริ การตลาดนัดมะพร้ าวไม่แตกต่างกันแต่ยงั พบว่า มีค่าน้ อยกว่าค่านัยสาคัญทางสถิติ ในด้ านการจัด
จาหน่าย ได้ แก่ มีการจัดระเบียบร้ านค้ า ง่ายต่อการเดินใช้ บริ การ (Sig=0.302) แตกต่างกัน
ด้ านส่งเสริ มการตลาด จาหน่าย แสดงว่าผู้ที่เลือกใช้ บริ การตลาดนัดมะพร้ าวที่มีกลุม่ อายุที่แตกต่างกันกับระดับ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมเลือกใช้ บริ การตลาดนัดมะพร้ าวไม่แตกต่างกัน
ด้ านบุคคล แสดงว่าผู้ที่เลือกใช้ บริ การตลาดนัดมะพร้ าวที่มีกลุม่ อายุที่แตกต่างกันกับระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ
พฤติกรรมเลือกใช้ บริ การตลาดนัดมะพร้ าวไม่แตกต่างกัน
ด้ านกระบวนการ ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลระดับนัยสาคัญ 0.05 ซึ่งมีค่ามากกว่าค่านัยสาคัญทางสถิติที่ตงไว้
ั้
แสดงว่าผู้ที่เลือกใช้ บริ การตลาดนัดมะพร้ าวที่มีกลุ่มอายุที่แตกต่างกันกับระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมเลือกใช้
บริ การตลาดนัดมะพร้ าวไม่แตกต่างกันแต่ยงั พบว่า มีค่าน้ อยกว่าค่านัยสาคัญทางสถิติ ในด้ านกระบวนการ ได้ แก่ การ
ให้ บริ การโดยรวมมีคณ
ุ ภาพ (Sig=0.183) แตกต่างกัน
ด้ านกายภาพและการนาเสนอ แสดงว่าผู้ที่เลือกใช้ บริ การตลาดนัดมะพร้ าวที่มีกลุม่ อายุที่แตกต่างกันกับระดับ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมเลือกใช้ บริ การตลาดนัดมะพร้ าวไม่แตกต่างกัน
สรุปการเปรี ยบเทียบปั จจัยที่สง่ ผลต่อการเลือกใช้ บริ การตลาดนัดมะพร้ าว อาเภอเมือง จังหวัดยะลา จาแนกตาม
ศาสนา
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ด้ านผลิตภัณฑ์ แสดงว่าผู้ที่เลือกใช้ บริ การตลาดนัดมะพร้ าวมีกลุ่มศาสนาที่แตกต่างกันกับระดับความคิดเห็น
เกี่ยวพฤติกรรมเลือกใช้ บริ การตลาดนัดมะพร้ าวไม่แตกต่างกัน
ด้ านราคา แสดงว่าผู้ที่เลือกใช้ บริ การตลาดนัดมะพร้ าวมีกลุ่มศาสนาที่แตกต่างกันกับระดับความคิดเห็นเกี่ยว
พฤติกรรมเลือกใช้ บริ การตลาดนัดมะพร้ าวไม่แตกต่างกัน
ด้ านการจัดจาหน่าย แสดงว่าผู้ที่เลือกใช้ บริ การตลาดนัดมะพร้ าวมีกลุ่มศาสนาที่แตกต่างกันกับระดับความ
คิดเห็นเกี่ยวพฤติกรรมเลือกใช้ บริ การตลาดนัดมะพร้ าวไม่แตกต่างกัน
ด้ า นการส่ง เสริ ม การตลาด จ าหน่า ย ผลจากการวิ เ คราะห์ ข้ อ มูลระดับ นัย สาคัญ 0.05 ซึ่ง มี ค่า มากกว่าค่า
นัยสาคัญทางสถิติที่ตงไว้
ั ้ แสดงว่าผู้ที่เลือกใช้ บริ การตลาดนัดมะพร้ าวมีกลุม่ ศาสนาที่แตกต่างกันกับระดับความคิดเห็น
เกี่ยวกับพฤติกรรมเลือกใช้ บริ การตลาดนัดมะพร้ าวไม่แตกต่างกัน แต่ยงั พบว่า มีค่าน้ อยกว่าค่านัยสาคัญทางสถิติในด้ าน
การส่งเสริ มการตลาด (sig=0.041) แตกต่างกัน
ด้ านบุคคล แสดงว่าผู้ที่เลือกใช้ บริ การตลาดนัดมะพร้ าวมีกลุม่ ศาสนาที่แตกต่างกันกับระดับความคิดเห็นเกี่ยว
พฤติกรรมเลือกใช้ บริ การตลาดนัดมะพร้ าวไม่แตกต่างกัน
ด้ านกระบวนการ แสดงว่าผู้ที่เลือกใช้ บริ การตลาดนัดมะพร้ าวมีกลุม่ ศาสนาที่แตกต่างกันกับระดับความคิดเห็น
เกี่ยวพฤติกรรมเลือกใช้ บริ การตลาดนัดมะพร้ าวไม่แตกต่างกัน
ด้ านกายภาพและการ แสดงว่าผู้ที่เลือกใช้ บริ การตลาดนมะพร้ าวมีกลุ่มศาสนาที่แตกต่างกันกับระดับความ
คิดเห็นเกี่ยวพฤติกรรมเลือกใช้ บริ การตลาดนัดมะพร้ าวไม่แตกต่างกัน
สรุปการเปรี ยบเทียบปั จจัยที่สง่ ผลต่อการเลือกใช้ บริ การตลาดนัดมะพร้ าว อาเภอเมือง จังหวัดยะลา จาแนกตาม
สถานภาพ ด้ านผลิตภัณฑ์ แสดงว่าผู้ที่เลือกใช้ บริ การตลาดนัดมะพร้ าวที่มีกลุ่มสถานภาพที่แตกต่างกันกับระดับความ
คิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การตลาดนัดมะพร้ าวไม่แตกต่างกัน
ด้ านราคา แสดงว่าผู้ที่เลือกใช้ บริ การตลาดนัดมะพร้ าวที่มีกลุม่ สถานภาพที่แตกต่างกันกับระดับความคิดเห็น
เกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การตลาดนัดมะพร้ าวไม่แตกต่างกัน
ด้ านการจัดจาหน่าย แสดงว่าผู้ที่เลือกใช้ บริ การตลาดนัดมะพร้ าวที่มีกลุม่ สถานภาพที่แตกต่างกันกับระดับความ
คิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การตลาดนัดมะพร้ าวไม่แตกต่างกัน
ด้ านส่งเสริ มการตลาด แสดงว่าผู้ที่เลือกใช้ บริ การตลาดนัดมะพร้ าวที่มีกลุ่มสถานภาพที่แตกต่างกันกับระดับ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การตลาดนัดมะพร้ าวไม่แตกต่างกัน
ด้ านบุคล แสดงว่าผู้ที่เลือกใช้ บริ การตลาดนัดมะพร้ าวที่มีกลุ่มสถานภาพที่แตกต่างกันกับระดับความคิดเห็น
เกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การตลาดนัดมะพร้ าวไม่แตกต่างกัน
ด้ านกระบวนการ แสดงว่าผู้ที่เ ลือกใช้ บริ การตลาดนัดมะพร้ าวที่มีกลุม่ สถานภาพที่แตกต่างกันกับระดับความ
คิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การตลาดนัดมะพร้ าวไม่แตกต่างกัน
ด้ านกายภาพและการนาเสนอ แสดงว่าผู้ที่เลือกใช้ บริ การตลาดนัดมะพร้ าวที่มีกลุม่ สถานภาพที่แตกต่างกันกับ
ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การตลาดนัดมะพร้ าวไม่แตกต่าง
ด้ านผลิตภัณฑ์ ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลระดับนัยสาคัญ 0.05 ซึ่งมีค่ามากกว่าค่านัยสาคัญทางสถิติที่ตงไว้
ั้
แสดงว่าผู้ที่เลือกใช้ บริ การตลาดนัดมะพร้ าวที่มีกลุ่มอาชีพที่แตกต่างกันกับระดับความคิดเห็นเกี่ยวกีบพฤติ กรรมการ
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เลือกใช้ บริ การตลาดนัดมะพร้ าวไม่แตกต่างกันแต่ยงั พบว่า มีคา่ น้ อยกว่านัยสาคัญตามสถิตใิ นด้ านผลิตภัณฑ์ ได้ แก่ สินค้ า
หรื อบริ การมีคณ
ุ ภาพ (sig=0.0507)แตกต่างกัน
ด้ านราคา แสดงว่าผู้ที่เลือกใช้ บริ การตลาดนัดมะพร้ าวที่มีกลุม่ อาชีพที่แตกต่างกันกับระดับความคิดเห็นเกี่ยว
พฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การตลาดนัดมะพร้ าวไม่แตกต่าง
ด้ านการจัดจาหน่าย แสดงว่าผู้ที่เลือกใช้ บริ การตลาดนัดมะพร้ าวที่มีกลุ่มอาชีพที่แตกต่างกันกับระดับความ
คิดเห็นเกี่ยวพฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การตลาดนัดมะพร้ าวไม่แตกต่าง
ด้ านส่งเสริ มการตลาด แสดงว่าผู้ที่ เลือกใช้ บริ การตลาดนัดมะพร้ าวที่มีกลุม่ อาชีพที่แตกต่างกันกับระดับความ
คิดเห็นเกี่ยวพฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การตลาดนัดมะพร้ าวไม่แตกต่าง
ด้ านบุคคล แสดงว่าผู้ที่เลือกใช้ บริ การตลาดนัดมะพร้ าวที่มีกลุม่ อาชีพที่แตกต่างกันกับระดับความคิดเห็นเกี่ยว
พฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การตลาดนัดมะพร้ าวไม่แตกต่าง
ด้ านกระบวนการ แสดงว่าผู้ที่เลือกใช้ บริ การตลาดนัดมะพร้ าวที่มีกลุม่ อาชีพที่แตกต่างกันกับระดับความคิดเห็น
เกี่ยวพฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การตลาดนัดมะพร้ าวไม่แตกต่าง
ด้ านกายภาพและการนาเสนอ แสดงว่าผู้ที่เลือกใช้ บริ การตลาดนัดมะพร้ าวที่ มีกลุม่ อาชีพที่แตกต่างกันกับระดับ
ความคิดเห็นเกี่ยวพฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การตลาดนัดมะพร้ าวไม่แตกต่าง
สรุ ปการเปรี ยบเทียบปั จจัยที่ผลต่อการเลือกใช้ บริ การตลาดนัดมะพร้ าว อาเภอเมือง จังหัดยะลา จาแนกตาม
ระดับการศึกษา ด้ านผลิตภัณฑ์ ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลระดับนัยสาคัญ 0.05 ซึ่งมีค่ามากกว่าค่านัยสาคัญทางสถิติ
ที่ตงั ้ ไว้ แสดงว่าผู้ที่เลือกใช้ บริ การตลาดนัดมะพร้ าวที่มีกลุ่มระดับศึกษาที่แตกต่างกันกับระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ
พฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การตลาดนัดมะพร้ าวไม่แตกต่างกัน แต่ยงั พบว่า มีค่าน้ อยค่านัยสาคัญสถิติในด้ านผลิ ตภัณฑ์
ได้ แก่ สินค้ าหรื อบริ การมีให้ เลือกหลากหลาย (sig=0.004)แตกต่างกัน
ด้ านราคา แสดงว่าผู้ที่เลือกใช้ บริ การตลาดนัดมะพร้ าวที่มีกลุ่มระดับการศึกษาที่แตกต่างกันกับระดับความ
คิดเห็นเกี่ยวพฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การตลาดนัดมะพร้ าวไม่แตกต่างกัน
ด้ านการจัดจาหน่าย แสดงว่าผู้ที่เลือกใช้ บริ การตลาดนัดมะพร้ าวที่มีกลุม่ ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันกับระดับ
ความคิดเห็นเกี่ยวพฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การตลาดนัดมะพร้ าวไม่แตกต่างกัน
ด้ านส่งเสริ มการตลาด แสดงว่าผู้ที่เลือกใช้ บริ การตลาดนัดมะพร้ าวที่มีกลุ่มระดับการศึกษาที่แตกต่างกันกั บ
ระดับความคิดเห็นเกี่ยวพฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การตลาดนัดมะพร้ าวไม่แตกต่างกัน
ด้ านบุคคล แสดงว่าผู้ที่เลือกใช้ บริ การตลาดนัดมะพร้ าวที่มีกลุ่มระดับการศึกษาที่แตกต่างกันกับระดับความ
คิดเห็นเกี่ยวพฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การตลาดนัดมะพร้ าวไม่แตกต่างกัน
ด้ านกระบวนการ แสดงว่าผู้ที่เลือกใช้ บริ การตลาดนัดมะพร้ าวที่มีกลุ่มระดับการศึกษาที่แตกต่างกันกับระดับ
ความคิดเห็นเกี่ยวพฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การตลาดนัดมะพร้ าวไม่แตกต่างกัน
ด้ านกายภาพและการนาเสนอ แสดงว่าผู้ที่เลือกใช้ บริ การตลาดนัดมะพร้ าวที่มีกลุม่ ระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน
กับระดับความคิดเห็นเกี่ยวพฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การตลาดนัดมะพร้ าวไม่แตกต่างกัน
สรุ ปการเปรี ยบเทียบปั จจัยที่ผลต่อการเลือกใช้ บริ การตลาดนัดมะพร้ าว อาเภอเมือง จังหัดยะลา จาแนกตาม
รายได้ ด้ านผลิตภัณฑ์ แสดงว่าผู้ที่เลือกใช้ บริ การตลาดนัดมะพร้ าวที่มีกลุม่ รายได้ ที่แตกต่างกันกับระดับความคิดเห็นเกี่ยว
พฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การตลาดนัดมะพร้ าวไม่แตกต่างกัน
680

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)

ด้ านราคา แสดงว่าผู้ที่เลือกใช้ บริ การตลาดนัดมะพร้ าวที่มีกลุม่ รายได้ ที่แตกต่างกันกับระดับความคิดเห็นเกี่ยว
พฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การตลาดนัดมะพร้ าวไม่แตกต่างกัน
ด้ านการจัดจาหน่าย แสดงว่าผู้ที่เลือกใช้ บริ การตลาดนัดมะพร้ าวที่มีกลุ่มรายได้ ที่แตกต่างกันกับระดับความ
คิดเห็นเกี่ยวพฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การตลาดนัดมะพร้ าวไม่แตกต่างกัน
ด้ านส่งเสริ มการตลาด แสดงว่าผู้ที่เลือกใช้ บริ การตลาดนัดมะพร้ าวที่มีกลุ่มระดับการศึกษาที่แตกต่างกันกับ
ระดับความคิดเห็นเกี่ยวพฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การตลาดนัดมะพร้ าวไม่แตกต่างกัน
ด้ านบุคคล แสดงว่าผู้ที่เลือกใช้ บริ การตลาดนัดมะพร้ าวที่มีกลุม่ รายได้ ที่แตกต่างกันกับระดับความคิดเห็นเกี่ยว
พฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การตลาดนัดมะพร้ าวไม่แตกต่างกัน
ด้ านกระบวนการ ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลระดับนัยสาคัญ 0.05 ซึ่งมีค่ามากกว่าค่านัยสาคัญทางสถิติที่ตงไว้
ั้
แสดงว่าผู้ที่เลือกใช้ บริ การที่มีกลุม่ รายได้ ที่แตกต่างกันกับระดับความคิดเห็นเกี่ยวพฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การตลาดนัด
มะพร้ าวไม่แตกต่างกัน แต่ยงั พบว่า มีค่าน้ อยกว่าค่านัยสาคัญในด้ า นกระบวนการ ได้ แก่ ความสะดวกรวดเร็ วในการ
ให้ บริ การ (sig=0.013) แตกต่างกัน
ด้ านกายภาพและการนาเสนอ แสดงว่าผู้ที่เลือกใช้ บริ การตลาดนัดมะพร้ าวที่มีกลุม่ รายได้ ที่แตกต่างกันกับระดับ
ความคิดเห็นเกี่ยวพฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การตลาดนัดมะพร้ าวไม่แตกต่างกัน
อภิปรายผลการวิจัย
การวิจยั เรื่ อง การประเมินความพึงพอใจผู้ใช้ บริ การตลาดนัดมะพร้ าว อาเภอเมือง จังหวัดยะลา จากผลที่ได้ จาก
การวิเคราะห์อภิปรายในแต่ละด้ านของปั จจัยที่สง่ ผลต่อการเลือกใช้ บริ การตลาดนัดมะพร้ าว อาเภอเมือง จังหวัดยะลา
ตามที่ได้ กาหนดไว้ ในการศึกษาครัง้ นี ้ ด้ านคุณภาพและการบริ การ ผู้ใช้ บริ การตลาดนัดมะพร้ าว อาเภอเมือง จังหวัดยะลา
มีความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ซึง่ สอดคล้ องกับ ทัศนา หงษมา (2555) เรื่ องปัจจัยทีม่ ีอิทธิพลต่อการเลือกใช้
บริ การตลาดนัดตอนกลางคืน ในเขตกรุงเทพมหานคร ในตลาดนัดจตุจกั ร
ข้ อเสนอแนะ
ควรศึกษาเพิ่มเติมในเรื่ องของปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการเลือกใช้ บริ การตลาดนัดมะพร้ าว เพื่อให้
ทราบถึงความต้ องการของผู้บริ โภคในตลาดนัดมพร้ าว ซึ ้งอาจพบปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อความความพึงใจในการใช้ บริ การที่
แตกต่างกันของผู้บริ โภคในแต่ละสถานที่ได้
ควรศึกษาเพิ่มเติมว่าปั จจัยใดมีความสัมพันธ์ ตต่อความพึงพอใจ เนื่องจากเป็ นการศึกษาที่สามารถนาข้ อมูลมา
วิเคราะห์ และใช้ ในการวางแผนกลยุทธ์เพื่อรักษาฐานลูกค้ าไว้ ให้ ยาวนาน รวมถึงการขยายฐานลูกค้ าใหม่ในอนาคต
บรรณานุกรม
ชิ ต าภรณ์ ศัก ดิ์ โ กมลพิ ทัก ษ. (2558). ปั จ จั ย ที ่ มี อิ ทธิ พลต่ อ การเลื อกใช้ บ ริ การตลาดนัด ตอนกลางคื น ในเขต
กรุงเทพมหานคร (สารนิ พนธ์ ปริ ญญามหาบัณฑิ ต): มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สาขาการบัณชี.
ทัศนา หงส์มา. (2555). ปัจจัยทีส่ ่งผลต่อพฤติ กรรมการตัดสิ นใจเลือกซื ้อสิ นค้าของผูซ้ ื ้อในตลาดนัด: กรณีศึกษา ตลาดนัด
ในกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี การวิจยั ครัง้ นี ้ได้ รับทุนอุดหนุนการวิจยั จากวิทยาลัยราชพฤกษ์ .
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การจัดการวิสาหกิจเกษตรชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง กรณีศึกษา บ้ านโคกกอ ตาบลลุโบะยิไร อาเภอมายอ
จังหวัดปั ตตานี
Management Enterprise Agriculture community according to
Philosophy economy sufficient Case Study Bankhokkor Luboyiri
Sub-distict Mayo District Pattani Provinc
อาบีบะ วาเต๊ ะ ,ซารีนา เง๊ าะ , ซูไวบะห์ อาบู1
อามีน จะปะกียา,อะห์ มัดฟิ ตรี สาเมาะ
บทคัดย่ อ
การวิจัย เรื่ องการจัดการวิสาหกิ จเกษตรชุม ชนตามหลักปรั ชญาเศรษฐกิ จพอเพียง กรณี ศึกษา บ้ านโคกกอ
ตาบลลุโบะยิไร อาเภอมายอ จังหวัดปั ตตานี มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาการจัดการวิสาหกิจ เกษตรชุมชนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง โดยเก็บรวบรวมข้ อมูลด้ วยแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ ใช้ กลุ่มตัวอย่าง จานวน 25 คน พบว่า
ด้ านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ได้ แบ่งหน้ าที่ความรับผิดชอบของสมาชิกในกลุม่ อย่างชัดเจน ส่วนด้ านการจัดการการผลิต
พบว่ากลุ่มมีการผลิตโดยเน้ นคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ในด้ านการจัดการการเงินและบัญชี กลุ่มมีการทาบัญชีรายรับ รายจ่ายอย่างสม่าเสมอและ ในด้ านการจัดการการตลาด กลุ่มมีการจดบันทึกข้ อมูลยอดสัง่ ซื ้อของผลิตภัณฑ์และกลุ่มมี
การทาการตลาดออนไลน์
คาสาคัญ : การจัดการ วิสาหกิจชุมชนเกษตร 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

นักศึกษาสขาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย ราชภัฏยะลา 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
บทนา
ประชากรในชนบทส่วนใหญ่ ข องประเทศไทยยึดอาชี พ เกษตรกรรมเป็ น หลัก ซึ่ง มัก ท าแบบยังชี พที่มีความ
สอดคล้ องกับประเพณี วิถีชีวิต วัฒนธรรม และความเป็ นอยู่ของคนไทย โดยอาศัยความรู้ ความสามารถ ตลอดจนภูมิ
ปั ญญาที่สืบทอดกันมากันมาตังแต่
้ บรรพบุรุษ จนปั จจุบนั พัฒนาการเกษตรจากเดิมแบบยังชีพพึ่งพาตนเองได้ ภายใน
ชุมชนเป็ นเกษตรอุตสาหกรรมที่ม้ งุ เน้ นการผลิตเพื่อจาหน่ายมากขึ ้นตามไปด้ วย ทาให้ รายจ่ายมากกว่ารายได้ ที่ได้ จนเกิด
ภาระหนี ้สินและปั ญหาอีกมากมาย ส่งผลกระทบต่อวิถีชมุ ชนจนไม่สามารถพึง่ ตนเองได้ ประกอบกับปั จจุบนั เป็ นยุคโลกาภิ
วัตน์ที่มีการแข่งขันและมีการเปลีย่ นแปลงตลอดเวลา ดังนันชุ
้ มชนจึงต้ องมีการเรี ยนรู้และพัฒนาตัวเองให้ เข้ มแข็งพึง่ ตัวเอง
ได้
วิสาหกิจชุมชนเป็ นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยให้ ชุมชนชนบทได้ ปรับเปลี่ยนการพึ่งพิงปั จจัยต่างๆจากภายนอกชุมชน
เป็ นการพึ่งตนเองภายในชุมชน โดยอาศัยทุนของของตนเองและทุนของชุมชนที่มีการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนนันจ
้ าเป็ นที่
จะต้ องมีการบริ หารจัดการที่ดีให้ ไปในทางสายกลางก้ าวทันต่อโลกโลกาภิวตั น์ โดยมีความพอประมาณ มีเหตุผล รวมถึง
ความจาเป็ นที่จะต้ องมีภมู ิค้ มุ กันที่ดีตอ่ ผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทังภายนอกและภายใน
้
ทั ง้ นี ้ต้ องอาศัยความ
รอบรู้ ความรอบคอบและความระมัดระวังอย่างยิ่งในการนาวิชาการต่างๆใช้ ในการวางแผนและดาเนินการทุกขันตอน
้
เพื่อให้ การพัฒนานาไปสู่ความเข้ มแข็งและการพึ่งตนเองได้ อย่างยัง่ ยืน เมื่อวิสาหกิจชุมชนเข้ มแข็งทาให้ ชุมชนสามารถ
พึ่งตนเอง แก้ ไขปั ญหาความยากจนของคนในชุมชน ซึ่งผลสุดท้ ายทาให้ ชุมชนเข้ มแข็งขึ ้นตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
อย่างไรก็ตามในปั จจุบนั วิสาหกิจชุมชนส่วนใหญ่ม้ งุ เน้ นการตอบสนองด้ านเศรษฐกิจเป็ นหลัก หลงลืมรากเหง้ า ยังไม่
สามารถประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเขข้ าสูร่ ะบบการจัดการสกลุม่ ทาให้ วิสาหกิจชุ มชนไม่สามารถสนองตอบ
ชุมชนได้ ดังนันจึ
้ งจาเป็ นที่จะต้ องศึกษาการจัดการวิสาหกิจชุมชนที่เหมาะสมเพื่อความยัง่ ยืนของชุมชน (สัจจา บรรจงศิริ
และคณะ. 2554 )
จากข้ อมูลข้ างต้ น จึงทาให้ ผ้ ูวิจัยต้ องการที่จะศึกษาเกี่ ยวกับการจัดการของวิสาหกิจเกษตรชุมชนตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บ้ านโคกกอ ตาบลลุโบะยิไร อาเภอมายอ จังหวัดปั ตตานี ว่ามีแนวคิดในการจัดการกลุม่ โดยการ
ใช้ เศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการวิสาหกิจเกษตรชุมชนบ้ านโคกกอ อย่างเป็ นรู ปธรรมและส่งผลโดยตรงต่อชุมชนในการ
พัฒนาศักยภาพของชุมชน
1.2 วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
ศึกษาการจัดการวิสาหกิจเกษตรชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศกึ ษา บ้ านโคกกอ
ตาบลลุโบะยิไร อาเภอมายอ จังหวัดปั ตตานี
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1.3 ขอบเขตการวิจัย
งานวิจัยครัง้ นี ้มีขอบเขตการวิจัยแบ่งเป็ น 4 ส่วน ประกอบด้ วย ขอบเขตเนื ้อหา ขอบเขตของกลุ่มเป้าหมายที่
ศึกษา ขอบเขตของพื ้นที่ และขอบเขตของระยะเวลาที่ศกึ ษา ซึง่ แต่ละส่วนมีรายละเอียดดังนี ้
1.3.1 ขอบเขตด้ านเนื ้อหา
เนือ้ หาของการวิจัยครั ง้ นีป้ ระกอบด้ วย ข้ อมูลการบริ หารการจัดการวิสาหกิ จเกษตรชุมชนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงกรณีศกึ ษาบ้ านโคกกอ ตาบลลุโบะยิไร อาเภอมายอ จังหวัดปั ตตานี ประกอบด้ วย 4 ด้ าน ดังนี ้
1.3.1.1 ด้ านการจัดการ ได้ แก่ ด้ านการตลาด การจัดการการผลิต การจัดการการเงินและบัญชีและการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์
1.3.1.2 ด้ านเศรษฐกิจพอเพียง ได้ แก่ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล ความมีภมู ิค้ มุ กันในตัวที่ดีและ
เงื่อนไขความรู้และคุณธรรม
1.3.2 ขอบเขตของกลุม่ เป้าหมายที่ศกึ ษา
1.3.2.1.กลุม่ เป้าหมายที่ศึกษา เชิงปริ มาณ คือ กลุม่ ที่เข้ าร่ วมจัดตังวิ
้ สาหกิจเกษตรชุมชนบ้ านโคกกอ
ตาบลลุโบะยิไร อาเภอมายอ จังหวัดปั ตตานี จานวน 25 คน
1.3.2.2.กลุม่ เป้าหมายที่ศกึ ษา เชิงคุณภาพ คือ กลุม่ วิสาหกิจเกษตรชุมชนบ้ านโคกกอ ตาบลลุโบะยิไร
อาเภอมายอ จังหวัดปั ตตานี เน้ นเฉพาะบุคคลสาคัญ (key Person) ที่มีบทบาทในการพัฒนาและดาเนินวิสาหกิจชุมชน
บ้ า นโคกกอโดยน้ อ มน าปรั ชญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งมาใช้ ในการด าเนิ น วิสาหกิ จสู่ก ารเปลี่ย นแปลงอย่างยั่ง ยืน ทัง้ นี ้
ประกอบด้ วย ประธานกลุม่ รองประธานกลุม่ ที่ปรึกษา รวมทังสิ
้ ้น 3 คน
1.3.2.3 ขอบเขตด้ านพื ้นที่หรื อสถานที่ในการวิจยั วิสาหกิจเกษตรชุมชนบ้ านโคกกอ ตาบลลุโบะยิไร
อาเภอมายอ จังหวัดปั ตตานี
1.3.2.4 ขอบเขตด้ านระยะเวลาในการดาเนินการวิจยั เดือน ธันวาคน 2561- มีนาคม 2662
1.4 ประโยชน์ ท่ คี าดว่ าจะได้ รับ
การวิจัยการจัดการวิส าหกิจเกษตรชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกรณีศึกษาบ้ านโคกกอ ตาบลลุ
โบะยิไร อาเภอมายอ จังหวัดปั ตตานี
1.ทาให้ กลุม่ วิสาหกิจเกษตรชุมชนบ้ านโคกกอมีการดาเนินงานภายใต้ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2.เข้ าใจในการประยุกต์ใช้ เศรษฐกิจพอเพียงและได้ น้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียงมาใช้ ในการดาเนิน
กลุม่ วิสาหกิจชุมชนเพื่อให้ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3.เกิดการสร้ างงานสร้ างอาชีพและสร้ างความเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจของพื ้นที่ตาบลลุโบะยิไร อาเภอมายอ
จังหวัดปั ตตานี เพื่อความมัง่ คง มัง่ คัง่ ยัง่ ยืน ของกลุม่ วิสาหกิจชุมชนเกษตรบ้ านโคกกอต่อไป
แนวคิดทฤษฎีท่ เี กี่ยวข้ อง
2.1 แนวคิดการจัดการ
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ความหมายของการจัดการ (Defining Management)
การจัดการเป็ นกระบวนการในการจัดระเบียบการใช้ ทรัพยากรทังหมดที
้
่มีอยูใ่ นองค์การ โดยใช้ ระบบการจัดการ
ที่เหมาะสม ใช้ ระเบียบปฏิบตั ิงานที่มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพเพื่ อให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์การที่ได้ ตงไว้
ั ้ (วิเชียร
วิทยอุดม, 2558 )
2.2 แนวคิดวิสาหกิจเกษตรชุมชน
คาว่า วิสาหกิจชุมชน (Community Enterprise) หมายถึง กิจการของชุมชนเกี่ยวกับการผลิตสินค้ า การให้ บริ การ
หรื อบริ การอื่นๆ ที่ดาเนินโดยคระบุคคลที่มีความผูกพัน มีวิ ถีชีวิตร่ วมกันและรวมตัวกันปะกอบกิจการดังกล่าว ไม่จะเป็ น
นิติบคุ คล เพื่อสร้ างรายได้ และเพื่อการพึ่งพาตนเองของครอบครัว ชุมชน และระหว่างชุมชน หรื ออีกความหมายหนึง่ ก็คือ
การประกอบเพื่อการจัดการ “ทุนของชุมชน” อย่างสร้ างสรรค์เพื่อการพึ่งตนเอง ซึ่งทุนของชุมชนประกอบด้ วยทังเงิ
้ น
ทรัพยากร ผลผลิต ความรู้ ภูมิปัญญา ทุนทางวัฒนธรรม และทุนทางสังคม อย่างสร้ างสรรค์เพื่อพึ่งพาตนเอง (สานักงาน
เลขานุการ คณะกรรมการส่งเสริ มวิสาหกิจชุมชน, 2559 : ออนไลน์)
2.3 แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอพียงเศรษฐกิจพอเพียง
เป็ นปรัชญาชีถ้ ึงแนวการดารงอยู่และปฏิบตั ิตนของประชาชนในทุกระดับ ตังแต่
้ ระดับครอบครัว ระดับชุมชน
จนถึงระดับรัฐ ทังในการพั
้
ฒนาและบริ หารประเทศให้ ดาเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อให้
ก้ าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวตั น์ ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจาเป็ นที่ จะต้ องมี
ระบบภูมิค้ มุ กันในตัวที่ดีพอสมควร ต่อการกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทังภายในภายนอก
้
ทังนี
้ ้ จะต้ องอาศัย
ความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่งในการนาวิชาการต่างๆ มาใช้ ในการวางแผนและการดาเนินการ
ทุกขันตอน
้
และขณะเดียวกัน จะต้ องเสริ มสร้ างพื ้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้ าหน้ าที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนัก
ธุรกิจในทุกระดับ ให้ มีสานึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สจุ ริ ต และให้ มีความรอบรู้ ที่เหมาะสม ดาเนินชีวิตด้ วยความอดทน
ความเพียร มีสติ ปั ญญา และความรอบคอบ เพื่อให้ สมดุลและพร้ อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วและ
กว้ างขวาง ทัง้ ด้ านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้ อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้ เป็ นอย่างดี (มูลนิธิชัยพัฒนา, 2559 :
ออนไลน์)
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2.4 กรอบแนวคิดการวิจยั
กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ข้ อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1.เพศ
2.อายุ
3.สถานภาพ
4.ระดับการศึกษา
5.อาชีพหลักอาชีพเสริ ม/
6.ลักษณะงานที่รับผิดชอบ

การจัดการวิสาหกิจเกษตรชุมชนตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง บ้ านโคกกอ ตาบลลุโบะยิไร อาเภอมายอ
จังหวัดปั ตตานี
1.ด้ านการจัดการการตลาด
2.ด้ านการจัดการการผลิต
3.ด้ านการจัดการเงินและบัญชี
4.ด้ านการจัดการทรัพยากรมนุษย์

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1.ความพอประมาณ
2.การมีเหตุผล
3.มีภมู ิค้ มุ กันในตัวที่ดี
4.เงื่อนไขความรู้และคุณธรรม
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นี ้ เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative Research) วิธีเก็บรวบรวมข้ อมูล คือ แบบสอบถาม และ
วิ ธี วิ จัย เชิ ง คุณ ภาพ (Quantitative Research) มี วิ ธี เ ก็ บ รวบรวมข้ อ มูล โดยการสัม ภาษณ์ แ บบ (In-depth Interview)
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั ประกอบด้ วยแบบสัมภาษณ์ประเด็นการจัดการวิสาหกิจเกษตรชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงบ้ านโคกกอ ตาบลลุโบะยิไร อาเภอมายอ จังหวัดปั ตตานี เพื่อทราบการจัดการวิสาหกิจชุมชนโดยน้ อมหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาดาเนินธุรกิจซึง่ มีขนตอนตามล
ั้
าดับดังนี ้
3.1 ผู้ท่ ใี ห้ ข้อมูลและผู้มีส่วนร่ วมในการวิจัย
กลุม่ ดาเนินการวิสาหกิจเกษตรชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบ้ านโคกกอ ตาบลลุโบะยิไร
อาเภอมายอ จังหวัดปั ตตานี จานวน 25 คน
3.2 เครื่องมือที่ใช้ ในการเก็บข้ อมูล
วิธีการรวบรวมข้ อมูลและเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั เพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์ที่กาหนด ประกอบด้ วย แบบสอบถาม
และแบบสัมภาษณ์ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
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1.แบบสอบถาม ประกอบด้ วย กลุ่มดาเนินการวิสาหกิจเกษตรชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบ้ าน
โคกกอ ตาบลลุโบะยิไร อาเภอมายอ จังหวัดปั ตตานี จานวน 25 คน
2.แบบสัมภาษณ์ ประกอบด้ วย กลุม่ สมาชิกดาเนินการวิสาหกิจเกษตรชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
บ้ านโคกกอ ตาบลลุโบะยิไร อาเภอมายอ จังหวัดปั ตตานี เน้ นเฉพาะบุคคลสาคัญ (Key Person) ที่มีบทบาทในการพัฒนา
และดาเนินงานธุรกิจโดยน้ อมนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ ในการดาเนินธุรกิจสูก่ ารเปลีย่ นแปลงได้ อย่างยัง่ ยืน ทังนี
้ ้
ประกอบด้ วย ประธานกลุม่ รองประธานกลุม่ เลขานุการ รวมทังสิ
้ ้น 3 คน
3.3 การสร้ างเครื่องมือ
ผู้วิ จัย ใช้ วิธี ก ารรวบรวมข้ อ มูลโดยใช้ แบบสอบถามและสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม ซึ่ง แต่ละส่ว นผู้วิจัยได้
ดาเนินการพัฒนาและทดสอบความน่าเชื่อถือของเครื่ องมือ อันประกอบไปด้ วย
3.3.1 ศึกษาข้ อมูลเอกสาร การพัฒนาแนวทางทางปฏิบตั ิในการดาเนินธุรกิจอย่างยัง่ ยืนตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง องค์การและการจัดการ หลักการบริ หาร การเป็ นผู้ประกอบการ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ เป็ นต้ น
3.3.2 แบบเครื่ องมือที่ใช้ ในงานวิจยั 3 เครื่ องมือ ดังนี ้
3.3.2.1 แบบสอบถาม (Questionnaire) เครื่ องมือที่ใช้ เป็ นแบบสอบถามที่มีโครงสร้ าง ซึ่งเป็ นคาถาม
ปลายปิ ดแบ่งเนื ้อหาออกเป็ น 2 ส่วนได้ ดงั นี ้
ส่วนที่ 1 ข้ อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งเป็ นข้ อมูลเกี่ยวกับเพศ อายุ สถานภาพ
ระดับการศึกษา อาชีพหลักอาชีพเสริ ม ลักษณะงานที่ต้องรับผิดชอบ/
ส่วนที่ 2 ข้ อมูลแสดงความความคิดเห็นที่มีต่อการจัดการวิสาหกิ จเกษตรชุมชนตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบ้ านโคกกอ ตาบลลุโบะยิไร อาเภอมายอ จังหวัดปั ตตานี ทัง้ 4 ด้ าน ได้ แก่ ด้ านการจัดการ
การตลาด ด้ านการจัดการการผลิต ด้ านการจัดการการเงินแลละบัญชี ด้ านการจัดการทรัพยากรมนุษย์
3.3.2.2 แบบสัมภาษณ์ (In-depth Interview) เครื่ องมือที่ใช้ เป็ นแบบสอบถาม ซึง่ เป็ นคาถามปลายเปิ ด
แบ่งเนื ้อหาออกเป็ น 4 ส่วนได้ ดงั นี ้
(1) ข้ อมูลการดาเนินการสนทนา วัน/เวลา สถานที่ รายชื่อผู้เข้ าร่วมสนทนา
(2) ประเด็นการสนทนา การจัดการวิสาหกิจเกษตรชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบ้ าน
โคกกอ ตาบลลุโบะยิไร อาเภอมายอ จังหวัดปั ตตานี โดยท่านแสดงความคิดเห็นรายละเอียดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ดังนี ้ ความพอประมาณ การมีเหตุผล มีภมู ิค้ มุ กันมนตัวที่ดี เงื่อนไขความรู้และคุณธรรม
3.3.2.3 นาแบบสอบถามที่สร้ างขึ ้นให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญทางด้ านเนื ้อหา 3 ท่านเพื่อพิจารณาตรวจสอบความ
เที่ยงตรงเชิงเนื ้อหา (Content Validity)
4.2 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นการจัดการวิสาหกิจเกษตรชุมชนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษา บ้ านโคกกอตาบลลุโบะยิไร อาเภอมายอ จังหวัดปั ตตานี
ในการวิจยั ครัง้ นี ้ได้ นาเสนอผลการวิเคราะห์ทงในภาพรวมและจ
ั้
าแนกเป็ นรายด้ านดังรายละเอียดในตาราง
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ตารางที่ 1 ข้ อมูลเบือ้ งต้ นเกี่ยวกับเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และลักษณะงานที่ต้อง
รับผิดชอบภายในวิสาหกิจเกษตรชุมชน จังหวัดปั ตตานี
รายการ
จานวน ค่ าเฉลี่ย
ค่ าเบี่ยงเบน
ระดับความคิดเห็น
มาตรฐาน
ด้ านการจัดการทรัพยากรมนุษย์
ด้ านการจัดการการผลิต
ด้ านการจัดการการเงินและบัญชี
ด้ านการจัดการการตลาด
รวม

25
25
25
25
25

2.46
2.24
2.48
2.25
2.35

0.13
0.72
0.15
2.25
0.99

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตาราง ผลวิเคราะห์ข้อมูลระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการวิสาหกิจเกษตรชุมชนตามหลักปรั ชญา
เศรษฐกิจพอเพียงบ้ านโคกกอ ตาบลลุโละยิไร อาเภอมายอ จังหวัดปั ตตานี โดยภาพรวมพบว่ากลุม่ ตัวอย่างเห็นด้ วยใน
ระดับมาก ( x̅ =2.35,S.D=0.99 ) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ าน ผลวิจัยพบว่าเห็นด้ วยในระดับมากลาดับแรกคือ ด้ านการ
จัดการการเงินและบัญชี ( x̅ =2.48,S.D=0.15 ) ตามมาด้ วยด้ านการจัดการทรั พยากรมนุษย์ ( x̅ =2.46,S.D=0.13 )
รองลงมาด้ า นการจัด การการตลาด ( x̅ =2.25,S.D=2.25 ) และด้ านการจัด การการผลิ ต ( x̅ =2.24,S.D=0.72 )
ตามลาดับ
5.2 อภิปราย
จากการศึกษาจะเห็นได้ วา่ ข้ อมูลแสดงความคิดเห็นที่มีตอ่ การจัดการวิสาหกิจเกษตรชุมชนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง กรณีศกึ ษา บ้ านโคกกอ ตาบลลุโบะยิไร อาเภอมายอ จังหวัดปั ตตานี ทัง้ 4 ด้ าน ได้ แก่ ด้ านการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ ด้ านการจัดการการผลิต ด้ านการจัดการการเงินและบัญชี ด้ านการจัดการการตลาด
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ พบว่า กลุม่ มีการกาหนดบทบาทและหน้ าที่ความรับผิดชอบของสมาชิกในกลุม่ อย่าง
ชัดเจน รองลงมา คือ ได้ สมาชิกได้ รับการฝึ กอบรมและพัฒนาที่เป็ นการเพิ่มพูนความรู้และกลุม่ มีการกาหนดบทลงโทษ
สมาชิกไว้ อย่างชัดเจน กรณีสมาชิกทาผิดระบบ
ด้ านการจัดการการผลิต พบว่า กลุม่ มีการวางแผนเวลาการผลิต รองลงมา กลุม่ มีการผลิตโดยเน้ นคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ รองลงมา กลุม่ มีการถ่ายทอดความรู้ในด้ านการผลิต เพื่อให้ ได้ ผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคณ
ุ ภาพ และกลุม่ มีสนิ ค้ าใหม่
ออกสูต่ ลาดอย่างต่อเนื่อง
ด้ านการจัดการการเงินและบัญชี พบว่า กลุม่ มีการทาบัญชี รายรับ-รายจ่าย อย่างสม่าเสมอ รองลงมากลุม่ มีการ
การจัดการทาแผนการเงินเพื่อให้ ทราบ ยอดกาไร-ขาดทุน และกลุม่ มีการควบคุมค่าใช้ จา่ ยการดาเนินงาน
ด้ านการจัดการการตลาด พบว่า กลุม่ มีการจดบันทึกข้ อมูลยอดสัง่ ซื ้อของผลิตภัณฑ์ รองลงมากลุม่ มีการทา
ตลาดออนไลน์
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5.3 ข้ อเสนอแนะในการวิจัย
จากผลการวิจยั เรื่ อง การจัดการวิสาหกิจเกษตรชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษา บ้ านโคก
กอ ตาบลลุโบะยิไร อาเภอ มายอ จังหวัดปั ตตานี ผู้วิจยั มีข้อเสนอแนะดังนี ้
1) ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีผลต่อการจัดการธุรกิจชุมชนอย่างเป็ นรู ปธรรม แต่มีปัจจัยอื่นๆที่มีผลต่อการ
จัดการธุรกิจชุมชน ยกตัวอย่าง ภาวะผู้นาของกลุม่ การมีสว่ นร่วมในการตัดสินในการจัดการธุรกิจเป็ นต้ น
2) สร้ างความเข้ าใจเกี่ยวกับองค์ประกอบของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วงได้ แก่ ความพอประมาณ ความมี
เหตุผล การมีภมู ิค้ มุ กันในตัวที่ดี ภายใต้ เงื่อนไข 2 ข้ อคือ ความรู้ และคุณธรรมนัน้ กลุม่ อาชีพการศึกษาทาความเข้ าใจเพื่อ
นาความรู้ ที่ได้ ไปประยุกต์ใช้ ให้ เกิดประโยชน์สงู สุด ความแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยัง่ ยืน ตลอดจนถ่ายทอด
ประสบการณ์แค่กลุม่ คนรุ่นใหม่ภายในชุมชนต่อไป
บรรณานุกรม
มูลนิธิชยั พัฒนา, 2559 : ออนไลน์ สืบค้ นเมื่อวันที่10 มกราคม 2562 ค้ นจาก
http://www.chaipat.or.th/site_content/item/1309-2010-06-03-09-50-07.html
วิเชียร วิทยอุดม.(2558),การจัดการสมัยใหม่ บริ ษัท ธนธัชการพิมพ์ จากัด.
สัจจา บรรจงศิริ , บุญญฤทธิ์ มุง่ จองกลาง , ปาลีรัตน์ การดี (2554) การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
สานักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริ มวิสาหกิจชุมชน.ออนไลน์ สืบค้ นเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562.ค้ นจาก
http://www.sceb.doae.go.th/Ssceb2.htm
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แนวทางการลดความสูญเสียในห่ วงโซ่ อุปทานของโรงสีข้าว
พระราชทาน
GUIDELINES FOR REDUCING LOSSES IN THE SUPPLY
CHAIN OF ROYALLY GRANTED RICE MILLS
พรชนก สุกิจวรรณี1
สมเกียรติ กอบัวแก้ ว2
บทคัดย่ อ
การวิจยั นี ้มีวตั ถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาระดับปั ญหาความสูญเสียในห่วงโซ่อปุ ทานของโรงสีข้าวพระราชทาน (2)
เพื่อศึกษาแนวทางการลดความสูญเสียในห่วงโซ่อุปทานของโรงสีข้าวพระราชทาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจัยคือ
ประธานกลุม่ สหกรณ์ หรื อผู้จดั การกลุม่ สหกรณ์โรงสีข้าวพระราชทานที่ยงั มีการแปรรูปข้ าวสารเพื่อจัดจาหน่าย เครื่ องมือที่
ใช้ คือแบบสอบถาม ผลการวิจยั พบว่า (1) ระดับปั ญหาจากความสูญเสียในห่วงโซ่อปุ ทานของโรงสีข้าวพระราชทานทัง้ 3
ด้ าน ในภาพรวมอยู่ในระดับน้ อย( x = 2.18) แต่เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อพบว่า มีบางหัวข้ อที่มีระดับความสูญเสียปาน
กลางและมาก เช่น ด้ านกระบวนการผลิต การขาดเครื่ องมือและเทคโนโลยีที่ทนั สมัยอยู่ในระดับมาก (2) แนวทางการลด
ความสูญเสียในห่วงโซ่อปุ ทานของโรงสีข้าวพระราชทาน เช่น ด้ านกระบวนการผลิต การจัดหาเทคโนโลยีทนั สมัยมาใช้ ใน
กระบวนการผลิตจะสามารถลดความเสียหายจากกระบวนการผลิตเกิดการล่าช้ าและจานวนผลิตภัณฑ์ที่เสียหายได้
คาสาคัญ: ความสูญเสีย, ห่วงโซ่อปุ ทาน, โรงสีข้าว
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
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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
บทนา
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ เบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รั ชกาลที่ 9) ได้ ทรงมี
พระราชดาริ และได้ พระราชทานแนวคิด แนวทางการปฏิบตั ิต่างๆ ให้ กับปวงชนชาวไทย เพื่อเป็ นการดาเนินชีวิต ทังใน
้
ระดับปั จเจกบุคคล ระดับชุมชน ระดับองค์กร และระดับรัฐ ให้ รอดพ้ นจากวิกฤตและดาเนินอยู่ในสังคมได้ อย่างสมดุล
มัน่ คง และยัง่ ยืนภายใต้ กระแสโลกาภิวตั น์และการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ซึง่ ได้ มีการนาแนวพระราชดาริ ตา่ ง ๆ มาจัดทาเป็ น
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ อันมีบทบาทสาคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศอย่างยัง่ ยืน โดยเฉพาะการพัฒนา
ชนบท ซึ่ง โรงสีข้ าวพระราชทานอัน เนื่ องมาจากพระราชดาริ เป็ น อีก หนึ่งในหลายโครงการสาคัญ ของโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ ที่ได้ พระราชทานความช่วยเหลือให้ แก่ราษฎรในพื ้นที่ต่าง ๆ ที่ทรงเสด็จพระราชดาเนินไปทรง
ปฏิบตั ิพระราชกรณียกิจ เป้าหมาย นโยบาย และแนวปฏิบตั ิของโรงสีข้าวพระราชทานมุ่งเน้ นและหวังผลที่จะทาให้ โรงสี
ข้ าวพระราชทานเป็ น "โรงสีแห่งความสุขร่วมกัน" ตามพระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2540 ความตอนหนึ่งว่า “แต่ถ้าพูดถึงข้ าวที่โรงสีนี ้ใช้
ไปซื ้อจากเกษตรกรโดยตรง โดยให้ ราคาที่เหมาะสม เกษตรกรก็มีความสุขเพราะขายข้ าวได้ ราคาที่เหมาะสม และผู้บริ โภค
ก็ซื ้อในราคาถูก เพราะไม่ต้องมีการขนส่งมากเกินไป ไม่ต้องมีคนกลางมากเกินไป ตกลงผู้ผลิต ผู้บริ โภคก็มีความสุข ”
นอกจากนี ้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีแนวพระราชกระแส เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2551 โดยได้
เสร็ จพระราชดาเนินไปทอดพระเนตรและติดตามความก้ าวหน้ าการดาเนินงานของโรงสีข้าวพิกุลทอง ความตอนหนึง่ ว่า
“ให้ ยวุ เกษตรกรและกรรมการโรงสี ได้ ศกึ ษาเรื่ องการบริ หารจัดการโรงสีข้าว ตังแต่
้ ต้น รวมทังศึ
้ กษาด้ านบัญชีและหลักสูตร
อื่น ๆ ให้ ครบวงจร” การส่งเสริ มและพัฒนาศักยภาพการบริ หารจัดการโรงสีข้าวพระราชทาน เพื่อเสริ มสร้ างความเข้ มแข็ง
ด้ านการจัดการองค์กร และการบริ หารจัดการโรงสีข้าวพระราชทานนัน้ ควรมุง่ เน้ นการพัฒนาตลอดโซ่อปุ ทานการผลิตข้ าว
ให้ ทุกฝ่ ายในโรงสีได้ มีส่วนร่ วมในการพัฒนาการดาเนินการ รวมทังบู
้ รณาการการทางานร่ วมกัน มีการกาหนดแผนงาน
และเป้าหมายร่วมกัน และส่งเสริ มเกษตรกรในพื ้นที่ผลิตข้ าวเพื่อป้อนให้ โรงสี
โรงสีข้าวในประเทศไทยร้ อยละ 70 เป็ นโรงสีข้าวขนาดเล็ก โรงสีเหล่านี ้ตังกระจายทั
้
ว่ ไปในท้ องที่ที่มีการปลูกข้ าว
(นรากร นาเมืองรักษ์ , 2552, หน้ า 3) โซ่อปุ ทานโรงสีข้าวนันประกอบไปด้
้
วย การจัดซื ้อจัดหาข้ าวเปลือก กระบวนการผลิต
การกระจายสินค้ าและคลังสินค้ า โรงสีข้าวนันมี
้ กระบวนการสีข้าวเป็ นองค์ประกอบหลักในห่วงโซ่อปุ ทาน มีข้าวเปลือกเป็ น
วัตถุดิบ (raw materials) มีข้าวสารเป็ นผลิตภัณฑ์ (product) และมีปลายข้ าว ราข้ าว แกลบ เป็ นผลพลอยได้ (by product)
โดยกระบวนการสีข้าวเป็ นขันตอนส
้
าคัญที่สง่ ผลต่อคุณภาพและปริ มาณของผลผลิต จากปริ มาณการผลิตข้ าวที่มีอยูเ่ ป็ น
จานวนมากของประเทศไทย หากเกิดความสูญเสียจากการสีข้าวจะส่งผลต่อความเสียหายทางเศรษฐกิจของประเทศอย่าง
มาก ดังนันหากความสู
้
ญเสียเกิดขึ ้นในห่วงโซ่อปุ ทานโรงสีข้าวก็จะทาให้ เกิดความเสี ยหายทังทางด้
้
านปริ มาณ คุณภาพ
และมูลค่าได้ (ศูนย์วิจยั ข้ าวปทุมธานีและสมาคมโรงสีข้าวไทย, 2531) ปั ญหาในห่วงโซ่อปุ ทานนันมี
้ หลายประเด็น ความ
สูญเสียก็เป็ นปั ญหาหนึง่ ในห่วงโซ่อปุ ทานที่ทาให้ กิจกรรมใด ๆ ก็ตามที่ใช้ ทรัพยากรด้ านแรงงาน วัตถุดิบ เวลา เงินทุนและ
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อื่นๆ ที่ไม่ก่อให้ เกิดมูลค่าต่อสินค้ า ซึง่ แฝงอยูใ่ นห่วงโซ่อปุ ทาน ทาให้ ต้นทุนการผลิตสูงขึ ้นและเสียเวลาในการทางาน การ
เตรี ยมความพร้ อมมีความคิดสร้ างสรรค์ในการพัฒนางานให้ ดีขึ ้น ปฏิบตั ิงานให้ ได้ ผลงานที่มีคณ
ุ ภาพ ลดความสูญเสียให้
มากที่สดุ เพื่อป้องกันปั ญหาที่จะเกิดขึ ้นดีกว่ าการดาเนินการเพื่อแก้ ปัญหา ด้ วยเหตุนี ้ในการปฏิบตั ิงานจึงต้ องทราบว่ามี
การสูญเสียอะไรบ้ าง ถ้ ามีเป็ นอย่างไร มีผลกระทบมากเพียงใด และจะดาเนินการอย่างไรเพื่อขจัดความสูญเสียนันให้
้ หมด
ไป
ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาปั ญหาความสูญเสียในห่วงโซ่อุปทานโรงสีข้าวพระราชทานเพื่อให้ โรงสีข้าว
พระราชทานเป็ นโรงสีที่มีต้นทุนในการดาเนินกิจการต่าที่สดุ ผู้บริ โภคก็ซื ้อในราคาถูกโดยที่โรงสีข้าวยังสามารถดาเนิน
กิจการต่อไปได้ โดยข้ อมูลที่ได้ เป็ นข้ อมูลตามสภาพความเป็ นจริ งและสามารถนาข้ อมูลไปใช้ ในการแก้ ปัญหาความสูญเสีย
ในห่วงโซ่อปุ ทานโรงสีข้าวพระราชทานในจังหวัดต่างๆ และสามารถนาข้ อเสนอแนะและแนวทางไปใช้ ปรับปรุงกระบวนการ
ผลิตของในโรงสีข้าวพระราชทานได้
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
การวิจยั นี ้ผู้วจิ ยั ได้ ตงวั
ั ้ ตถุประสงค์ไว้ ดงั นี ้
1. เพื่อศึกษาระดับปั ญหาความสูญเสียในห่วงโซ่อปุ ทานของโรงสีข้าวพระราชทาน
2. เพื่อศึกษาแนวทางการลดความสูญเสียในห่วงโซ่อปุ ทานของโรงสีข้าวพระราชทาน
การทบทวนวรรณกรรม
ความหมายของโซ่ อุปทาน
Robert B.H. and Emest L.N. (2004) (อ้ ำงอิงใน ศรำวุธ ทองเนื ้อห้ ำ วันเฉลิม พลดี และชำญชัย คุ้มครอง,
2557, หน้ ำ 17) ได้ ให้ ควำมหมำยของ Supply Chain Management ว่ำเป็ นกำรจัดกำรกระบวนกำรต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับ
อุปทำนของสินค้ ำและบริ กำร โดยกำรปฏิสมั พันธ์ จะมีลกั ษณะเชิงบูรณำกำร โดยมีเป้ำหมำยในกำรที่จะสร้ ำงมูลค่ำเพิ่ม
และสนองตอบต่อควำมต้ องกำรของตลำด กำรผลิต กำรกระจำยและกำรส่งมอบสินค้ ำ รวมถึงกำรสือ่ สำรสนเทศของข้ อมูล
และข่ำวสำร โดยมีวัตถุประสงค์ ที่จะลดต้ น ทุน รวมของธุ รกิ จและเพิ่มศักยภำพของกำรแข่ง ขัน เห็นได้ ว่ำกำรจัดกำร
เกี่ยวข้ องกับ Supply Chain กระบวนกำรต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับควำมร่ วมมือทำงธุรกิจ ตังแต่
้ แหล่งของวัตถุดิบต้ นน ้ำ (up
stream Source) จนถึงกำรส่งมอบสินค้ ำและบริ กำรปลำยนำ้ (down stream Customers) ซึ่งกระบวนกำรเหล่ำนี ้ จะ
ครอบคลุมถึงกระบวนกำรที่เกี่ยวข้ องกับกำรให้ ได้ มำซึ่งวัตถุดิบกระบวนกำรส่งเสริ มกิจกรรมทำงกำรตลำดและ กำรผลิต
รวมถึงกระบวนกำรเคลื่อนย้ ำยสินค้ ำจนถึงมือผู้ต้องกำรสินค้ ำ ทังนี
้ ้ กระบวนกำรต่ำง ๆ จะมีปฏิสมั พันธ์ ในลักษณะบูรณำ
กำร โดยมุ่งที่จะลดต้ นทุนรวมและสร้ ำงมูลค่ำเพิ่มให้ กับสินค้ ำและบริ กำรอันนำมำซึ่งควำมสำมำรถในกำรแข่ง ขัน ที่
เหนือกว่ำ
โครงสร้ ำงควำมสัมพันธ์ในโซ่อปุ ทำน ซึง่ เป็ นแบบจำลองกำรจัดกำรโซ่อปุ ทำน โซ่อปุ ทำนเป็ นกำรสร้ ำงและรักษำ
ควำมสัมพันธ์ในกำรเชื่อมโยงกระบวนกำรผลิต (องค์กร) เข้ ำกับกระบวนกำรทำงำนของผู้จดั ส่งวัตถุดบิ และผู้จดั ส่งวัตถุดบิ
ของผู้จดั ส่งวัตถุดิบ (supplier’s supplier) โดยเป็ นกำรร่วมมือกันทำงธุรกิจ มีกำรนำเทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรถ่ำยทอด
ข้ อมูลของกันและกันอย่ำงต่อเนื่อง และมีกำรประสำนงำนร่ วมกันอย่ำงมีประสิทธิ ภำพ เพื่อให้ ทุกๆ ฝ่ ำยที่มำร่ วมมือกัน
ได้ รับผลประโยชน์ ร่วมกัน แทนกำรผลักภำระทำงด้ ำนต่ำงๆ ให้ กัน โดยมุ่งเน้ นกำรจัดกำรกำรเคลื่อนที่ของทรั พยำกร
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วัตถุดิบ ให้ มีกำรเพิ่มคุณค่ำในทุกๆ ขัน้ ตอนของกระบวนกำร ซึ่งเริ่ มต้ นตังแต่
้ ควำมต้ องกำรของลูกค้ ำ และสิ ้นสุดลงที่
ผู้บริ โภคผู้ใช้ ผลิตภัณฑ์นนๆ
ั ้ จนหมดอำยุกำรใช้ งำน นอกจำกนี ้โซ่อปุ ทำนยังครอบคลุมไปถึง กำรเชื่อมโยงกระบวนกำรกำร
ทำงำนของลูกค้ ำ และลูกค้ ำของลูกค้ ำ(customer’s customer) เข้ ำด้ วยกันเพื่อสร้ ำงควำมสะดวกในกำรสัง่ ซื ้อสินค้ ำ อีกทัง้
ลูกค้ ำสำมำรถติดตำมและตรวจสอบสถำนกำรณ์สงั่ ซื ้อของตนเองได้ (ธนำดล เนือยทอง, 2552)
ลักษณะเด่นที่สำคัญของกำรจัดกำรโซ่อปุ ทำนคือ กำรบริ หำรจัดกำรทังสำยธำรกำรผลิ
้
ตตังแต่
้ ต้นน ้ำจนถึงปลำย
น ้ำ เป็ นกำรบูรณำกำรของกระบวนกำรทำงธุรกิจที่เริ่ มต้ นจำกผู้จดั หำขันแรกสุ
้
ด กระบวนกำรภำยในองค์กร จนกระทัง่ ถึง
ผู้บริ โภคขันสุ
้ ดท้ ำย กำรจัดกำรโซ่อปุ ทำนจะมององค์กรภำยในโซ่อปุ ทำนเป็ นองค์กรเดียวกัน ซึ่งส่งผลให้ เกิดควำมร่วมมือ
กันในแต่ละองค์ประกอบของห่วงโซ่อุปทำน ในกำรเพิ่มคุณค่ำทัง้ ในส่วนของตัวผลิตภัณฑ์ และส่วนประกอบรอบด้ ำน
รวมทังกำรมุ
้
ง่ ขจัดอุปสรรคต่ำงๆหรื อปรับปรุ งขบวนกำรต่ำงๆที่อำจจะเป็ นสิง่ ลดคุณค่ำของผลิตภัณฑ์หรื อเป็ นงำนที่ทำแล้ ว
ก่อให้ เกิดควำมสูญเสียและไม่มีประสิทธิ ภำพต่อระบบกำรทำงำนโดยรวมของโซ่อุปทำน เพื่อตอบสนองควำมพึงพอใจ
สูงสุดของลูกค้ ำ ผู้วิจยั ได้ สรุปแนวควำมคิดห่วงโซ่อปุ ทำนออกเป็ นกิจกรรมดังที่จะแสดงในตำรำงที่ 1
ตารางที่ 1 สรุปกิจกรรมตามแนวความคิดห่วงโซ่อปุ ทาน
Beamon
Robert B.H. and
ธนาดล
Emest L.N.
เนือยทอง
1) การวางแผนการ
ผลิตและการควบ
คุมสินค้ าคงคลัง

1) การจัดหาวัตถุดิบ

2) การกระจายและ 2) การตลาด
การขนส่ง
3) การผลิต

บุญชัย
จันทร์ กระจ่ างเลิศ

ผู้วิจัย

1) การจัดหา

1) การจัดซื ้อ

1) การจัดซื ้อจัดหา

2) การผลิต

2) การจัดการสินค้ าคง 2) กระบวนการผลิต
คลัง

3) การกระจาย

3) การผลิต

3) คลังสินค้ าและ
การกระจายสินค้ า

จากแนวความคิดโซ่อปุ ทานผู้วิจยั จึงนามาสังเคราะห์และปรับใช้ ในงานวิจยั ในการศึกษาแนวทางการลดความ
สูญเสียในห่วงโซ่อปุ ทานโรงสีข้าวพระราชทานโดยแบ่งปั ญหาความสูญเสียในห่วงโซ่อปุ ทานออกเป็ น 3 ด้ านได้ แก่ ด้ าน
การจัดซื ้อจัดหา ด้ านกระบวนการผลิต และ ด้ านคลังสินค้ าและการกระจายสินค้ า
แนวคิดความสูญเสียในโซ่ อุปทาน
แนวคิดความสูญเสีย 7 ประการ (7 WASTES) แนวคิดหนึ่งที่คิดค้ นโดย Mr. Shigeo Shingo และ Mr. Taiichi
Ohno คือ ระบบการผลิตแบบโตโยต้ า (toyota production system) โดยมีวตั ถุประสงค์ เพื่อขจัดความสูญเสีย 7 ประการ
ความสูญเสีย 7 ประการ ได้ แก่
1. ความสูญเสียเนื่องจากการผลิตมากเกินไป (over production)
694

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)

2. ความสูญเสียเนื่องจากการเก็บวัสดุคงคลัง (inventory)
3. ความสูญเสียเนื่องจากการขนส่ง (transporation)
4. ความสูญเสียเนื่องจากการเคลือ่ นไหว (motion)
5. ความสูญเสียเนื่องจากกระบวนการผลิต (processing)
6. ความสูญเสียเนื่องจากการรอคอย (delay)
7. ความสูญเสียเนื่องจากการผลิตของเสีย (defect)
ความสูญเสีย 7 ประการ เป็ นความสูญเสียที่แฝงอยูใ่ นกระบวนการผลิตซึง่ ทาให้ ต้นทุนการผลิตสูงเกินกว่าที่ควร
จะเป็ น ทาให้ เกิดการล่าช้ าในการผลิต ผู้ปฏิบตั ิงานต้ องเสียเวลาในการแก้ ปัญหาแทนที่จะสามารถใช้ ช่วงเวลานันในการ
้
ปฏิบัติงานให้ ได้ ผ ลงานที่มีคุณภาพ หรื อคิดสร้ างสรรค์ เพื่อพัฒนางานให้ ดียิ่งขึ ้น จึงจาเป็ นที่จะต้ องเรี ยนรู้ ว่ามีความ
สูญเสียใดบ้ างอยูใ่ น กระบวนการของเรา และจะทาอย่างไรเพื่อที่จะขจัดความสูญเสียนันให้
้ หมด ประกอบไปด้ วย
(วันชัย วิจิตรวนิช,2539 อ้ างอิงใน ชายชาญ แต่งผิว, 2554)
5M + Q + S แนวคิดเกี่ยวกับความสูญเปล่าในโรงงานอีกแบบหนึง่ ก็คือ การมุง่ เน้ นไปที่บริ เวณทีซ่ งึ่ อาจจะมี
ความสูญเปล่าเกิดขึ ้น ได้ แก่ 5M คือ คน (Man) วัสดุ (Material) เครื่ องจักร (Machine) วิธีการ (Method) และการจัดการ
(Management) บวกกับ Q ซึง่ หมายถึง คุณภาพ (Quality) และ S ซึง่ หมายถึงความปลอดภัย (Safety)
ความสูญเปล่ารูปแบบหลักๆ ที่เราจะเปิ ดเผยออกมาโดยการมุง่ เน้ นไปที่มมุ มองต่างๆของการผลิต ประกอบด้ วย
การเดิน การรอคอย การค้ นหา การจัดเก็บและการขนถ่ายวัสดุ เครื่ องจักรขนาดใหญ่ อุปกรณ์การขนถ่าย วิธีการทีเ่ ปล่า
ประโยชน์ สินค้ าคงคลัง สินค้ าทีม่ ีข้อบกพร่อง ข้ อผิดพลาด การตรวจสอบ เป็ นต้ น
ระเบียบวิธีการวิจัย
กลุ่มตัวอย่ างในการวิจัย
กลุม่ ตัวอย่าง ได้ แก่ ประธานกลุม่ สหกรณ์ หรื อ ผู้จดั การกลุม่ สหกรณ์ หรื อเจ้ าหน้ าที่ผ้ มู ีสว่ นเกี่ยวข้ องที่ปฏิบตั ิงาน
ในโรงสีข้ า วพระราชทานที่ ยัง ด าเนิ น กิ จ การแปรรู ป ข้ า วสารเพื่ อ จัด จ าหน่า ย ทัง้ หมด 8 แห่ง ทั่ว ประเทศ (สานัก งาน
คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ , 2559) โดยกาหนดขนาดกลุม่ ตัวอย่าง ผู้วิจยั ใช้
ตารางสาเร็ จรู ปในการคานวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างตามวิธีของเครสซี่และมอร์ แกน จานวน 54 ราย ด้ วยวิธีการสุ่ม
ตัวอย่างแบบง่าย
เครื่องมือที่ใช้ ในการศึกษา
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั คือ แบบสอบถาม แบบตรวจสอบรายการ (check list) แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5
ระดับ และแบบเติมข้ อความเพื่อให้ ข้อมูล ประกอบด้ วย 2 ส่วน (1) ระดับปั ญหาจากความสูญเสียในห่วงโซ่อปุ ทานของ
โรงสีข้าวพระราชทาน (2) ความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะแนวทางในลดปั ญหาความสูญเสียในห่วงโซ่อปุ ทาน แบบสอบถาม
มีค่าความสอดคล้ องของเนื ้อหาของแบบสอบถาม (Index of Item-Objective Congruence: IOC) อยู่ระหว่าง 0.60-1.00
ทุกข้ อ และมีคา่ ความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.95

695

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)

การเก็บรวบรวมข้ อมูลและการวิเคราะห์ ข้อมูล
ภายหลังการเก็บรวบรวมข้ อมูลผู้วิจยั ดาเนินการเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลดังน้ี ้้
1. ข้ อมูลระดับปั ญหาความสูญเสียในห่วงโซ่อุปทานของโรงสีข้าวพระราชทาน วิเคราะห์ข้อมูลใช้ ค่าเฉลี่ย (
X ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยมีเกณฑ์ที่ใช้ ในการแปลความหมายของข้ อมูลระดับปั ญหาความสูญเสียใน

ห่วงโซ่อปุ ทานของโรงสีข้าวพระราชทานตามแนวทางของ Best (บุญชม ศรี สะอาด, 2540, หน้ า 100) ดังนี ้
ค่าเฉลีย่ 1.00-1.49 หมายถึง มีระดับปั ญหาความสูญเสียในห่วงโซ่อปุ ทานในระดับน้ อยที่สดุ
ค่าเฉลีย่ 1.50-2.49 หมายถึง มีปัญหาความสูญเสียในห่วงโซ่อปุ ทานในระดับน้ อย
ค่าเฉลีย่ 2.50-3.49 หมายถึง มีปัญหาความสูญเสียในห่วงโซ่อปุ ทานในระดับปานกลาง
ค่าเฉลีย่ 3.50-4.49 หมายถึง มีปัญหาความสูญเสียในห่วงโซ่อปุ ทานในระดับมาก
ค่าเฉลีย่ 4.50-5.00 หมายถึง มีปัญหาความสูญเสียในห่วงโซ่อปุ ทานในระดับมากที่สดุ
2. วิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะปั ญหาความสูญเสียเพื่อใช้ เป็ นแนวทางการลดความสูญเสีย
ในห่วงโซ่อปุ ทานโดยการบรรยาย
ผลการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นี ้ เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ โดยผู้วิจยั ใช้ วิธีการศึกษาโดยการใช้ แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการ
เก็บรวบรวมข้ อมูล โดยสรุปผลการวิจยั แบ่งออกเป็ น 2 ส่วนดังนี ้
1. การศึกษาระดับปั ญหาความสูญเสียในห่วงโซ่อปุ ทานของโรงสีข้าวพระราชทานพบว่าในภาพรวมอยูใ่ นระดับ
น้ อย ( x = 2.18) ตามความคิดเห็นของกลุม่ ตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ านพบว่า มีระดับปั ญหา
ความสูญเสียอยูใ่ นระดับน้ อยทัง้ 3 ด้ าน คือ ด้ านการจัดซื ้อจัดหา ( x = 2.16) ด้ านกระบวนการผลิต ( x = 2.05) และด้ าน
การกระจายสินค้ าและคลังสินค้ า ( x = 2.34) ตามลาดับ แต่เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อพบว่า 1) ด้ านการจัดซื ้อจัดหา มีระดับ
ปั ญหาของการไม่มีเทคโนโลยีการจัดซื ้อจัดหาที่ทนั สมัย ( x = 2.59) และมีการขาดแคลนข้ าวเปลือกสาหรับผลิต ( x =
2.94) อยูใ่ นระดับปานกลาง ตามลาดับ 2) ด้ านกระบวนการผลิต มีระดับปั ญหาของการการขาดเครื่ องมือและเทคโนโลยีที่
ทันสมัยอยูใ่ นระดับมาก ( x =3.69), การขาดเครื่ องทุนแรงในกระบวนการผลิตและการเคลือ่ นย้ ายอยูใ่ นระดับปานกลาง (
x =2.83) 3) และด้ านการกระจายสินค้ าและคลังสินค้ า มีระดับปั ญหาของการใช้ เจ้ าหน้ าที่จานวนมากในการจัดการสินค้ า

คงคลัง ( x =2.50) คลังจัดเก็บข้ าวเปลือกไม่ได้ คณ
ุ ภาพและความปลอดภัยอยูใ่ นระดับปานกลาง ( x =2.50)
2. การศึกษาแนวทางการลดความสูญเสียในห่วงโซ่อปุ ทานของโรงสีข้าวพระราชทาน
2.1 แนวทางการลดความสูญเสียในห่วงโซ่อุปทานของโรงสีข้าวพระราชทานด้ านการจัดซือ้ จัดหา
พบว่า 1) การขาดแคลนข้ าวเปลือกสาหรับผลิต สามารถลดความสูญเสียได้ จากการวางแผนการจัดซื ้อวัตถุดิบล่วงหน้ า ซึง่
เป็ นสิ่งสาคัญเพื่อให้ มนั่ ใจได้ ว่าจะไม่มีปัญหาวัตถุดิบไม่เพียงพอตลอดฤดูกาล 2) การไม่มีเทคโนโลยีการจัดซื ้อจัดหาที่
ทันสมัย สามารถลดความสูญเสียได้ จากการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการจัดการคลังวัตถุดิบจะสามารถทาให้
การบริ หารจัดการคลังวัตถุดิบเป็ นปั จจุบนั และจะส่งผลให้ วตั ถุดิบไม่เกิดการขาดแคลน 3) การจัดหาผู้ขายวัตถุดิบสารอง
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ในกรณีสมาชิกสหกรณ์ไม่สามารถส่งวัตถุดิ บให้ เพียงพอต่อความต้ องการในการผลิตได้ และการจัดหาเงินทุนเพิ่มเติมใน
การสารองวัตถุดิบให้ เพียงพอต่อการผลิตตลอดช่วงฤดูกาล
2.2 แนวทางการลดความสูญเสียในห่วงโซ่อุปทานของโรงสีข้าวพระราชทานด้ านการผลิต พบว่า 1)
การขาดเครื่ องมือและเทคโนโลยีที่ทนั สมัย ทาให้ การควบคุมคุณภาพเป็ นไปได้ ยากเกิดความสูญเสียได้ ง่าย ปั ญหาด้ าน
อะไหล่เครื่ องจักรหายากบางชนิดจึงต้ องปรับแต่งเองทาให้ เกิดความสูญเสียมากขึ ้น การที่ไม่มีเครื่ องยิงสีทาให้ เสียเวลาใน
การเลือกเมล็ดเสียออกจากข้ าวสารก่อนการบรรจุ การผลิตจึงเกิดความล่าช้ า สามารถลดความสูญเสียได้ จาก การจัดหา
เทคโนโลยี ทัน สมัย ที่ สามารถหาอะไหล่ท ดแทนได้ ง่ า ยมาใช้ ใ นกระบวนการผลิต จะสามารถลดความเสีย หายจาก
กระบวนการผลิตที่เกิดการล่าช้ าและจานวนผลิตภัณฑ์ที่เสียหายได้ 2) ความเมื่อยล้ าจากการเคลื่อนไหวในการทางาน
เนื่องจากการจัดวางวัสดุอปุ กรณ์ในการทางานไม่เหมาะสมและการเดินระหว่างปฏิบตั ิงาน สามารถลดความสูญเสียได้
โดยจัดหาเครื่ องทุ่นแรงในการผลิตและการเคลื่อนย้ ายสินค้ าและการจัดวางตาแหน่งวัสดุอปุ กรณ์ที่เหมาะสมเพื่อให้ เกิด
การเคลือ่ นไหวน้ อยที่สดุ จะสามารถลดความเมื่อยล้ าจากการทางานได้ จัดสภาพแวดล้ อมในการทางานให้ เหมาะสม เช่น
แสงสว่าง อุณหภูมิ เสียงที่เหมาะสมต่อการทางาน ปรับปรุงเครื่ องมือและอุปกรณ์ให้ มีขนาดความสูงน ้าหนักเหมาะสมกับ
สภาพร่างกายของผู้ปฏิบตั ิงาน เพื่อให้ สามารถทางานได้ อย่างสะดวกรวดเร็ วมากยิ่งขึ ้น
2.3 แนวทางการลดความสูญเสียในห่วงโซ่อุปทานของโรงสีข้าวพระราชทานด้ านการกระจายสินค้ า
และคลังสินค้ า พบว่า 1) การใช้ เจ้ าหน้ าที่จานวนมากในการจัดการสินค้ าคงคลัง สามารถลดความสูญเสียได้ จากการนา
เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการสินค้ าคงคลังมาใช้ เพื่อความสะดวกในการตรวจเช็ค สินค้ าคงคลัง โดยหาผู้มีความรู้
ความสามารถมาทาการอบรมให้ ความรู้ ในการใช้ งาน 2) คลังจัดเก็ บข้ าวเปลือกที่ไม่ได้ คุณภาพและความปลอดภัย
สามารถลดความสูญเสียได้ จากการจัดหาที่จัดเก็บข้ าวเปลือกที่ได้ มาตรฐานและความปลอดภัย สามารถป้องกันสัตว์
พาหะและความชื ้นที่จะมาทาลายข้ าวเปลือกได้ ตามหลักมาตรฐาน GMP 3) ตลาดกระจัดกระจายในชุมชนห่างไกลจาก
โรงสีทาให้ เกิดความสูญเสียในการขนส่ง สามารถแก้ ไขปั ญหาความสูญเสียได้ จากการทาการตลาดในชุมชนใกล้ เคียง การ
เพิ่มช่องการขาย on line เพื่อเพิ่มกลุม่ ลูกค้ า การแปรรูปผลิตภัณฑ์และการนาผลพลอยได้ ของผลิตภัณฑ์ไปผลิตสินค้ าเพื่อ
เพิ่มมูลค่า 4) คลังเก็บสินค้ ามีขนาดเล็กทาให้ ต้องนาไปฝากที่อื่นเกิดความสูญเสียในระหว่างการขนย้ ายไปมาทาให้ ต้นทุน
การผลิตสูงขึ ้น สามารถลดความสูญเสียได้ จากการบริ หารจัดการคลังสินค้ าที่มีคุณภาพการและการวางแผนการผลิต
สินค้ า
การอภิปรายผลการวิจัย
ความสูญเสียในห่วงโซ่อุปทานของโรงสีข้าวพระราชทานด้ านการจัดซือ้ จัดหา ด้ านการผลิต และด้ านการ
กระจายสินค้ าและคลังสินค้ าอยู่ในระดับน้ อย สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ ธนศักดิ์ โพธีร์ (2554)กล่าวว่าข้ าวเปลือกเป็ น
ผลผลิตตามฤดูกาล จึงมีความจาเป็ นในการจัดเตรี ยมให้ มีปริ มาณและคุณภาพให้ สามารถส่งมอบให้ แก่โรงสีข้าวได้ ตาม
ปริ มาณและเวลาที่ต้องการ ดังนันการวางแผน
้
จัดซื ้อวัตถุดิบล่วงหน้ าจึงเป็ นสิ่งสาคัญเพื่อให้ มนั่ ใจได้ ว่าจะไม่มีปัญหา
วัตถุดิบไม่เพียงพอ โรงสีข้าวพระราชทานบางแห่งมีข้อจากัดด้ านเงินทุนทาให้ ไม่สามารถซื ้อข้ าวเปลือกมาเก็บไว้ เพื่อทาการ
ผลิตได้ รวมทังความเมื
้
่อยล้ าจากการเคลือ่ นไหวในการทางานเนื่องจากการจัดวางวัสดุอปุ กรณ์ในการทางานไม่เหมาะสม
และการเดินระหว่างปฏิบตั ิงานเป็ นปั ญหาความสูญเสียในห่วงโซ่อปุ ทานของโรงสีข้าวพระราชทาน โรงสีข้าวพระราชทาน
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บางแห่งขาดเครื่ องทุน่ แรงในการผลิตและการเคลือ่ นย้ ายสินค้ าทาให้ พนักงานต้ องออกแรงมากในการเคลือ่ นย้ ายสินค้ า จึง
เป็ นการสูญเสียเนื่องจากการเคลื่อนไหว ในเครื่ องสีขนาดเล็กจะควบคุมคุณภาพสินค้ าได้ ยากเกิดความสูญเสียได้ ง่าย
ปั ญหาด้ านอะไหล่เครื่ องจักรบางชนิดหายาก ต้ องปรับแต่งเองทาให้ เกิดความสูญเสียมากขึ ้น โรงสีพระราชทานส่วนมาก
ไม่มีเครื่ องยิงสีทาให้ เสียเวลาในการเลือกเมล็ดเสียออกจากข้ าวสารก่อนการบรรจุต้องสูญเสียเวลากับการรอคอยนานก่อน
การบรรจุและเครื่ องจักรอยู่ในสถานะว่าง เป็ นปั ญหาที่ผลกระทบของการขาดแคลนข้ าวเปลือกสาหรับผลิต ในฤดูกาลที่
ขาดแคลนข้ าวในประเทศ

ข้ อเสนอแนะในการทาวิจัยในอนาคต
1. ควรศึกษาการแปรรู ปผลิตภัณฑ์จากข้ าวสารและผลผลอยได้ ไปแปรรู ปผลิตสินค้ าเพื่อเพิ่มมูลค่า เพราะใน
ปั จจุบนั การนาเอาข้ าวสารและผลพลอยได้ ไปใช้ เพื่อสร้ างมูลค่ายังมีอยูไ่ ม่มากนัก
2. ควรทาการศึกษาการจัดทาระบบสารสนเทศที่มีราคาไม่สงู และเหมาะสมเพื่อใช้ ในการจัดการคลังวัตถุดิบและ
คลังสินค้ าของโรงสีข้าวพระราชทาน
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